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KAŠNA „SPOLEČNĚ DODAT ŽIVOTU BARVU“
Díky společnému přeshraničnímu projektu s městem
Hohnstein se podařilo získat
finanční prostředky na opravu
naší kašny v městském parku.
Termín dokončení realizace
(31. prosince 2020) byl naplněn,
ale ta opravdová radost a možnost si finální podobu prohlédnout, přichází až nyní, s příchodem jara a hezkého počasí. Chtěl
bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se na opravách podíleli. Především pak Honzovi
Královi, který podle mého názoru dodal kašně tu pomyslnou
třešničku na dortu v podobě
krásných keramických obkladů
a ozdob uvnitř kašny, na jejichž
podobě se podílela i Jolana Uhlířová spolu s dětmi z Dolní

Poustevny. Velký dík patří i Pavlovi Šťastnému (výrobce nového
zábradlí) a firmě Petra Kalčíka,
která se postarala o dřevěné obložení. Další dík patří Karlu Učňovi za elektroinstalaci a Mírovi
Gruntorádovi za práce vodoinstalatérské. V neposlední řadě
patří dík i panu Jordánovi, který
se podílel na spolufinancování
(podpořil nákup čerpadla pro
naši fontánu) a našim hasičům.
Poslední díky patří kolegovi
starostovi Danielu Brademu
za skvělou spolupráci na úrovni měst. Věřím, že i tento další „střípek“ v podobě vodního
prvku v parku, zpříjemní volné
chvilky a posezení na čerstvém
vzduchu.
Robert Holec, starosta města

PODĚKOVÁNÍ KOLEKTIVU ORDINACE
NAŠEHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Rád bych touto
cestou poděkoval
kolektivu ordinace našeho praktického lékaře za
ochotu narychlo
uskutečnit očkování „Poustevňáků“ proti COVIDU 19.
Robert Holec,
starosta města
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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

PODĚKOVÁNÍ
V první řadě bychom chtěli velmi poděkovat panu starostovi Robertu Holcovi za zajištění očkování proti covidu - 19. Rádi bychom také
poděkovali panu starostovi za zajištění dodávky pitné vody v cisterně,
tím patří poděkování také zaměstnanci města p. Brůnovi a zaměstnanci
firmy KM – Nezmar p. Švecovi za doplňování pitné vody. Dále chceme
poděkovat p. Švecovi a p. Sádovskému, že jsou ochotni nám pomoci,
když je potřeba. A v neposlední řadě děkujeme p. Mejstříkovi a p.
Schicktanzové za úklid sněhu před studánkou.
manželé Ptáčkovi

INZERCE
Poptávám prostory k pronajmutí ke zřízení maloobchodu. Prosím
nabídněte. Tel. 739 067 286.
Koupím dětské dívčí kolo vel. 24. Dále koupím dámské inline brusle
vel. 39–41. Tel.: 602581227.

SVOZ BIOODPADU
Ve středu 7. 4. 2021 byl zahájen svoz bioodpadu, který se bude pravidelně konat každých 14 dnů.
Výsyp bude proveden pouze u nádob, u kterých byl zaplacen poplatek
za svoz pro letošní rok!
400,- Kč/120 l, 800,- Kč/240 l.
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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
10. – 11. 4. 2021
MDDr. Fidler Jan
Vokolkova 546 Děčín
412 520 164
17. –18. 4. 2021
MUDr. Hladík Pavel
Weberova1537/7 Děčín VI
412 539 298
24. – 25. 4. 2021
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2 Děčín 1
412 511 482
1.– 2. 5. 2021
MUDr. Škařupová Hana
Teplická 1850/60A Děčín
412 531 330
8. – 9. 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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SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Dne 30. 3. 2021 po dlouhé, těžké nemoci zemřel
Mgr. František Kalčík. Kdo jste ho měli rádi, tak na něj
zavzpomínejte. Děkujeme za projevenou soustrast.
manželka Jana s rodinou

