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ÚKLID MĚSTA
Ve čtvrtek 25. dubna jsme se sešli v hojném počtu k jarnímu úklidu
města. Rozdělili jsme se na 6 hlavních skupin, z nichž se každá soustředila na danou lokalitu. První skupina se ujala nátěru plotu u nového workoutového hřiště u městské ubytovny, druhá úklidu parků. Třetí
skupina čištění písku na volejbalovém hřišti a úklidu jeho okolí, čtvrtá
skupina uklidila dětské hřiště u haly, hřiště za Národním domem, poté
vysbírala kameny na nově založeném trávníku fotbalového hřiště. Pátá
skupina sesbírala odpadky na Hamru a pokračovala směrem k nádraží. Šestá skupina odlehčila okolí Čtverce a Šenkberku. Převážnou část
dobrovolníků letos tvořili žáci II. stupně Základní školy a žáci Základní
školy Gabriely Pelechové. Závěrem jsme si dopřáli společnou svačinku
v podobě grilovaných párků a limonády. Všem, kterým není čistota našeho města lhostejná, a akce se zúčastnili, ještě jednou děkujeme!
PS

kromě obvyklého opékání špekáčků, živé hudby a občerstvení od hasičů,
přibyla nově nabídka grilovaných dobrot. Potěšením pro naše nejmenší
byly bezesporu nafukovací atrakce, které mohly děti využít i druhý den.
Věříme, že velmi diskutovaná změna místa pro oslavy 30. dubna, byla
z převážné většiny vítána.
PS

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Dne 15. 5. 2019 proběhne další «prodej kytiček» - Český den proti
rakovině. Jedná se již o 23. ročník celonárodní veřejné sbírky.

VÍTÁNÍ JARA
Již třetím rokem jsme společně zdobili velikonoční strom. Letos bylo
na bříze napočítáno krásných 92 vajíček. Všem, kteří nám pomohli, velmi děkujeme.						
PS

PÁLENÍ OHŇŮ
K letošnímu pálení ohňů, dle tradic nejznámější ochraně před čarodějnicemi, jsme se sešli na netradičním místě, v parku u I. stupně ZŠ.
Nutno podotknout, že o lampionový pochod děti ochuzeny nebyly, byť
byl o trochu kratší. Nic z dalších zvyklostí se nevytratilo. Ba naopak,
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tyršova 299
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

CENTRUM SETKÁVÁNÍ

JUBILANTI V DUBNU
Dne 24. dubna se pan starosta Robert Holec sešel se seniory, kteří
v dubnu oslavili životní výročí svého narození. Jako vždy bylo pro naše
jubilanty nachystáno pohoštění a více jak hodinové povídání uběhlo
jako voda. Do dalších let pan starosta popřál všem mnoho zdravíčka
a pohody, a nakonec předal kytice s gratulací a finančním dárkem. Gratulaci převzali tito oslavenci: Anna Petrášová, Hana Zirmová, Marta Kohutová, Jiří Javorovský, Miloslav Kučera a Miroslav Jírovský. Gratulaci
jsme také předali paní Květě Ceplechové a Ireně Helthové.
RP

Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
petr3kral@seznam.cz

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

INFORMAČNÍ
CENTRUM
středa 14:00 - 16:00
(prodej propagačních
materiálů, výpůjčka knih
a časopisů, přístup na internet)

ČÍSLO NA CALL
CENTRUM SčVaK
Uvádím číslo na Call centrum
společnosti SčVaK, a.s., kam je
možno hlásit závady na dodávce
vody (přerušení dodávky, zápach, zbarvení vody ... ). Linka
je v provozu nonstop.
Tel. číslo: 840 111 111

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

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

BEZPLATNÁ LINKA
ČEZ
800 850 860

ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý 08:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek 08:00 – 11:30
Prosíme, aby se neobjednaní
pacienti dostavili nejpozději
hodinu před koncem ordinace!!!

