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NĚKTERÉ AKTIVITY SENÁTORA Z. LINHARTA
Dotace, a jak dál?

Elektřina pro Šluknovsko

Regionální kancelář senátora Z. Linharta se
zvláště v posledních měsících podílí na realizaci několika zajímavých aktivit. Například
ve spolupráci s MAS Šluknovsko (nově Český
sever) uspořádala ve Chřibské podnětný seminář, kde byly představeny zástupcům měst
a obcí Děčínska předběžné možnosti využívání nyní projednávaných a připravovaných
dotačních „Programů“ a typů příslušných projektů. Smyslem této akce bylo, mimo jiné, upozornit na včasnou individuální přípravu a budoucí možnosti v žádostech o dotace.
Všechny v současnosti dostupné informace
byly atraktivní formou prezentovány. Bohužel
však při diskusi s účastníky se opět potvrdilo,
že stále narážíme na známou skutečnost, kdy
v důsledku zbytečně složitých českých pravidel není ještě nyní, v červnu 2015 možnost
o dotace žádat, přičemž plánované období je
již od 1. 1. 2014.
Přesto doporučujeme všem potencionálním
zájemcům o dotace aktivně sledovat např.
webové stránky MAS Šluknovska (massluknovsko@atlas.cz, www.mas-sluknovsko), kde
jsou každé nové důležité informace průběžně
aktualizovány.

Stagnace a malý ekonomický rozvoj regionu
má mnoho souvislostí. Jednou ze zásadních
oblastí, na kterou již dlouhá léta poukazují
místní samosprávy i podnikatelé je zastaralá
a kapacitně nedostatečná elektrorozvodná
síť, bez možnosti dalšího kapacitního posílení.
Tato skutečnost výrazně limituje další záměry rozvoje místních podniků a podnikatelů.
Z nedávných jednání kanceláře senátora a zástupců ČEZ Distribuce Děčín vyplynuly nové
skutečnosti, které by v budoucnu mohly tento
problém vyřešit. Od roku 1996 připravuje ČEZ
projekt „Posilující vedení 110 kV do Šluknovského výběžku“. Průběžně se daří řešit požadavky jednotlivých subjektů, měst, obcí, občanů, CHKO apod. na trase z Liberecka přes Nový
Bor do Varnsdorfu, i když určité obtíže stále zůstávají. Senátor Z. Linhart se snaží být v kontaktu s investorem a zástupci ČEZ Distribuce,
aby pomohl k optimální variantě, zároveň se
obrátil dalším osobním dopisem na premiéra
České vlády Sobotku, kde žádá o pomoc při řešení této složité, ale pro Šluknovsko naprosto
zásadní záležitosti.

Středa pro naše maminky s dětmi
Ordinační doba pro naše děti je nedostačující a to jak počtem dnů, tak i počtem hodin.
Zkoušeli jsme již v lednu 2015 jednat s p.
MUDr. Talanov o jednom dni pro naše pacienty v Dolní Poustevně navíc, ale narazili jsme na
argument, že už vůbec to, že zde máme dětskou lékařku, je vlastně úspěch. A najednou
je zde další plánovaná změna, vedení nemocnice má pocit, že naše zdravotní sestra, p. Nedvědová, je zde využívána tak málo, že bude
pro nemocnici i pro paní Nedvědovou lepší,
bude-li každou středu místo v ordinaci v Dolní Poustevně v nemocnici v Rumburku. Ten
z nás, kdo má malého pacienta, ví velmi dobře,
jak potřebná pro nás paní Nedvědová je. Zvykli jsme si na to, že při každém problému se
zdravím našich nejmenších voláme o pomoc
naší sestru, p. Nedvědovou, a vždy se nám dostane odpovědi. Ať už obavy o zdraví našich
dětí byly malicherné, zveličené, zbytečné, cítili
jsme se klidněji a vždy jsme se řídili dalším doporučením naší sestřičky. Samozřejmě, že se
nejednalo pouze o telefonní volání, ale velmi
často nebyl problém pro p. Nedvědovou buď

okamžitě navštívit našeho malého pacienta,
nebo jsme mohli (velmi často právě ve středu) přímo p. Nedvědovou navštívit v ordinaci.
Obávám se, že úbytek středy v naší ordinaci
je jenom začátek. Po středě může následovat
pátek, v úterý musíme do Vilémova, ve čtvrtek
by sem k nám ani nemuseli jezdit a najednou
se ocitneme bez dětského střediska v našem
městě. Neznám dlouhodobé záměry rumburské nemocnice s takovými středisky v celém
výběžku, ale tohle jistě není vstřícné pro naše
děti. Proto apeluji na maminky i tatínky, aby
sestavili petici, ve které bychom žádali vedení
rumburské nemocnice o to, aby nám naší sestru nechali zde v Dolní Poustevně a to nejenom
ve středu. Myslím, že když maminkám půjde
o zdraví dětí, dokáží nemožné. Měli bychom
se na tom podílet společně – město tím, že
s dostatečným počtem podpisů udělá vše pro
to, aby nám naše středa zůstala a rodiče tím,
že se zaktivují a zapojí do akce v co největším
počtu.
Vladimír Tesařík – starosta

