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PRODEJ KAPRŮ
Na konci roku, v předvánočním čase, proběhl již podruhé prodej kaprů. Oproti prvnímu prodeji jsme kapry prodávali v areálu technického
úseku města (bývalé dopravě). Lepší zázemí a komfort nám umožnily
obsloužit rekordní počet kupujících. „Naporcováno“ bylo téměř 500 kilogramů ryb. Velký dík patří všem účastníkům z řad městského úřadu,
dále také Rudovi Kalubovi z řad softbalistů a především Michalu Margalovi za rybáře a Pepovi Benešovi, který tak pokračuje ve šlépějích svého
otce. Bez vás bychom takové obrovské množství ryb nemohli našim občanům nabídnout. Klobouk dolů před vámi. Věřím, že všem kapříci na
vánočním stole chutnali. Už nyní se těšíme na příští, již třetí prodej, který se pomalu stává takovou malou předvánoční tradicí v našem městě.
Robert Holec,
starosta města

chránili své i městské majetky a pečovali o ně. V dnešní době slýcháme, jak
je společnost rozdělená. Jestli je to koronavirem nebo ne, nechám posoudit
vás samotné. Jestli nás rozdělují názory na nošení nebo nenošení roušek, na
zavření nebo nezavření služeb, provozů, restaurací? Sám nevím. Ale to jsou
věci, které nemůžeme ovlivnit a za sebe, věci, které nemohu ovlivnit, příliš
neřeším a nedávám jim váhu. Osobně se snažím dělat vše, abych chránil
svou rodinu a okolí. Ale to sem teď nepatří. To nezlepší ani nezhorší místo, ve kterém žijeme, naši Poustevnu. Proto mi dovolte, abych vás požádal
o spolupráci a snahu udělat naše město lepší. Jak se říká, ve dvou se to lépe
táhne. A spojení město a občan se mi velmi líbí.
Přeji vám všem jen to nejlepší v novém roce a těším se na brzká a častá
shledání a setkávání.
Robert Holec,
starosta města

MIKULÁŠ
Budliky, budliky, zaženeme čertíky
Celý tento týden se děti připravovaly na návštěvu Mikuláše, anděla
a čerta. Již od pondělí tyto kouzelné bytosti ovládly atmosféru na obou
třídách. Děti vyráběly čertíky, andílky i Mikuláše z papíru, učily se básničky, zpívaly písničky, malovaly, procvičovaly si grafomotoriku i početní představy. Nechybělo ani čertovské cvičení a různé honičky, vytváření
peklíčka, čtení pohádek. Také jsme si připomněli legendu o sv. Barborce,
na kterou jsme si také zahráli. Na chodbě vznikl i čertovský fotokoutek.
Užívali jsme si také zimního počasí při pobytu na zahradě, pro zahřátí
jsme měli připravený teplý čaj. A nakonec nás v pátek navštívil Mikuláš,
čert a andílek. Děti, které byly také převlečené za malé čertíky, anděly
i Mikuláše, zvládly jejich návštěvu, i přes trochu slziček zazpívaly, zatančily a hlavně slíbily, že budou už jen hodné. Za to dostaly děti balíčky
od Mikuláše. Poděkování patří vietnamským rodičům za dobroty do
balíčků.
JJ

VÍTEJTE V NOVÉM ROCE 2021
Dovolte mi, abych vás jménem městského úřadu přivítal v novém roce
2021. Co nás letos čeká? V letošním roce bychom rádi dokončili vše, co jsme
v roce předchozím začali. Sportovní hala, altány u hokejového hřiště, zeleň
v našem městě a spousta dalších drobných oprav a vylepšení. Další aktivity
budou záviset na naší úspěšnosti v žádostech o dotace. Věřím, že budeme
úspěšní. Prioritou jsou opravy místních komunikací. Dalším bodem jsou
projektové dokumentace, kde bychom se chtěli připravovat na další investiční záměry v našem městě. Již zadané máme projekty na renovaci místních
dětských hřišť (Dolní Poustevna a Karlín), dále pak chceme projektovat renovaci sběrných hnízd, opravy autobusových zastávek a mnoho dalších. Pokud by kdokoli z vás měl nápad, co v našem městě vylepšit, piště prosím na
e-mail starosta@dolnipoustevna.cz. Rádi se vašimi nápady budeme zabývat.
A mé přání na závěr. Dovolte mi vyslovit přání, abychom se všichni ve
městě respektovali, spíše si pomáhali, než ubližovali. Abychom společně
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář
– M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 571
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 572
petr3kral@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra - Jitka Nedvědová
Dětský lékař již běžně ordinuje
dle ordinační doby.
Dolní Poustevna
PO – 11:00 – 15:00 sestra
ÚT – 07:00 – 12.30 sestra
08.00 – 10.00 lékař
ČT – 07:00 – 13:00 sestra
10:00 – 12:00 lékař
PÁ – 07:00 – 13.30 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223, 412 397 197
Vilémov
PO – 07:00 – 10:30 sestra
08:30 – 09:30 lékař
ÚT – 13:00 – 15:00 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
158 – Policie České republiky
155 – Záchranná služba
150 – Hasiči
112 – Jednotné evropské číslo
tísňového volání

