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SLAVNOSTNÍ LOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ

POHÁDKOVÁ CESTA

Dne 28. 6. 2019 proběhlo v Centru setkávání slavnostní rozloučení
se žáky deváté třídy za přítomnosti rodičů a blízkých příbuzných, paní
ředitelky s paní zástupkyní, pana starosty a třídní učitelky letošních deváťáků, paní Ivany Bílkové. A samozřejmě nesměli chybět ani hlavní aktéři, žáci, kteří se loučili se základní školou. Žákům bylo předáno nejen
jejich poslední vysvědčení na základní škole, ale také pamětní list a zvoneček, kterým na závěr naposledy zazvonili. Na další cestě jim přejeme
mnoho studijních i životních úspěchů.

Dne 16. 6. se konala tradiční pohádková cesta na Nové Vísce. Počasí
nám tentokrát opravdu přálo a tak se naši nejmenší mohli na celé trase
setkat se spoustou pohádkových bytostí a společně si i zasoutěžit. Po
splnění všech úkolů čekala na děti v cíli sladká odměna. Děkujeme všem
účinkujícím pohádkovým postavám i účastníkům a těšíme se na příští
rok.

ATLETICKÉ OLYMPIJSKÉ HRY
SDRUŽENÍ OBCÍ SEVER
Na atletický stadion v Rumburku se sjely 21. června 2019 výpravy reprezentující obce a města sdružení SEVER. Každou obec reprezentovalo deset slečen a deset chlapců od 6 do 15 let. Disciplíny: 50
nebo 60 metrů, skok daleký a hod míčkem. Poslední disciplínou byla
štafeta žactva a přípravek na 4x100 metrů. Vedoucím každé výpravy byl starosta, starostka města či obce a vše umocnila barevná trička
jednotlivých týmů. Všechny výkony byly obodovány podle vícebojařských tabulek a nakonec byl vyhlášen vítěz celých OH. V době před
vyhlášením výsledků se dětem představil nový desetibojařský rekordman ČR a mistr ČR v desetiboji dorostenců, sedmnáctiletý Fanda
Doubek. Dětem ukázal, jak se skáče 680 do dálky, hodil si oštěpem
přes 55 metrů a ukázal dětem techniku přeběhu překážek. Zpestřením bylo zapózování starostek a starostů při hodu oštěpem. Celý den
byl nádherně sportovní, atletický, bojovný a přesto náramně přátelský!
Konečné pořadí: 1. Rumburk 22668 bodů, 2. Jiříkov 20639 bodů, 3. Mikulášovice 20333 bodů , 4. Krásná Lípa 18652 bodů, 5. Lipová 17594 bodů,
6. Velký Šenov 16701 bodů, 7. Šluknov 16656 bodů, 8. Dolní Poustevna
15024 bodů, 9. Staré Křečany 13195 bodů, 10. Doubice 10726 bodů,
11. Vilémov 10380 bodů, 12. Lobendava 4618 bodů.
Robert Holec – předseda
Posílám poděkování všem sportovcům, trenérům, doprovodu, divákům, Fandovi Doubkovi, všem kamarádům atletům za zvládnutí závodů. Zvláštní poděkování patří starostkám, starostům a všem
z SO SEVER, za odhodlání se do projektu pustit. Dík všem dodavatelům za medaile, dobrý oběd, krásná trička, AC za přípravu stadionu
a SRASu za pomoc se stadionem. A veliký dík patří partnerům akce za
ceny a finanční podporu.
Honza Rein

¯

Pohádková cesta
¯Atletické olympijské hry

DOVOLENÁ
NA DĚTSKÉM
STŘEDISKU
Ve dnech 10. 7.–26. 7. 2019
bude probíhat na dětském středisku dovolená. Akutní stavy
ošetří lékaři na dětském oddělení v nemocnici v Rumburku.
Jitka Nedvědová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

CENTRUM SETKÁVÁNÍ

JUBILANTI V ČERVNU
Pozvání k malé oslavě červnových jubilejních narozenin od pana starosty Roberta Holce přijaly tyto oslavenkyně: paní Aloisie Englerová,
Ingrid Motračuková, Alenka Benešová a Vlasta Hrabová.
Jako vždy osobně předal pan starosta jubilantkám kytice, gratulace
a finanční dárky. Příjemná atmosféra, povídání, připravené občerstvení,
to vše přispělo ke spokojenosti a dobré náladě. Všem přejeme mnoho
zdraví a pohody do dalších let.
RP

Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna

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

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

ČÍSLO NA CALL
CENTRUM SčVaK

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

ZUBNÍ POHOTOVOST
5. – 7. 7. 2019
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056

LOUTKOVÉ DIVADLO

INFORMAČNÍ
CENTRUM

ZUBNÍ LÉKAŘ

Prosíme, aby se neobjednaní
pacienti dostavili nejpozději
hodinu před koncem ordinace!!!

tel.730 157 572
petr3kral@seznam.cz

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
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PODĚKOVÁNÍ

13. – 14. 7. 2019
MUDr. Šetek Vladislav
Fügnerova 600/12 Děčín I
412 539 310
20. – 21. 7. 2019

Děkuji za velmi milé posezení s panem starostou, za kytičku a finanční pozornost u příležitosti mého životního jubilea.
I. Motračuková

MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72 Děčín II
412 526 250
27. – 28. 7. 2019

Děkujeme Městskému úřadu v čele s naším panem starostou za příjemné posezení s občerstvením, kyticí, dárečky a za finanční pozornost
při příležitosti jubilejních narozenin.
Vlasta Hrabová, Alenka Benešová

MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343
3. – 4. 8. 2019
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7 Děčín VI
412 535 930

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

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

tel./fax: 412 397 136
tel./fax: 412 397 203
tel. 412 397 221

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

Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna

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 v červenci nezasedá.
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NÁLEZ STŘÍKAČKY
Dne 26. 6. 2019 byla v ulici Karolíny Světlé na
základě upozornění občana nalezena použitá injekční stříkačka. Městský úřad tímto děkuje všímavosti občanů a především asistentce prevence
kriminality K. Pourové, která tento předmět vyzvedla a odevzdala k odborné likvidaci.
Iveta Malá

NÁVŠTĚVA HEJTMANA ÚSTECKÉHO
KRAJE V OTÁZCE RUMBURSKÉ
NEMOCNICE
Dne 11. 6. byla sjednána schůzka na krajském úřadu (opět na téma
„nemocnice Rumburk“). Jednání se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje
a osoby zabývající se zdravotnictvím. Za Šluknovský výběžek jsme byli
se starosty Kolářem a Kusem a zástupci nemocnice Rumburk. Otázka
zněla jasně: zda vůbec (a v případě, že ano, tak kdy) je Krajská zdravotní ochotna a schopna nemocnici převzít. Bohužel, požadovaný termín jsme se nedozvěděli. Postup v dalších dnech byl rychlý a hektický.
Každopádně již dnes víme, že Rumburk nemá na udržení nemocnice
finanční prostředky na dobu delší, než je konec září. K tomu se navíc
potýká s personálními problémy. Vše ohledně nemocnice by mělo být
rozhodnuto do 9. 7. 2019. O výsledku vás budu neprodleně informovat.
Robert Holec, starosta města

JEDNÁNÍ NA TÉMA PŘESHRANIČNÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE
V pátek 28. června proběhlo další z řady jednání na téma přeshraniční zdravotní péče pro naše občany. Bez ohledu na stav nemocnice v Rumburku je blízká vzdálenost Sebnitzské kliniky více než
výhodná. V současné situaci již víme, že VZP má alokovanou částku
3.000.000 korun na doplacení rozdílu mezi zdravotním výkonem
u nás a v Německu. Údajně je také připraveno memorandum o přeshraniční péči. Vše má tedy posun. Neříkám, že rychlý, ale konečně
nestojíme na místě. Dnes pan ředitel Hilbrenner zmínil a ujistil mě,
že když bude český pacient potřebovat akutně ošetřit a zároveň bude
schopen přijet na kliniku do Sebnitz, nechť tak učiní. Bude mu poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče, kterou zdravotní pojišťovny
uhradí v plné výši. O komplikace s jazykovou bariérou se nemusíme
obávat. Na klinice je vždy lékař nebo sestra, hovořící česky. V jed-

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
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náních budeme pokračovat. Naším cílem je umožnit pacientům
z Čech takzvanou následnou péči (převazy, kontroly, vyndávání stehů apod.). Vzhledem k blízkosti nemocnice by to mnoha pacientům
vyřešilo problém s dlouhým cestováním do vzdálených nemocnic
na české straně. Jednání se zúčastnil i primátor Sebnitz pan Ruckh
a saský poslanec pan Jens Michel, který se v této otázce také výrazně
angažuje a velmi mi pomáhá.
Robert Holec, starosta města