Odpadové hospodářství na
Šluknovsku bude problém
Od doby omezení skládkování na úložišti v Rožanech u Šluknova, nastalo pro města a obce
na Šluknovsku, tedy i jejich občany poměrně
složité období, kdy se likvidace odpadu prodražila, vzhledem k větším přepravním nákladům na nové, vzdálenější úložiště. Navíc skládkování má ze zákona končit v roce 2024, což by
mohlo vyvolat skutečný kolaps odpadového
hospodářství ve výběžku. Evropský trend směřuje k termickému způsobu využívání odpadu
a nedá se předpokládat, že u nás tomu bude
významně jinak. Komunální odpad se většinově odváží svozovou firmou a s překládkou až
na skládku ve Volfarticích, které mimochodem
leží již v Libereckém kraji. Protože nám záleží
na odpovědném a dlouhodobém řešení této
nepříznivé situace, svolal senátor Linhart do
své regionální kanceláře ve Varnsdorfu jednání se zástupci Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
Dobrovolných svazků Sever, Tolštejn, zástupcem Místní akční skupiny Český Sever z.s.
a odbornou poradenskou firmou. Byly projednány možnosti jednotlivých řešení s tím, že se
v rámci dotačních titulů pokusíme vypracovat
optimální varianty řešení. Bez zatím chybějící
krajské koncepce odpadového hospodářství
však o žádné dotace z OPŽP žádat nemůžeme.
Ing. Miroslav Jemelka - asistent senátora

CO S ODPADEM
Nevíte co se starým počítačem, mobilním telefonem, žehličkou, televizorem, sekačkou,
zářivkami .....?! Určitě do našeho sběrného
dvora, kde je zřízené místo zpětného odběru
vysloužilých elektrozařízení, které od nás odebírají a dále zpracovávají, dle druhu zařízení,
společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp.
Veškeré spotřebiče můžete odevzdat zcela
zdarma, avšak musí být kompletní, nekompletní nelze převzít, a to každou sudou sobotu v měsíci od 10.00 do 12.00 hodin, a lichý
čtvrtek v měsíci od 14:30 do 16:30 hodin, kdy
je současně otevřen i sběrný dvůr na objemný
odpad.
Máte-li doma staré baterky ať už tužkové, ploché, apod. je možno je odevzdat na městském
úřadě Dolní Poustevna do připravených nádob. Tytéž nádoby mají i ve škole a ve školce,
kam lze baterky, prostřednictvím dětí nebo
osobně, předat.
A na závěr malé moudro: Pokaždé, když budete držet v ruce něco, co už nepotřebujete,
neházejte to do popelnice a vzpomeňte si na
větu: Třiďte odpad, má to smysl!! A ono opravdu má....
Iveta Malá
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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
Jakamado 444, 407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
kultura@dolnipoustevna.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí a středa
14:00 – 17:00

LOUTKOVÉ DIVADLO
Vilémovská 126, 407 82 Dolní Poustevna
INFORMAČNÍ MÍSTNOST
středa 14:00- 16:00
(prodej propagačních materiálů, výpůjčka
knih a časopisů, přístup na internet)

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

VÝZVA
Vyzýváme všechny nájemce hrobových
míst, kterým již vypršela platnost smlouvy,
aby se dostavili na městský úřad v Dolní
Poustevně k sepsání dodatku a k úhradě
poplatku na další období.

TERMÍNY MOBILNÍ KANCELÁŘE SČVK
V souvislosti s napojením na novou kanalizaci je třeba sepsat s SčVK novou smlouvu
o odvádění odpadních vod. Mobilní zákaznické centrum zajíždí pravidelně do Dolní
Poustevny, kde s paní Jínovou vyřídíte vše
potřebné jako v běžném zákaznickém centru. Mobilní kancelář SčVK bude na dvoře
městského úřadu ve dnech 8.7., 22.7., 5.8.
a 19.8. od 13:00 do 15:30.

SVOZ BIOODPADU
Svoz BIOODPADU v Dolní Poustevně
probíhá každou lichou středu v dopoledních hodinách, tj:
15. 07. 2015, 29. 07.2015, 12. 08.2015, 26.
08. 2015

ČÍSLO NA CALL CENTRUM SČVK
Uvádím číslo na Call centrum společnosti
SČVK, 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

Reakce na článek „Jen pro upřesnění“
Reagujeme tímto na článek z minulého Poustevníku a sice především na bod č. 2 o kanalizaci. Pan bývalý starosta zde píše, že „město
vynaložilo velké úsilí, aby celá akce za více
než 100 milionů Kč nepoznamenala městský
rozpočet a většina souvisejících nákladů byla
hrazena ze získaných dotací“.
Opravdu můžeme jen potvrdit, že bývalé vedení města vynaložilo velké úsilí, aby ušetřilo
co možná nejvíce peněz.
Takže část kanalizace v Horní Poustevně, která je vystavěna na našem pozemku (konkrétně stoka C a šachta cca 3.5 metrů hluboká) je
nyní již zkolaudovaná a bývalé vedení města
nám nevyplatilo za to, že jsme stavbu umožnili naprosto nic. Také škodu za pokácené dřeviny nám město vyplatilo až po 9 měsících od
schválení zastupitelstvem a to na naši druhou
písemnou výzvu k zaplacení.
V roce 2005 jsme se stavbou vyslovili souhlas
– stavba přes náš pozemek je nejlepší a nejlevnější variantou vedení stoky C při přechodu
Lučního potoka. Bylo nám přislíbeno, že o výši
kompenzace se bude jednat před vydáním
stavebního povolení, ale nic dalšího již neproběhlo až do doby, kdy stavba kanalizace stála
před naším domem.

