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Dolní Poustevna má připravený
plán prevence kriminality na roky 2015 – 2020

Město Dolní Poustevna spadá do regionu
Šluknovsko, který je charakteristický svou
vysokou mírou nezaměstnanosti, silnou vnitroregionální migrací, obtížnou dostupností
a vysokým počtem osob se základním vzděláním.
Mezi hlavní problematické oblasti zde patří
zejména nezaměstnanost a vzdělávání. Obec
nemá dostatek pracovních míst pro uchazeče
bez vzdělání a kvalifikace, větší centra jsou
obtížně dostupná a kraj se potýká s dlouhodobou nezaměstnaností.
Na podporu aktivit souvisejících se sociální
integrací dětí a mládeže, na zvyšování bezpečí ohrožených skupin lidí nebo na snižování
drogové závislosti se chce zaměřit město Dolní Poustevna při naplňování plánu prevence
kriminality v letech 2015-2020.
Z navrhovaného plánu vychází také projekt
pro letošní rok, kde hlavním cílem je zejména snížení počtu trestných činů a přestupků
ve městě, garance bezpečnosti a veřejného
pořádku v obci a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel, pokles bagatelní a latentní protiprávní

činnosti, prevence sousedských sporů a zmírnění negativního náhledu majority na osoby
sociálně vyloučené.
Dílčím cílem je lepší komunikace a spolupráce relevantních aktérů (obce, APK, Policie ČR,
Probační a mediační služba, sociální odbor,
NNO apod.) a poradenská činnost asistenta
cílovým skupinám.
Druhým dílčím cílem je zaměstnání osob z řad
dlouhodobě nezaměstnaných na pozici APK,
který povede ke zvýšení jejich pracovních a sociálních kompetencí. Asistenti prevence kriminality získají nové znalosti a dovednosti v oblasti práva, bezpečnosti, prevence kriminality,
realizace hlídkové služby a komunikace. Tím se
stanou konkurenceschopnějšími na trhu práce.
Celkové náklady na tento projekt jsou odhadovány na 315.000,- Kč, kde cca 11% finančních
prostředků pokryje město, zbývající část bude
poskytnuta z dotace MV ČR. Asistenti budou
jakýmsi spojovacím můstkem mezi policií
a občany. Prostředníky, kteří by měli přispět
k dlouhodobému uklidnění situace, ke snížení
kriminality ve městě zejména díky účinnému

Jubilea a vítání občánků

předcházení trestné činnosti.
Jako zdaleka největší bezpečností riziko v našem městě se v současné době jeví především
užívání návykových látek, zejména drog. Je
velmi rozšířené u obyvatel stále mladšího
věku, přičemž obzvláště ohroženou skupinou
jsou mladí nezaměstnaní lidé. S tím úzce souvisí vzrůstající drobná, často neoznamovaná
kriminalita, výtržnictví a vandalismus, které
vedou ke zhoršování sousedských vztahů.
V rámci prevence proti těmto skutečnostem,
chce město Dolní Poustevna vytvářet a podporovat partnerství s relevantními sektory
ve společnosti a začlenit prevenci kriminality jako trvalou součást podpory rozvoje naší
společnosti. Účast obcí a občanské společnosti je pro prevenci kriminality zásadní, zejména
při identifikaci priorit, při zavádění a vyhodnocování programů a při identifikaci zdrojů.
Na obcích leží váha výkonu projektů, aktivit
a opatření prevence kriminality a od toho se
odvíjí spokojenost občanů, jejich pocit bezpečí a omezení trestné činnosti.
Iveta Malá

Výjimečná obec

Zasedání zastupitelstva dne 28.1. se zúčastnilo poměrně velké množství občanů - aktivních
diváků. Je to velmi dobře, protože zasedání je
veřejné a je to jedna z možností, jak přímo
sledovat a do jisté míry i ovlivňovat chod
města. Je dobré vidět, jak který zastupitel pracuje a hlasuje. Protože zastupitel je od slova
zastupovat - tedy zastupovat občany. Proto

se přijďte znovu zapojit do konstruktivních
diskuzí ve stejném nebo ještě lépe ve větším
množství.
Veřejná zasedání se konají vždy poslední středu v měsíci od 17:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Dolní Poustevna (pokud nebude dohodou stanoveno jinak).
Termín příštího zasedání je 25. 2. 2015.