VESNICE ROKU
Již podruhé jsme přihlásili Dolní Poustevnu do soutěže „VESNICE
ROKU“. Pro někoho bude možná zavádějící název VESNICE, když Dolní Poustevna je město. Ale v kritériích je velikost obce do 3000 obyvatel,
proto i my můžeme soutěžit. Desetičlennou komisi jsme provedli městem, ukázali, co se za poslední dobu povedlo zrealizovat, a procházku
jsme zakončili v loutkovém divadle, kde jsme měli připravenou prezentaci. Výsledky budou známy a vyhlášeny 15. srpna tohoto roku. Jedinou známou je absolutní vítěz letošního ročníku za Ústecký kraj. Tím
se stala obec Lipová. Touto cestou bych chtěl našim sousedům, v čele
s panem starostou Svobodou, pogratulovat. Titul zůstal ve Šluknovském
výběžku, a to je veliký úspěch.
Robert Holec, starosta města

AUDIT ÚSTECKÉHO KRAJE
Jako každý půlrok proběhl audit ÚK na městském úřadu v Dolní
Poustevně. Musím naše zaměstnance pochválit. Opět se obešel bez závažných nedostatků. Jediný puntík jsme dostali za zástavní práva, která
končila již v letech dřívějších. Po prokázání, že vše řešíme a brzy vyřešíme, odcházeli auditoři spokojení. Děkuji zaměstnancům za další velký
kus dobře odvedené práce.
Robert Holec, starosta města

DEN DĚTÍ
První červnový víkend opět patřil dětem. Tentokrát se tradiční den
dětí uskutečnil v našich nových parcích. Návštěvnost byla velmi důstojná, důkazem toho byly i fronty na jednotlivých stanovištích. Poděkování
patří všem spolkům, které si pro účastníky připravily nejrůznější soutěže. Další díky patří sponzorům a vlastně všem, kteří měrou vrchovatou
přispěli k dalšímu povedenému, společnému odpoledni. Důležitým faktorem bylo bezesporu i vydařené počasí. Tady snad jen malý vzkaz, že
příští rok by klidně stačilo o pár stupínků méně. Takto vydařených akcí
jen houšť. Těšíme se na další.
(fotodokumentace na straně 8)
Robert Holec, starosta města

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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TEREZÍN

Vzdělávací seminář Památník Terezín
V pondělí 10. 6. 2019 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili vzdělávacího semináře v Památníku Terezín. V úvodní části jim byla představena historie města Terezín v době RU monarchie a role města a Malé
pevnosti v období 2. světové války. Následovala prohlídka muzea Ghetta a města s expozicemi z období, kdy město sloužilo jako ghetto pro
československé Židy a Židy z dalších evropských měst. V druhé části
semináře žáci navštívili Malou pevnost Terezín, která za okupace sloužila jako vězení Gestapa.			
Bc. Dana Tobišková

červenec 2019

projektu v rámci programu Odmalička Tandem. Tentokrát se zaměříme
na seznamování se s historií obou zemí.			
JJ

NAŠE FARMA

„Halo, halo, byla sláva, uvítala vás naše farma, a v ní spousta zvířátek, co se nám po prázdninách rozutečou ze vrátek“, tak v tomto duchu
se letos konala zahradní slavnost. Ve čtvrtek 20. 6. 2019 se konalo rozloučení s předškoláky Sedmnáct předškoláků převlečených za domácí
zvířátka pod dozorem farmářů vystoupilo s programem složeným z básniček, písniček, tanečků. Nad poklidným průběhem slavnosti dohlížel
z „agrární komory“ starosta Robert Holec a z „ministerstva zemědělství“ ředitelka Mgr. Olga Diessnerová. Po zdařilém vystoupení přišlo na
řadu slavnostní vyhlašování jednotlivých předškoláků a jejich pasování
do role školáků. Jak se říká „ nejdřív práce, potom zábava“, tak musely
děti pomoci svým farmářkám obstarat farmu – podojit kravičku, nasbírat brambory, sklidit bio jablka, postarat se o zvířátka. O pohoštění se
postaraly maminky. Patnáct odvážných předškoláků poté zůstalo v mateřské škole na noční přespání, kterému předcházelo opékání buřtíků,
stopovaná a hledání pokladu. Pochvalu udělujeme mamince Mitošinkové za farmářské oblečení a také všem sponzorům.
JJ

