ásná Lípa 8. července
Krásná Lípa 24. září 2021

Zápis
12. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
ve volebním období 2018 až 2022,
které se uskutečnilo v pátek 24. září 2021 od 9:00 hod.

v restauraci a penzionu Starý mlýn
Rožany 36, 407 47 Šluknov
(GPS: 51.0293247N, 14.4502214E)

Program jednání:
1)

8:30

Zahájení, schválení návrhu programu, shrnutí
činnosti v mezidobí jednání

2)

8:45-9:00

Slovo hostitele, informace z DSO Tolštejn a DSO Sever

3)

9:00-9:20

Tour de Feminin, Tour de Zeleňák
(Mgr. Jan Novota, Mandavan z. s.,)

4)

9:20-10:00

Průběh a dopady kůrovcové kalamity na Šluknovsku 2021
(Ing. Roman Kratochvíl, Lesy ČR s. p., lesní správce LS Rumburk)

5)

10:00-10:30 Modernizace veřejného osvětlení obcí
(p. Andrea Kolářská, p. Jan Trčka, ČEZ ESCO, a.s.)

6)

10:30-12:00 Zdravotnictví na Šluknovsku – nemocnice Rumburk
(MUDr. Petr Malý, MBA, Krajská zdravotní, a.s., generální ředitel)

7)

12:00-12:45 Oběd

8)

12:45-13:30 Různé, diskuse, náměty, organizační záležitosti

9)

13:30

Závěr

1. Zahájení
Předseda Jan Kolář zahájil v 8:30 hod. v pořadí 12. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Poděkoval
starostce Šluknova Mgr. Evě Džumanové za poskytnutí vhodných prostor v Rožanech pro jednání.

Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů sdružení a jednání je usnášení
schopné. Omluven je pan Jan Machač, pan Zdeněk Černý, pan Petr Houdek a pan Emil Bláha. Dále informoval
členy SPRŠ, že na základě dnešního zasedání byli pozváni hosté, viz pozvánka.
J. Kolář požádal přítomné o schválení navrženého programu, ke kterému nebylo připomínek a bylo přijato
usnesení:
Usnesení č. 1/12/2021
SPRŠ schvaluje program 12. jednání ve volebním období 2018 – 2022 konaného dne
24. 9. 2021 ve Šluknově.
(hlasování: 19-pro, 0-proti, 0-zdržel se)
2. Slovo hostitele
E. Džumanová přivítala přítomné v restauraci U Mlýna, která je, dle jejího názoru, nejhezčí a nejdůstojnější
restaurační místo ve městě.
Dále informovala o dění ve městě v posledním období. Mj. se jim podařilo zrekonstruovat tělocvičnu a školní
jídelna. Dostavěla se cyklostezka z Rožan, dále se podařila rekonstrukce tenisových kurtů. Každoročně
investují 4 mil. na opravy místních komunikací. Hřbitov v Království převzali od církve do obecního majetku,
tak aby mohli následně provést rekonstrukci. Plánují také rozsáhlou rekonstrukci sladovny, je to kulturní
památka. Chtěli by tam mít minipivovar, restauraci a ubytování, počítají s náklady až 120 mil. Akce bude
rozložena do několika let.
Dále se zmínila o sídlišti ve Šluknově, které je nejvíce zatíženou vyloučenou lokalitou ve výběžku, město to
stojí hodně peněz, především na úklidu veřejného prostranství a likvidaci odpadů. Vlastníkem paneláků jsou
soukromé osoby, a tak se sestěhováním nepřizpůsobivých nemůže město nic dělat, je to velký problém, který
neustále narůstá.
3. Shrnutí činnosti SPRŠ v mezidobí jednání, informace z DSO Tolštejn a DSO Sever
J. Kolář sdělil, že se zainteresovaní starostové v mezidobí sešli v Dolní Poustevně kvůli odpadům.
Také psal dopis na Ministerstvo ŽP, kdy pan ministr Brabec za 2 měsíce ani neodpověděl, ani se neomluvil
z dnešního jednání, na které byl pozván.
R. Holec (DSO Sever) mluvil o odpadové problematice, které se stále věnují. Také poděkoval za pomoc a
podporu Dolní Poustevně při povodních v červenci. Dále mluvil o bývalé Lužické nemocnici, myslí si, že je na
čase o nemocnici zase hovořit, měla by se zase trochu posunout, přitom je stále zavřená interna, stav není
zdaleka ideální, chybí zaměstnanci… Navrhuje, aby se nepřestávalo s apelem na zachování provozu
nemocnice v Rumburku.
P. Svoboda doplnil, že prý nefunguje interna ani v Děčíně a pacienty posílají až do Ústí nad Labem.
Z. Linhart řekl, že se problematika nemocnice řeší na každém Krajském zastupitelstvu a podpořil myšlenku
na další aktivitu ve věci jejího zachování a dalšího provozu.
R. Forfera (DSO Tolštejn) řešil možnost budoucí struktury DSO v regionu, kdy dospěli ve většině k názoru, že
jim současné uspořádání vyhovuje, občasné společné osobní setkávání a výměna zkušeností je dobrá.
Dále informoval přítomné o nové lávce na Šébru, která již stojí, ale není zkolaudovaná. 22. října bude
slavnostně přestřižena páska a bude oficiálně otevřena. 28. října tam budou turisté pořádat akci k příležitosti
„Propojení krajů“ Ústeckého a Libereckého. Zástupci z ÚK nejeví zájem o prezentaci této velmi povedené a
z hlediska bezpečnosti turistů i velmi důležité stavby. U lávky budou brzy postaveny informační cedule a
běžkařské mapy atd. Budou zajištěny pravidelné kontroly na pořádek a bezpečnost lávky. Stavba vyšla na cca
19 mil. korun, bude se o ni starat DSO Tolštejn.