bEZPLATNÁ LINKA čez
800 850 860

leden 2021

PODĚKOVÁNÍ

ZUBNÍ LÉKAŘ

Moc a moc od srdce děkuji p. starostovi Robertu Holcovi a p. Živčákovi,
kteří mi přišli dodatečně popřát k mým narozeninám. Přinesli mi kytičku, blahopřání i peněžní dárek. Bylo to milé překvapení a měla jsem
radost. Ještě jednou moc děkuji.
Erika Šťastná
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení našeho města za milý dárek
a kytičku k mému kulatému výročí.
Hynek Jirman starší
Děkuji panu starostovi Robertu Holcovi a zaměstnancům úřadu za gratulaci, dárkový balíček a finanční dar, které jsem převzala u příležitosti
mých narozenin. Byla jsem velmi potěšena.
Lieselotte Prošková
Dárky k mým 91. narozeninám mne moc potěšily.

Děkuje M. Leksová.

Velice děkuji panu starostovi a zaměstnancům úřadu za dodatečnou gratulaci, kytičku a peněžitý dar. Velice mne to potěšilo. Všem přeji hlavně
zdravíčko a ještě jednou velice děkuji.
Libuše Konopíková
Upřímně děkuji za blahopřání k narozeninám a zejména za milou, ale
velice krátkou osobní návštěvu pana starosty. Rovněž děkuji za dárek
a blahopřání předsedkyni Klubu důchodců paní Müllerové. Zároveň
přeji všem obyvatelům našeho města v novém roce 2021 pevné zdraví,
rodinnou pohodu a úspěchy v práci.
J. Kateřiňáková

MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý 09:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 09:00 – 14:00
Pátek ZAVŘENO
Ordinujeme dle ordinačních
hodin po předchozí telefonické
domluvě.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Matej Tvorík
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 07:00 – 12:00
Úterý 12:00 – 17:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 12:00 – 17:00
Pátek 07:00 – 10:00
Odběry krve (pondělí, středa,
pátek) 06:30 – 07:00
Ordinujeme již v normálním režimu dle daných ordinačních hodin.

MÍSTNÍ HASIČI
JSDH Dolní Poustevna
412 397 222
velitel JSDH Dolní Poustevna
725 066 526

ZUBNÍ POHOTOVOST
9.–10. 1.2021
MDDr. Dubnová Daniela
Teplická 1850/60A Děčín
412 531 330
16.–17. 1. 2021
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
732 329 007
23.–24. 1. 2021
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2 Děčín 1
412 511 482
30.–31. 1. 2021
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7 Děčín VI
412 539 298
6.–7. 2. 2021
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Z provozních důvodů je až do 13.
1. 2021 zcela uzavřena ordinace
dětského lékaře v Dolní Poustevně.
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STOČNÉ

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vážení občané našeho města, bohužel, epidemie koronaviru se nevyhýbá nikomu. I na městském úřadu se některých přímo dotkla a s příchodem nového roku jsme v kancelářích v omezeném počtu. Pevně věřím, že se nemocní zaměstnanci brzy uzdraví a opět budeme kompletní.
Dovolte, abych vás tímto požádal o trpělivost při vyřizování vašich požadavků. Nutné přebíhání mezi kancelářemi možná způsobí malé zdržení před vyřízením vašich žádostí. Se situací se pereme, jak se dá.
Robert Holec,
starosta města