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V SEBNITZ
Ve čtvrtek 13. června 2019 jsme se naposledy v tomto školním roce setkali se žáky ze Sebnitz. Třeťáci přijali pozvání na školní olympiádu a zúčastnili se všech připravených disciplín na Waldstadion Sebnitz spolu
s žáky školy Rosenstraße. Výkony i svým přístupem ke sportu si ostudu
neudělali, cestu tam i zpět si přidali jako další disciplínu, a po návratu
vše zhodnotili jako velmi pěkný den! Co si víc můžeme přát? Snad další
podobná setkávání.
MK

POSLEDNÍ SETKÁNÍ – HEIDENAU

V rámci projektu česko-německé spolupráce „Společně se učit a poznávat dělá radost“ proběhlo v pondělí 3. 6. poslední setkání v tomto školním roce. Osm předškoláků vyjelo v doprovodu paní učitelky Alenky a Jiřky a delfínkové babičky do německého Heidenau.
Akce byla tentokrát zaměřena na oslavu Dne dětí a proběhla v areálu přírodního parku se spoustou dřevěných zákoutí. Po přivítání
a malé svačince i naše děti dostaly žlutá trička, a mohly si vyzkoušet
různé aktivity – zatloukání hřebíků na střeše, výrobu dřevěných lodiček
a rámečků, skákací hrad, fotbal, malování na obličej, prolézačky. Po
společném obědě - grilované klobásky a letní bramborový salát, zelenina - následovalo osvěžení v bazénku, a pak nás již čekala cesta vlakem
zpátky domů. Ani dospěláci nezaháleli a domluvili se na dalším pokračování spolupráce v novém školním roce. To znamená napsání nového

ZÁVĚREČNÉ KOLO DUHY

Fauna, flóra, kynologie, poznávání živočichů, rostlin, stop zvěře,
střelba ze vzduchovky. To jsou soutěžní okruhy posledního kola soutěže
Duha, které se konalo ve čtvrtek 13. června 2019 ve Šluknově. Závěrečné setkání a soutěžení pro nás připravila Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov. Tým ve složení Maruška Salabová, Aneta
Jirásková, Eliška Bednářová, Adéla Bryndová, Anička Kramerová
a Anička Stárková byl velmi dobře připraven a děvčata v soutěži zúročila i vědomosti získané ve Zlatém listu. Na první místo nám chyběly
pouhé čtyři body. Děvčata obsadila krásné 4. místo. Blahopřejeme.
V nové tělocvičně lesnické školy proběhlo i závěrečné vyhodnocení
celého ročního soutěžení. Byly sečteny výsledky všech osmi kol a všichni jsme napjatě očekávali, jak se nám vedlo. Hodnocení a celý závěr byl
pro nás až neuvěřitelný, překvapivý. Žáci sedmé třídy ZŠ a MŠ Dolní
Poustevna vybojovali ve 22. ročníku soutěže Duha 3. místo (z osmi
škol!). Všem žákům, kteří naši školu tak dobře reprezentovali, patří velké
blahopřání a poděkování. Přejeme dalšímu ročníku mnoho úspěchů,
radosti, mnoho nových znalostí a dovedností a také pěkná umístění.
Mgr. Zdena Kramerová
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HASIČI

Slavnostní předání hasičské zbrojnice a nového
hasičského vozidla hasičům z Gossdorfu.
Zástupci města a hasičů z Dolní Poustevny byli pozváni 16. 6. 2019
do Gossdorfu na slavnostní předání nové hasičské zbrojnice a nového
hasičského vozidla IVECO Daily 4x4 pro dobrovolné hasiče z Gossdorfu. Po úvodním přivítání proběhlo slavnostní přestřižení pásky od nové
hasičské zbrojnice. Poté následovala poslední jízda hasičů s vozidlem
ROBUR LF8 a následný příjezd novým hasičským vozidlem Iveco Daily 4x4 TLF-W do nových prostor. Proslovy starosty města Hohnstein
Daniela Brade, starosty města Dolní Poustevna Roberta Holce a dalších
významných hostů byly další součástí programu. Po oficiální části bylo
možné si prohlédnout jak hasičskou zbrojnici, tak i nové vozidlo. Vozidlo je kompletně vybaveno novými prostředky, které budou hasičům
sloužit při pomoci nejen v jejich obci, ale i například na železniční dráze
U28 - dráha Národního parku. Tato akce byla zároveň završením několikaleté práce mezi městy Dolní Poustevna a Hohnstein na projektu
Ukažme vodě hranice.
Jan Diessner
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poskytnutí zázemí, panu Vladařovi za výborné obědy a za jejich finanční
zajištění MÚ Dolní Poustevna. Na závěr patří velké dík také všem organizátorům za jejich ochotu a čas, který věnovali přípravám této vydařené
akce.
Martin Červený