ZUBNÍ POHOTOVOST

OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa – pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)

LOUTKOVÉ DIVADLO
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8. 5. 2019
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
412 507 588

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji manželům Věře a Ivanovi Pokorným za zhotovení polotovarů
ke Dni otevřených dveří ve škole.		
Hana Tesaříková
Děkuji starostovi města za vřelé uvítání a posezení u příležitosti osobního jubilea i za předané dary.			
Gerhard Pražák
Vedení školy děkuje paní Renatě Holcové za hezké dárky k zápisu budoucích prvňáčků. Plyšoví zajíčci se dětem velmi líbili. Byli milou, příjemnou a jistě zároveň zaslouženou odměnou za jejich první důležitou
„zkoušku“ v životě.
Jsme silná a rychle se rozvíjející společnost, která provozuje
síť prodejen v českém pohraničí. Našim převážně německým
zákazníkům nabízíme největší a světově nejúspěšnější značky
parfémů, kosmetiky, textilu, lihovin, cukrovinek a tabákového
zboží za výhodné ceny.

V Dolní Poustevně otevíráme novou prodejnu pro kterou hledáme spolupracovníky:

Prodavač/prodavačka Skladník/hlídač
Nabízíme: Nadstandartní mzdu + věrnostní bonus v celkové výši
za tři roky 57 000,-Kč + roční prémie
Navíc: příspěvek na dopravu, stravenky v hodnotě 100 Kč, firemní oblečení, smlouvu na dobu neurčitou.
Další informace získáte na:

+420 725 956 970 nebo poustevna@veltafreeshop.cz

11. – 12. 5. 2019
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343
18. – 19. 5. 2019
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72 Děčín II
412 526 250
25. – 26. 5. 2019
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7 Děčín VI
412 539 298
1. – 2. 6. 2019
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel./fax: 412 397 203
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

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města
Dolní Poustevna bude zasedat
v pondělí 27. 5. 2019 v 17:30
v zasedací místnosti na úřadě.
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VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU 2019
Volby do Evropského Parlamentu se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019.
V první den voleb – v pátek 24. května 2019 – proběhne hlasování
od 14:00 hodin do 22:00 hodin, v druhý den voleb – v sobotu 25. května
2019 se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin.
Právo volit do Evropského parlamentu má na území České republiky:
a) každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj.
sobota 25. 5. 2019) dosáhl věku 18 let,
b) občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb (tj.
sobota 25. 5. 2019) dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů
(tj. min. od středy 10.4.2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky.
Překážkami ve výkonu volebního práva do EP (tedy nemožnost volit) jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu (karanténa)
b) omezení způsobilosti k výkonu volebního práva
Každý volič může v týchž volbách do EP hlasovat pouze jednou.
Pro občany s trvalým pobytem v Dolní Poustevně proběhne hlasování v zasedací místnosti Městského úřadu. Voliči s trvalým pobytem
v Horní Poustevně, Marketě, Karlíně a Nové Vísce budou moci hlasovat
v budově bývalého pohostinství U Fišarů v Horní Poustevně, č.p.130.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič, občan České republiky, po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po
příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz
opravňuje hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v jakémkoliv volebním okrsku na území České publiky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, obecní úřad, a ve dnech konání voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou,
hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
Další informace na internetových stránkách Ministerstva Vnitra ČR,
a na stránkách města Dolní Poustevna, 412 397 221, 704 319 696.

EUREX SCHŮZKA
Pod záštitou Euroregionu NISA proběhla konference na téma zdravotnictví ve Šluknovském výběžku. Jednání za účasti zdravotních pojišťoven ČR, zástupců ministerstva zdravotnictví, zástupců nemocnic
v sousedním Německu a vedení záchranné služby se konalo na zámku
ve Šluknově. Přítomni byli také starostové výběžku. Jednalo se o další
ze střípků v otázce zabezpečení zdravotní péče pro občany našeho výběžku. Musím konstatovat, že jsme stále v průběhu dohadů k řešení této
KRITICKÉ SITUACE. Žádné konkrétní rozhodnutí prozatím nepadlo.
Je však velmi pozitivní, že takováto jednání za přítomnosti vysoce postavených úředníků a politiků probíhají. Řešil se především stav Lužické
nemocnice a její převzetí pod Krajskou zdravotní. Toto rozhodnutí by
mělo přijít již v brzké době. Momentálně probíhá hloubková analýza,
kterou si Krajská zdravotní objednala. Ta by měla ukázat v jakém stavu
nemocnice opravdu je. Na základě této analýzy by mělo padnout definitivní rozhodnutí o postoji kraje, zda nemocnici převezme nebo nikoli.
Dalším tématem byla přeshraniční péče, o kterou dlouhodobě usilovně
žádáme. Pevně věřím, že vše dobře dopadne. Prosím o trpělivost. Povolení přeshraniční péče vyžaduje i částečnou změnu legislativy, kterou
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musí schválit vláda. I naši poslanci a senátoři tuto iniciativu vnímají
a řeší ji. O dalším průběhu jednání vás budu informovat. Za více jak dva
roky schůzek a návštěv všude možně jsme „nejblíže“ k úspěchu.
Robert Holec, starosta města