ZUBNÍ LÉKAŘ
Od 1. 1. 2021 dochází k drobné úpravě ordinačních hodin. Změny
jsou již zahrnuty v rubrice Zubní lékař na straně 2. Nadále platí objednávky po předchozí telefonické domluvě.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že vzhledem k neustálým změnám je třeba sledovat informace, které zveřejňuje městský úřad na webových stránkách
či v rozhlasovém hlášení. Jelikož noviny vydáváme jednou měsíčně, vychází se vždy z nejaktuálnějších informací před uzávěrkou. Po vydání
novin ale už zase všechno může být jinak, což nelze ovlivnit až do vydání
dalšího čísla. Teď máme zrovna konkrétně na mysli otevírací dobu Městského úřadu, knihovny a Centra setkávání. Na straně 2 jsou psané otevírací doby v běžném normálním režimu. Pokud máme včas informace,
píšeme o změnách zvlášť, nemá cenu měnit to ve stálých rubrikách, když
je tomu každou chvíli jinak. Tak tedy pro upřesnění: Městský úřad:
při vyhlášení 3., 4. a 5. stupně PES dle nařízení vlády jsou úřední hodiny na Městském úřadě v pondělí a ve středu od 10–12 hodin a od
13–16 hodin, Centrum setkávání: ve stupni 4, 5 je zavřeno, knihovna:
ve stupni 5 je zavřeno, ve stupni 4 – platí omezení, které upřesňujeme
na straně 4 tohoto čísla - článek Městská knihovna. V době uzávěrky
lednových novin platí v celé republice stupeň číslo 5.

CENÍK ODBĚRU VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU DO SBĚRNÉHO MÍSTA DOLNÍ
POUSTEVNA 2021
Velkoobjemový odpad (nádoba Abrol)

350,- Kč/m3

Tříděný odpad (do 1 m3) :
plast, papír, sklo (v pytlích na tříděný odpad) 		 zdarma
dřevo
200,- Kč/m3
suť
200,- Kč/m3
Pneumatiky bez disku:
z osobního automobilu
z nákladního automobilu

50,- Kč/kus
100,- Kč/kus

Elektroodpad (musí být předáno kompletní
el. zařízení, včetně kabelů, dvířek, motorů, apod.) 		
Elektroodpad (nekompletní) - bude považován za
velkoobjemový odpad
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350,- Kč/m3

Nebezpečný odpad - nebude v SD odebírán, nutno vyčkat na ambulantní svoz jaro, podzim).
Železo 		

Cena stočného pro kalendářní rok 2021 na území Města Dolní
Poustevna
Město Dolní Poustevna, jako vlastník nově vybudované vodohospodářské infrastruktury na území obce Dolní Poustevna (veřejná kanalizace, ČOV) stanovilo s platností od 1. 1. 2021, a to na základě předložené kalkulace cen, pro odběratele výši stočného : Stočné – cena za
1 m3 odvedené a vyčištěné odpadní vody činí 46,36 Kč bez DPH
(10 %), tj. 51,00 Kč včetně zákonem stanovené výše DPH. V porovnání nově stanovené ceny stočného pro rok 2021 s cenou stočného pro
rok 2020 dochází k navýšení ceny stočného o 2,60 Kč/1 m3 odpadní
vody bez DPH, tj. 2,86 Kč včetně DPH (10%)/1 m3 odpadní vody.
Cena stočného je jednotná pro území obce Dolní Poustevna, kde nově
vybudovaný kanalizační systém zakončený ČOV vlastní Město Dolní
Poustevna a na základě koncesního řízení provozuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace a.s.. Cena stočného pro rok 2021
byla na základě předloženého návrhu provozovatele schválena na
30. zasedání Zastupitelstva města Dolní Poustevna dne 5. 11. 2020
pod usnesením ZM č. 375/20.