ATLETICKÁ OLYMPIÁDA
V pátek 21. 6. 2019 se čtyři předškoláci ve složení Emička Cihlářová, Alenka Kalubová, Tomáš Čácha a Míra Hamák zúčastnili 2. ročníku
Olympiády SOS Sever. Společně s mladšími a staršími žáky dorazili na
rumburský stadion, kde se 12 měst utkalo v různých atletických disciplínách. Malé děti si vyzkoušely skok do dálky, slalom, běh přes překážky,
hod raketkou, hod na cíl, skok do výšky. Za svoji obratnost a sportovního ducha dostali všichni medaili a drobné dárky. Zbytek dne již plnili
funkci diváků a fandili ostošest.

ROZHOVOR

Čtverec ovládli hasiči
Tento rok se konal již 43. ročník Olympiády mladých hasičů Šluknovského výběžku a pořádání této akce vyšlo po šesti letech opět na náš
sbor. Čtyřdenní akce v podobě tábora, zakončená soutěží v požárním
útoku družstev, se konala 20. – 23. 6. 2019 a zúčastnilo se jí 113 dětí
z okolních sborů a jejich vedoucí. Ani tento rok nebyl o nic ochuzen a na
výletišti Čtverec bylo opět 4 dny živo. První den, hned po nástupu a slavnostním zahájením starostou Robertem Holcem, si děti navrhly a namalovaly triko pro svého vedoucího a také hasičskou vlajku, kterou pověsily
na stožár a po celou dobu olympiády jí bedlivě střežily, včetně noci, kdy
probíhaly hlídky. Druhý den dopoledne, hned po snídani, následovala
soutěž jednotlivců, která spočívala v nasbírání co nejvíce bodů v deseti
soutěžních disciplínách v podobě hledání kartiček, hodu na cíl, střelby
ze vzduchovky, topografie a dalších zajímavých úkolů spojených s hasičskou tématikou. Odpoledne proběhlo v duchu kultury a to humorným
představením Zdeňka Polacha s jeho Matýskem a vystoupením Aleny
Smolíkové s jejími tančícími pejsky. Obě tyto osoby jsou známé z televizní show „ČS má talent“ a nejen pro děti to bylo veliké překvapení a nevšední zážitek. Završením dne byla zajímavá přednáška spojená
s ukázkou výcviku dravců Martiny Hendrychové ze spolku Rozárka z Jiříkova. Na třetí den byl naplánován celodenní pěší výlet družstev na
nejsevernější bod České republiky formou stopované, plný záludných
úkolů a při zpáteční cestě návštěva tábora „Klondajk“ spojená s obědem
v místní jídelně. Večer proběhl táborák s opékáním párků a samozřejmě nechyběla ani stezka odvahy. Poslední den patřil požárním útokům,
kde se zúčastněné týmy utkaly v mladší a starší kategorii o nejrychlejší
útok a po obědě proběhlo vyhlášení všech disciplín a převzetí pohárů,
medailí a diplomů za jejich skvělé výkony. V neposlední řadě bych rád
poděkoval všem sponzorům a dále mysliveckému sdružení Jezevec za

