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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
HASIČI

Společná cvičení hasičů – poskytnutí první pomoci
Hasiči z Dolní Poustevny a z Hohnsteinu mají za sebou úspěšně zvládnutá školení první pomoci, která se konala v dubnových a květnových
termínech. Součástí projektu byl také přínosný seminář pro širokou veřejnost. Celkem se jednalo o 4 společná cvičení, během kterých probíhala teoretická a praktická příprava, kdy si účastníci mohli vyzkoušet
za pomoci pořízených figurín a cvičného defibrilátoru poskytnutí první
pomoci. Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2014 – 2020.
Lukáš Hrivňák

ÚKLID MĚSTA
První květnovou sobotu se počasí konečně umoudřilo. Zaměstnanci
města spolu s dobrovolníky vzali pytle, košťata a štětce do ruky a pustili se do práce. Výsledkem dopoledního snažení bylo plné auto posbíraných odpadků, ale také vyčištěné záhony, natřené květináče, kostelík
a sochy v parku u potoka. Po společné „brigádě“ přišla zasloužená odměna v podobě opečených buřtíků v parku u I. st. ZŠ. Všem, kteří si
v sobotu udělali čas a pomohli zvelebit naše město, patří velký dík.
Robert Holec, starosta města

V květnu proběhl již 26. ročník Českého dne proti rakovině, což
je nejstarší sbírková akce v ČR, při níž můžeme zakoupením žlutého
kvítku měsíčku lékařského podpořit boj proti rakovině. Dolní Poustevna se tradičně ke sbírce přidala. Žáci našich škol nabízeli kytičky
v ulicích města ve středu 11. května. Navíc sbírka probíhala ještě do
soboty 14. května v prodejně ANDY. Celkem se podařilo prodejem
kytiček získat 8676 korun. Velké poděkování patří všem, kdo si koupí
kytičky rozzářili den, i všem dobrovolníkům, kteří se aktivně zapojili.
RK

AC SPARTA PRAHA
Ve spolupráci s FK Dolní Poustevna připravujeme další exhibiční
utkání. Tentokrát na horkou domácí půdu přijedou internacionálové
nejslavnějšího fotbalového klubu u nás, AC Sparta Praha. Ve 14:00
hodin proběhne utkání našich nejmenších fotbalových nadějí s mužstvem z Mikulášovic. Následovat bude od 16:00 hod. hlavní utkání
FK DOLNÍ POUSTEVNA : AC SPARTA PRAHA. Po utkání bude následovat autogramiáda. Celý sportovní den bude moderovat zkušený
sportovní komentátor Víťa Bureš. Přijďte se pobavit, těšíme se na vás.
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

červen 2022

JUBILANTI V KVĚTNU
U příležitosti oslav významných narozenin proběhlo v pátek 27. května
setkání pana starosty Roberta Holce a místostarosty pana Karla Žifčáka
s našimi jubilanty. Jako vždy byly předány nádherné kytice, gratulace s finančním dárkem a jako pozornost pamětní kniha o historii Dolní Poustevny. Nechybělo ani drobné občerstvení. Blahopřání přijali: paní Jiřina
Lebedová, Jana Shíbalová, Libuše Konopíková, Alena Svobodová a Ewa
Přibylová, a dále pan Jaroslav Kroj, který oslavil nádherné 90. výročí. Dále
bylo blahopřáno paní Janě Kotkové, Aleně Hauschildové a panu Jaroslavu
Oberreiterovi. Všem přejeme hlavně pevné zdraví a štěstí do dalších let.
RP

MUDr. Matej Tvorík
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel.: 412 397 286

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 571
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00–17:00

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

CENTRUM SETKÁVÁNÍ

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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)

ZUBNÍ LÉKAŘ

Odběry krve (pondělí, středa,
pátek) 06:30–07:00

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji vedení města Dolní Poustevny za blahopřání a pěkný dárek
k mým narozeninám.
Jiří Štika
Děkuji panu starostovi Robertu Holcovi a zaměstnancům městského úřadu za milé setkání a dárky k mým narozeninám.
Alena Doskočilová

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

NOVĚ
OTEVŘENO

4. – 5. 6. 2022
MDDr. Bolfík Ondřej
Varšavská 1863/7 Děčín VI
412 535 930
11. – 12. 6. 2022