KARLÍNSKÝ PŘEJEZD
Správa železnic v Ústí nad Labem se rozhodla, že železniční přejezd na
polní cestě mezi Karlínem a Markétou je nebezpečný a je třeba ho zrušit.
Skutečností je, že se zde na rozdíl od jiných přejezdů nikdy nic nestalo
a jeho provoz nestojí železnici ani korunu. Argument drah, že jsou zde
ještě dva další přejezdy - směrem na Vilémov a u kravína, asi u pěších
a cyklistů neobstojí, nehledě na to, že vzhledem k podmáčení cesty je
jízda osobního automobilu přes přejezd takřka vyloučena. Říkáte si, tak
ať odstraní značení a přejezd oficiálně nebude. Chyba lávky, s označením musí zmizet i panely mezi kolejemi, po kterých lze koleje pohodlně
přejít, čímž se přechod přes koleje poměrně ztíží a rozhodně bude hrozit daleko větší nebezpečí. Myslet si, že tudy lidé přestanou chodit, je
velmi naivní - cesta existuje a vždy existovala. Další možností je, že se
přejezd zabezpečí, zrenovuje, což bude něco stát a pozor, finančně se na
tom má podílet obec ... Součástí opravy má být i zpevnění komunikace
minimálně 20 metrů z obou stran! Takže cesta bude sjízdná pro auta
zmíněných 40 metrů a zbytek bude stará dobrá hliněná polňačka na obě
strany. Doufejme, že zvítězí zdravý rozum a přejezd zůstane dál, tak jak
byl desítky let doposud.
Radek Sádovský

NEDOSTUPNOST PÉČE
Vážení spoluobčané,
jak všichni víme, nedostatek kvalifikovaných lékařů s volnými kapacitami je v našem regionu dlouhodobý problém. Rád bych vás proto
informoval o spuštění webu https://nedostupnapece.mzcr.cz, kde můžete hlásit chybějící lékaře a zdravotní péči. Ze zákona jsou za zajištění
zdravotní péče zodpovědné zdravotní pojišťovny. To, zda se o vás starají,
kontroluje Ministerstvo zdravotnictví. Odesláním stížnosti přes tento
web zajistíte, že se o vaší stížnosti dozví jak zdravotní pojišťovna, tak
ministerstvo, které pak zkontroluje, jak bylo s vaší stížností naloženo.
Proto vás prosím, chybí-li vám např. zubař v dostupné vzdálenosti nebo
jakýkoliv jiný lékař, vyplňte oficiální stížnost na webu uvedeném výše,
aby zdravotní pojišťovny mohly dostát svým povinnostem.
S poděkováním za spolupráci
Robert Holec předseda Svazku obcí Sever

SČÍTÁNÍ LIDU 2021

Termíny
Pokud na sčítání využijete elektronický formulář, máte na jeho vyplnění čas od 27. března do 11. května. Jestliže využijte listinné podání, čas
na vyplnění a poslání máte od 17. dubna do 11. května.
Kdo se musí zapojit
Účast ve sčítání lidu je povinná. Sečíst se musí každý občan České
republiky, který má na území státu trvalý pobyt, i když žije v zahraničí.
Povinnost platí také pro cizince, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů. Formulář nemusí každá osoba vyplňovat sama.
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Například jeden člen rodiny může sečíst všechny své nejbližší.
Vzhledem k tomu, že je vyplnění formuláře povinné, hrozí za nevyplnění nebo záměrně chybné vyplnění pokuta až 10 tisíc korun. Za zneužití údajů ze sčítání až půlmilionová sankce.
Jak se sečíst?
Zapojit se do sčítání 2021 je možné dvěma způsoby. Kromě tradiční
listinné podoby je letos možné vyplnit formulář také online.
Online formulář
Lidé ho budou moci vyplnit přes webovou stránku scitani.cz nebo
přes mobilní aplikaci, která je dostupná na Google Play i na App Store.
Pro přihlášení do online sčítání použijete číslo platného osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům)
a datum narození. Přihlásit se můžete také přes elektronickou identitu
nebo přes datovou schránku.
Tištěný formulář
Zachována je také možnost vyplnit papírový formulář, konkrétně od
17. dubna. Pokud formulář nevyplníte online, získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře. Ten se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyzvednout
formulář a obálku je možné i na kterémkoliv kontaktním místě sčítání,
zejména na vybraných pobočkách České pošty a na krajských správách
Českého statistického úřadu. Oznámení s termínem návštěvy komisaře
dostanete do schránky. Jestliže zrovna v požadovaný termín nebudete
doma (termín doručení měnit nelze), komisař se vás pokusí zastihnout
ještě jednou. Náhradní termín vám předem znovu oznámí. Spolu s formulářem dostanete i obálku s logem letošního sčítání, která má předtištěnou adresu. Její odeslání je zdarma.

