
Lobendava hostila jednání starostů Šluknovska 
 
Sdružení pro rozvoj Šluknovska se ke svému 14. jednání v tomto volebním období sešlo v jedné 
z nejmenších obcí regionu, v Lobendavě. Na programu jednání byla regionálně velmi významná 
témata: informace o vývoji kůrovcové kalamity, aplikace tzv. telemedicíny, zaměstnanost na 
Šluknovsku, bezpečnostní situace v regionu a veřejná doprava. 

Prvním hostem byl lesní správce Roman Kratochvíl z Lesní správy Rumburk LČR, který starosty 
informoval o dalším postupu při eliminaci dopadů kůrovcové kalamity. Teplé jarní počasí vytvořilo 
ideální podmínky pro rychlý vývoj lýkožrouta smrkového a lesníci se budou snažit kalamitními 
těžbami brzdit jeho další šíření. Přeliv brouka z bezzásahových území Národního parku České 
Švýcarsko a německého území má zdrcující dopad na porosty LČR i jiných vlastníků, tedy i obcí, kdy 
některé zvažují podání trestního oznámení. 
Dá se tedy i nadále očekávat zvýšený pohyb techniky v lesích i na komunikacích při odvozu dřeva. 
V částech regionu, kde byly těžby již ukončeny začínají výsadby nového lesa a postupně dojde i na 
opravy lesních cest. Problémem jsou však personální kapacity i nedostatek sazenic. Lesní správce 
požádal starosty o součinnost při likvidaci množících se „černých“ skládek odpadu v lesích, který tam 
v rozporu se zákonem i dobrými mravy odkládají občané našich měst. Ukládání odpadu již dnes obce 
zpravidla zajišťují na svých sběrných dvorech. 

O připravovaném pilotním projektu využívajícího tzv. telemedicínu a nástrojů telemetrie ke 
zvýšení efektivity a dostupnosti zdravotní péče v regionu informovali pracovníci společnosti Dolor 
Consillium, s.r.o. Cílem je otestovat v typově odlišných územích využití moderních forem komunikace 
mezi pacienty a praktickým lékařem, tak aby nebyla v některých definovaných případech nezbytně 
nutná osobní návštěva u lékaře. Některá jednoduše měřitelná data o zdravotním stavu budou lékaři 
předávána prostřednictvím moderních komunikačních technologií. 

O stavu na trhu práce a vývoji nezaměstnanosti referoval starostům ředitel Úřadu práce 
Děčín Vlastislav Hlaváč. Nezaměstnanost je v našem okrese kolem 5 %, volných pracovních míst 
naopak přibývá. Nepotvrzují se tak občas šířené dezinformace o tom, že ukrajinští uprchlíci ubírají 
možnost uplatnění našim občanům. V děčínském okresu byla dávka vyplacena 1 570 osobám, z nich 
pak 270 osob si našlo zaměstnání. S ohledem na to, že jde v drtivé většiny o ženy s malými dětmi (cca 
2/3 tvoří děti), je to velmi vysoké číslo.  Zátěž úřadů práce výrazně vzrostla při zajišťování sociálních 
dávek válečným uprchlíkům. V dalším období se očekává zpřísnění podmínek i kontrolní činnosti pro 
vyplácení těchto solidárních dávek, což samozřejmě přinese další zvýšené nároky na pracovníky 
příslušných úřadů. I letos v omezené míře pokračují projekty tzv. aktivní politiky zaměstnanosti, kde 
obce využívají hlavně zaměstnávání pracovníků na veřejně prospěšných pracích. 

O bezpečnostní situaci v Ústeckém kraji a na Děčínsku přijeli starosty informovat zástupce 
krajského ředitele Policie ČR Petr Sytař a zástupce děčínského okresního ředitele Radek Pospíšil. 
V porovnání s předešlými roky dochází k nárůstu trestné činnosti, což se bohužel aktuálně potkává 
s dlouhodobým úbytkem policistů. Jen v našem okrese chybí policii více jak 60 policistů. Nejkritičtější 
je u nás momentálně situace na místním oddělení ve Velkém Šenově, kde odchází do výslužby většina 
osazenstva a oblast musí být posilována výjezdy policistů ze sousedních oddělení, především z Krásné 
Lípy, popř. ze Šluknova. Policie se potýká se zvýšenými odchody zkušených policistů, kteří po 
dosažení výsluhy odchází do civilu. I přes aktivní náborovou snahu se stavy policistů nedaří 
doplňovat. Obce mohou pomoci případnou nabídkou bytů pro příchozí policisty nebo podporou 
inzerce nabídky práce u policie. 

Posledními hosty byli pracovníci odboru dopravy z Krajského úřadu Ústeckého kraje Jakub 
Jeřábek a Jan Otčenášek, kteří starosty seznámili s chystanými změnami v dopravě na našem území. 
Především dochází ke změně autobusového dopravce na místních linkách. Autobusy Karlovy Vary 
končí, provoz převezme Dopravní podnik Ústeckého kraje. Cestujících by se změna neměla zásadně 
dotknout, i většina řidičů přešla pod nového dopravce, postupně se vymění i autobusy. Další změnou 
bude úprava některých autobusových linek, což nastane až po zimní změně jízdních řádů. Například 
linka Ebersbach – Chřibská bude nově vedena přes Rumburk a Varnsdorf do Großschönau, do 
Chřibské pak bude vedena linka z Dolní Poustevny. O změnách bude veřejnost včas a detailně 



informována. Starostové rozhodli o zřízení pracovní skupiny k veřejné dopravy, která se bude zabývat 
podněty od občanům k dopravě a následně je pak řešit s Ústeckým krajem či jiným objednatelem 
dopravy na území Šluknovska. 

V diskusi pak zazněly především obavy k nejasné a v zásadě zatím bezvýsledné snaze 
Ústeckého kraje o modernizaci nemocnice v Rumburku. Původní soutěž na velkorysou modernizaci 
byla zrušena, ve hře je jakási minimalistická varianta. K tomuto tématu je na příští týden svoláno 
jednání se zástupci Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, a.s. a starostů z regionu. K příštímu jednání se 
sejdou starostové v září v Lipové. 

 
Jan Kolář, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska 