Provoz ZŠ a MŠ Dolní Poustevna
od pondělí 4. ledna 2021
Provoz mateřské školy je zachován jako doposud.
Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Vstup
třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.
Provoz základní školy
Je povolena pouze osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků. Pro tyto
žáky se obnovuje povinná prezenční výuka, která bude probíhat v homogenních skupinách (tzn. kolektivy jednotlivých tříd). Příchod žáků
1. a 2. třídy do školní budovy bude korigovat školní asistentka, žáci
1. třídy vstupují předním vchodem a žáci 2. třídy ze školní zahrady,
aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu žáků z různých tříd. Rodiče
a zákonní zástupci nebudou vstupovat do školní budovy, pokud nemají zvláštní důvod.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Dle tohoto pokynu upraví třídní učitelky denní rozvrh - zařadí jiné aktivity a především pobyt žáků na čerstvém vzduchu dle možnosti školy – vycházky
do okolí, pobyt na školní zahradě. Počet hodin v denním rozvrhu žáků
ve škole odpovídá rozvrhu stanovenému na začátku školního roku.
Žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají
povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Pro žáky ostatních ročníků (třetí – devátá třída) je povinné vzdělávání distančním způsobem.
Školní družina – pouze pro žáky 1. a 2. třídy
Ranní družina - vstup předním vchodem – od 6.05 do 7.00 hodin,
odpolední družina po skončení vyučování do 16.00 hodin.
Školní stravování
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. I v jídelně je
povinnost nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Ostatní
žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat pouze výdejním
okénkem.

zdarma

Mgr. Olga Diessnerová

Do Sběrného místa může odevzdat každý majitel nemovitosti v k. ú.
Dolní Poustevna včetně přilehlých místních částí odpad o objemu maximálně 2 m3/měsíc a to pouze za podmínky, že řádně platí za svoz a likvidaci SKO.
Ceník pro podnikatele za využívání systému odděleného sběru komunálního odpadu zavedeného Městem Dolní Poustevna pro rok 2021:
600,- Kč bez DPH/rok.

Tyto informace platí ve stupni PES 5, který vláda vydala zatím do
10. 1. 2021. Je možné, že po tomto datu opět dojde k nějakým změnám, proto doporučujeme sledovat informace v médiích nebo přímo na stránkách školy www.zsdpou.cz nebo na městských webových
stránkách.
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SVATBA
Dne 28. 12. 2020 vstoupili v Centru setkávání do stavu manželského Václav
Bareš a Markéta Dosedělová. Přejeme vše nejlepší na společné cestě životem..

Zážitky z karantény –
Halina Pawlowská
I když se svět do pekel řítí,
tak lze pořád šťastně žíti! Co
si počala Halina Pawlowská,
když ji koronavirová karanténa na tři měsíce uvěznila
v jedné domácnosti s dcerou, zetěm, vnukem, přítelem, tchyní, synem, sestřenicí
a dvěma psy? Začala si vést
deník o tom, jak bez úhony
přežít i situace, které jsou na
zabití!

ží. A když Rupert vyráží jako
voják do zákopů první světové
války, Klárka má pocit, že teď
se konečně vše změní. Ovšem
nic není takové, jak si představovala. Dokáže celá její
rodina přežít běsnící válku?
A spatří ještě někdy Ruperta?
Ilustrovaná historie létání –
Lily Ford
Létání fascinovalo lidstvo
odjakživa. Každá inovace
upoutala pozornost široké veřejnosti. Počínaje těmi, kteří
se stali svědky pokusů okřídlených středověkých vizionářů vrhajících se z věží, po ty
sledující přistání na Měsíci.
Možnost pozorovat vzdušné objekty ze Země učinila
z létání představení – když
v 18. století vzlétaly první horkovzdušné balony, na
místě se shromáždily početné
zástupy, stejně jako v případě
leteckých představení z počátku století dvacátého. Kniha
k historii letectví přistupuje
z hlediska diváků a později
i pasažérů. Jde o studii toho,
jak bylo o létání smýšleno
a jak bylo vyobrazováno.

ROČNÍ BILANCE V CENTRU SETKÁVÁNÍ
Skřivánci ve válce –
Hilary McKay
Dojemný příběh o lásce
a obětavosti. Klárka a její bratr
Petr tráví každé léto v Cornwallu společně se svými prarodiči a charismatickým bratrancem Rupertem. Ale idyla
končí každé září, kdy se Petr
a Rupert vrací do internátní
školy a Klárka se nudí v domě
svého otce, jenž pořád není
doma. A stín katastrofy se blí-