PODĚKOVÁNÍ
Ve stínu posledních dnů, týdnů a měsíců se setkáváme většinou s negativními a pochmurnými zprávami. I v soukromí často diskutujeme o nepopulárních a omezujících vládních opatření. O dobré a pozitivní zprávy člověk
jen stěží „zavadí“. Rád bych touto cestou něco pozitivního sdílel i s vámi
všemi, obyvateli Šluknovského výběžku. Po diskusích s vedením Ústeckého
kraje a vedením nemocnice v Rumburku jsme se pokusili pomoci seniorům, kteří splňují věkové omezení k vakcinaci. Vytvořili jsme seznamy, pomohli s registrací a dopravou do vakcinačního centra v Rumburku a dnes
mohu s potěšením sdělit, že máme naočkované všechny seniory, kteří měli
zájem. Na cestě příprav se přidaly další a další obce našeho výběžku, Lipová,
Vilémov, Velký Šenov, Krásná Lípa a jistě i mnohé další. Touto cestou bych
chtěl za nás všechny poděkovat vedení Ústeckého kraje za podání pomocné ruky. Vedení nemocnice v Rumburku, konkrétně panu řediteli Malému,
vrchní sestře Prchalové a celému zdravotnickému personálu za vstřícnost
a ochotu. A v neposlední řadě bych rád poděkoval všem seniorům za příkladnou spolupráci. I díky nim jsme očkování zvládli bez jakýchkoli potíží.
Osobně vidím očkování proti tomuto viru jako jedinou možnou cestu k lepším zítřkům, takže již dnes pomáháme a připravujeme další etapu vakcinace
pro seniory „70 +“. Buďte opatrní na sebe, své blízké i široké okolí.
Zdraví vás Robert Holec, starosta města Dolní Poustevna,
předseda Svazku obcí Sever.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
V DOBĚ EPIDEMIE COVID 19,
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Všichni již vyhlížíme první termíny rozvolnění. Každý z nás se
jistě těší, až se život začne pomalu vracet „do normálu“ a budeme
se moci začít opět setkávat a radovat se z běžných věcí, o které
jsme vinou epidemie přišli. Letos jsme museli oželet například
každoroční masopust, závody ve všech sportovních odvětvích,
společenské plesy a mnohé další. Bohužel, tímto to nekončí.
Vzhledem k nejisté situaci jsme na zastupitelstvu rozhodli
o zrušení tradičního pálení čarodějnic, které se vždy koná
poslední den v měsíci dubnu. Bez ohledu na to, co bude a nebude
možné za měsíc pořádat, letošní pálení čarodějnic se v klasickém
termínu neuskuteční. Pevně věřím, že najdeme náhradní termín,
jako tomu bylo v loňském roce.
Robert Holec, starosta města
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Daleko od stromu
Robin Benway
„Někdy si členové rodiny
vzájemně ubližují. Potom si ale
pofoukají rány a jdou zase dál.
Společně. Možná si myslíš, že
jsi vlk samotář, ale tak to není.
Máš nás, ať chceš nebo ne, a my
máme tebe.“
Když dá šestnáctiletá Grace
své dítě k adopci, rozhodne se,
že je načase, aby se toho dozvěděla víc o své biologické matce.
Matka se možná ukáže jako nepolapitelná, ale Grace po cestě
za svými kořeny objeví dva
nevlastní sourozence, o jejichž
existenci neměla dosud tušení.
Patnáctiletou Mayu adoptovali
bohatí rodiče a zdá se, že žije
v dokonalé rodině – pokud tedy
pominete její matku alkoholičku a skutečnost, že Maya mezi
svými příbuznými trčí jako
kůl v plotě. Gracein starší bratr Joaquin takové štěstí neměl.
V osmnácti letech ho posílají
z jedné pěstounské rodiny do
druhé – vždycky si proto dává
pozor, aby k ničemu a nikomu
nepřilnul, protože o vše zase
brzy přijde. Když se tito tři sourozenci setkají, konečně zakusí
pocit sounáležitosti, ale hrozí,
že tajemství, která si tak bedlivě
střeží, vyplavou na povrch…

Julie mezi slovy
Petra Dvořáková
Desetiletá Julie to nemá vůbec jednoduché. Nedávno prožila rozvod rodičů a spolu se
svou mladší sestrou se právě
pokouší sžívat s novou partnerkou svého otce a jejími dětmi.
Situace je o to komplikovanější, že rozpad původní rodiny
je provázen přestěhováním se
z Prahy, z prostředí nákupních
center, výběrových škol a dalších městských vymožeností,

