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VÍTÁNÍ JARA
Stalo se již tradicí, nazdobit společně velikonoční břízu. Všem, kteří
přišli a pomohli, moc děkujeme.

menka a přídavná jména, naučily se písničku a básničky. Nechyběla ani
překážková dráha a cvičení motivované lesními zvířátky, u kterého jsme
si protáhli všechny svaly. U Sluníček využili chytré tabule, kde si děti
vyzkoušely program zaměřený na třídění odpadu. Poté děti vyhledávaly
zvířátka v různých knížkách a časopisech. Les jsme si ztvárnili pomocí barev, tuše a pastelek, který jsme doplnili zvířátky. Závěr týdne byl
zaměřený na „Den Země“. Povídali jsme si o Zemi, co ji tvoří a proč je
důležité ji chránit. S tím byly spojené i další aktivity, uklízení zahrady
a třídění odpadu. Děti si hrály na ochranáře přírody a moc si to užily.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Stejně tak, jako se všichni těšíme na návrat „normálního života bez
omezení“ (konec pandemie koronaviru), tak se mnozí z nás těší na
příchod jara v tom pravém smyslu. Konečně teplejší počasí, kvetoucí
rostliny, posezení na zahrádkách. Spolu s vítáním jara je již po dlouhou
dobu spojená tradice, kdy se poslední dubnový večer společně scházíme
u vatry, na které spálíme čarodějnici, opékáme buřtíky, dáváme si něco
dobrého k pití, posloucháme hudbu. Bohužel, i letos jsme o tuto milou
společenskou událost přišli. Pevně věřím, že letos naposledy. Rádi bychom nějakou podobnou akci připravili ihned, jak to epidemiologická
situace dovolí. Těšíme se na to!!!
Robert Holec, starosta města

ZVÍŘÁTKA V LESE + DEN ZEMĚ
Po delší době se nám otevřela školka a pro děti začal týden plný výzev
a zábavy, která se odehrávala v lesním duchu a oslav naší Země. Děti
si postavily les, poznávaly zvířátka a jejich vlastnosti, procvičovaly pís-
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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
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
Ordinujeme dle ordinačních
hodin po předchozí telefonické
domluvě.

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

BEZPLATNÁ LINKA ČEZ
800 850 860

NOVÉ TURISTICKÉ LINKY
Na začátku května 2021 vyjedou turistické linky, propojující Liberecký a Ústecký kraj. Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko spolu
s partnery z regionu iniciovala vznik nových turistických linek propojujících Liberecký a Ústecký kraj. Obě linky, cyklobus z České Lípy do
Jetřichovic i turistický vlak z Liberce do Mikulášovic přes Německo,
vyjedou již tento víkend 1. 5. 2021 a budou v provozu do 31. 10. 2021
o víkendech a svátcích. Od 18. 4. 2021 je v provozu také Lužickohorský
rychlík, propojující Prahu a Střední Čechy s Lužickými horami a Českým Švýcarskem. Oba nové turistické spoje – vlak i cyklobus – financuje
Ústecký a Liberecký kraj.

SEVERNÍ STOPA 2021 OPĚT
NEBUDE
Letošní 44. ročník Severní stopy se měl konat v sobotu 15. 05. 2021.
S ohledem na současnou pandemii koronaviru oznamujeme zrušení letošní Severní stopy. V květnu 2021 začne již konečně postupné rozvolňování. To se ale v žádném případě nebude týkat tak velkých kulturních
a sportovních akcí, jako je naše Severní stopa. Neplánujeme ani posunutí termínu Stopy na září nebo říjen. Budeme se ale snažit co nejlépe
připravit příští Stopu (květen 2022).
Ing. Jaroslav Leksa, předseda KČT Dolní Poustevna
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ZUBNÍ LÉKAŘ
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

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

ZUBNÍ POHOTOVOST
15.–16. 5. 2021
MUDr. Šetek Vladislav
Fügnerova 600/12 546 Děčín I
412 520 164