V tuto dobu začala série jednání a návrhů
smluv, kde bylo vidět opravdu obrovské úsilí,
aby to bylo co nejlevnější a ušetřilo se co nejvíc peněz.
Stavební povolení pro kanalizaci z r. 2006 nemělo být pro stavbu na našem pozemku vydáno, protože měla být uzavřená mezi námi a investorem (městem Dolní Poustevna) smlouva
o finanční kompenzaci. Při kolaudaci se ovšem
zjistilo, že náš pozemek ve stavebním povolení není uveden! To se stalo omylem a zjevnou
nesprávností při písemném vyhotovení, jak
konstatoval krajský úřad v Ústí nad Labem.
Dnes je situace taková, že na našem pozemku je stavba, kterou vlastní město Dolní Poustevna ale nemá k ní žádný přístup. Takové
drobnosti pan bývalý starosta vůbec neřešil.
Zajímalo by nás proto, jakou odměnu za tuto
vynikající práci obdržel.
Souhlasíme s nynějším panem starostou Tesaříkem, který svůj článek nazval „Půl roku v jiném světě“. U bývalého vedení města neplatily
zákony platné jinde v ČR, tady platilo vyhrožování a nedodržování práv občanů. Tady jsme
opravdu byli v jiném světě.
Ing. Jan Kroupa, Marie Kroupová

Jen pro větší upřesnění
Na posledním zasedání zastupitelstva města
jsem byl označen bývalým vedením města za
zoufalce, který dělá zoufalé činy. Tím zoufalým
činem je podání trestního oznámení na bývalé
vedení. Trestní oznámení jsem podal proto, že
jsem sám nehodlal hledat viníka několikamilionové finanční transakce, která brzy proběhne
mezi městem Dolní Poustevna a Lesy ČR. Ujišťování, že se to nějak vysvětlí a že to nebude
tak horké, a že se musí jednat, mě dostatečně
varovalo, abych byl obezřetný (nebo zoufalý)
a nechal vyšetřit, jak je možné, že se těžilo na
pozemcích, které nejsou naše již od 31. března
2013. V soupisu majetku města se ještě na začátku roku 2014 vyskytuje položka – lesní pozemky: 229 ha, ale již bylo zřejmé, že to bylo

pouze 180 ha. Lesní hospodářský plán (dělá se
vždy na 10 let) se dělal v roce 2005 ještě i na
inkriminované pozemky, ale už v roce 2013 se
měl buď přehodnotit plán, nebo aspoň říct, že
na pozemcích, které již nejsou naše, nebudeme do příštího lesního hospodářského plánu
(od roku 2016) těžit. V roce 2014 a samozřejmě
i letos se na pozemcích, již patřících Lesům ČR,
vesele těžilo dál. Buď to byl omyl, nebo úmysl.
A to jsem chtěl a ještě chci vyšetřit. Poukázání
bývalého starosty na to, že současné vedení
města (myšlen zřejmě pouze starosta, protože za normálních okolností je vedení města
celé zastupitelstvo), rovněž těžilo na těchto
pozemcích, mě ujistilo, že jsem udělal dobře.
Vladimír Tesařík - starosta

PODĚKOVÁNÍ
Ve dnech 27. a 28. června se konala brigáda
na opravu a úklid umělé plochy hřiště. Touto
cestou chci poděkovat za pomoc vykonanou
dobrovolně, zcela zdarma a ve svém volném
čase Davidu Pechovskému, Jiřímu Hofmanovi,
rodině Kramerových a dalším. Zároveň chci
poděkovat panu Mitošinkovi za darování sítě.
Doufám, že při další brigádě nám pomohou

i ostatní návštěvníci hřiště.
Kristína Lišková
Děkuji za krásnou akci Pohádkový les na Nové
Vísce, nejen za super organizaci, krásné kostýmy i kulisy, ale hlavně dobrovolníkům, bez
kterých by se to neobešlo!!! Díky moc a příští
rok se opět těšíme.
rodina Kalčíkova

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Redfearn Suzanne - Zavři očka svý
Mohlo by se zdát, že Jillian Kanová má v životě všechno
– úspěšnou kariéru architektky, nádherný domov, milujícího manžela a dvě skvělé děti. Jenomže za zavřenými
dveřmi této idylické domácnosti je všechno jinak.
Alexandrakis Jessica - Nápaditý patchwork
Podrobné návody jak si ušít přehoz na pohovku, pouzdro na notebook, polštáře, kosmetickou taštičku, kabelu
nebo cestovní deku. S přehledem vzorů v 38 barevných
kombinacích.

Cressida Cowellová – Jak správně mluvit dracky (Škyťák Šelmovská Štika III.) 3
Vikingové nemusí čelit jenom počasí, ostatním Vikingům, drakům a dalším nestvůrám, ale také mezinárodnímu tlaku. Rozpínaví Římané chtějí mezi vikinskými
kmeny rozpoutat válku, aby je snadno porazili a unesli
jim všechny draky. Pro začátek zajmou Škyťáka Šelmovského Štiku III., který je mezi Vikingy na draky odborníkem. Jeho rozepsaná kniha Jak správně mluvit dracky přitom padne
do rukou zrádce a on bude muset zase jednou dokázat, že i když je
teprve kluk, má v sobě víc hrdiny
než všichni velcí válečníci.
Lucie Englerová
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Zábavné výlety za hranice
V červnu jsme dvakrát vyrazili na výlet s průvodcem Národního parku Saské Švýcarsko.
Jednou pěšky do Sebnitz – v lese přímo na
hranici jsme se dozvěděli nejen mnoho zajímavého o rostlinách, stromech i kamenech,
ale naučili se i několik německých slovíček,
představili se v němčině a poznali nové malé
i velké kamarády. A také jsme ochutnali různé
lístky i sirup z nejsladšího stromu! Ani veselé
hry s krásnými pozornostmi věnovanými Domem národního parku v Bad Schandau nechyběly! Podruhé jsme se vypravili vlakem do
Bad Schandau, přestoupili na autobus, dojeli
na úpatí hory Kleinhennersdorfer Stein, kde
jsme se Pekelnou cestou vyšplhali nahoru,
najedli se dosytosti šťavnatých borůvek, pokochali se výhledem do Saského i Českého
Švýcarska a nakonec se zchladili ve třech jeskyních. Cestou jsme získali opět řadu zajímavých informací o přírodě, s názornou pomocí
čokolády si pověděli o vzniku pískovců a tím