SCHŮZKA NA VŠEOBECNÉ
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ
Na základě jednání EUREX na zámku ve Šluknově se uskutečnila
schůzka na VZP. Téma bylo opět zdravotnictví. Pan náměstek Šmehlík přislíbil pomoc při vyjednávání a sepsání memoranda, které by
umožnilo ošetřování a úhradu v plné výši za ošetření pacientů z České republiky v Německu. Pro vaši představu, v Německu je účtovaná
částka zhruba o 30 % vyšší než u nás. Jednání bylo velmi pozitivní, ale
dokud nebude memorandum sepsané a především podepsané, není
co slavit. Velikou váhu věci tentokrát potvrdil svou účastí i starosta
sousedního města Sebnitz, pan Ruckh a politici z Drážďan. I oni přislíbili pomoc z německé strany. Dále jsem měl také možnost krátké
schůzky s ředitelkou asociace zdravotních pojišťoven, paní doktorkou
Renatou Knorovou. Ve spolupráci s ní připravujeme takový návod,
jak je možné již dnes užívat a čerpat zdravotní služby v Německu.
Věřím, že vše dokončíme v průběhu měsíce května a v dalším vydání
vás budu moci informovat.
Robert Holec, starosta města

POPLATKY ZA ROK 2019
Žádáme nájemce pozemků o zaplacení poplatku za pronájem a majitele psů o zaplacení poplatku za psa.

BIOODPAD

Upozorňujeme zájemce o pokračování ve svozu bioodpadu (hnědá
popelnice), že je nutno do konce května uhradit částku 250,- Kč za nádobu (120 litrů). Tímto bude svoz zajištěn do konce října 2019.

KURZ PRVNÍ POMOCI

V rámci školního projektu Já občan, který probíhá na Gymnáziu Rumburk, zavítalo do 7. a 9. třídy celkem pět dobře proškolených a připravených děvčat v oblasti první pomoci. Během jedné vyučovací hodiny
jsme se seznámili s aplikací Záchranka, zhlédli poučné a názorné dokumenty, získali mnoho potřebných informací. Kurz obsahoval i velmi důležitou část praktickou, v níž jsme si vyzkoušeli minutovou masáž srdce
a zástavu tepenného krvácení a obvazování obecně. V závěru jsme si
ještě jednou zopakovali vše o užívání aplikace Záchranka. Kurz první
pomoci nám přinesl mnoho nových, užitečných a důležitých informací,
díky kterým můžeme poskytnout kvalitní první pomoc. Děkujeme děvčatům z gymnázia za perfektně připravený kurz první pomoci.
Mgr. Zdena Kramerová
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MÁME STŘÍBRO!

Další cenný kov přibyl do „sbírky“ školní
družiny v sobotu 13.
dubna 2019. Již po čtvrté jsme se zúčastnili
krajského kola přírodovědné soutěže „Zlatý
list“ v Ústí nad Labem.
Osm týdnů jsme pilně
procvičovali
okruhy
z dendrologie, astronomie, geologie, ekologie
a dalších oborů. Znalosti jsme z paměti „lovili“ na 12 stanovištích na
trase v Krásném Březně. A povedlo se! Tým ve složení Mariana Malá, Tereza Pavlovičová, Linda Vaníčková, Jakub Kalčík, Erik Uhmann a Filip
Czaban obsadil 2. místo! Poustevňáci v silné konkurenci týmů z přírodovědných kroužků a gymnázií skvěle obstáli. S latinským příslovím „Co ti
příroda nedá, to ti nikdo nemůže dát.“ se těšíme na další rok.
ŠD