22.–23. 5. 2021
MUDr. Plyushchakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
732 329 007

29.–30. 5. 2021
MDDr. Barcal Pavel
J.Š.Baara 692/26 Děčín V
412 507 588

5.–6. 5. 2021
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.
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REGISTRACE OČKOVÁNÍ PROTI
COVID-19
Již druhý týden na městském úřadu pomáháme našim občanům
s registrací k očkování. Dle dostupných informací se dodávky vakcín
zrychlují a i pro náš výběžek by jich v následujících týdnech měl být
dostatek. Spolu s otevřením dalším skupinám, které se mohou registrovat k očkování proti COVID-19, pro vás i nadále připravujeme
pomoc s vyplněním registrace. V úředních dnech (pondělí a středa)
můžete přijít na městský úřad a zaměstnanci s vámi rádi vše vyplní
a pomohou.
Robert Holec, starosta města

VÝLUKA
Od 18. 4. 2021 byla z důvodu rekonstrukce viaduktu ve Vilémově
u Šluknova zahájena nepřetržitá výluka v úseku Rumburk – Dolní
Poustevna. Rekonstrukce viaduktu začala loni na jaře. V loňském roce
se provedla například sanace základů pilířů či všech kamenných částí mostu. Kvůli pandemii a zpoždění dodávek potřebného materiálu
ze zahraničí se však výměna ocelové konstrukce samotného mostu
uskuteční až letos. Po osazení nové mostní konstrukce se v nezbytně nutném rozsahu vymění železniční svršek a železniční spodek na
obou předpolích mostu. Nový most nijak nezmění krajinný ráz, bude
ho tvořit ocelová příhradová svařovaná konstrukce ve stejném tvaru
a v obdobných rozměrech, jako jsou ty stávající. Výluka, v rámci které
dojde také k opravě traťového úseku Rumburk – Velký Šenov, potrvá
do 16. 7. 2021. Výlukový jízdní řád je k nahlédnutí na webových stránkách města v rubrice Aktuality.

KAMERY NEJSOU JEN ATRAPY
V posledních dnech se začínají objevovat ohlasy, že kamery jsou
pouhé atrapy a nic nezachycují. Dovolte, abych tyto mylné domněnky
vyvrátil. Kamerový systém je v provozu. Momentálně zkušebním, ale
přesto evidujeme přestupky, které řešíme s policií ČR. Například rušení nočního klidu, neoprávněnou likvidaci tříděného odpadu u našich
sběrných hnízd, vandalismus, poškozování městského majetku a mnoho dalšího. Samozřejmě, ideální by bylo, kdybychom kamery nepotřebovali a každý občan by se k cizímu majetku choval slušně. Bohužel,
opak je pravdou, stále se setkáváme s ničením, agresivitou a sobeckým
chováním některých osob. Na eliminaci těchto nešvarů pracujeme.
A ještě jednou vás všechny žádáme, pomozte nám při správě a hlídání
toho, co jsme v našem městě vybudovali.
Robert Holec, starosta města

AKTUALITY ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Správa národního parku informuje:
Vážení návštěvníci,
na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů a jejich částí. Důvodem je velkoplošný rozpad smrkových kultur
oslabených dlouhotrvajícím suchem a následně napadených lýkožroutem smrkovým. Važte si svého zdraví a dbejte prosím zvýšené
opatrnosti, zvláště za silného větru, deště, sněžení nebo námrazy! Ve
vlastním zájmu se řiďte upozorněními umístěnými v terénu a dodržujte pravidla pro návštěvu národního parku. Mějte na paměti, že do
přírody a do lesů vstupujete na vlastní nebezpečí. Správa národního
parku neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě vzniklé jiným osobám působením přírodních sil. (Viz § 63 odst. 5 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Tipy na výlet:
Edmundova soutěska Hřensko je otevřena denně od 9 do 18:00 hod.
Divoká soutěska je prozatím uzavřena. Vše probíhá za zvýšených hygienických opatření a v lodičce se obsazuje max. 50% kapacity.
Pravčická brána je otevřena denně od 10 do 18:00 hod., včetně výdajového okénka. Změny vyhrazeny, vstupné ano.
Mariina vyhlídka v novém. Na nově zrekonstruovanou vyhlídku a její
nový altán je neomezený přístup.