MUDr. Plyushchakov Oleksandr

PRODEJNA POTRAVIN

Myslbekova 404/23 Děčín I
732 329 007

Široký sortiment

čerstvé pečivo, uzeniny, drogerie,
bytové doplňky, tabákové výrobky…

18. – 19. 6 .2022
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7 Děčín VI
412 539 298

OTEVŘENO DENNĚ
8.00–20.00

25. – 26. 6. 2022
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056

akční leták

Těšíme se na Vaši návštěvu
FreeOneShop
Nádražní 454, Dolní Poustevna
www.freeoneshop.com

Ordinační hodiny o sobotách
a nedělích: 08:00 – 10:00 hod.
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.
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VESNICE ROKU
Po koronavirové pauze se opět rozjíždí soutěž Vesnice roku. Do Dolní
Poustevny komise zavítá v pondělí 13. června mezi 15:00 a 17:00 hod.
Chci poděkovat všem občanům, dobrovolníkům a také spolkům za nabídnutou pomoc. Držte nám prosím palce.
Robert Holec, starosta města

PROTIPOVODŇOVÉ PYTLE
Po upozornění velitele
naší JSDH pana Diessnera
na nedostatek dvoukomorových
protipovodňových
pytlů, jsme poptali Ústecký
kraj s potřebou tento nedostatek napravit. Nikdo z nás
si samozřejmě nepřeje znovu
zažít to, co nás potkalo v roce
loňském. Připraveni však
musíme být na vše. Proto
jsme ihned oslovili vedoucího krizového řízení Ústeckého kraje. Reakce byla blesková, v rámci dnů jsme jeli do
České Kamenice, kde pro nás
bylo 1500 těchto pytlů připravených. Touto cestou bych
rád Ústeckému kraji poděkoval. Tento dar ušetřil rozpočtu města řádově padesát
tisíc korun.
Robert Holec, starosta města

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 na-
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šem 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 dopravě, která se bude zabývat podněty od
občanů 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

ŽIVEL II
Nevzdáváme se! V dotačním titulu s názvem ŽIVEL II, který by měl
pomoci obcím zasaženým loňskou povodní s odstraňováním následků,
je stále nula. Přesto i nyní, rok po této živelné katastrofě, stále píšeme
dopisy na ministerstvo pro místní rozvoj i ministerstvo financí. Příslib
zní, že tato problematika bude řešena v novele státního rozpočtu pro
tento rok. Věřím, že v průběhu letních měsíců se dočkáme a finanční
prostředky budou doplněny. Škody, které velká voda napáchala, nejsme schopni z našeho rozpočtu sami opravit.
Robert Holec, starosta města

FOND ROZVOJE MĚSTA
Na základě hrůzného vývoje cen energií se zastupitelstvo města rozhodlo mimořádně vypsat úvěrovou možnost již v červnu. Nabídka se
týká možné půjčky ve výši 150.000 tisíc korun s ročním úrokem 1 %.
Půjčka může sloužit k výměně plynových kotlů za tepelná čerpadla, na
nákup nízkoemisních kotlů nebo pořízení fotovoltaiky. Pro bližší informace se neváhejte obrátit na ekonomický odbor městského úřadu.
Celková alokace je 3 miliony korun.
Robert Holec, starosta města
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ŠLUKNOVSKÁ LIGA

Šluknovská liga v přehazované – dívky
Dne 7. dubna 2022 se dívky osmé a deváté třídy naší Základní školy účastnily turnaje v přehazované, který se konal ve sportovní hale
v Mikulášovicích. Klání se účastnilo 6 družstev ze základních škol z výběžku, atmosféra byla napjatá a již od začátku bylo vidět, že družstvo
ze Základní školy U Nemocnice z Rumburku má natrénováno víc než
dobře. Jejich rány byly přesné a jisté. Ovšem naše děvčata jim velice těsně šlapala na paty a svým zápalem dokázala, že se vyrovnají i takové
konkurenci. Jejich krásné druhé místo lze brát jako velké vítězství, ke
kterému ještě jednou moc gratulujeme.
Jitka Benešová