4. Tour de Feminin, Tour de Zeleňák
Mgr. Jan Novota pro začátek porovnával oba dva cyklistické závody, Tour de Zeleňák už organizoval po šesté
a Tour de Feminin poprvé, závody jsou naprosto odlišné. Tour de Zeleňák je jednodenní amatérský cyklistický

závod pro dospělé i děti, letos projelo startem 800 závodníků včetně dětí. Kdežto Tour de Feminin je
profesionální mezinárodní závod žen se striktně danými pravidly. Je to pořadatelsky velmi náročná akce,
hlavně rozpočtově. Dbali hlavně na bezpečný průjezd závodnic, k čemu bylo zapotřebí velké množství
dobrovolníků k zabezpečení trasy, za které děkoval. Také děkoval za finanční prostředky od sponzorů a
hlavně obcí.
K 6. lednu bylo zapsáno 176 závodnic, ze kterých nakonec odstartovalo pouze 141, takže kapacita byla
naplněna na 80 %, což pro ně jako začínající pořadatele bylo dostačující. Omluvili se hlavně ruské týmy a
z Kazachstánu. Největší položkou v rozpočtu bylo ubytování a strava závodnic a jejich týmů, což byl velký
ekonomický průšvih... Jako pozitivní hodnotí velkou sledovanost na sociálních sítích, na internetu, také
propojení televize s rádiem.
J. Kolář toto téma shrnul tak, že je rád, že tato akce pokračuje, že ji J. Novota převzal. Největší problém není
o penězích, ale o času stráveném u pořádání akcí. Proto akcí ubývá, málokdo do nich investuje svůj čas. Oba
závody jsou velkou a pozitivní propagací našeho regionu. Poděkoval všem kolegům za podporu akce, nejen
finanční, ale v asistenci pořadatelům.
Usnesení č. 2/12/2021
SPRŠ bere na vědomí informace Mgr. Jana Novoty, Mandavan, z.s. o průběhu cyklistických závodů Tour
de Feminin a Tour de Zeleňák v roce 2021.
SPRŠ schvaluje příspěvek na realizaci závodu Tour de Zeleňák ve výši 37 tis. Kč.
(hlasování: 19-pro, 0-proti, 0-zdržel se)
5. Průběh a dopady kůrovcové kalamity na Šluknovsku
Ing. Roman Kratochvíl se představil jako nový lesní správce pro obvod Rumburk. Oznámil, že objem
vytěženého kůrovcového dřeva se začíná stagnovat, přesto však zůstává na velmi vysoké úrovni. Kůrovec se
rozšířil z bezzásahových oblastní v SRN i v ČR.
Dále mluvil o nežádoucích důsledcích ohledně těžby, což je především přeprava dřeva, zničené
komunikace, částečné uzavírky, dokonce smrtelný úraz v Jetřichovicích. Pracovníci společnosti jsou pod
ohromným tlakem, řeší mnohonásobné těžby oproti běžnému stavu. Chybí odborní pracovníci, jen velmi
těžko se stíhá vše potřebné, bohužel následně vázne i komunikace se samosprávami. Ale je snaha toto
změnit. Byly např. zveřejněny tel. Kontakty na odpovědné pracovníky.
Dále pozval přítomné na akci Den za obnovu lesa, která se koná 16. října ve Svoru -Nová huť.
P. Svoboda chtěl vědět komu má posílat faktury za zničení komunikací. Nikdo s nimi prý nechce
komunikovat, firmy se přejmenovávají a jsou téměř nedohledatelné, zaměstnanci těchto firem kradou
dřevo. S tímto se pokusí Lesy ČR pomoci, ale všechno bohužel neovlivní. Zazněla řada dalších kritických
připomínek k průběhu likvidace kůrovcové kalamity.