3

ZOO Děčín - venkovní areál je otevřený od 8 do 18 hod.
Lodí z Děčína do Hřenska - o víkendech a svátcích vyjíždí loď z Děčína v 11:25 hod. a ze Hřenska se vrací v 15:10 hod. Až do 30.5. Cena
jízdného je 30,-Kč za dospělého.

SPORTOVNÍ HALA
Máme předáno! Nyní ještě probíhají dokončovací práce jako je úklid
okolních prostor, uklízení interiéru, dovybavení šaten, ubytovacích
kapacit a sportovního klubu. Zároveň probíhá administrativní příprava pro žádost a následné vydání kolaudačního souhlasu. Ihned poté
vás budeme informovat a uskutečníme slavnostní otevření. Další budova bude opravena a již dnes plánujeme, která bude ta další v pořadí.
Na zasedání zastupitelstva jsme diskutovali nad zadáním projektové
přípravy na rekonstrukci národního domu a interiéru městského úřadu. O rozhodnutí, kterou budovou budeme pokračovat, vás budeme
informovat v dalším vydání.
Robert Holec, starosta města

KAM A JAK HLÁSIT PÁLENÍ KLESTÍ
Blíží se doba úklidu zahrad a s tím spojené i pálení klestí. Pálení klestí
na vlastní zahradě má svá pravidla, která je nutné dodržovat, aby byla
zachována bezpečnost a nehrozilo rozšíření požáru. Přehled pravidel
najdete na stránkách Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
na www.hzsoul.cz, kde je umístěn i formulář pro Ohlašování pálení
v záložce Služby pro veřejnost. Tím, že pálení nahlásíte, můžete hasičům ušetřit zbytečný výjezd a sobě finanční postih. V případě, že
nemůžete využít elektronickou podobu formuláře, lze pálení hlásit
v krajních případech i na tel. 950 431 010.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Základní umělecká škola (ZUŠ) Rumburk, pobočka Dolní Poustevna, začíná od 1. května 2021 spouštět elektronické přihlášky nových
žáků. Pokud máte dítě starší 5 let a chcete rozvíjet jeho hudební talent, můžete ho přihlásit na www.izus.cz, zde zadat Přihláška do ZUŠ,
vyberte ZUŠ Rumburk, poté pobočku Dolní Poustevna a vyplníte
všechny potřebné údaje o žákovi. V Dolní Poustevně se vyučuje hra na
klavír, hra na zobcovou flétnu a nově i hra na violoncello. V současné
době tyto obory navštěvuje 22 dětí, a přestože výuka, vzhledem k epidemiologické situaci, byla z velké části školního roku distanční (probíhala on-line), děti i v této době stále hrály a naučily se toho mnoho
nového. Velké poděkování patří i městu Dolní Poustevna, které pravidelně přispívá na školné dětem studujícím hudební obory. V případě
jakýchkoliv dotazů kontaktujte učitelku P. Kalčíkovou (777 711 344).
Petra Kalčíková

RETROSTIPENDIUM

Do konce května lze požádat o retrostipendium. Student, který nastoupil do 1. ročníku střední školy, může nyní požádat o retrostipendium. To je vypláceno měsíčně ve výši až 1500 Kč. Dále může získat
jednorázový příspěvek na školní pomůcky ve výši 2000 Kč.
Podmínkou je:
• Minimálně jeden z rodičů má pouze základní vzdělání.
• Student požádá do 30. 5. 2021.