I v roce 2020 probíhaly v Centru setkávání tradiční akce, jako je tomu každým rokem od uvedení tohoto zařízení do provozu. Bohužel, ne v takovém
počtu, na jaký jsme byli zvyklí během minulých let. Vzhledem ke koronavirové krizi musela být celá řada plánovaných akcí zrušena, několikrát byla
během roku omezena či zrušena otevírací doba, což se samozřejmě odrazilo
jak v počtu akcí, tak i v počtu návštěvníků. I přes četná omezení nakonec během roku proběhlo 21 akcí, výrazně byly zastoupené svatby, stihly se i tři výstavy, jeden kurz, malířský workshop, debata se starostou, slavnostní předání
vysvědčení našim deváťákům, vítání nových prvňáčků, absolventský koncert
ZUŠ a dvakrát v Centru setkávání zasedalo Zastupitelstvo města Dolní Poustevna. Co se týká počtu návštěvníků, dostáváme se za rok 2020 k číslu 1171.
Vzhledem k nařízení vlády je od ledna 2021 Centrum setkávání opět zavřené, o případném znovuotevření budeme informovat prostřednictvím
městských webových stránek či facebookových stránek Centra setkávání.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Milé čtenářky, milí čtenáři,
upřesňujeme informace k otevírací době v Městské knihovně. Pro stupeň
5, který je nyní v platnosti, je v knihovně zavřeno. Provoz knihoven při
4. stupni PES se omezuje tak, že se zajišťuje pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo u vyhrazeného pultu co nejblíže vchodu do knihovny. Vzhledem k menším prostorám
naší knihovny smí být na chodbě u vyhrazeného místa k výdeji vždy pouze
jedna osoba, ostatní musejí počkat venku před knihovnou. Děkujeme za
pochopení.
Lucie Englerová

KAPESNÍ KALENDÁŘE
Tak jako každý rok nechal Městský úřad zhotovit kapesní kalendáře pro
rok 2021. Kalendáře jsou k dostání zdarma na Městském úřadě nebo v Centru setkávání.

Další nové knihy
naleznete na
webových
stránkách
města v sekci
Volný
čas – Knihovna.

leden 2021
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PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM
26. 12. 2020 dopoledne se stala nehoda, ke které čas od času dochází. Nešťastnou náhodou, zřejmě při čištění zadního okna, byla místní
slečna přimáčknuta vlastním autem ke zdi garáže. První a nezbytnou
pomoc poskytl pan Hauser, který bydlí nedaleko. Za jeho včasné jednání
mu všichni děkujeme. Taktéž okamžitě zavolal na tísňovou linku a zalarmoval záchranné složky. A zde začíná to, co mě velmi mile překvapilo.
Pracuji jako profesionální řidič a několik havárií jsem již viděl, stejně tak
jako zásahy profesionálních hasičů a jiných záchranných složek. V tomto případě byli na místě jako první dobrovolní hasiči z Dolní Poustevny.
Přiznám se, že jsem měl trošku obavy z jejich zásahu u této nehody. Přeci jen jsou to amatéři a dobrovolníci. Ale byl jsem zcela ohromen, v jakém počtu a jak profesionálně si počínali. Po příjezdu na místo neštěstí
velitel zásahu okamžitě vydal rozkazy, co který jednotlivý hasič má dělat,
co donést nebo jak být jinak nápomocen, ať už se to týkalo uzavření
silnice či přístupu ke zraněné. Celkově organizačně perfektně zvládnuté.
Po příjezdu Záchranné zdravotní služby aktivně pomáhali s prvotním
ošetřením, naložením zraněné na nosítka a následným přeložením do
vrtulníku záchranné služby. Jak jsem již předeslal, byl jsem v minulosti
svědkem nejednoho zásahu záchranných složek v profesionálním podání a mohu, a to velmi rád, porovnat zásah hasičů z Dolní Poustevny,
kteří jsou dobrovolníci, s hasiči profesionály. Perfektní. Vše klapalo jak
má. Nikde žádné zmatky nebo chybné příkazy. Byl to od místních hasičů
PROFESIONÁLNÍ zásah a za to si zaslouží plné uznání a pochvalu. Za
sebe velmi děkuji a omlouvám se, že jsem kdy pochyboval. Dolní Poustevna může být právem hrdá na své hasiče. Jsou to chlapi, a snad jsem
zahlédl i ženu, na svém místě. Jen tak dál. Závěrem přeji slečně brzké
uzdravení a všem ještě jednou od srdce velmi děkuji.
M. V.