červen 2022

SPORTOVNÍ DEN S RODIČI
Tak se jmenoval zábavný sportovní program připravený pro žáky 1.
stupně a jejich rodiče v rámci školního projektu Den otevřených dveří
zrealizovaného dne 10. května 2022. Pro pohybové aktivity jsme využili
část místního sportoviště. V nově zrekonstruované hale jsme tak měli
možnost využít nejen rozsáhlý sál, ale také příjemného posezení na venkovní terase a restaurace. Do první části programu jsme na úvod zařadili
aktivity na zahřátí a protažení těla. Poté následovaly rozmanité soutěže
v družstvech, kterých se zúčastnili i někteří rodiče našich žáků. Na fotbalovém hřišti jsme se pobavili překonáváním různorodých překážek,
ve skupinách si proběhli slalomovou dráhu a vyzkoušeli si pružnost
a ohebnost našeho těla při limbo tanci. Se zvoleným sloganem: „Není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se,“ se celý dopolední program nesl v duchu fair – play. Velké poděkování patří panu starostovi Robertu Holcovi
za ledové osvěžení pro žáky a přichystané zázemí a zúčastněným rodičům za jejich sportovní výkony. Jsme rádi, že jste přišli podpořit své děti
a nás pedagogy. Moc si toho vážíme.
učitelský kolektiv 1. stupně
Na druhém stupni jsme nic nezůstali dlužni názvu celého projektu
a v Den otevřených dveří jsme v 7.45 hodin otevřeli hlavní dveře do
školní budovy dokořán a nechali je tak až do 10.00 hodin, jak bylo plánováno a rodičům nabídnuto. Je nám velmi líto, že pozvání využily pouze dvě maminky a dvě babičky, ale víme, že si žáci i pedagogové tento
den i tak užili. Ráno jsme se pro dobrou náladu a chuť do „práce“ rozezpívali a po rozdělení do smíšených družstev žáci absolvovali připravené
kolečko stanovišť, kde velmi zodpovědně plnili zadané úlohy. Prokázali
své vědomosti z matematiky, přírodopisu, dějepisu, doložili schopnost
logického uvažování, zvládli kvízové úlohy ze světa hudby a umění a nenechali se zahanbit ani v pohybových aktivitách. I z druhého stupně
ZŠ vysíláme poděkování panu starostovi, díky němuž žáci tří nejlepších
družstev obdrželi cenu v podobě vstupenky do bazénu v sousedním
městě Sebnitz. Poděkování patří i všem žákům, kteří tento den ukázali,
co zvládnou, a že chápou i svou zodpovědnost za celkový výsledek družstva. Za vedení školy si poděkování zaslouží i všichni učitelé, kteří zajímavé aktivity žákům a rodičům připravili a po celou dobu je provázeli.
O. Diessnerová
Fotografie jsou na webu www.zsdpou.cz a také na FB školy.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Dne 9. dubna se v přízemí Loutkového divadla v Dolní Poustevně konalo „Velikonoční tvoření“. Účastníci se za podpory členů „Spolku přátel
umění v Dolní Poustevně“ učili malovat kraslice, pletli věnce z vrbových
proutků, tvořili velikonoční stojany a jiné jarní dekorace. Tímto bychom chtěli poděkovat Městu Dolní Poustevna za příspěvek na tvoření
a Renatě Holcové za poskytnutý materiál.
Iveta Malá

ZÁPIS DO MŠ A ZŠ

Zvláštní zápis do MŠ se uskuteční
15. 6. 2022 v době od 12.00 do 14.00 hodin v budově mateřské školy,
ul. Tyršova 373.
Je určen pouze pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana
v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo kterým bylo uděleno speciální dlouhodobé vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.
Zákonný zástupce u zápisu předloží:
•	žádost o přijetí v česko-ukrajinské verzi (lze stáhnout z webu:
www.zsdpou.cz, případně vyzvednout v kanceláři mateřské školy)
•	vízový doklad dítěte
•	doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
•	potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro
děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tj. děti, které dovršily
k 31. 8. 2022 věku 5 let
Zvláštní zápis do prvního ročníku ZŠ se uskuteční
14. 6. 2022 v době od 10.00 do 12.00 hodin v budově 2. stupně ZŠ, ul.
Tyršova 302.
Je určen pouze pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana
v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo kterým bylo uděleno speciální
dlouhodobé vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na
území ČR.
Zákonný zástupce u zápisu předloží:
•	žádost o přijetí v česko-ukrajinské verzi (lze stáhnout z webu:
www.zsdpou.cz, případně vyzvednout v kanceláři školy)
•	vízový štítek, záznam o udělení dočasné ochrany nebo razítko
v cestovním pasu
•	rodný list dítěte
•	doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat

Poustevník
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SEVERNÍ STOPOU
Severní stopou - 44. ročník - sobota 21. 5. 2022 (Mezinárodní turistický pochod)
V sobotu 21. května 2022 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s městem Dolní Poustevna 44. ročník turistického
pochodu SEVERNÍ STOPOU. V týdnu před STOPOU bylo hezké, letní
počasí. V pátek bylo ještě nádherně. Večer nás překvapila bouřka a silný
vítr. (Ranní vlak z Rumburku přes Panský měl zpoždění, protože na trať
spadly stromy). V sobotu ráno bylo jasno, po sedmé hodině ale oblačno
a větrno, odpoledne oblačno a teploty k 18°C. Pro turistiku se počasí vydařilo. Letošní STOPA se konala po dvouleté covidové pauze. Poslední,
43. ročník, byl v roce 2019. Zájem o tento pochod byl opět velký, což se
ukázalo na celkovém počtu - 1.590 účastníků. Start pochodu byl v Dolní
Poustevně v areálu turistické základny za hřištěm. Turisté si mohli vybrat pěší trasy od 3 km do 20 km (celkem 5 tras). Cyklisté absolvovali
trasy 20 km, 25 km a 40 km. Turistickou atrakcí letošní STOPY byla rozhledna Tanečnice. Účastníci navštívili i vilémovský kostelík (vyobrazen
na keramickém suvenýru). Občerstvení na trase bylo možné v kolibě na
Tanečnici a na stadionu ve Vilémově. Na kontrolách obdrželi turisté zajímavá razítka - barevné kontrolní etikety. Na krátkých trasách byly pro
děti již tradičně připraveny soutěže o bonbóny. Zvláštní odměnu získaly malé děti, které plnily podmínky akce „Toulavý kočárek“. Účastníci
s kočárky absolvovali krátké trasy 3 km, 5 km a 8 km. V cíli pochodu na
ČTVERCI bylo opět velmi rušno. Turisté přicházeli, hrála kapela a hlavně bylo spoustu času se potkávat se sousedy, kamarády a turisty. Všichni turisté obdrželi barevný pamětní list a keramický suvenýr. Zvláštní
odměnu obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci. K občerstvení byly
připraveny párky z udírny, gulášek, pivo, limo a sladkosti. Hudební produkci zajistila trempská kapela Náplava z Děčína. Účastníci si mohli zakoupit turistické suvenýry a výrobky z keramické dílny. Děti i dospělí si
mohli vyzkoušet střelbu - paintball.

SBĚRNÁ HNÍZDA NEJSOU
SBĚRNÝ DVŮR
Neustálý nepořádek a úklid našich sběrných hnízd. Prosíme
všechny občany, kteří využívají nádoby na tříděný odpad, které jsou po našem městě, aby v případě, že jsou nádoby plné,
využili jiné, prázdné. Máme jich po městě dost. Znovu důrazně upozorňujeme, že na tato sběrná hnízda nepatří ledničky,
domovní odpad, matrace ani skříně. Tento odpad máte možnost uložit bezplatně ve sběrném místě každou sudou sobotu a lichý čtvrtek. Všem slušným občanům, kteří tak již činí,
samozřejmě děkujeme za to, že přispívají k hezkému vzhledu
našeho města.
Robert Holec, starosta města

18. 6. 2022 SAXONIA BOHEMIA INLINE HOCKEY
2022
Turnaj v inline hokeji na zimním stadionu v Dolní Poustevně. Děti začínají ráno v 10:00 hodin, dospěláci od 13:00 hodin.
Občerstvení zajištěno - na stadionu bude bufet - točené pivo
Budvar, limonáda Kofola a gril. V případě špatného počasí to
zkusíme v neděli nebo příští týden.

2. 7. 2022 PÍSKOVÝ
VOLEJBAL MARATHON 2022
Osm hodin beach volejbalu: Dolní Poustevna versus zbytek
světa v Beach club Marina baru. A možná i déle. K tomu nám
zahraje Dj. Společné grilování a letní koktejly samozřejmostí.
Začínáme ve 13:00 hodin.