Jak stipendium funguje?
Studenti se ve smlouvě zavazují dodržovat dané podmínky. Nejdůležitější z nich je prospěch, tedy ten nebude ve čtyřech vybraných klíčových předmětech horší jak 3. Stejnou váhu má nízká absence ve škole.
Každý měsíc se schází s poradcem, který ověří plnění podmínek a potřebu studenta další podpory ve studiu. Na této schůzce je studentovi
vyplaceno retrostipendium. Na konci školního roku je možné za dobré
výsledky získat bonus ve výši 2000 Kč.
Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem v tísni rozděluje Retrostipendia Albatros. Cílem retrostipendijního programu je podpora
studenta v úspěšném absolvování školy.
Aktuálně Kostka podporuje 22 studentů.
Kateřina Luňáková, tel. 775 441 238, Kostka Krásná Lípa, p.o.
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ

Ráda tě poznávám –
Rachel Winters
Může se člověk zamilovat
stejně jako ve filmu? Evie Summersová se přestěhovala do
Londýna, aby se stala scenáristkou. Svůj životní sen však dala
k ledu, začala pracovat jako
asistentka filmového a televizního agenta a pomáhá k úspěchu druhým. Agentura ovšem
mele z posledního, a pokud se
Evie nepodaří přesvědčit klienta číslo jedna Ezru Chestera,
aby konečně dopsal svůj scénář,
přijde o práci. Háček? Ezra ještě
ani nezačal… Evie uzavře s Ezrou dohodu. Aby mu pomohla
překonat tvůrčí krizi, začne se
seznamovat s náhodnými muži
přesně tak, jak se to děje ve filmech. A bez internetu! Vše musí
proběhnout tak, jako když Harry potkal Sally nebo když se ve
filmech seznamuje Hugh Grant.
Jenže opravdu může být život takový jako ve filmu?

Strašidelná knihovna: Tajný
pokoj – Dori Hillestad Butler
Kaz není obyčejný kluk, je to
duch. Klárka zas není obyčejná
holka – na rozdíl od ostatních

OTEVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V DOLNÍ POUSTEVNĚ
Od úterý 13. 4. 2021 se pro vás opět otevřela knihovna v Dolní Poustevně dle řádné otevírací doby. Vstup do prostor knihovny v max. počtu 2 osob a za dodržování hygienických pravidel (respirátory, desinfekce, rozestupy)!

NOVINKY Z NAŠEHO MĚSTA
V Dolní Poustevně došlo k prodeji areálu firmy IZOPOL DVOŘÁK
s.r.o. a novým majitelem se stala firma M&K Home Textile s.r.o. se sídlem v Mikulášovicích. M&K Home Textile s.r.o.
podniká v Mikulášovicích od roku 2016, se zaměřením na internetový obchod prodeje bytového
textilu. A tak jsem novému podnikateli v našem
městě, výkonnému řediteli, panu Jakubu Kalvodovi, položil pár otázek.