KOMPOSTÉRY

Město Dolní Poustevna má možnost získat v rámci dotačního projektu kompostéry pro občany města Dolní Poustevna. V případě, že
budete mít zájem o bezplatné zapůjčení těchto nádob, kontaktujte do
30. 4. 2021 p. Hrivňáka, e-mail: zp@dolnipoustevna.cz. V případě
Vašeho zájmu budete následně vyzvání k podpisu smlouvy o výpůjčce kompostéru. Cílem projektu je pořízení kompostérů pro
ukládání bioodpadů pro občany, organizace a školy, které mají zájem o kompostování na základě poptávkového řízení jednotlivých
obcí Svazku obcí Sever. Pořízením těchto nádob se zefektivní využití biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Dále
se sníží množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu
ve svozu komunálních odpadů. Vzniklý substrát bude používán ke
hnojení pozemků v jednotlivých obcích. Obce Svazku obcí Sever
se snaží delší dobu množství bioodpadu ve svých obcích omezovat,
např. nabídkou velkoobjemových pytlů na listí vč. jeho odvozu nebo
v průběhu vegetační sezóny nabídkou speciálních nádob (hnědé
popelnice) na odkládání veškerého bioodpadu, vyjma živočišných
zbytků. Většina občanů řeší likvidaci bioodpadu i mimo vegetační
období, což je v současném stavu těžko řešitelné. Likvidace odpadu do dostupných bionádob umístěných ve sběrném místě, je pro
občany mimo vegetační období technicky i časově náročná. Tímto
způsobem by se občanům vyšlo vstříc a zajistila by se jim možnost
likvidace bioodpadu celoročně. Některé obce pořizují kompostéry pro občany již podruhé. Původní počet pořízených kompostérů
sice pokryl původní poptávku občanů, ale od té doby evidují další
zájemce o tuto službu občanům. Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
Lukáš Hrivňák

duben 2021
na obyčejnou vesnici, do malé
školy mezi holky, které se vůbec nevyznají. Na pozadí příběhu malé Julie před čtenářem
vyvstává jakýsi slovník pojmů,
které ze světa dospělých mnohdy nechtěně pronikají do světa
dětí a mohou je stejně tak trápit
jako být zdrojem humorných
okamžiků.

Náš úžasný život
Misha Maynerick Blaise
Tato zábavná barevná knížka plná poschovávaných zajímavostí vypráví o tom, jak
jsme my, lidé, spojeni se vším
kolem nás – s ostatními živočichy, s přírodou, ba s celým
vesmírem. Každý atom našeho
těla se skládá ze zbytků hvězd
a obrovských výbuchů v galaxiích a sdílíme také stejné
biochemické základy života se
všemi tvory na planetě – od
jednobuněčné měňavky až po
plejtváka obrovského. Milé,
vtipné a rozverné ilustrace
nám osvětlují vědecky podložená fakta – od neočekávaných
spojitostí lidí s houbami (věděli jste, že houbové mycelium
funguje v podstatě jako internet?) přes podobnosti chování
hmyzu a člověka až k tomu, jak
blízký je ptačí zpěv lidské hudbě. Kniha nás inspiruje k tomu,
abychom se začali na svět dívat
úplně novýma očima.

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách
města v sekci Volný
čas – Knihovna.
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SPORTOVNÍ HALA
Blížíme se do cílové rovinky! Další z velkých investičních akcí našeho města se blíží
k úspěšnému konci. V průběhu měsíce dubna
nás čekají závěrečné úpravy interiéru, instalace
nábytku, poslední výmalby a úpravy venkovních prostor. V plánu je, že
dojde k předání veškerých podkladů potřebných pro žádost o kolaudaci a v polovině května bude hotovo! Věříme, že včetně kolaudačního
souhlasu. Květen bude zároveň měsícem, ve kterém dojde k dovybavení
prostor, které nebyly předmětem smlouvy o dílo, jako například dodání
laviček, vybavení klubovny a několik dalších drobností. Věříme, že od
června (pokud to umožní epidemiologická situace) bude spuštěn plnohodnotný provoz v naší sportovní hale, tedy včetně nabídky pro ubytování. Všemu by měl předcházet den otevřených dveří, který je plánovaný
na dvacátý první týden tohoto roku.
Robert Holec, starosta města