Statistika
Letošní Stopy se zúčastnilo 1590 účastníků a 100 pořadatelů, tedy 1690
celkem. Letošní ročník byl 8. nejúspěšnější v historii pochodu. Nevyšší
účast byla v roce 2006 na 30. ročníku - 1.917 účastníků. Nejúspěšnější
trasy letošní Stopy: 8 km: 626 účastníků, 15 km: 382 účastníků. Z celkového počtu 1590 účastníků bylo 89 turistů z Německa. Cyklistů jelo
celkem 50. Dětí se zúčastnilo 462. Kočárků bylo asi 48. O zdárný průběh
pochodu se staralo 100 pořadatelů (25 dětí na kontrolách a hrách, 75
dospělých na startu, na trasách a v cíli).
Nejmladší účastníci:
1. Ján Bošek
19 dnů
2. Viola Komárová
3 měsíce, 0 dnů
3. Veronika Králová 3 měsíce, 2 dny
Nejstarší účastníci:
1. Gerd Hornig
86 let
2. Vlasta Hlavsová
85 let
(roz. Brodinová z D. Poustevny)
3. Rudolf Kaluba
84 let

5 km
8 km
5 km
15 km
8 km
3 km

Varnsdorf
Dolní Poustevna
Česká Lípa
Wilthen
Praha
Dolní Poustevna

Pochvalu za dobře zorganizovanou a zabezpečenou akci si zaslouží
všichni pořadatelé, kteří letošní Severní stopu zajišťovali. Poděkování
patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně, základní škole a všem sponzorům. Informace a fotky z letošního a minulých ročníků SEVERNÍ
STOPY naleznete na www.severnistopou.cz.
Ing. Jaroslav Leksa
předseda KČT Dolní Poustevna

POVOLÁNÍ,

KTERÉ

MÁ

SMYSL
PO ROCE

32 660 Kč

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM

NABÍZÍME:
6 týdnů dovolené
příspěvek na dovolenou
10 000 Kč
zákonné výsluhové nároky,
odchodné
možnost uplatnění u útvarů
pořádkové, dopravní
a cizinecké policie

110 000 Kč
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ:
občanství České republiky
věk nad 18 let
střední vzdělání s maturitní
zkouškou
fyzická, zdravotní a osobnostní
způsobilost
bezúhonnost
bez stranické příslušnosti

STABILITA / JISTOTA / DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA
STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU / KARIÉRNÍ POSTUP
ÚSTECKÝ KRAJ
krpu.nabor@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
TEL.: 974 421 751 (750),
727 917 225, 727 917 252
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Žlutý ptáček zpívá Jennifer Rosner
Uprostřed nacistického běsnění
v Polsku se židovská maminka se
svou pětiletou dcerou s výjimečným hudebním nadáním ukrývá na místě, kde je sebetišší zvuk
může obě stát život. Když němečtí
vojáci obklíčí Židy v jejich rodném
městě, dá se Róża se svou dcerou
Shirou na útěk. Najdou útočiště
ve stodole na sousedovic statku.
Shira, dnem i nocí schovaná na seníku, se zoufale snaží zůstat zticha,
zatímco jejím nitrem neustále pulzuje hudba. Láká ji příroda v okolí
statku a stěží odolává přirozené
touze po volnosti. Maminka, ve
snaze dceru zabavit a utišit, vypráví příběh o děvčátku v kouzelné zahradě. Děvčátko nesmí ani
hlesnout, a tak zpívá žlutý ptáček.
Zpívá cokoliv, co děvčátko v duchu skládá: vysoké pikolové trylky, hluboké bručení kontrabasu.
Hudba pomáhá květinám vzkvétat. V tomto smyšleném světě
dokáže Róża Shiru ochránit před
hrůzami, které se kolem nich odehrávají. Přijde však den, kdy jejich
útočiště přestává být bezpečné
a Róża se musí rozhodnout: buď
se Shirou zůstane, nebo ji opustí
a dá jí tak naději na přežití. Románová prvotina Jennifer Rosner
Žlutý ptáček zpívá, inspirovaná
pravdivými příběhy židovských
dětí ukrývaných za druhé světové
války, je dechberoucí vyprávění
o nezlomném poutu matky s dcerou. Strhující a poutavá próza je
svědectvím o nekonečné naději –
šeptaným příběhem, ptačí písní –
i v těch nejtemnějších časech.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se město Dolní Poustevna může v roce
2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 6,47 t. Na každého obyvatele tak připadá 3,75 kg
vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy,
a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu
na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků
vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 76,17 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství
CO2? 30 ks. Nebylo nutné vytěžit 3 795,48 litrů ropy. Představte si, že
z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na
cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 142 krát. Došlo také k úspoře
39 071,47 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 39072 krát.
Podařilo se recyklovat 3 727,13 kg železa. Toto množství recyklovaného
železa by bylo možné použít pro výrobu 153 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
131,33 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 23348 1€ mincí nebo 159,39 kg
hliníku, který by stačil na výrobu 10626 plechovek o objemu 0,33 l.

MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA
2021

6 474

76,17

30

3 795,48

142

39 071,47

39 072

3 727,13

131,33

153

23 348

159,39
10 626

okamžiku, než bude moct z blázince zmizet. Kdy to přesně bude, ví
jen ona a Jay – floutek odsouzený
k obecně prospěšným pracím, který si zde odpykává svůj trest. Lea
ho načapala při krádeži a výměnou
za mlčení mu nabídla dohodu…

Podivná úmrtí panovníků
a panovnic - Jan Bauer
Zdaleka ne všem českým panovníkům bylo dáno zemřít ve vlastní
posteli obklopeni svými nejbližšími. Už kníže Václav, později
svatořečený patron země české,
byl bestiálně ubit družinou svou
mladšího bratra Boleslava. Kníže
Jaromír byl zase probodnut neznámým troufalcem v noci na záchodě. Stejně tak zůstal nepoznán
vrah posledního Přemyslovce mladičkého krále Václava III. Hned
dva čeští králové hrdinsky padli
v bitvě – Přemysl Otakar II. a Jan
Lucemburský, kdežto další panovník Ludvík Jagellonský zahynul
na útěku z bitvy. Špatně dopadly
i některé české panovnice. Vdova
po prvním křesťanském knížeti
Bořivojovi, později svatořečená
kněžna Ludmila, byla uškrcena
najatými vrahy a královnu Johanu
Bavorskou, první choť Václava IV.,
zase zardousil manželův oblíbený
lovecký pes. Zkrátka sedět na panovnickém trůnu s sebou leckdy
přinášelo nemalá rizika...

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

22.03.2022
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Lásku nespočítáš Kira Gembri
Nevšední příběh dvou lidí mezi
čísly, láskou a složitou minulostí.
Lea neustále počítá – své kroky,
hrášky na talíři nebo třeba listy na
gumovníku v čekárně psychiatrické léčebny. Je posedlá pořádkem
a život zvládá jen s pomocí rituálů
a čísel. Teď počítá zbývající dny do

Další nové knihy
naleznete na webových
stránkách
města v sekci
Volný čas – Knihovna.
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DOROST
FK RUMBURK/FK DOLNÍ POUSTEVNA –
SK BANÍK MODLANY/TJ SOKOL SRBICE 2 : 5
sobota 7.5.2022 od 10.00 hod., 14. mistrovské utkání, 1.A tř. dorostu
sk. B, hřiště: FK Dolní Poustevna, diváků: 30, hrací doba: 2 x 45 minut,
rozhodčí: Jáchimstál – Hrubý, Špína, poločas: 2 : 4
Sestava: 	Jeništa, Kramer, Müller, Třísko, Marciňák, Jírovský, Rouha, Milák, Hoke, Demeter, Liška
Střídali (hokejově): Richter, Petrla D., Demeter J., Petrla T.
Chyběli: Kučera, Mach
Branky: Liška, Hoke
Favorit si přijel pro výhru a dostal ji. Škoda nepřesnosti rozhodčího,
který nevyloučil brankáře, možná, že by se zápas vyvíjel jinak. Nadále
doplácíme na hrubé chyby, které soupeři trestají brankami. My jejich
chyby potrestat nedokážeme. Hosté měli velmi rychlý a nebezpečný protiútok, ale obranu a brankáře měli podprůměrné.

FK CHUDEROV/FK SLOVAN CHABAŘOVICE –
FK RBK/FK DP 4 : 3 po penaltách
sobota 14.5.2022 od 14.00 hod., 15. mistrovské utkání 1. A tř. dorostu
sk. B, hřiště: Chuderov, diváků: 40, hrací doba: 2 x 45 minut, rozhodčí:
Doležal, poločas: 2 - 2
Sestava:	Jeništa, Kramer, Müller, Třísko, Kučera, Marciňák, Rouha,
Milák, Hoke, Demeter, Liška
Střídali (hokejově): Petrla D., Petrla T., Jírovský, Demeter J., Richter
Chyběli: Mach, Liška
Branky: Chalánek 2, Hoke
Po velmi rychlém vedení jsme soupeřovi dovolili převzít otěže zápasu
a od této doby jsme byli horším týmem na hřišti. Ve druhém poločase
měli domácí více šancí. Jejich střely však obloukem míjely naši branku.
My jsme naše pološance nedokázali dokončit. O konečném výsledku
rozhodly penalty, ve kterých jsme totálně vyhořeli.