Rozhovor s panem Jindřichem Böhmem
Dne 30. 5. 2019 k nám do školy zavítal zdejší rodák pan Jindřich Böhm,
který vyprávěl o svém zajímavém koníčku – potápění. Vysvětloval, jak
potápění úzce souvisí s fyzikou. Svou prezentaci doprovázel zajímavými
obrázky a videi. Bonusem jeho prezentace byla ukázka z filmu jménem
Aldabra, na kterém pan Jindřich Böhm spolupracoval jako kameraman
potápěč. A jelikož nás jeho vyprávění velice zaujalo, rozhodli jsme se
s ním udělat rozhovor.
Co Vás přivedlo k tomu stát se potápěčem? – Už jako malý kluk jsem
chtěl být parašutistou, horolezcem a poté, co jsem zhlédnul film jménem
Potápěč, potápěčem. Všechny tři sny jsem si postupem času splnil. Stal
jsem se parašutistou, poté horolezcem a nakonec potápěčem, tím jsem
dodnes zůstal.
Jak dlouhou dobu se již věnujete potápění? – Potápění se věnuji téměř 25 let.
Kde jste se poprvé potápěl? – Můj první doopravdový ponor s výstrojí a tak dále, byl v Chorvatsku, kde jsem si udělal potápěčský kurz.
Jaký byl Váš největší zážitek? – Když jsem se potápěl ve Švédsku
k trajektu jménem Estonia. Tajně na něm (s vědomím švédských orgánů) převáželi vojenskou techniku a potápění je k němu zakázané.
Raději se potápíte k vrakům lodí nebo ke korálům? – K vrakům
lodí. Sice ano, korály jsou úžasné, ale já mám osobně raději vraky, kvůli
své tajuplné historii. Nejraději se potápím k vrakům z Druhé světové
války, ke kterým vyhledávám v archivech informace a mohu si ještě
popovídat s pamětníky, kteří se na konkrétních lodích plavili nebo na
nich sloužili během války.
Odnesl jste si někdy nějaký suvenýr? – Brát si suvenýry
z potopených lodí je zakázané, protože mají většinou majitele. Když
jsem se potápěl k jedné lodi, která byla sestrojena stejnou firmou jako
Titanic, odnesl jsem si z ní jeden talířek, jenž měl na sobě stejné logo
jako talířky ze zmíněného Titanicu. Takže je u mě v úschově.
Velice děkujeme panu Böhmovi za poskytnutí zábavného, zajímavého a poučného rozhovoru.
Kristýna Šolcová, Veronika Koubková, Alice Ludvíková,
Ivana Tomková (žákyně 8. třídy)
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Hlas kukačky
Hana Marie Körnerová
Napínavý příběh o pátrání po tajemství, o němž se
i v nejužším rodinném kruhu
jen šeptá. Příběh o rozplétání
složitých lidských vztahů táhnoucí se hluboko do minulosti. Začalo to už v dětství, jako
pouhá zvědavost, ale tehdy
Kristýně na otázky nikdo neodpověděl. V průběhu let se
zvědavost změnila v potřebu
odhalit vlastní kořeny a přijít
rodinným záhadám na kloub.
Už dospělá Kristýna se snaží
pochopit jednání svých nejbližších, o nichž si myslela, že
je důvěrně zná.

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

LETNÍ TVOŘENÍ PRO VEŘEJNOST
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní
Poustevna, Horní Poustevna 40, 407 82 Dolní Poustevna, www.ichp.cz.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA LETNÍ TVOŘENÍ PRO VEŘEJNOST

červenec 2019
nabízí paralelní text v češtině
a v angličtině.
Po stopách baroka v Čechách
Martin Bedřich
Knížka uvádí mladé čtenáře do světa barokních Čech
a představuje jim nejen jejich
bohatou kulturu, ale i způsob,
jak se tehdy žilo. Děti se v ní
seznámí s principy barokního
umění, architektury, sochařství, malířství a literatury, se
základními historickými událostmi, ale také s tím, jak vypadala města a vesnice, jak
probíhaly dobové slavnosti, co
se jedlo a jak se lidé oblékali.
Krásně ilustrovaná kniha bude
děti provázet i na výletech,
k nimž dává řadu tipů.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN ve dnech:
• Po 8. 7. 2019 od 9:00 do 11:00 ve Šluknově (T. G. Masaryka 575)
• Út 30. 7. 2019 od 9:00 do 11:00 v Horní Poustevně (č.p. 40)
kde si můžete vyrobit něco malého s sebou domů.
Těšíme se na Vás!

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Od 1. 7. 2019 dochází ke změně telefonního čísla pro Centrum setkávání. Staré číslo se ruší, nové číslo je 730 157 572.

Střapáček
Khoa Le
Půvabná knížka pro nejmenší děti na první pohled upoutá
obálkou s 3D efektem a poetickými ilustracemi, které spolu
s hřejivým příběhem vytvářejí
téměř snovou atmosféru. Střapáček je vlasatý kluk, který
odmítá hřeben. A tak se mu
ve vlasech brzy zabydlí párek
hrdliček a zanedlouho vyvede
mláďata, ba dokonce mu z vlasů vyroste strom! Jenže ustavičné cukrování hrdliček na
vlastní hlavě není žádný med…
Kniha vychází dvojjazyčně –

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách města
v sekci Volný čas –
Knihovna.