Facebook a práce
Vážení občané, rozhodli jsme se otevřít pra-

Pomalu, ale jistě se naše město stává bílou vránou, černou ovcí, nebo jakkoliv jinak chcete
nazvat situaci, která nadále pokračuje po zasedání zastupitelstva města dne 28. ledna. Opět
nemáme místostarostu! Jinak řečeno, nemáme
nikoho, kdo by pomáhal starostovi, tím pádem
i městskému úřadu a logicky tak i celému městu. Byli osloveni postupně všichni zastupitelé,
a jak se ukázalo, nemáme vůbec šanci toto místo obsadit. Podle vyjádření všech oslovených
zastupitelů, buď někdo nechce, nebo nemůže
a ten, kdo chce, nemůže proto, že ti ostatní nechtějí. Snažím se to trochu zlehčovat, ale situace je docela vážná. Ve své podstatě to znamená, že neexistuje vůle zastupitelů změnit tento
stav. A protože jste to byli Vy občané, kteří díky
svým hlasům a současného volebního systému, zvolili těchto 9 zastupitelů, chtěl bych Vám
naznačit, jaké jsou možné cesty dalšího vývoje.
a) Opakovaná volba místostarosty se stejným
výsledkem.
b) Starosta může jmenovat tajemníka úřadu,
stanovit mu plat a náplň práce.
c) Odstoupení aspoň 5 zastupitelů, včetně jejich stranických náhradníků a tím pádem
vyvolání nových voleb.
Takže, jak dál?
Vladimír Tesařík – starosta

hé proto, že sociální síť, ať už se nám to líbí
nebo ne, je v současnosti nejrozšířenější a nejaktuálnější. Naše stránky se jmenují „Město
Dolní Poustevna“ a věříme, že si najdou ještě
více příznivců a zejména dopisovatelů, neboť
problémů k řešení je jistě nespočet. K tomu
pozitivnímu, co naše stránky nabízejí, patří

bezesporu i poměrně stálý přísun nabídek
práce v sousedním Německu. Tím, kdo nás tak
bohatě informuje a zásobuje, je paní Böhme.
Patří jí za to velké díky. Ti z Vás, kteří momentálně nemáte práci, nemějte obavy a zkuste
změnu, může to být posun do lepší budoucnosti.		
Vladimír Tesařík – starosta

Vážení spoluobčané, tímto Vás chceme upozornit o změně zveřejňování přehledu Vašich
významných životních výročí a událostí v našem měsíčníku. Z důvodu ochrany osobních
údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech budeme
zveřejňovat pouze jmenný seznam našich jubilantů. Ty z Vás, kteří si zveřejnění nepřejete,
prosíme, abyste včas, před uzávěrkou našeho
časopisu, oznámili tuto skutečnost. Oznámit
to můžete písemně, telefonicky na odboru
Evidence obyvatel – 412 397 221, elektronicky
na e-mail evidence@dolnipoustevna.cz, nebo
na adresu redakce poustevnik@dolnipoustev-

na.cz .
Město Dolní Poustevna připravuje na měsíc
březen Vítání občánků. Z výše uvedených
důvodů žádáme rodiče, kteří si přejí zúčastnit se této slavnostní události a jejichž děti se
narodily v období od 21.4.2014 do 31.1.2015
a od doby narození mají trvalý pobyt v Dolní Poustevně, aby se dostavili na úřad města
Dolní Poustevna s rodným listem svého dítěte
a dali písemný souhlas k tomu, aby jim byla
zaslána oficiální pozvánka k vítání občánků.
Naší prioritou je dodržování zákona a proto
věříme, že tyto změny najdou u Vás pochopení.
Pajerová Romana – evidence obyvatel

Zasedání zastupitelstva

vé, nefalšované, oficiální stránky města Dolní
Poustevna. Za prvé proto, že se začaly objevovat stránky nelegální, rádoby konstruktivně
kritické, přesto paradoxně anonymní. Za dru-
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V únoru 2015 oslaví
své životní jubileum
PFEFFER Vilém
BLÁHOVÁ Jarmila
KREIBICH Willibald
KALUBA Rudolf
VESELÁ Libuše
KRÁL Jan
DITTRICHOVÁ Monika
TOMEK Zbyněk
NOVOTNÝ Ivan
RŮŽIČKOVÁ Jaroslava
SLAVÍKOVÁ Marta MRÁZOVÁ Vlastislava
JAVOROVSKÁ Naděžda
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a pohodu do dalších let.
Žádáme občany, kteří si nepřejí, aby jejich
jméno figurovalo v pravidelně zveřejňovaných seznamech, aby tuto skutečnost nahlásili nejpozději do data konání redakční
rady na evidenci obyvatel nebo redakci
Poustevníka.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat hasičskému sboru (jednotce) v Dolní Poustevně
za odstranění stromu z chaty na Markétě
H. Poustevna. Oceňuji jejich velmi profesionální přístup, rychlost a lidské porozumění při likvidaci škody.
Veliké díky.
Jana Sluková, Dubí 1
Chtěly bychom poděkovat panu starostovi a zastupitelstvu za rekonstrukci WC
a čekárny na dětském středisku, je to moc
hezké!!!
za maminky Radka Schmidová
Jménem všech čtenářů děkuji za krásné
knihy pro děti a dospělé, které věnovali
paní Iveta Malá a pan Antonín Tobiška.
Městská knihovna L. Englerová

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)

Poznáte ji?