FK RUMBURK/FK DOLNÍ POUSTEVNA –
TJ HVĚZDA TRNOVANY „B“ 4 : 3 po penaltách
sobota 21.5.2022 od 10.00 hod., 16. mistrovské utkání, 1.A tř. dorostu
sk. B, hřiště: FK Rumburk, diváků: 41, hrací doba: 2 x 45 minut, rozhodčí: Forro – Špína, Böhm (laik), poločas: 1 – 1
Sestava: 	Jeništa, Jírovský, Müller, Kučera, Marciňák, Petrla T., Třísko, Milák, Hoke, Demeter, Liška
Střídali (hokejově): Demeter J., Petrla D.
Chyběli:
Mach, Richter, Rouha, Kramer
Branky:
Demeter K. 3 (1x PK)
Favorit si přijel pro výhru a prohrál. Kluky musíme za předvedený
výkon pochválit, střelecky i herně se zaskvěl K. Demeter. Blahopřejeme.
P. Kramer, J. Trégr

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
2. jarní satelitní turnaj Okresního přeboru mladších přípravek
skupiny Sever ve Šluknově s konečným „čtvrtým“ místem
Dne 23. 4. 2022 se za optimálního počasí odehrál na fotbalovém hřišti
ve Šluknově druhý jarní turnaj mladších přípravek skupiny Sever. Turnaj
se odehrál za účasti 5-ti mužstev (z důvodu nemoci nemohl Varnsdorf
postavit svůj „C“ tým), a s ohledem na tuto skutečnost byla domluvena
standardní hrací doba 12-ti minut, a jako tradičně, každý s každým.

Přehled odehraných zápasů:
Dolní Poustevna – Rumburk

4 : 1 	(branky Miroslav Astaloš 2x,
Tomáš Čácha 2x)
Dolní Poustevna – Varnsdorf „B“ 3 : 2 	(branky Kryštof Marek 3x)
Dolní Poustevna – Varnsdorf „A“ 1 : 2 	(branka Tomáš Čácha 1x)
Dolní Poustevna – Šluknov
1 : 2 	(branka Miroslav Astaloš 1x)
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Střelci branek: 	Tomáš Čácha 2x, Miroslav Astaloš 3x, Kryštof Marek 3x)
Turnaj odehráli: 	
Vojtěch Koubek, Tomáš Čácha, Miroslav Hamák,
Miroslav Astaloš, Daniel Dittert, Matyáš Vlk, Štěpán
Denisov, Kryštof Marek
Dobře odehraný turnaj. U proher pouze individuální chyby, které soupeř nekompromisně trestal. Poučíme se a jdeme dále. A o tom ten fotbal
je. V konečném pořadí rozhodovaly detaily. Chválím všechny hráče přípravky za předvedené výkony dokonané pro pěkné čtvrté místo.

3. jarní satelitní turnaj Okresního přeboru mladších přípravek
skupiny Sever ve Varnsdorfu opět s konečným druhým místem
Dne 1. 5. 2022, po upálení zlých čarodějnic, se za optimálního počasí
odehrál na fotbalovém hřišti ve Varnsdorfu další satelitní turnaj mladších přípravek skupiny Sever.

Přehled odehraných zápasů :
Dolní Poustevna – Varnsdorf „C“ 4 : 0 	(branky 2x Míra Hamák, 2x
Míra Astaloš)
Dolní Poustevna – Varnsdorf „A“ 3 : 4 	(branky Jan Diviš 2x, Míra
Hamák 1x)
Dolní Poustevna – Varnsdorf „B“ 7 : 0 	(branky Jan Diviš 5x, Míra
Hamák 1x, Miroslav Astaloš 1x)
Dolní Poustevna – Rumburk
4 : 1 	(branky Jan Diviš 3x, Kryštof
Marek 1x)
Dolní Poustevna – Šluknov
3 : 3 	(branky Míra Astaloš 2x,
Kryštof Marek 1x)
Střelci branek: 	Míra Hamák 4x, Miroslav Astaloš 5x, Jan Diviš 10x,
Kryštof Marek 2
Turnaj odehráli: 	Vojtěch Koubek, Jan Diviš, Miroslav Hamák, Miroslav
Astaloš, Daniel Dittert, Matyáš Vlk, Kryštof Marek
Opět slušně odehraný turnaj, jako by nám „varnsdorfská“ půda seděla.
Dobře odehrané bitvy s Varnsdorfským „A“ a Šluknovským družstvem.
Hra chlapců opět výborná, existovaly strany hřiště, komunikace a i krásné nahrávky do prostoru hřiště. Chválím všechny hráče přípravky za
předvedené výkony dokonané pro pěkné druhé místo. A jen tak dál.