Dotazy pro rozhovor:
•	
V jakém oboru chcete v Dolní Poustevně podnikat? – „Maloobchodní prodej bytového textilu, prodej probíhá prostřednictvím internetového obchodu, tak jako doposud“.
•	
Jaké spektrum výrobků nabízíte a je jeho odběr možný i pro
běžného občana (jakým způsobem lze provádět objednávky)?
– „Nabízíme povlečení, prostěradla, přikrývky, polštáře, osušky,
závěsy a záclony. Osobní odběr je možný po vytvoření objednávky na našich internetových stránkách. Do 2. dne je objednávka připravená k vyzvednutí.“
• Můžete prozradit důvod, jaký Vás vedl k rozvoji firmy v našem městě? – „Naskytla se nám zde skvělá příležitost koupě
objektu, který splňuje naše požadavky a je v blízké vzdálenosti
našemu rodnému městu Mikulášovice“.
• Jaké jsou Vaše plány a záměry s provozem v Dolní Poustevně? – „Hodláme rozšířit sortiment, zahájit zakázkovou výrobu
povlečení, záclon a závěsů a otevřít kamennou prodejnu“.
•	
Vzniknou s novým provozem i nová pracovní místa? – „Ano,
nová pracovní místa budou vznikat postupným rozšiřováním
firmy. Jaké nové pracovní pozice budou, Vám nyní nemohu
přesně sdělit. Naše firma nyní čítá cca 20 stálých zaměstnanců,
kteří pracují v jednosměnném provozu, což se v budoucnu s rozšířením výroby může změnit. Prostřednictvím inzerce v místních novinách bych rád postupně zveřejňoval nabídku nových
pracovních míst. V současné době se při rekonstrukci nového
provozu snažíme využít služeb místních firem. Jsem rád, když
mohu zakázky nabídnout místním a okolním podnikatelům.“
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lidí totiž dokáže vidět duchy. Jejich detektivní kancelář je proto jako stvořená pro řešení zapeklitých záhad! Kaz se konečně
naučil to, co běžně zvládá každý duch – pocházet zdí. Už se
mu při tom nedělá špatně a tak
může vyrazit na průzkum Beckettovy tajné místnosti v zadní části knihovny. To, co tam
najde, je záhada všech záhad.
Vyřeší Kaz a Klárka jejich pátý
případ úspěšně?
Rekordmánie – Emmanuelle
Figueras

Nejmenší, nejtěžší, nejdelší, nejhlasitější, nejchladnější,
nejrychlejší… Tento jedinečný
atlas vám představí nejbláznivější a nejneuvěřitelnější
rekordy na světě. Sport, architektura, astronomie, technologie, zvířata, lidské tělo - to
vše nás neustále překvapuje.
V této knize si jednotlivé rekordy můžete najít na mapě
a poté se ponořit do poutavých
informací, které vás ohromí.
Tak tedy vzhůru až k samotným hranicím nemožného.

Doplňující otázky:
•	
Kdy jste začal v tomto oboru podnikat? – „Přibližně před
5 lety, kdy jsem převzal fungující firmu od mé maminky a tatínka“.
• Proč jste si zvolil konkrétně tento obor? – „Jak jsem zmiňoval
výše, převzal jsem firmu od mých rodičů, nezaměřoval jsem se
tedy konkrétně na obor v bytovém textilu, ale už tehdy jsem věděl, že mě tato práce bude velice bavit, jelikož se v tomto oboru
snoubí technologie, co se týče internetového prodeje a kreativní
činnost – od navrhování nových kolekcí povlečení po plánování
marketingových akcí“.
• 
Jakých dosažených výsledků si nejvíce ceníte (vážíte)? –
Nejvíce si vážím zpětné vazby našich spokojených zákazníků.“
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho podnikatelských úspěchů.
Robert Holec, starosta

E-shop Českého Švýcarska o.p.s.
Pečlivě aktualizujeme náš e-shop o novinky v produktech lokálních
výrobců, řemeslníků, tvořivých lidí, z vlastní produkce či ve spolupráci.
Odkaz: eshop.ceskesvycarsko.cz.
Krásné a naučné publikace, knihy a brožury můžete najít na:
https://www.ceskesvycarsko.cz/…ery.