AKTUALITY Z ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

Změna jízdních řádů od 13. 12. 2020.
V neděli 13. prosince 2020 došlo ke každoroční změně jízdních řádů.
Chystají se velké i malé změny v dopravní obslužnosti Ústeckého kraje. Nutno upozornit, že kraj informuje s ohledem na vysokou pravděpodobnost četných změn spojů z důvodu koronaviru jen v elektronické podobě v PDF. Lze tedy předpokládat, že bude postupně docházet
k úpravám. Proto sledujte případné aktualizace, ke kterým dochází při
čtvrtletních změnách jízdních řádů. V období platnosti tohoto jízdního řádu jsou Ministerstvem dopravy ČR určeny termíny změn veřejné
vnitrostátní dopravy na neděli 7. března, neděli 13. června a neděli 29.
srpna 2021. V případě rekonstrukcí komunikací, či z jiného strategického rozhodnutí objednatele, však může ve veřejném zájmu mimořádně
docházet ke změnám i v jiných termínech. Aktuální verze jednotlivých
jízdních řádů naleznete na jr.dopravauk.cz. Od 1. ledna 2021 dojde také
k mírnému navýšení jízdného v rámci cestování v DÚK. Např. na delší
cestě, například mezi Děčínem a Varnsdorfem dojde ke zdražení z původních 63 korun na 66 korun. Celodenní síťová jízdenka podraží o deset korun, z původních 130 korun na 140 korun. O deset korun dojde
k navýšení také u jízdenky Labe – Elbe, na kterou se nově sveze v jedné
z variant jeden dospělý a dvě děti do 15 let za 300 korun.
Zima zastavila stavbu lávky na Šébru. Hotovo má být na jaře.
Ústecký kraj investuje výstavbu lávky pro pěší, běžkaře a cyklisty
v sedle Šébr na silnici 9 u hranice s Libereckým krajem. Nyní se stavba
a práce na navazujících přístupových cestách z důvodu zimních měsíců
zastavily a bude se opět pokračovat na jaře. Technickou dokumentaci zajistila v minulých letech obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.
Po lávce povede i dálková Hřebenovka, s jejíž obnovou počítá Ústecký kraj, obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a Klub českých
turistů v nejbližších letech. Jedná se o obnovu dávné trasy, která před
více než sto lety vedla od Ještědu přes Lužické hory do Českého Švýcarska a nakonec spojovala pohraniční sudetská pohoří od Aše po Praděd.
Z lávky mají radost i běžkaři. V příštím roce se předpokládá s napojením lávky na lyžařskou Lužickou magistrálu, která vede z Práchně přes
Polevsko, Stožecké sedlo a po německé hranici až k chatě Luž.
Pan Josef Zoser, exstarosta Jiřetína pod Jedlovou, který je strůjcem
myšlenky stavby lávky a jejím nadšeným propagátorem, dodává: „V říjnu 2020 firma S a M Česká Lípa z důvodů zahájení zimní údržby na silnici I/9 přerušila do března příštího roku práce na přemostění. Do zmí-
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něné doby se podařilo připravit na obou stranách silnice železobetonové
bloky pro usazení mostní konstrukce a přístupové cesty k lávce směrem
od Luže v délce cca 200 m. Nová přístupová cesta od zatáčky pod vrcholem sedla, do které směřuje současná lesní cesta od jedlovského nádraží,
směrem k sedlu je v délce cca 650 m nahrubo vyhrabána, bez položení odvodňovacích prvků, podkladních fólií a makadamu. Doufáme, že
stavba bude nejpozději v průběhu května příštího roku zkolaudována
a předána k využití, a to včetně studánky s tekoucí vodou, nacházející se
na východní stráni mezi budoucí lávkou a nynějším parkovištěm, na katastru obce Dolní Podluží. Studánka byla hojně nejen turisty, ale i řidiči
kamionů využívána.“
I Ústecký kraj zprovoznění lávky vítá: „Podporujeme aktivity cestovního ruchu v celém kraji. V oblasti západních Lužických hor a Českého
Švýcarska máme výhodu, že zde spolupracujeme s destinační společností České Švýcarsko o.p.s., která je osvědčeným leaderem turismu v oblasti nejsevernějších Čech. Přes lávku povede Hřebenovka, jejíž značení a certifikaci po vzoru nových zážitkových tras pro pěší v Německu