NEPLECHOVI NA ZAHRADĚ
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 proběhla v naší školce oslava Dne Země. Celý
týden byl zaměřen na život v lese, jeho ochranu. Děti se učily písničky
a básničky s tématem třídění odpadu, znají barvy kontejnerů a ví, co
do nich patří. Všechny činnosti a aktivity byly zaměřeny na získání povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí, kdo a co roste v lese,
jak se v něm chováme. I letos naši zahradu navštívila rodina Neplechů
a nechala nám na ní pěkný nepořádek. Takže na nás zbyla práce, poradit
si s odpadky a dát je do správných nádob. Děti se s vervou pustily do
sbírání a za chvilku byla zahrada opět čistá. V rámci oslavy proběhlo
i klání mezi třídou Berušek a Sluníček – Najdi, dotkni se a napodob živou i neživou přírodu kolem sebe. Berušky byly tentokrát rychlejší. Na
stanovištích si také děti mohly vyzkoušet znalosti i dovednosti s ekologickým zaměřením. Oslavu jsme zakončili společným obědem pod
pergolou, byla by škoda nevyužít tak krásného počasí.
JJ

NOC S ANDERSENEM
V pátek 29. 3. 2019 jsme se již po osmnácté připojili k celorepublikové akci 19. ročník Noci s Andersenem na podporu dětského čtenářství.
Celkem 15 předškoláků vybaveno oblíbenou knihou a plyšákem se dostavilo v 18 hodin do mateřské školy. Po společné večeři, na jejíž přípravě se všichni aktivně podíleli, jsme se vypravili do místní knihovny, kde
na nás již čekala knihovnice Lucka s nachystanými pohádkami a příběhy
o zvířátkách. Děti si připomněly, jak se s knihou správně zachází, jak se
ke knihám máme chovat. Překvapením bylo vyhledávání knihy s ilustrací zvířátek v regálech po tmě. Všechny dvojice vybaveny baterkou tento
úkol zvládly, za odměnu dostaly děti od Lucky krásné omalovánky. Po
návratu do mateřské školy na nás čekalo další překvapení. Nebyly to tři
sudičky, ale tři babičky, které nám přišly číst pohádky. Babička Irenka,
Kristýnka a Zlatka, a každá měla svou oblíbenou knihu. Poté nás čekal
test pro šikovné babičky o panu Andersenovi, ve kterém obstály. Také
děti v testu pro chytré dětičky se nenechaly zahanbit a společně s babičkami ve třech skupinách hádaly různé pohádkové bytosti a postavičky.
Pak přišel čas se rozloučit – babičkám jsme předali pamětní list jako
poděkování za čtení. Následovalo pomalé chystání se do postýlek a následné poslouchání pohádek v podání paní učitelky Alenky a Jiřky až do
usnutí. Ráno po vydatné snídani se děti rozešly domů, také s pamětním
listem a malým dárkem za statečnost.
JJ