DALŠÍ NOVÉ
KNIHY
NALEZNETE NA
WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH
MĚSTA
V SEKCI
VOLNÝ
ČAS –
KNIHOVNA.
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním
roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon,
správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách
zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily.
Z důvodu zaručení bezpečnosti dětí i dospělých, a aby byly respektovány individuální možnosti a omezení kontaktu jednotlivých
účastníků, proběhne zápis bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Poustevna stanovuje termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od 2. do 16. května 2021 bez osobní přítomnosti
v budově. Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s §34 odst.1
školského zákona pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Forma podání žádosti:
• do datové schránky školy (gjzmcyn)
•	e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(skolka.dpou@seznam.cz)
•	poštou (ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, Tyršova 302, 407 82 Dolní
Poustevna)
•	osobní podání: vložení do poštovní schránky u budovy 2. stupně ZŠ

Součásti zápisu do mateřské školy:
• žádost o přijetí
• kopie rodného listu dítěte
• doložení řádného očkování dítěte (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)
Žádost o přijetí si lze stáhnout na www.zsdpou.cz v dokumentech
ke stažení nebo po telefonické domluvě vyzvednout v mateřské škole
u Mgr. Jirmanové (728 306 354).

JAK NA VÝSADBU STROMŮ NA
VLASTNÍM POZEMKU

Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například k čemu
má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat.
Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své
okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší
vlhkost, jiné jsou suchomilné či světlomilné. To vše je při navrhování
potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by
měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si alergici zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli
i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách České
republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny
nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy
všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný
právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí
pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná
vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy
1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně široký,
aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas
vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na
finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete
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stáhnout i podrobné manuály jak stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory
výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se strom
přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší
krajině a v obcích. Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné
přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je
proto velmi důležitá.

ZÁHADA ZTRACENÉ ŠKOLY
Během jarní distanční výuky připravily vychovatelky školní družiny
pro žáky naší školy zábavnou tematickou stezku Záhada ztracené školy.
Ta měla dvě úrovně. Sada lehčích otázek určených pro žáky od 2. třídy
byla umístěna na trase od Centra setkávání kolem „bývalých čarodějnic“
a zpět. Trasa s těžšími úkoly vedla od sportovní haly k nádraží a byla určena pro žáky od 4. třídy. Zde mohli využívat mobilní aplikaci k načítání
QR kódů. Obě trasy byly bezobslužné, každá měla deset stanovišť s úkoly
a indiciemi. Žáci jejich plněním získali číselný kód, který zasílali k ověření
na danou emailovou adresu. Po vyhodnocení získali diplom a sladkou odměnu. Celkem trasu v období od 1. 4. do 20. 4. 2021 absolvovalo 13 žáků.
ŠD

ROZVOLNĚNÍ
Změny od 4. května
Cestování
Naočkovaní, kteří cestují do ČR ze států se středním a vysokým rizikem,
nebudou muset absolvovat po příjezdu negativní test na koronavirus. Ostatní lidé musí absolvovat antigenní nebo PCR test. Konkrétně při návratu
z červených zemí musí lidé podstoupit PCR test nejpozději pět dní po příjezdu, při příjezdu z oranžových států pak PCR či antigenní test ve stejném
termínu.
Kroužky
Ve střediscích volného času a základních uměleckých škol (ZUŠ) se mohou od úterý setkávat vevnitř skupiny tří dětí a venku dvaceti dětí.

Změny od 10. května
Obchody
Od pondělí 10. května otevře zbytek maloobchodu. Povinné budou respirátory, platit bude také pravidlo jednoho člověka na 15 metrů čtverečních.
Služby
Obnovit provoz budou moci například opravny obuvi, autobazary, autosalony, fotografické služby, lanovky, střelnice, solária, hodinářství, zlatnictví,
truhlářství či služby péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Své pobočky budou moci otevřít také cestovní kanceláře a agentury.
Školy
S jistotou otevře 2. stupeň základních škol navíc také v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Tam se také do školek vrátí všechny děti. Nyní jsou školky a školy 2. stupně pak otevřené již
v Karlovarském, Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze.
Roušky
Od pondělí 10. května bude nutné nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorách jen při setkání dvou a více osob vzdálených od sebe
méně než dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Nebude tak již
povinná na ulici, pokud jde po ní člověk sám.