SOUTĚŽ
Soutěž v Městské knihovně byla ukončena vylosováním tří výherců na
Školní akademii. Štěstí
při losování měla Esterka
Šimková, Melissa Humrová a Ela Pham.
Gratuluji.
L. Englerová
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O POHÁR PŘEDSEDY OFS DĚČÍN
MLADŠÍCH ŽÁKŮ – semifinále

sobota 1. 6. 2019 od 10.00 hod.
Mužstva: FK Rumburk A a B, SK Šluknov, FK Mikulášovice, VŠ/DP/
VIL. Hrací doba: 1 x 15 minut. Systém: každý s každým. Hřiště: SK Lipová.
Sestava: Hauser, Liška, Kramer, Ungr, Šolc, Walter, Formánek, Kalčík,
Jírovský, Smělík
VŠ/DP/VIL : Rumburk A 1:2 (branka: Jírovský)
Zbytečná prohra, o které rozhodly dvě akce soupeře, jinak jsme byli
lepší.
VŠ/DP/VIL : Šluknov 0:2
Na tohoto soupeře prostě nestačíme, již potřetí nás v této sezoně porazil.
VŠ/DP/VIL : Rumburk B 3: 0 (branky: Walter, Kramer, Šolc)
Povinné vítězství.
VŠ/DP/VIL: Mikulášovice 2: 1 (branky: Formánek, Liška)
Vydřené a zasloužené vítězství, náš nejlepší zápas na turnaji.
Na turnaji jsme potřebovali skončit do 3. místa, abychom postoupili
do finále.
To se nám nepodařilo, o nepostoupení rozhodl první a vzájemný zápas (prohra) s Rumburkem A.
Tabulka turnaje: 1. SK Plaston Šluknov 9-1 10 b.
2. FK Mikulášovice 6-4 7
3. FK Rumburk A 8-8 6
4. VŠ/DP/VIL. 6-5 6
5. Rumburk B 2-14 0
P. Kramer, J. Bareš, Z. Formánek

FK STARŠÍ PŘÍPRAVKA

FK ČESKÁ KAMENICE : FK DOLNÍ POUSTEVNA 8 : 3 (poločas 5:2)
branky Poustevny: Mrkvička M. 2x, Kerbl Š. 1x
První utkání nadstavby jsme sehráli na půdě v České Kamenici. Počasí fotbalu příliš nepřálo, byla velká zima a silně pršelo. Naši chlapci
vstoupili do utkání velmi dobře, bohužel vedení 2:0 jsme dlouho neudrželi a vlivem spousty chyb jsme nakonec výrazně prohráli. Znovu se
ukázalo, že máme malou základnu hráčů (pouze dva na střídání). Česká
Kamenice byla lepší a tak výsledek musíme přijmout a nadále na sobě
pracovat.
FK RUMBURK : FK DOLNÍ POUSTEVNA 6 : 6 (poločas 3:4)
branky Poustevny: Mrkvička M. 3x, Kerbl Š. 3x
Další zápas se konal v náhradním termínu 22. 5. na hřišti FK Rumburk. Boj až do poslední minuty. Spousta zahozených šancí nás v závěru
stála tři body. V poslední minutě šel Matyáš Mrkvička sám na branku,
bohužel nedal a nezvýšil tak vedení na 7:5. Z rychlého protiútoku, v posledních vteřinách utkání, nás domácí potrestali a vybojovali tak bod za
remízu 6:6. Přesto klukům patří pochvala za bojovný a obětavý výkon.
Každý bod se počítá.
SK VELKÝ ŠENOV : FK DOLNÍ POUSTEVNA 1 : 7 (poločas 0:4)
branky Poustevny: Kerbl Š. 4x, Kalčík M. 1x, Koubek J. 1x, Vhu T. 1x
Ve třetím kole, opět v náhradním termínu, jsme zavítali na hřiště našeho neoblíbeného soupeře, se kterým jsme již 2x prohráli. Mužstvo
Velkého Šenova nás vždy překvapilo velkým důrazem a nasazením. Tentokrát jsme na utkání jeli v oslabené sestavě, pouze se šesti hráči, neměli
jsme tedy nikoho na střídání. A to ještě šestý hráč dorazil pět minut
před začátkem utkání. Našemu výkonu nebylo tentokrát co vytknout.
Kluci plnili veškeré taktické pokyny a na výsledku se to k nelibě domácích projevilo. Vedení v poločase 4:0 pro nás bylo, co si budeme povídat,
překvapením. Do druhého poločasu domácí zamíchali se sestavou. Naši
však dobře přeskupili formace a utkání dotáhli do vítězného konce. Veliká pochvala! Je vidět, že nejde o individuality, ale o týmový výkon.
Robert Holec, trenér mužstva