i charakteru celého regionu, v jeskyních si poslechli legendu o pánovi jménem Sandhampel a o osudech jeho rodiny. Poutavá vyprávění byla přednášena v němčině s tlumočením do čestiny. Takže také příjemná jazyková
exkurze! A to vše zdarma, poplatek pouze za
dopravní prostředky – 60 Kč na osobu. Byly to
bezvadné akce, prima účastníci – pokaždé jiná
sestava, malí i velcí turisté, všichni s dobrou
náladou. I počasí v obou případech úplně ideální. Opravdu se upřímně těším na vás všechny
a na další výlet s vámi hned po letních prázdninách. Pěkné fotografie najdete na Facebooku
(Loutkáč nebo Martina Böhme).
A na závěr malá soutěž pro větší děti a dospělé – odpovězte dotazy a odevzdejte v obálce
v Loutkáči (Heslo: Národní park), nebo emailem – Boehme.martina@googlemail.com.
Odevzdejte do 20.7.15. Na nejlepší hráče čeká
odměna!

1. Jaký strom je nesladší? Co z něj můžeme
ochutnat?
2. Jaké tři horniny jsou u nás v oblasti nejobvyklejší? Která je nejstarší? Která nám připomíná čokoládu? Čím?
3. Co zde všude bylo před více než 90 mil. lety?
4. Jakým způsobem informuje včela průzkumnice o poloze nového zdroje potravy ostatní
včely?
5. Daří se borovici v Labských pískovcích dobře? Proč ano – či ne?
6. Jak dlouho mohou zůstat semena náprstníku v zemi, aniž by vyklíčila? Co je probudí „k
životu“?
7. Jakou „vůni“ připomíná kapradí v lese?
8. Jaká nová německá slovíčka jste se naučili?
A úkol pro malé účastníky – namalujte obrázek s tím, co jste se na výletě naučili – nebo co
se vám nejvíce líbilo! PĚKNÉ PRÁZDNINY!
Martina Böhme

POHÁDKOVÝ LES
Dne 28. 06. 2015 se již tradičně na Nové Vísce
konala „Pohádková cesta“, kde se děti setkaly
s různými pohádkovými postavami a plnily
různé úkoly, za které je v cíli čekala medaile
a sladká odměna. Počasí bylo ideální, akci
navštívilo přes 300 lidí, z toho 133 dětí. Tímto
bychom chtěli poděkovat organizátorům
a sponzorům akce - Městu Dolní Poustevna, BC Krteček, kozí farmě na Nové Vísce za
zázemí, SDH, panu Princovi a paní Kalčíkové
za občerstvení, všem osobám v maskách
za hezký přístup k soutěžícím dětem, Lucce Syrovátkové, Ivě Englerové za přípravu
a realizaci a především Helence Kolaříkové,
která namalovala na tuto pohádkovou cestu
překrásné kulisy. Již se těšíme na příští rok,
kdy nás čeká čtvrtý ročník.
Text: Iveta Malá foto: Romana Pajerová,
Petra Kalčíková

Turisté na vrcholu hory Kleinhennersdorfer Stein.

Pohádkových postaviček bylo požehnaně.

Včelí tanec

Jak je vidět, čerti nechodí pouze s Mikulášem.
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„Na zkušenou“ mimo školní lavice - do výroby.
V rámci předmětu Svět práce, který má naše základní škola ve Školním vzdělávacím programu
zařazen do osmého ročníku se současní osmáci mohli podívat do výrobního procesu firmy, kterou nejen místní znají jako OK – FORM, Ing. Václav Kubička.
Samozřejmě především díky vstřícnosti Ing.
Václava Kubičky, st., majitele firmy, pod jehož
vedením poustevenská firma OK - FORM prosperuje a který nám exkurzi umožnil, dále díky
Ing. Z. Kuchařové, která se nám po celou dobu
návštěvy osobně věnovala, a díky dvěma zaměstnancům - panu Pivoňkovi a panu Kalubovi, kteří výrobě opravdu rozumějí a byli ochotni nám vše vysvětlit, výrobu přiblížit i ukázat,
jsme se mohli podívat do všech provozů, které
ve firmě jsou.
Navštívili jsme oddělení konstrukce, kde u mladých mužů za počítačem vlastně vše začíná.
Díky tvůrčí práci konstruktérů vzniká pomocí
3D parametrického modelování virtuální podoba forem (CAD), technologové pomocí CAM
programu virtuálně obrobí jednotlivé díly a po
síti odešlou tzv. NC programy do obráběcích
strojů.
Poté jsme se na delší dobu zastavili v nástrojárně, tedy v místě, kde následně vzniká hmotný
výrobek. Nástrojárna OK - FORM patří k předním výrobcům forem na zpracování pěnových plastů v České republice. Byli jsme zasvěceni do
obrábění hliníkových slitin a poznali jsme i obrábění laserem. Mezi stěžejní výrobní programy
nástrojárny firmy OK - FORM patří vstřikování plastů. Na chvíli jsme si zažili provoz vstřikolisů
a dozvěděli jsme se mimo jiné, že výlisky putují do textilního či hračkářského průmyslu.
Naše poslední cesta v rámci exkurze vedla „na kolejničky“, o jejichž existenci v Poustevně věděli
žáci asi nejvíce. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme zaměstnankyně při náročné výrobě
dílů modelové železnice TT a HO viděli při vlastní práci.
Pochopili jsme, že NÁS záda, oči, ruce ani prsty ze školy bolet nemohou!
V diskuzi na konci exkurze Ing. Kuchařová připomněla našim žákům, že firma OK – FORM má
eminentní zájem o technicky vzdělané pracovníky, kterým je schopna nabídnout zajímavé zaměstnání.
(v textu byly použity informace z webu firmy).
Mgr. O. Diessnerová