TEMATICKÝ ZÁJEZD DO PRAHY
Ve středu 3. 4. 2019 jsme s žáky druhého stupně navštívili Letiště Václava Havla v Praze. Exkurze zahrnovala prohlídku celého areálu letiště,
bezpečnostní kontroly i návštěvu požární stanice. Poté jsme se přesunuli
do budovy Národního divadla, které jsme prošli od míst základních kamenů až po terasu divadla. Program byl velmi zajímavý a poučný.
třídní učitelé
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V úterý 9. dubna se na naší škole
konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Dopoledne
na dolním stupni
proběhlo ve sportovní hale. Třídy
se rozdělily do čtyř
družstev a za podpory rodičů a učitelského sboru se
utkaly v mnoha napínavých soutěžích. Nálada byla bojovná, ale smysl
fair play se ani tak nevytratil. Celou atmosféru podtrhla i účast rodičů,
kterým velmi děkujeme za stoprocentní sportovní nasazení. Odpoledne bylo zahájeno krásným pěveckým vystoupením pod vedením paní
učitelky Kalčíkové a vystoupením našich druháčků za doprovodu paní
učitelky Bryndové. Poté se konaly tradiční řemeslné dílničky, které měly
obrovský úspěch u dětí i dospělých. Každý si mohl odnést vlastnoručně
vyrobené jarní dekorace, ozdůbky a dokonce i něco na zub. Za celý dolní
stupeň naší základní školy, bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravami a také všem zúčastněným. Byl to krásný den, na který
budeme rádi vzpomínat.
Kristýna Hamáková
Na druhém stupni školy se již několik týdnů v předstihu pracovalo na
velikonočně laděných výrobcích. V úterý dopoledne žáci pekli, zdobili
a chystali občerstvení, aby plánovaný jarmark byl pro rodiče a návštěvníky školy co nejzajímavější. V osmé třídě bylo možné zhlédnout krátký
film z projektu ,,Příběhy našich sousedů“. Výsledky všech aktivit žáků
šesté až deváté třídy si přišlo prohlédnout 56 hostů, z nichž k naší lítosti
bylo pouze 13 dospělých. Děkujeme všem, kteří školu navštívili, protože DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ je určen právě těm, kteří mají chuť si
školu prohlédnout a s dětmi i s učiteli společně něco zajímavého prožít.
Mgr. Marcela Králová

BAREVNÝ VELIKONOČNÍ TÝDEN
V týdnu od 15. 4. do 18. 4. 2019 byla školka opět plná pestrobarevného oblečení a barev. V duchu velikonočních tradic se děti i dospěláci
oblékali do barev podle dnů – v pondělí modře, v úterý žlutě, na škaredou středu vesele a na zelený čtvrtek do zeleného. V barevném duchu
každého dne se nesl i celý dopolední program, tedy tvoření, povídání,
pohádky a jiné aktivity. Na velký pátek jsme dětem doporučili vzít si
něco velkého od rodičů.
JJ

VYHODNOCENÍ JARNÍHO TVOŘENÍ

V úterý 23. 4. 2019 proběhlo již třetí vyhodnocení domácího tvoření
dětí a rodičů v tomto školním roce. Dětská porota hodnotila 15 výrobků,
tentokrát na téma Co máme v dílně. Nejvíce se líbila šicí dílna Adélky
Holcové. Za své výrobky si děti odnesly malé dárky.
JJ

Akce ZŠ v květnu

9. 5. focení třídních kolektivů
15. 5. Květinový den – Český den proti rakovině (prodej žlutých kvítků)
15. 5. Šluknovská liga – vybíjená v Jiříkově
15. 5. plavecký výcvik 3. 4. tř. + MŠ – 3. lekce
16. 5. Duha v Dolní Poustevně
21. 5. setkání s německými žáky (3. třída)
22. 5. plavecký výcvik 3. 4. tř. + MŠ – 4. lekce
29. 5. plavecký výcvik 3. 4. tř. + MŠ – 5. lekce
30. 5. beseda s J. Böhmem
3. 6. Den dětí – celoškolní projekt
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Hortenziová zahrada
Lamballe Marie
Kniha se odehrává ve dvou
časových obdobích, během
druhé světové války a v současnosti. Oba děje spojuje malebná vesnice Plouvan ve francouzské Bretani a starý klášter
Notre Dame de la Foret ležící
uprostřed kouzelného lesa Brocéliande, místa opředeného
starými legendami o bájných
postavách – králi Artušovi
a jeho rytířích kulatého stolu
a mnoha dalších… Do životů
dvou rodin – LeHaziffů a Tabarlyů – nečekaně zasáhne válka. Francii obsadí Němci, muži
odcházejí bojovat a ženy a dívky se musí postarat o hospodářství. Ale i v této těžké době
prožívají dvě dívky – Sema Tabarlyová a Maelle LeHaziffová
– své milostné příběhy, krásné,
ale i tragické. Druhá část knihy je zasazena do současnosti.
Mladá sochařka Giselle Esch
- Lamartine je pověřena matkou představenou zrestaurovat
zchátralý klášter. V průběhu
svého působení se seznámí
s Yannikem LeHaziffem a oba
společně odhalují dlouho skrývané tajemství a dozvídají se
příběh Semy a Maelle i jejich
rodin.