17. května
Zahrádky u restaurací by se mohly otevřít 17. května, vláda se ještě definitivně nerozhodla. O otevření vnitřních restaurací se zatím neuvažuje.
Toto jsou poslední aktuální informace před uzávěrkou novin, pokud by
došlo k dalším změnám, je třeba i nadále sledovat dění v televizních zprávách či v tisku.
Zdroj: Internet
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NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ
A FOTBALISTEK

EKO OKÉNKO:

Vážení rodiče, malí sportovci,
kluci a holky!
Hledáme nové fotbalisty
a fotbalistky. Rádi bychom
doplnili stávající družstvo
mladší přípravky FK Dolní
Poustevna o další fotbalové naděje. Zveme Vás proto
na fotbalové tréninky, kde si
můžete vyzkoušet své první
fotbalové krůčky. Dozvíte se také, jak vše v rámci mladší přípravky funguje
(tréninky, turnaje, zápasy), seznámíte se s vedením a poznáte své trenéry
a nové kamarády a kamarádky. Tak hurá na hřiště! Nejen děti, ale i všichni
rodiče, jsou vítáni.
Kdy: Úterý 18. 5. 2021 od 16.00 hodin a Čtvrtek 20. 5. 2021 od 16.00 hodin
– vše v rámci tréninkové přípravy mladší přípravky.
Kde: Sportovní areál v Dolní Poustevně – fotbalové hřiště.
Kdo: Děti narozené v roce 2015 – 2017 (předškoláci, 1. – 2. třída) a nejen
z Dolní Poustevny (Lobendava, Vilémov).
Co nabízíme?
– zapojení do sportovního kolektivu a aktivně sportovat
– možnost hrát mládežnickou soutěž (reprezentovat fotbalový klub i naše
město)
– tréninkovou přípravu pod vedením trenérů, kde tréninkový proces je zajišťován na travnatém hřišti, hřišti s umělým povrchem, v zimním období
ve sportovní hale
– možnost užívání sportovního areálu v obci (víceúčelová hřiště)
– každoroční letní soustředění i výlety na ligové sportovní zápasy
Kontakt: Zdeněk Hauser, mobil 602 195 961 (trenér mladší přípravky)
Těší se na Vás chlapci a děvčata z mladší přípravky FK Dolní Poustevna.
Motto : „Chlapci a děvčata, pojďme se pohybem bavit a radovat“.

Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky?
V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když
zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela
spotřebujete. Do kontejneru na tříděný odpad pak můžete klidně prázdné
obaly vhodit.
Patří laminátový papír do papíru?
Nepatří. Do papíru patří papír všeho druhu, kromě polaminátovaného
a povoskovaného.
Kam patří CD, DVD nebo videokazety?
Plastové obaly patří do plastů. DVD a videokazety odevzdejte nejlépe na
sběrný dvůr. CD můžete v malém množství vyhodit do směsného odpadu,
ve větším množství patří na sběrný dvůr.

Jak správně třídit?

KOUZLÍM A ČARUJI, KOŠŤÁTKO
STARTUJI
V duchu kouzel a čar se nesl celý
týden od 26. 4. do 30. 4. V pátek, tedy
v den pálení čarodějnic, se sešlo ve třídě Sluníček i Berušek hned několik
čarodějnic a čarodějů v krásných kostýmech. Celý týden jsme vyráběli, malovali, stříhali, provlékali, tančili, hráli
různé pohybové hry nejen na rozhýbání
těla, ale i k rozvoji komunikace, paměti, zrakového a sluchového vnímání, kouzlilo se a čarovalo. Nechyběly ani
různorodé pracovní listy. V pátek se rej čarodějnic přesunul i na naši zahradu, kde si mohly děti vyzkoušet prolézání pavučiny, čarovnou cestu, hod
a běh s koštětem, házení na cíl, sbírání pinzetou, skákání přes oheň. Zkrátka,
i když v menším počtu, přesto jsme si tento týden užili.
JJ
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