Ing. Roman Kratochvíl: Kůrovcová kalamita je stále vysoká, počítá se v horizontu 2 -3 let kdy by mohla
polevit. Teprve potom bude možné čerpat z nabízených dotačních titulů na obnovu lesů i komunikací.
V současné chvíli bude v zásadě hotovo v Mikulášovicích a Velkém Šenově, který už je téměř bez smrku.
Zkusí navrhnou postupné čerpání dotací dle místní situace.
6. Modernizace veřejného osvětlení obcí
Jan Trčka informoval o řešení modernizace veřejného osvětlení a zároveň úspor ve spotřebě el. Energie pro
obce. V době aktuálního výrazného růstu cen za energie pro města a obce, jde o zajímavý investiční model.
Firma zajistí výměnu stávajících zastaralých svítidel moderními LED svítidly, investice je následně průběžně
hrazena z úspor.
Na základě faktur za poslední roky a cen elektrické energie jsou schopni vypočítat úsporu a návratnost.
Obec bude moci ušetřit nebo na tom dokonce vydělat. V rámci této službě zajišťují také servis.
Z. Linhart doplnil, že se chystají další dotační možnosti na obnovu veřejného osvětlení, peněz na to bude
pravděpodobně dostatek.

7. Zdravotnictví na Šluknovsku – nemocnice Rumburk
MUDr. Michal Tichý, ředitel zdravotní péče pracoviště Rumburk, konstatoval, že budova Lužické
nemocnice je již v majetku Krajské zdravotní, a.s., ale budova v Podhájí a Poliklinika je připravována
k prodeji. KZ, a.s. nepočítá s dalším využitím. Veškerá zdravotní péče bude soustředěna do hlavní budovy,
tzv. chirurgie. Plánuje se přestavba za cca 700 mil. Kč, doplnění vybavení za cca 150 mil. Kč. Ale zatím není
zajištěno financování. Částečně by mohlo být financování pokryto zdroji KZ, a.s., ale spíše se očekává
dotační podpora státu.
Dále informoval o současném stavu nemocnice, která je dle něj, po stránce technické a vybavenosti
zajištěna, problémem jsou však zaměstnanci, chybí jim na 65% kmenových lékařů. Plánovaná modernizace
by mohla zvýšit její atraktivitu, tak aby byla perspektivní pro nové lékaře a sestry, což ale bude několik let.
Shánět lékaře je pro ně velmi těžké, např. motivovat je, aby dojížděli z Ústí n. L., také řada oborů je těžko
řešitelná, např. rentgenologů, je nedostatek. Celé Česko se potýká s nedostatkem zdravotníků, těch
kvalifikovaných, a ti co jsou kvalifikovaní a k dispozici jsou už v důchodovém věku, často velmi pokročilém.
Další informací je fakt, že k 1.12.2021 končí primář chirurgie. Od listopadu by měl na jeho místo nastoupit
nový lékař z České Lípy. Péče by tedy měla být zajištěna.
Na přestavbu nemocnice byl připraven stavební projekt. Momentálně bylo zahájeno stavební řízení.
L. Kus ještě nakonec pobídl starosty k účasti přispívat do nemocničního fondu, v tuto chvíli už není
nemocnice jen Rumburku, ale všech obcí a měst ve výběžku. Město Rumburk již přispívá.
Usnesení č. 3/12/2021
SPRŠ bere na vědomí informaci MUDr. Michala Tichého, ředitele pro zdravotní péči Nemocnice Rumburk
a ukládá předsedovi Sdružení zaslat dopis předsedovi vlády ČR ve věci potřeby zajištění odpovídající
zdravotní péče pro občany Šluknovska.
(hlasování: 19-pro, 0-proti, 0-zdržel se)