PET lahví bylo nasbíráno přes 26 tisíc!
V letošním školním roce žáci opět pilně třídili
odpad a dosáhli úctyhodného počtu kusů.
Celkem vytřídili 26 421 PET lahví.
Mezi nejlepší „sběrače“ patří: 1. místo – Anna
Nesejtová (4.751 ks), 2. místo obsadil Milan Kolařík (4445 ks) a na 3. místě byl Matěj
Ungr(2186 ks).
Na dalších místech se umístili Lenka Štěpánková, Filip Bareš, Tomáš Jírovský, Jakub Hauser,
Marek Šolc, Šárka Sádovská, Radana Sádovská.
Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za ochranu přírody.
Věra Madunická

Our school trip
to the UK
Ve dnech 24. 5. - 28. 5. 2015 se žáci naší školy zúčastnili zájezdu do Velké Británie. Za tu
dobu, co jsme se v Londýně a vůbec v Anglii
pohybovali, jsme prošli snad všechna historicky i turisticky významná místa. Cestovali jsme
převážně autobusem, avšak už druhý den
jsme byli naloženi a převezeni trajektem do
přístavu ve městě Dover. Když jsme se z plavby vzpamatovali, vyrazili jsme po památkách.
První zastávkou bylo London Eye, tzv. Londýnské oko. Pohled na Londýn byl nepřekonatelný, Big Ben a Westminsterské opatství
vypadaly vskutku skvěle. Dál se pokračovalo
přes White Hall k Downing Street, kde má
ministerský předseda své sídlo. Na první den
jsme toho prošli ještě hodně: Buckinghamský
palác, Trafalgar Square, National Gallery a Oxford Street. Večer jsme strávili u svých hostitelských rodin. Druhý den jsme vyrazili mimo
Londýn. Zhlédli jsme katedrálu v Salisbury
a hlavním bodem dne byla návštěva Stonehenge. Když jsme se k Stonehenge dostali, tak
nás jeho magická atmosféra úplně uchvátila.
Nejeden z nás si pořídil alespoň jednu fotečku. Celý pobyt jsme zakončili jak jinak než
další zajímavou prohlídkou Londýna, spíše
jeho modernější části. Od St. Paul´s Cathedral
jsme pokračovali přes Millenium Bridge do
Tate Modern- galerie moderního umění. Když
jsme se potom chtěli dostat k pevnosti Tower,
minuli jsme The Globe, což je divadlo spjaté
s osobou Williama Shakespeara. V pevnosti Tower jsme porozuměli další (významné)
části anglické historie. Po prohlídce jsme přes
Tower Bridge pokračovali dál Londýnem. Na
nultém poledníku v Greenwich jsme se naposledy podívali do dálky na Londýn a připravili
se na cestu zpět. Domů se cestovalo eurotunelem, kam nás i s autobusem naložili. Celý
zájezd jsme si náležitě užili.
Mirka Kopecká, žákyně 8. třídy
Je to úplně poprvé, co se žáci naší školy zúčastnili studijně poznávacího zájezdu do zahraničí. Během pobytu si žáci procvičili konverzaci
s rodilými mluvčími, přiučili se samostatnosti,
nabyli spoustu nových zkušeností a zážitků.
Jsme velmi rádi, že se nám tato nákladná akce
podařila uskutečnit. Děkujeme rodičům za
podporu tohoto projektu, za důvěru a našim
mladým „Angličanům“ za perfektní tým, který
se ani ve světě neztratil. Doufáme, že se nám
ještě někdy v budoucnu podaří takový pobyt
žákům nabídnout.
Ivana Bílková

Berušky zahájily výstavu
V pondělí 8. června 2015 zazpíval náš dětský
pěvecký soubor na zahájení výstavy lega –
SVĚT KOSTIČEK ve šluknovském zámku. Pod
vedením paní učitelky Simony Koldanové
a za klavírního doprovodu pana učitele Josefa
Křičenského dokázal sbor zaujmout návštěvníky výstavy a vernisáž příjemně oživit. Velký
dík patří také hudebnímu doprovodu, který

na flétny, klarinet a saxofon již tradičně velmi úspěšně zvládl Pavel Brýla, bývalý žák naší
školy. Dnes je Pavel úspěšným studentem teplické konzervatoře, ale nelenil a přijel na tento
koncert z Teplic. Všichni společně tak udělali
důstojnou tečku za letošním školním rokem
v rámci fungování BERUŠEK.
Mgr. Marcela Králová
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ŠŇŮRA ŽIVOTA
V pátek 29. 5. 2015 proběhl v Centru setkávání projekt s názvem Šňůra života. Akci pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a Kardiocentrum Krajské nemocnice Liberec. Děti se dozvěděly jak správně postupovat v případě poskytnutí první pomoci a následně si i mohly vyzkoušet resuscitaci na figurínách pod vedením profesionálů.
Foto: Martin Červený

TOUR DE FEMININ
9. – 12. 7. 2015 se koná již 28. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu
žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“. Závod je složený z pěti etap a našeho
města se týká první etapa, která startuje 9. 7.
2015 v Krásné Lípě v 13:00. Dolní Poustevnou
by závodnice měly projíždět okolo půl třetí.