a Francii zajistí Klub českých turistů. Zároveň rádi podpoříme rozvoj
služeb na Hřebenovce především zvýšenou propagací Hřebenovky, protože se jedná o skutečně atraktivní putování horskou a skalní krajinou.
České Švýcarsko o.p.s. tento projekt již rozvíjí do budoucího slibného
produktu“, sděluje Mgr. Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
zodpovědný za oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
Nákupem regionálních produktů z Českého Švýcarska podpoříte
lokální ekonomiku. Nově je nabídka i na e-shopu.
Na konci prázdnin u příležitosti oslav Dne Českého Švýcarska byl
spuštěn nový e-shop Českého Švýcarska www.eshop.ceskesvycarsko.cz.
Jeho význam v době pandemie neustále roste. E-shop propaguje regionální výrobce, jejichž produkty přímo vznikají v regionu Českého
Švýcarska nebo s ním úzce souvisí. Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko se tímto směrem snaží oslovit místní obyvatele, návštěvníky regionu i širokou veřejnost, a rozšířit tak prodej o nový online
kanál. Regionální výrobky je možné zakoupit také v Domě Českého
Švýcarska v Krásné Lípě. „Naše infostředisko s prodejnou regionálních výrobků v Domě Českého Švýcarska je během vánočních svátků
otevřeno od 18. do 31. prosince denně kromě 24. a 25.12. Milovníkům
Českého Švýcarska z daleka nabízíme nákup online přes náš e-shop.
Svým nákupem máte možnost podpořit regionální výrobce a destinaci České Švýcarsko,“ dodává Veronika Cerhová, obchodní manažerka
společnosti České Švýcarsko. Vzhledem k současné situaci bude informační centrum v Krásné Lípě otevřeno po novém roce během ledna
až března v pátek, sobotu a v neděli. Expozice o Českém Švýcarsku
je dle nařízení vlády uzavřena od 18. prosince. V e-shopu naleznete
knihy a produkty vydané obecně prospěšnou společností, publikace
s tématikou Českého Švýcarska, mapy a turistické průvodce. Nechybí
ani jeden z nejdůležitějších produktů, a to každoročně vydávaný nástěnný kalendář s fotografiemi Českého a Saského Švýcarska. „Posledním dnem, kdy je možné s určitou garancí zaručit dodání vánočního
zboží přes eshop je 17.12. Poté je možné využít vyzvednutí zboží přímo
v Domě Českého Švýcarska až do 23.12.“, doplňuje Veronika Cerhová.
Cílem e-shopu je nabízet co nejširší portfolio kvalitních regionálních
produktů, které se postupně aktualizuje a doplňuje. Mezi oblíbené artikly patří regionální piva a lihoviny a likéry, káva pražená v našem regionu, sušenky nebo třeba domácky vyráběné sirupy a džemy. Vybrané
produkty nesou certifikát značky “ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“, která je udělována již od roku 2010. „Naším záměrem
je, aby certifikát získaly výrobky, které jsou spojeny s regionem, splňuji
určité ekologické normy, je na nich podíl ruční práce nebo jsou vyrobené z místních surovin. Prodejem regionálních výrobků v Domě
Českého Švýcarska se certifikované produkty dostanou mezi místní
obyvatele a návštěvníky. E-shop naopak oslovuje přespolní zájemce
o lokální produkty. S o.p.s. České Švýcarsko v tomto směru dlouhodobě spolupracujeme a propagujeme regionální producenty,“ přibližuje
koordinátorka regionální značky Dana Štefáčková z Místní akční skupiny Český sever. Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko přichází i s nabídkou módních triček s motivy cílů v regionu. V nejbližší
době budou do sortimentu zařazeny „plecháčky“, které jsou ideálním
parťákem na turistické výlety, a oblíbenými šátky, jež se dají využít na
mnoho způsobů.
Odkaz na eshop: www.eshop.ceskesvycarsko.cz
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Co se děje v našich lesích ve
Šluknovském výběžku