DEN OCHRANY ČLOVĚKA
Dne 25. června proběhl na obou stupních základní školy projektový
den, jehož cílem bylo upevnit znalosti a dovednosti žáků při vzniku mimořádné události. Ráno budovou druhého stupně otřásl výbuch, násle-
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dovala evakuace a příjezd jednotek hasičů, kteří provedli potřebná opatření a vynesli zraněné. Jednalo se o cvičný zásah Sboru dobrovolných
hasičů Dolní Poustevna a Vilémov. Následně se žáci přesunuli k místní
hasičské zbrojnici, kde pro ně byla připravena stanoviště. Žáci si vyzkoušeli praktický nácvik resuscitace, obvazování, vyšetření na ošetřovatelském lůžku, mohli si nechat namaskovat zranění od slečen ze Střední
zdravotnické školy, prohlédli si hasičský vůz, zkusili své síly na lezecké
stěně. Den byl nabitý praktickými informacemi, byl efektní, poučný, splnil svůj účel. Za připravená stanoviště děkujeme našim hasičům a zdravotníkům ze společnosti Pomoc4all.
Ivana Bílková

DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ANEB OSLAVA
DNE DĚTÍ
Ve středu 5. 6. za krásného slunečného počasí proběhla tradiční
dětská olympiáda, vzhledem k velkému vedru jsme zůstali na zahradě mateřské školy a nešli na výletiště Čtverec. Po nástupu, slibu sportovců i trenérů pod olympijskými kruhy a vlajkou, byly děti rozděleny do čtyř skupin. Soutěžilo se v následujících disciplínách: skok do
dálky, slalom s overballem, hod do dálky a běh na 10 nebo 15 metrů
podle věku. Po sportovních výkonech se děti občerstvily a osvěžily
pod sprchou. Poté následovalo slavnostní vyhodnocení a předávání
medailí na stupních vítězů. Někteří borci získali hned několik medailí. Ale ani ti, kterým se příliš nevedlo, neodešli bez medaile. SPORTU
ZDAR!
JJ

MEMORIÁL 2019

Nohejbalový turnaj trojic - Fußball Tennis turnier. Pavel Kamberský, Jiří Široký, Aleš Bašta, Oliver Knoden - vzpomínka na kamarády,
kteří si s námi bohužel už nezahrají.
Motto turnaje: Bezpečnost silničního provozu.
Letos poprvé minisraz motorek, hardrocková kapela Wolfs gang,
koktejlový bar.
Turnaj v nohejbalu trojic (Fußball Tennis turnier) 20. 7. 2019 na
přírodním antukovém kurtu v Beach clubu Marina bar Dolní Poustevna.
Přihlášky na telefonu 602 335 299 nebo email: zdenekbasta@email.
cz nebo na Facebooku.
Hraje se o originální medaile a poháry z keramické dílny Honzy Krále. Startovné 300 Kč za družstvo. Začátek v 10 hodin. Ředitel turnaje
pan Michal Pavlovič. Hlavní rozhodčí pan Miroslav Balák. Hraje se podle oficiálních pravidel nohejbalu, ale hodně benevolentních. Soupeři
se mohou před zápasem dohodnout na drobné úpravě pravidel. Turnaj
pořádá hokejový klub Hc Kanci Dolní Poustevna ve spolupráci s městem Dolní Poustevna, Fajnklubem a Beach clubem Marina bar. Vstupné
dobrovolné, do klobouku na kapelu. Pochopitelně Mariňácký standard:
bazén, pergola s bublinkovým relaxačním bazénkem, gril, bar vodou
chlazený, koktejlový bar, osvětlené pískové hřiště na plážový volejbal,
posilovna a sauna.
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FOTODOKUMENTACE DEN DĚTÍ
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