Záchranáři v akci.

DEN S MYSLIVCI
Dne 12. 6. 2015 se konal na výletišti Čtverec
Den s myslivci, který pořádalo myslivecké
sdružení Skřivánčí vrch.
Žáci byli pohoštěni osvěžující limonádou
a výbornými svatebními koláčky. Po krátkém
občerstvení následovala zajímavá přednáška
o myslivosti (ochrana a péče o lesní zvěř, hlavní činnost myslivců, rozpoznávání parohu, parůžku a rohu, druhy vábniček atd.).
Poté následovala velmi zajímavá ukázka ze sokolnictví (zákl. znaky dravců, jejich vlastnosti,
způsob lovu, práce s dravci…).
Po dobré svačince v podobě opečeného vuřtu
se žáci přemístili na startovní čáru k plnění různých úkolů. Po trase vedoucí lesem žáci plnili
úkoly na stanovištích zaměřených na poznávání lesní zvěře a dřevin doplněné sportovními dovednostmi. V cíli na ně čekala sladká
odměna.
Vyhodnocení soutěže proběhlo ve škole. Oce-

něna byla tři nejlepší družstva a tři nejlepší
třídy dostaly odměnu v podobě oříškového
dortu.
Největší odměnou ale byly zážitky a příjemně
strávené dopoledne, za což všem organizátorům patří velký dík.
Mgr. Jana Bryndová

STŘÍPKY ČASU
ROK 1971
Leden až březen tohoto roku byl ve znamení
plesů a tanečních čajů v Národním domě. Taneční čaje proběhly čtyři a plesů dokonce pět.
Oslavy 1. Máje v roce 1971 se konaly v Dolní
Poustevně.
8. května v 17:00 probíhá slavnostní zasedání
MNV v nově vybudovaném širokoúhlém kině.
16. května silná bouře – uhodilo na Špičáku
a v Lobendavě blesk zabil 3 krávy.
30. 5. Proběhl slavnostní zápis nově narozených občánků v zasedací síni MNV.
23. 6. na plenárním zasedání MNV bouřlivá
debata k opravám domků, komínů, vodovodů, okapů atd. K opravám chybí odborní pracovníci a materiál.
V červenci a srpnu se konal pro děti z Dolní
Poustevny pionýrský tábor v Pleskotech.
Nadále pokračuje výstavba nové prodejny
proti Národnímu výboru.
V prosinci probíhá u Okresního soudu v Děčíně proces proti bývalému vedoucímu Bytové
správy při MNV v Dolní Poustevně. Na tento
proces bylo po několik dní povoláváno až
30 svědků denně. Obžalovaný byl odsouzen
k 18 měsícům vězení.
(čerpáno z místní kroniky psané panem
Karlem Brůnou)

SOUTĚŽ
Soutěž v knihovně byla ukončena vylosováním tří výherců na Školní akademii. Štěstí při
losování měla Karolína Frýdová, Ondra Vymer
a Míra Šimek.
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SVATBY
Červen byl v Centru setkávání ve znamení svateb.

6. 6. 2015 Roman Štukheil, Magdalena Marečková

5. 6. 2015 Petr Mitscherling, Lucie Kršňáková

13. 6. 2015 Oldřich Janík, Radka Šedová

27. 6. 2015 Jan Tesař, Pavla Mrkvičková

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Veliký úspěch měla 24. 6. 2015 ve zcela zaplněném Centru setkávání akademie školy Gabriely Pelechové. Úvod patřil zkrácené verzi
pohádky Lotrando a Zubejda. To byl ovšem
pouze začátek. Kdo si myslí, že plastový kelímek nelze použít jako doprovodný hudební
nástroj, mohl se na vlastní uši i oči přesvědčit o opaku. Děti s kelímky předvedli vlastní
skladbu a následně je použily jako doprovod
k písničce. Navíc kytara, písně a na závěr obrazová prezentace žáků, kteří letos ve škole
končí. Obrovský aplaus byl jasným důkazem
a odměnou za skvěle nacvičený a jistě nelehký
výkon, který všichni účastníci předvedli.