DALŠÍ REALIZOVANÉ PROJEKTY
Revitalizace městské zeleně (parky a hřbitovy).
Zde se také ve velkém finišuje. Dojde k výsadbě chybějících květin, úpravě terénu v Horní Poustevně a tím budou další větší akce
ukončeny. Zeleně není nikdy dost a věřím, že především hřbitovy konečně dostály podoby, kterou si zaslouží. U hřbitova v Dolní
Poustevně počítáme v tomto roce s pokračováním opravy oplocení.
Výstavba altánů u hokejového hřiště a u školy GP.
Dnes mám čerstvou zprávu, že v příštím týdnu začne instalace altánu u hřiště a ihned po jeho dokončení budeme navazovat instalací altánu u školy. Takže i tento projekt, který finančně podpořilo ministerstvo pro místní rozvoj, bude do konce měsíce května zdárně dokončen.
Chodník v ulici Nádražní.
Zde byly odstraněny poslední nedostatky a od silničního správního
úřadu máme „zelenou“. V blízkých týdnech dojde ke kolaudaci a vše
bude řádně dokončeno i po administrativní stránce. Velkým pozitivem
je, že jsme již obdrželi dotační podporu, takže chodník v celkové hodnotě téměř tři miliony korun stál městkou kasu necelých dvě stě tisíc
korun. Nyní ještě probíhá úprava okolí chodníku, kde bude vysázen
trávník a v podzimních měsících dojde k výsadbě nových stromů. Ty
budou náhradou za stromy pokácené.
Město Dolní Poustevna čeká na výsledek dalších žádostí o dotace, konkrétně na opravu místních komunikací v hodnotě převyšující šest milionů korun a na herní lanový prvek ke sportovní hale v hodnotě čtyř milionů korun. S ohledem na skutečnost, že téměř všechny plánované akce
pro toto volební období (krom výstavby domova důchodců, kde máme
stále problém s nákupem vybraného pozemku), máme téměř vše splněno a tak zvaný „šuplík nebo zásobník“ projektů se pomalu vyprazdňuje,
budeme na dalším zasedání zastupitelstva rozhodovat o dalších přípravách projektů. Nyní máme nabídky na projektové dokumentace: oprava
národního domu, kompletní rekonstrukce vnitřních prostor městského
úřadu, cyklostezky, opravy sběrných hnízd, opravy autobusových zastávek, rozšíření herních prvků ve škole a školce, oprava a výměna osvětlení ve školských zařízeních, projektové dokumentace na stávající dětská
hřiště v Dolní Poustevně a Karlíně a projektové dokumentace na revitalizaci vodních ploch v majetku města. Již v běhu je projektová příprava
rekonstrukcí jídelny a kuchyní v mateřské a základní škole. Stále není
hotovo, stále je na čem pracovat, a i vzhledem k blížícímu se novému
dotačnímu období EU budeme investovat do projektových příprav.
Robert Holec, starosta města
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DOZP Brtníky, DZR Krásná Lípa, Domov bez hranic Rumburk a další. Jedna z našich provozoven se nachází právě ve Varnsdorfu a to v prostorách
bývalé polikliniky. Tuto pobočku jsme otevřeli v říjnu 2020 a zaměstnanci
zde pracují převážně v montážní dílně. V nejbližší době v těchto prostorách
chystáme otevření sběrného místa pro nově vybudovanou Prádelnu Jiříkov.
Prádelna Jiříkov pere již několik měsíců v prostorách bývalého Domova
sociálních služeb Severka v Jiříkově, a kromě praní firemního prádla zde
vznikla poptávka také od soukromých osob, což nás vzhledem k menšímu
objemu zakázek od penzionů či hotelů samozřejmě potěšilo, a proto jsme se
rozhodli tuto službu poskytovat také široké veřejnosti. Naší hlavní myšlenkou je pomoci lidem se zdravotním postižením získávat pracovní návyky
a být ku prospěchu nejen sobě, ale i široké veřejnosti. Proto jsme rádi, a těšíme se zájmu o spolupráci právě i ze strany Domovů pro osoby se zdravotním postižením, s kterými vytváříme vzájemně se podporující a naplňující
partnerství. My se snažíme pro naše zaměstnance vytvářet odpovídající
prostředí, aby zaměstnanci mohli plnohodnotně vykovávat svěřenou práci
v příjemném prostředí a tím se postupně a lépe začlenit do života. I lidé
s psychickým nebo mentálním postižením potřebují najít smysl života a zařadit se do společnosti. Navíc za vykonanou práci jsou finančně ohodnoceni
a mohou si tak významně zlepšit svou finanční situaci.
Jak vypadá den našich zaměstnanců? Zaměstnance ze vzdálenějších míst
ráno i dopoledne vyzvedáváme v jejich domovech a dopravujeme je do práce. Každý má přidělený úkol, na kterém pracuje jak samostatně, tak i pod
dohledem pracovních asistentů. Realizujeme různé ruční práce, montáže,
demontáže, kompletace zakázek i praní prádla v naší nové prádelně. Všichni se již těšíme na teplejší období, abychom mohli pracovat na naší zahradě
i zahradách našich zákazníků, kterým se staráme o jejich trávník či ostatní
zeleň. V letošním roce chystáme v Jiříkově úpravu vlastní zahrady a zřízení minifarmy, kde budou drobná hospodářská zvířata a bylinková zahrádka. Děkujeme za podporu všem našim partnerským domovům, firemním
zákazníkům i jednotlivcům, kteří o naše služby projevují čím dál tím větší
zájem, a právě proto děkujeme našim zaměstnancům za dobře odvedenou
práci a především za jejich chuť pracovat a ukázat tak všem, že i člověk,
zdánlivě na okraji zájmu společnosti, může být této společnosti ještě skutečným přínosem.