VELIKONOČNÍ KONCERT
V úterý 16. dubna 2019 proběhl v Centru setkávání tradiční velikonoční koncert. Své umění zde předvedli flétnisté, klavíristé, zpěváci,
soubory umělecké školy a recitační kroužek DRAK.

KARNEVAL ZVÍŘÁTEK

Druhé setkání proběhlo na české straně v pondělí 1. 4. 2019. Po příjezdu deseti německých dětí v doprovodu Annet a Petry jsme se přesunuli do loutkového divadla. Děti zhlédly hudební pořad Karneval zvířátek v podání Dagmar Čemusové. S využitím loutek se děti seznámily
se zvířátky na dvorku. Program byl plný lidových písniček, ale i ukázek
vážné hudby – Karneval zvířat od C. Seant - Seance. Děti se rytmicky,
zpěvně i tanečně mohly zapojit. Představení s námi zhlédli i žáci první
třídy. Po společném obědě v mateřské škole pokračovalo hraní a aktivity na naší zahradě. Německé děti si vyzkoušely nové prvky a velice se
líbila i hra s padákem.
JJ

květen 2019
souboj s mocným nepřítelem,
který musí zvládnout úplně sama. Naučí se Klára věřit
sama sobě?

Po stopách stoleté dámy
Pecharová Lenka
Kniha ke stému výročí vzniku Československa prochází
jednotlivými roky republiky
a v každém z nich upozorňuje
na zajímavosti, které se tehdy
udály. Zvídavé děti se tak dozvědí nejen zásadní historické
skutečnosti, ale i to, kdy byla
vynalezena hra Pexeso, kdo
vymyslel kontaktní čočky nebo
co znamená zkratka SUNAR.
Knihu provázejí kvízy a dobové vtipy.

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách města
v sekci Volný čas –
Knihovna.
Divočarka
Kaaberbol Lene
Klára je obyčejná dvanáctiletá holka, tak malá a plachá, že
jí maminka říká Myško. Když
ale Kláru jednoho dne napadne obrovská černá kočka se
žhnoucíma očima, ukáže se, že
vládne přírodní magií a dokáže
mluvit se zvířaty. Pod vedením
tety Isy tak musí poznat svou
pravou povahu a rozvinout
nově nabyté schopnosti dřív,
než bude pozdě. Čeká ji totiž

Kostel sv. Archanděla
Michaela v Dolní
Poustevně
sobota - mše sv. s nedělní
platností 19.00 /květen - září/,
18.00 /říjen - duben/
•
úterý
8.30
adorace
a modlitba růžence (v postní
době křížová cesta), 9.00 mše
svatá
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MLADŠÍ ŽÁCI

Malšovice - SK Vel. Šenov/FK D.Poustevna/SK Vilémov 0 : 14 (poločas 0 : 9) 30. 3. 2019
naše sestava: J. Hauser, L. Vít, J. Liška, M. Ungr, J. Kramer, Z. Formánek, T. Jírovský,V. Walter
střídání (hokejově): J. Kalčík, R. Smělík, branky: L. Vít 3, T. Jírovský
3, J. Kalčík 3, J. Liška 2, Z. Formánek 1, Walter 1, J. Kramer 1
Velká převaha hostů v první půli, soupeř se k žádné akci nedostal.
My jsme naopak neproměnili spoustu dalších akcí. Prvních 20 minut 2.
poločasu nestálo za nic. Pak se hra trochu zlepšila a my začali opět dávat
branky. Pochvalu za předvedený výkon zaslouží všichni!!!
SK Plaston Šluknov : SK Vel. Šenov./FK D. Poustevna/SK Vilémov
8 : 3 (pol.2:2) 21.4.2019
naše sestava: Hauser-Liška, Ungr, Vít, Jírovský, Formánek(K), Šolc,
Walter střídání : Smělík
branky: Walter, Formánek,Vít
Ve 13. kole naší soutěže jsme zavítali na hřiště prvního celku naší tabulky, který je jasně suverénní bez ztráty bodu. V zápase jsme byli velmi
zklamáni herním nasazením některých hráčů, a o to víc to zamrzí, když
neukážou ani týmového ducha a kazí hru hráčům, kteří se perou o výsledek až do konce.
SK Vel. Šenov/FK D. Poustevna/SK Vilémov- Rumburk A 1 : 2 (poločas: 0 : 2) 27. 4. 2019
naše sestava: J. Hauser, J. Kramer, J. Liška, R. Smělík, V. Walter,
T. Jírovský, Z. Formánek, M. Šolc
střídání (hokejově): Š. Svobodová branka: T. Jírovský
Velká převaha hostů v první půli, na soupeře jsme nestačili. Prvních
20 minut 2. poločasu nestálo za nic. Pak se hra výrazně zlepšila a my začali soupeře přehrávat, ale to je málo. Jestliže budeme hrát jen 10 minut
z celého zápasu, tak nemůžeme soupeře porazit. Hráči by se nad svými
výkony měli zamyslet.
P. Kramer, J. Bareš, Z. Formánek
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HASIČI