VÝSTAVA
POKRAČUJE
Ve středu 10. června 2015 se slavnostního
zahájení výstavy amatérských fotografií pořízených žáky a učitelkami Základní školy a Mateřské školy Dolní Poustevna zhostili členové
a členky dramatického kroužku DRAK, který
vede paní učitelka Vlasta Zbořilová.
Výstava amatérských fotografií EXPEDICE
FOTUPO a fotografií z výletů Turisticko – záchranářského kroužku v Centru setkávání
bude prodloužena do 27. července 2015.
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KONEC FOTBALOVÉ SEZÓNY 2014/15
Mladší žáci:
Soutěž mladších žáků dohrály pouze 4 týmy. Kluci si vedli po celý rok dobře, zápas od zápasu se
zlepšovali a v konečné tabulce obsadili krásné druhé místo.
Konečná tabulka:
1. Šluknov
12
12
0
0
110:16
36
2. Dolní Poustevna
12
6
0
6
69:36
18
3. Jiříkov
12
6
0
6
54:31
18
4. Lipová/Vilémov
12
0
0
12
7:157
0
Střelci: Hauser Jan – 32 gólů, Chalánek Adam – 13 gólů, Klinger Jiří – 8 gólů, Bareš Jan – 3 góly,
Pavlovič Jakub – 3 góly, Bareš Filip – 2 góly, Bednář Marek – 1 gól, Nejedlý Jiří – 1 gól.
Tým pracoval celý rok pod vedením trenéra pana Jana Bareše a bude přihlášen do nového ročníku soutěže 2015/16. Kluci budou hrát již v kategorii starších žáků.
Celému týmu patří dík za velmi dobrou hru v průběhu celého roku a do nové sezóny přejeme
hodně fotbalového štěstí.
Dorost:
Sdruženou soutěž dorostu hrálo celkem 10 týmů děčínského a českolipského okresu.
Náš tým se po celý rok potýkal s nedostatkem hráčů, což se odrazilo i na umístění v celkové tabulce. Celkem se umístili pátí, ale rozhodně měli na víc. Dokázali v devíti hráčích otočit utkání ve
svůj prospěch i se soupeřem velmi kvalitním.
Konečná tabulka:
1. Mimoň
18
14
1
3
77:31
2. Č.Kamenice
18
14
1
3
54:28
3. Žandov
18
10
5
3
71:22
4. Skalice
18
10
2
6
59:52
5. D.Poustevna
18
7
3
8
50:56
6. H.Podluží
18
7
2
9
51:55
7. Cvikov
18
7
2
9
54:57
8. H.Libchava
18
6
2
10
36:53
9. Markvartice
18
3
3
12
28:42
10. Bukovany
18
0
3
15
30:114
Střelci: Šafránek – 16 gólů, Hejl – 9, Príhoda – 9, Pavlovič – 4, Suk – 3, Tran Tomáš – 3,
Pečený Ladislav – 2, Schmalz – 1, Smetana -1, Šanda -1.

43
43
39
33
27
25
24
20
13
3

Tým pracoval celý rok pod vedením: vedoucí týmu Vlačihovská Dana, trenér Šafránek Jaroslav.
Jádro týmu tvořila dobrá parta kluků, kteří nejednou dokázali, že umí hrát dobrý fotbal, vše jim
ale zkazili kluci, kteří bezdůvodně přestali hrát. Zbylo pouze 12 hráčů a všichni jsme rádi, že jsme
soutěž vůbec dohráli.
Tým dorostu bohužel končí svou činnost, někteří hráči chtějí pomoci našemu „A“ týmu dospělých, někteří chtějí hostovat v dorosteneckém týmu ve Velkém Šenově.
Vedení FK děkuje všem dorostencům za velmi dobrou práci v průběhu celého roku a přeje hodně fotbalových radostí a to ať v týmu dospělých, tak i na dorosteneckých hostovačkách.
„A“ tým dospělých:
Okresní soutěž dospělých hrálo celkem 13 týmů. Náš tým byl pro letošní soutěž doplněn o několik hostujících hráčů z Mikulášovic a vypomáhalo i několik hráčů dorostu. Hráčům se v první
polovině soutěže dařilo, drželi se v první polovině tabulky. Pak přišlo trochu fotbalové smůly,
nedokázali proměnit vyložené gólové šance a podle starého známého přísloví – nedáš, dostaneš- několik vyloženě vyhraných zápasů prohráli.
Před jarní částí soutěže ukončil činnost trenér týmu pan Martin Píša, tým převzal dočasně sekretář FK pan Břetislav Moravec.
Konečná tabulka:
1. Dobkovice
2. Těchlovice
3. Union Děčín
4. Jiřetín p.J.
5. Šluknov „B“
6. Kr. Lípa
7. Jiříkov
8. Boletice
9. St. Šachov
10.D.Poustevna
11. Markvartice
12. St. Křečany
13. Chřibská

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

15
16
16
14
12
10
13
11
9
9
7
6
4

5
2
0
2
3
5
0
3
1
2
2
3
0

4
6
8
8
9
9
11
10
14
13
15
15
20

74:49
87:34
75:56
69:42
53:56
69:63
64:58
59:49
67:83
52:63
53:50
41:77
33:116

51
50
48
45
41
39
39
39
29
29
23
23
12

Střelci: Karpíšek – 13 gólů, Glaser – 9, Hrdlička – 9, Linhart – 6, Hájek – 4, Slanina – 4,
Mitternacht – 3, Svačina – 2, Hejl – 1, Kolda – 1, Obročník – 1.
Po velkých loňských obavách, že se nám tým dospělých úplně rozpadne, je velkým úspěchem,
že se tak nestalo. Tým dohrál soutěž bez větších problémů a za to jim patří dík.
Do dalšího ročníku 2015/16 bude přihlášen a věříme, že bude alespoň tak úspěšný jako letos.
Všem hráčům (od těch nejmenších až po dospěláky), trenérům, výboru FK a všem fanouškům
přejeme krásné prázdniny, dovolenou, krásné léto.
Dana Vlačihovská