8. Různé, diskuse, náměty, organizační záležitosti
J.Kolář informoval o zůstatku na účtu.
Dále zmínil téma opatrovnictví a integraci postižených osob do společnosti, tak jak se o to pokouší ústav v
Krásné Lípě. Kde na základě jakéhosi projektu se snaží umožnit „Pražanům“ návrat do Prahy. Problém je, že
město zůstává nadále opatrovníkem, ač nemá opatrovance pod kontrolou a je jeho těžká dostupnost. Nejde
o smysluplný postup, je potřeba vysoké opatrnosti. Bezpečnost klienta musí být prioritou.
Dalším tématem byl nový zákon o odpadech a nedostatcích v něm. Obce budou zatíženy zvýšenými náklady
za likvidaci a svoz odpadů, zvýší se často i administrativa. Stanovené cíle jsou jen těžko dosažitelné,
přetrvává řada nejasností.

Příští jednání se bude konat 10. 12. 2021 v Dolní Poustevně. Program, místo a čas jednání bude upřesněn.
V Krásné Lípě 24. 9. 2021

Jan Kolář, předseda SPRŠ
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1)
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Zahájení, schválení návrhu programu, shrnutí
činnosti v mezidobí jednání

2)
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Slovo hostitele, informace z DSO Tolštejn a DSO Sever

3)

9:00-9:20

Tour de Feminin, Tour de Zeleňák
(Mgr. Jan Novota, Mandavan z. s.,)

4)

9:20-10:00

Průběh a dopady kůrovcové kalamity na Šluknovsku 2021
(Ing. Roman Kratochvíl, Lesy ČR s. p., lesní správce LS Rumburk)

5)

10:00-10:30 Modernizace veřejného osvětlení obcí
(p. Andrea Kolářská, p. Jan Trčka, ČEZ ESCO, a.s.)

6)

10:30-12:00 Zdravotnictví na Šluknovsku – nemocnice Rumburk
(MUDr. Michal Tichý, ředitel pro zdravotní péči Nemocnice Rumburk)
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12:00-12:45 Oběd

8)

12:45-13:30 Různé, diskuse, náměty, organizační záležitosti

9)

13:30

Závěr

Usnesení č. 1/12/2021
SPRŠ schvaluje program 12. jednání ve volebním období 2018 – 2022 konaného dne
24. 9. 2021 ve Šluknově.
(hlasování: 19-pro, 0-proti, 0-zdržel se)

Usnesení č. 2/12/2021
SPRŠ bere na vědomí informace Mgr. Jana Novoty, Mandavan, z.s. o průběhu cyklistických závodů Tour
de Feminin a Tour de Zeleňák v roce 2021.
SPRŠ schvaluje příspěvek na realizaci závodu Tour de Zeleňák ve výši 37 tis. Kč.
(hlasování: 19-pro, 0-proti, 0-zdržel se)

Usnesení č. 3/12/2021
SPRŠ bere na vědomí informaci MUDr. Michala Tichého, ředitele pro zdravotní péči Nemocnice Rumburk
a ukládá předsedovi Sdružení zaslat dopis předsedovi vlády ČR ve věci potřeby zajištění odpovídající
zdravotní péče pro občany Šluknovska.
(hlasování: 19-pro, 0-proti, 0-zdržel se)

V Krásné Lípě 24. 9. 2021

Jan Kolář, předseda SPRŠ