Protipovodňové „dveřní“ zábrany
V rámci projektu „Ukažme vodě hranice“ nakoupilo město Dolní
Poustevna protipovodňové zábrany FLOODGATE, které se instalují do
dveří. Celkem bylo zakoupeno 14 kusů různých velikostí. V případě povodně se zábrany instalují do otvoru pro dveře a vytvoří tak zábranu vysokou 65cm. Hasiči v budoucnu uspořádají ukázku obyvatelům města,
jak tyto zábrany fungují a jak se instalují.
Kurz bezpečné jízdy pro hasičská vozidla.
Takto byla nazvána jedna z posledních akcí v rámci projektu „Ukažme
vodě hranice“, která se uskutečnila 24.3.2019. Hasiči z Dolní Poustevny společně s hasiči z Hohnsteinu absolvovali Kurz bezpečné jízdy pro
hasičská vozidla na výcvikovém poligonu v Mostě. Celkem 18 řidičů se
zde učilo lépe ovládat vozidla a to především v krizových situacích. Kurz
byl absolvován v celkovém rozsahu 8 hodin. Pod vedením instruktorů
si hasiči vyzkoušeli jak zvládat aquaplaning, úhybné manévry, nouzové
brzdění (na mokru, na suchu, kombinace), jízda na kluzkém povrchu,
smyk přední i zadní nápravy, jak správně projet zatáčku, aj. Hasiči měli
jedinečnou možnost si vyzkoušet jak nově pořízená vozidla z projektu,
tak starší vozidla, která mají ve výbavě. Všichni účastníci hodnotili tuto
akci velice pozitivně a byla pro hasiče-řidiče velkým přínosem.
Jan Diessner

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM

Chtěl bych touto cestou poděkovat místním hasičům za pomoc poskytnutou při odstraňování následků vzniklých po vichřici.
Gerhard Pražák

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

TJ SPARTAK JIŘÍKOV : FK DOLNÍ POUSTEVNA 21 : 4 (poločas 7 : 4)
sestava: Sádovský J. – Koubek J., Čácha J. – Mrkvička M. – Tomáš V., Kerbl Š.
náhradníci: Engler M., Kalčík M. branky: Mrkvička 3, Kerbl
Jako den a noc. Nejtěžší možný soupeř na nás čekal v neděli 28. 4.
Zavítali jsme na půdu suverénního lídra tabulky, týmu Jiříkova. První
půle byla tou nejlepší, kterou jsme v jarní části sezóny odehráli. Byl jsem
mile překvapen bojovností a nasazením. Chlapci nechali na hřišti vše, co
bylo v jejich silách. Odměnou jim bylo vedení 4:3 po zhruba 15 – ti minutách. Zaskočený soupeř chvilkami nevěděl kudy kam. To, co nás však
sráží, je malý počet fotbalistů. Nikdo se nemůže divit, že naši kluci nevydrží utkání v plném nasazení celých 50 minut. Soupeři mají většinou
dalších 5 až 7 hráčů na střídačce, my měli tento zápas 2, a to můžeme
hovořit o našem maximu. Nemluvě o tom, že jsme měli dva chlapce půjčené z mladší přípravky. Věkový rozdíl na hřišti byl v některých okamžicích až 5 let. Ve druhé půli jsme si vybrali krutou daň v podobě střelnice
okolo naší branky. Přes to všechno naše mužstvo chválím, odvedli dobrý
kus práce.
Robert Holec, trenér mužstva