4. jarní satelitní turnaj Okresního přeboru mladších přípravek
skupiny Sever v Dolní Poustevně s konečným prvním místem
Dne 8. 5. 2022 hostil náš fotbalový areál další satelitní turnaj OP mladších přípravek (skupina Sever).

Přehled odehraných zápasů:
Dolní Poustevna – Varnsdorf „A“ 5 : 3 	(branky Jan Diviš 4x, Tomáš
Čácha 1x)
Dolní Poustevna – Varnsdorf „B“ 1 : 4 	(branky Jan Diviš 1x)
Dolní Poustevna – Varnsdorf „C“ 3 : 2 	(branky 1x Míra Hamák, 1x
Jan Diviš, 1 x Tomáš Čácha)
Dolní Poustevna – Rumburk
10 : 2 	(branky Jan Diviš 5x, Tomáš
Čácha 3 x, Míra Hamák 2x)
Dolní Poustevna – Šluknov
4 : 1 	 (branky Jan Diviš 2x,Tomáš
Čácha 1 x, Míra Hamák 1x)
Střelci branek: 	Míra Hamák 4x, Jan Diviš 13x, Tomáš Čácha 6x
Turnaj odehráli: 	Vojtěch Koubek, Jan Diviš, Miroslav Hamák, Tomáš
Čácha, Daniel Dittert, Matyáš Vlk, Kryštof Marek,
Štěpán Denisov, Jan Tesař, Míra Gruntorád, Jan Hanák
Opět slušně odehraný turnaj, a hlavně před domácím publikem. Do hry
se zapojili i naši noví nováčci (Míra Gruntorád, Jan Tesař, Jan Hanák).
Hlavní tíže turnaje byla na naší základní sestavě (Vojta Koubek, Míra
Hamák, Tomáš Čácha, Jan Diviš, Kryštof Marek), která byla postupně
v každém zápase turnaje doplňována mladšími chlapci. Vynikající bitva se
Šluknovem, která rozhodla o našem prvním místě v tomto turnaji. Já musím všechny chlapce pouze chválit, domácí prostředí a první místo. Super
výkon od všech. Chválím všechny do jednoho za předvedené výkony, jen
tak dále. Ale pořád se tomu fotbalu snažíme naučit.
Trenér mladší přípravky FK Dolní Poustevna Zdeněk Hauser
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Severní stopou

Nástup kontrol (Foto – Pavel Lampa)

Nával turistů na startu (Foto – Jaromír Petružálek)

Naši senioři na startu (Foto – Jaroslav Leksa)

Pohoda v cíli (Foto – Jaroslav Leksa)

První vítězství putuje do softballového
oddílu
Za větrného počasí proběhl v sobotu 28. 5. 2022 zahajovací turnaj
letošní sezony v tenisových čtyřhrách. Turnaje se zúčastnilo celkem 8
párů, z toho 3 páry byly ze softballového klubu Dolní Poustevna. Hrálo
se ve dvou skupinách po čtyřech, kde každý pár postupoval do play-off. Nejlépe si vedl pár Karel Slavík, Martin Švitorka, kteří ve skupině
ztratili pouze jeden set a to proti páru Vladimír Tesařík a Josef Slanina.
Ale ve finále, kde na ně opět narazili, jim porážku vrátili a to po velkém
boji poměrem 6:4. O třetí místo si to rozdal pár Martin Píša, Zdeněk
Švadlenka, který porazil pár Andrea Vaníčková a Marek Bureš. Všem
zúčastněným gratuluji k perfektnímu sportovnímu výkonu. Celkové pořadí: 1. Karel Slavík, Martin Švitorka, 2. Vladimír Tesařík, Josef Slanina,
3. Martin Píša, Zdeněk Švadlenka, 4. Andrea Vaníčková, Marek Bureš, 5.
Věra Třešňáková, Luděk Kramer, 6. Petra Koblihová, Milan Mitošinka,
7. Vanessa Novotná, Linda Vaníčková, 8. Honza Engler, Miloš Tureček.
Plány turnajů – léto: HEC 2022 (pro začátečníky), 4. ročník memoriálu
J. Mitošinkové (ženy), 39. ročník o Pohár města (muži).
Marek Bureš
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