2. jarní satelitní turnaj
se nám vydařil
10.5.2015
Dolní Poustevna
Na poustevenském pažitu byl odehrán 2. turnaj jarní ligy Šluknovského výběžku mladých
nadějí pod záštitou Schrödingerova institutu.
Jedinou tečkou za tímto krásným turnajem
byla neúčast mužstva z Lipové, toto družstvo
se natrvalo z turnajů odhlásilo. Škoda. Našemu
mužstvu se turnaj tentokrát vydařil. Všechny
zápasy jsme s převahou vyhráli, i když kvalita
soupeřů byla ovlivněna účastí jejich hráčů na
jiných turnajích. Také jsme vyhráli obě individuální ceny. Kluky přesto chválím.
Sestava: Hauser J. – Holub P., Liška J., Šolc M.,
Kramer J., Ungr M., Nejedlý J., Bareš F.
Naši střelci: Holub 8x, Liška 1x, Kramer 6x,
Ungr 2x, Bareš 5x, Šolc 1x
Nejlepší střelec: Holub P. – Dolní Poustevna –
8 branek
Nejlepší brankář: Hauser J. – Dolní Poustevna
Všichni účastníci a nejlepší jednotlivci obdrželi hodnotné ceny od Schrödingerova institutu, prostřednictvím pana J. Švarce a domácích
pořadatelů.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Dolní Poustevna
Vilémov
Mikulášovice
Velký Šenov

9 bodů
6 bodů
3 body
0 bodů

23:1
10:8
7:15
9:25

3. satelitní turnaj jarní
ligy Schrödingerova
institutu - 24.5. 2015
Vilémov
D.Poustevna 4:1 Mikulášovice (Holub, Kramer, Bareš, vlastní)
D.Poustevna 5:2 V.Šenov“B“ (Bareš 2x, Kramer, Ungr, Holub)
D.Poustevna 2:0 Vilémov (Bareš, Holub)
D.Poustevna 4:4 V.Šenov“A“ (Bareš 2x, Liška,
Holub)
D.Poustevna 3:0 Lipová (Bareš 2x, Holub)
Nejlepší střelec turnaje – Švitorka Ondřej – Vilémov – 13 gólů
Nejlepší brankář turnaje – Vlk Tomáš – Vilémov
Nejlepší týmy i jednotlivci obdrželi od zástupce Schrödingerova institutu
p. Švarce hodnotné ceny. Turnaj sledovalo 80
diváků !
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

Dolní Poustevna
Vilémov
Velký Šenov A
Mikulášovice
Lipová
Velký Šenov B

13 bodů
18:7
12 bodů
18:3
10 bodů
17:8
6 bodů
5:9
3 body
3:13
0 bodů
3:24
Mgr. Pavel Kramer
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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 hodin
Žádáme občany, aby dodržovali úřední dny.
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

VETERINÁRNÍ ORDINACE
Komenského 409 (u bytovky nad školou)
407 82 Dolní Poustevna
ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota - 14:30 – 15:30
MVDr. Václav Žáček
tel: 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá 731 107 987

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Dagmar Cornová
Čs. Armády 228, Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
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

ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228, Dolní Poustevnatel. 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!!!

DĚTSKÝ LÉKAŘ

AKCE NA ČERVENEC 2015
ST – PO 1. 7. – 27. 7. Prodloužení výstavy EXPEDICE FOTUPO.....................................MŠ a ZŠ
PO 6. 7.

Husitské slavnosti............................................................... město DP a Fajn

PÁ – NE 10. 7. – 12. 7. Sraz Matýskářů na Čtverci 12. Ročník...........................................SDH DP
PO – NE 13.7. – 19. 7. Příměstský tábor.....................................................................................T-Club
SO 18. 7.

Memoriál Pavla a Jirky 13. ročník – turnaj v nohejbale........HC Kanci

ZUBNÍ POHOTOVOST
4.-6. 7.2015

- MUDr. Sudová Olga, Fügnerova 600/12 Děčín I........................412 513 989

11.-12.7.2015 - MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110 Děčín I............................ 412 151 056
18.-19.7.2015 - MUDr. Hladík Pavel Weberova, 1537/7 Děčín VI..................... 412 539 298
25.-26.7.2015 - MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín IX.................. 412 544 539
1.-2.8.2015

- MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7 Děčín VI.............. 737 501 440

MUDr. Viktoria Talanov
Sestra: Jitka Nedvědová
tel. 412 397 197, tel.: 723 345 085
tel.: 725 072 223
pondělí
08:00 – 09:00 (poradna)
09:00 - 10:30 (pro nemocné)
11:00 – 13:00 (ordinace Vilémov)
úterý sestra (ordinace Vilémov)
07:00 – 12:00
středa sestra 07:00 – 12:00
čtvrtek
08:00 – 10:00
pátek sestra 07:00 – 12:00

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

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
158 – Policie České republiky
155 - Záchranná služba
150 – Hasiči
112 – Jednotné ev. č. tísňového volání

Poustevník – vychází dvanáctkrát za rok v měsíčním nákladu 750 ks · povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 15668 · vydává Město Dolní Poustevna · příspěvky a inzeráty přijímá Městský úřad

Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 40782 Dolní Poustevna, tel.(fax): 412 397 136 · redakční příprava: Petr Král, tel. 723 581 766, e-mail: petr3kral@seznam.cz · grafická úprava a tisk: Tisk Krásná Lípa s.r.o., www.tisk-kl.cz
· zveřejněné příspěvky dopisovatelů mohou být redakčně upravovány a nemusejí vyjadřovat názory vydavatele ani redakce · nepodepsané příspěvky připravil Petr Král · redakční uzávěrka je vždy 28. dne v měsíci,
noviny Poustevník jsou volně ke stažení v barevném provedení na adrese:http//dolnipoustevna.cz/poustevnik/