ZDRAVOTNÍCI NA STŘELNICI
V sobotu 13. 4. 2019 se stala střelnice Čtverec jedním z deseti stanovišť
v rámci projektu Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti
zdravotnických záchranných služeb. Deset posádek, zastoupených vždy
po pěti z české i německé strany, si nejdříve pod dohledem místních
členů Mysliveckého spolku Jezevec vyzkoušelo střelbu na asfaltové
holuby a poté muselo zvládnout ošetřit a profesně zvládnout simulaci
střelného poranění. Vše bylo sledováno a hodnoceno odborným
personálem. Pracovníci ze strany zdravotníků si pochvalovali místo
střelnice i ochotu myslivců při organizaci.
HJ

ČTYŘHRA ŽEN
Tenisový klub Dolní Poustevna pořádá dne 18. 5. 2019 turnaj 1. ročník MEMORIÁL JINDŘIŠKY MITOŠINKOVÉ - čtyřhra žen. Začátek
v 9:00 hodin.
Přihlášky: u p. Z. Mickové tel.721413026

AKCE NA KVĚTEN

11. 5. Závod žen ve střelbě na 50 ran
14. 5. Divadelní představení v Centru setkávání
18. 5. 43. ročník turistického pochodu Severní stopou
18. 5. Čtyřhra žen
25. 5. Memoriál Rudolfa Novotného
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JARNÍ ZÁVOD NA 75 TERČŮ
V sobotu 20. 4. 2019 se uskutečnil již tradiční jarní závod na 75 terčů, kterého se zúčastnilo 27 střelců z blízkého i dalekého okolí. Závod
proběhl za krásného slunečného počasí. Během celého dne bylo poskytováno nejen střelcům občerstvení v myslivecké kuchyni. Závod vyhrál
pan Moravec ze Solnice s nástřelem 71 terčů, druhý skončil Fröhlich
Martin z Prahy a třetí místo obsadil Daniel Brázda z České Lípy. Nejlépe z našich členů se umístil na 7. místě Ondřej Švec. Prvních deset
závodníků obdrželo ceny, na které částečně finančně přispělo město
Dolní Poustevna.
HJ

REJ ČARODĚJNIC
30. dubna se naplnila mateřská škola malými kouzelníky a čarodějnicemi. Od rána se plně věnovali čarodějnickému řemeslu, kouzlili, vařili lektvary, létali na koštěti a dělali různé pokusy. Celý rej vypukl na
zahradě, kde po společném kouzlení museli malí učedníci splnit pod
dozorem zkušených čarodějnic čtyři úkoly, které jim dovolí zúčastnit se
večerního sletu čarodějnic. Po svátečním obědě, posilněni řízkem, malí
čarodějíčkové ulehli k zasloužilému odpočinku, aby nabrali sílu na večerní ponocování.
JJ

VETERINÁRNÍ
ORDINACE

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ

Komenského 409
(u bytovky nad školou)
407 82 Dolní Poustevna

MUDr. Dagmar Cornová
Čs. Armády228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286

ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota
14:30 – 15:30
MVDr. Václav Žáček
Tel: 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá
731 107 987

ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý 07:00 – 12:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 07:00 – 12:00
Pátek 07:00 – 12:00
Odběry krve (úterý až pátek)
07:00 – 07:30

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař –
MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra – Jitka Nedvědová
Dolní Poustevna
PO – 11:00 – 15:00 sestra
ÚT – 07:00 -12.30 sestra
08.30 - 10.30 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

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST
Lužická nemocnice
a poliklinika
Lesní 26, Rumburk
tel. 412 332 535
Pondělí – pátek 18:00 – 21:00
So, Ne, svátky 10:00 – 19:00
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