leden 2021

i případné závady na lesních cestách řešíme za pochodu a rychle, ale
jde o kalamitu, a proto bych vás chtěl požádat o shovívavost, toleranci
a pochopení. Děláme vše pro to, abychom lesy zachránili, i pro vás!
Tak jako v celé zemi začala i u nás velká obnova vytěžených ploch
a péče o smíšené lesy nové generace. Dáváme velký prostor přírodnímu zmlazení lesních dřevin, ale také zalesňujeme. Na více než sto
hektarech dnes roste 640 tisíc letos vysazených sazenic lesních dřevin,
především buků, jasanů, dubů, javorů a dalších dřevin, mezi nimi jsou
i smrky, které do lesa, pokud rostou spolu s jinými dřevinami na vhodných stanovištích, určitě patří. Nové porosty budou odolnější, různověké a pestré. Sázíme je pro naše děti, aby měly možnost je užívat při
relaxaci, ale mít z nich také užitek.

Vážení návštěvníci lesa,
před koncem roku bych vás rád informoval o dění ve státních lesích, které spravují Lesy České republiky prostřednictvím Lesní správy Rumburk.
V celém regionu se potýkáme s rozsáhlou kůrovcovou kalamitou.
Stromy chřadnou kvůli dlouhodobému suchu a následnému napadení
kůrovcem. Na území lesní správy je celkem 3,5 milionu metrů krychlových smrkového dřeva, a za poslední tři roky podlehla kůrovci asi
čtvrtina. Zpomalit a časem zastavit kalamitu je naší prioritou! Proto
bez ohledu na roční období a počasí důsledně vyhledáváme kůrovcem
napadené stromy, těžíme je a asanujeme. To znamená, že likvidujeme
kůrovce buď odkorněním, chemickým postřikem, nebo například tak
zvanou fumigací. Od ledna do listopadu 2020 jsme ve Šluknovském
výběžku vytěžili 417 914 m3 smrkového dřeva a práce stále pokračují.
Tak velký objem dřeva musíme z lesa také odvézt, takže intenzívně
využíváme lesní cesty a přístupové komunikace. Samozřejmě si uvědomujeme, že na takový lesnický provoz nejsou lidé zvyklí, ale vězte,
že bez kácení napadených stromů a prací s tím spojených není možné kalamitu zvládnout a hlavně, že je to záležitost dočasná. Různé
problémy, které s tím souvisejí, jako například těžební zbytky v lesích

Důležitá letos pro nás byla i pomoc veřejnosti při obnově lesa a jiných lesnických pracích, třeba při sběru semen, ale i úklidu odpadků
nebo obnově lesních tůní, které zadrží vodu v lese. Podařilo se nám
obnovit poškozené naučné stezky, turistická odpočívadla, společně
s Klubem Českých turistů plánujeme vyznačení nových tras a spolupracujeme také při přípravě běžkařských tras v Lužických horách, aby
i zimní vyžití v lesích České republiky bylo příjemné.
Vážení obyvatelé Šluknovského výběžku, velice vám děkuji za pochopení i spolupráci v uplynulém roce a do toho nového přeji mnoho
štěstí, zdraví a spokojenosti.
Lesu Zdar!
Za Lesní správu Rumburk:
Ing. Jan Drozd, lesní správce

TESTY VE ŠLUKNOVĚ
PCR stěry provádíme od 7–9 hodin každý pracovní den, není třeba se objednávat. Na vyšetření potřebujete žádanku (od praktika nebo
hygieny), samoplátci platí 1650 Kč. Výsledek Vám přijde zpravidla
v den stěru jako SMS. Jsme schopni vystavit cizojazyčné potvrzení.
Antigenní testy provádíme v pracovní dny, není třeba se objednávat.
Zdravotní pojišťovny je plně hradí každých pět dní. Cena pro samoplátce je 350 Kč. Výsledek je za 15–20 minut. Jsme schopni vystavit
cizojazyčné potvrzení.

Provozní doba antigenní testy:
Pondělí 7:00–11:30
Úterý 12:30–17:00
Středa 7:00–11:30
Čtvrtek 12:30–17:00
Pátek 7:00–11:30
PCR testy i antigenní testy provádíme i u nás neregistrovaným pacientům.

Pro pendlery:
Pokud bude od 11. 1. 2021 povinnost mít pro práci v Německu
antigenní testy, jsme připraveni testovat, objednávat se není třeba,
časy upřesníme příští týden. Testy provádíme před naší ordinací ve
Šluknově. Cena antigenního testu je 350 Kč (snad to půjde jednou za
pět dní bez placení v rámci screeningu populace?) výsledek za 15–20
minut, potvrzení jsme schopni vydat i v německém jazyce.
MUDr. Vratislav Prejzek
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