ZMĚNA VE VLAKOVÉM PROVOZU
Změna ve vlakovém provozu na trati: 083 Děčín - Bad Schandau Dolní Poustevna - Rumburk
S platností od 1. 4. 2021 budou vlaky linky U28 provozovány podle JŘ
2020/2021. Vlaky budou zastavovat na území DB pro výstup a nástup
cestujících.
UPOZORNĚNÍ:
Pro cestující, kteří využijí vlaky linky U28 v relaci z ČR do SRN a zpět,
platí povinnost mít potvrzení o negativním výsledku COVID testu ne
starším než 48 hodin a dokument o registraci do cestovatelského systému. Pro cestující v relaci ČR - ČR přes území SRN není nutný doklad
o registrace ani potvrzení o negativním testu COVID.
Dále dochází na této trati k odřeknutí vlaků linky RE 20:
Ve dnech 2., 3., 4. ,5., 10. , 11., 17. a 18. dubna 2021:
Os 5274 v úseku Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n. – Dresden Hbf.
Os 5275 v úseku Dresden Hbf. – Děčín hl.n. – Ústí nad Labem hl.n.
Os 5279 v úseku Dresden Hbf. – Děčín hl.n. – Litoměřice dolní n.
Os 5278 v úseku Litoměřice dolní n. – Děčín hl.n. -Dresden Hbf.
Děkujeme za pochopení
Jana Hinterholzingerová

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ
CHRÁNĚNÉ DÍLNY SKUPINY „…A MÁME DODÁVKY ELEKTŘINY
Seznam plánovaných odstávek elektřiny 13. 4. 2021, 7:30-16:30
PRO VÁS PRÁCI!“
Dolní Poustevna č. p. 84, 91, 118, 294,
Skupina společností „…a máme pro Vás práci!“ se již 10 let zaměřuje
na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a sociálním vyloučením.
Centrála skupiny je v Brně. Vzhledem k velkému zájmu ve Šluknovském
výběžku otevřela první provozovnu také ve Varnsdorfu. Zájem o zaměstnání ve společnostech skupiny rok od roku roste, a proto jsme již po dvou
letech zvažovali rozšíření pracovišť do dalších měst Šluknovského výběžku,
kde aktuálně zaměstnáváme již kolem 150 lidí. Zaměstnanci do našich dílen
docházejí z domovů a chráněných bydlení jako jsou např. DOZP Kytlice,

Hraniční č. p. 284, 327, 362,
Kaštanová č. p. 135, 221, 292,
Nad Údolím č. p. 188, 194, 195, 209, 222, 223, 229, 282,
Nádražní č. p. 2, 96,
Pod Hamrem č. p. 120,
Vilémovská č. p. 72, 76, 77, 83, 114, 121, 124, 126, 128, 129, 139, 144,
157, 159, 167, 183, 187, 192, 196, 198, 203, 211, 230, 244, 248, 258, 286,
314, 339, 380, 381, 382, 387, 388, 419, 436, 439, 440.
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