Vážený pane redaktore,
dovoluji si Vás požádat o přetištění přiložené fotografie. Jedná se o vítání pana biskupa
Antona Webera před kostelem v Dolní Poustevně dne 8. 9. 1941. Prosím všechny občany,
jestli by někdo nepoznal v dívce, podávající
panu biskupovi květiny, svoji sousedku,maminku, babičku...
Pokud ji někdo pozná, ať laskavě sdělí její jméno a její příběh života buď do redakce Poustevníka nebo na telefon 725 039 422 - Slavíková.
Děkuji a zůstávám s pozdravem
Evženie Slavíková
Horní Poustevna 108
407 82 Dolní Poustevna

Odposlechnuto v čase lednovém
*** V posledním Poustevníkovi se píše o finanční nákladnosti ohňostrojů. V tom případě
žije v Poustevně hodně bohatých lidí. Střílet
se začíná před Štědrým dnem a končí se až
po Novém roce. Ne každý je z toho na větvi,
o psech a dalších němých tvářích nemluvě.
Když už to bujaré veselí musí být petardami
doprovázeno, nešlo by omezit opravdu na silvestrovskou noc a třeba i na jedno společné
místo? I individuální odpalovači by se tam
mohli vyřádit A třeba by i přispěli na hudbu, se
kterou by se pak společně vstupovalo do Nového roku.
*** Prý se nové zastupitelstvo stále nemůže
dohodnout, kdo bude místostarostou. Bude
se sice už jednat o neuvolněného člověka, to
znamená, že bude muset pracovat na úřadě
po svém hlavním zaměstnání, ale jde o funkci

potřebnou. Starosta nemůže být na vše sám.
A co kdyby jej z toho, co vše bude muset řešit,
kleplo.
V zastupitelstvu dnes máme lidi v produktivním věku, energické, volené i proto, že už
něco dokázali ve své práci, podnikání, zájmových činnostech. Měli by se umět dohodnout
i na tom místostarostovi.
***Dnešní spojení s Děčínem, Ústím, Prahou
je proti dřívějšku pohádkové. Ale za vše se asi
platí. Od ledna neexistuje přímý autobusový
spoj do Liberce, vlak z Rumburka s přestupem
na Liberec odjíždí před příjezdem od Poustevny, Šluknova. Horší je i spojení do řady dalších
míst. Mladé generaci se ani nechce věřit, že
to zase není tak dávno, kdy se na světelné tabuli odjezdů na centrálním busovém nádraží
na Praze Florenci objevovala po Bratislavě
Dolní Poustevna.
Odposlechl: Pavel Špaček

Toho jest, co komu náleží

Jistě nebylo ani třeba, aby občané Šluknovského výběžku, zvláště pak jeho západní části, rozhodovali o tom, co bylo nejvýznamnější události uplynulého roku, v oficiální anketě. Bez
diskuse toto označení právem patří otevření
tratě Děčín-Bad Schandau- Rumburk.
Kritizovat by se asi nemělo ani intenzivní zdůrazňování zásluh některých volených i profesních jednotlivců (vždyť se blížily komunální
volby), orgánů různých stupňů, institucí. Osobně si však myslím, že se v našich mediích dosti
opomínala zásluha německých sousedů. Zvláště pak i proto, že byla naše veřejnost v období
před znovuotevřením trati často informována
(ne vždy objektivně) o málo důrazném přístupu německé strany.
Dovoluji si proto připomenout jen několik skutečností.
Už před rokem 1989 probíhala intenzivní jednání především mezi zástupci Dolní Poustevny a Sebnitz. I díky podpoře tehdejšího ONV
v Děčíně a opravdovému úsilí německé strany
se otevření přechodu stávalo stále reálnějším,
byť k němu došlo až po listopadu 1989. Česká
strana tehdy prosazovala přechod silniční, německá dávala přednost obnově železničního
spojení a přechodu pro pěší.
Lze proto říci, že cestička byla prošlapaná
Požadavek na obnovu železničního spojení zazněl u našich sousedů se vší naléhavosti i v roce
1990, například při velkých demonstracích.
A to se jednalo o období, kdy se u nich opravdu
přepisovaly dějiny – nejen změna společenského systému, ale i změna státního uspořádání –

spojení s BDR. Byl zdůrazňován nejen význam
ekonomický vyplývající z rozvoje cestovního
ruchu, ale i politický – budování Evropy bez
hranic, větší prostor pro vzájemné poznávání
a porozumění.
Přesto se zdálo, že požadavek patří do oblasti science fiction. Ale nezapadl a v roce 2005
Verkehrsverbund Oberelbe uvolňuje finance
na zpracování projektu obnovy tratě.
Připomeňme, že se jedná o instituci, která je
dnes, stejně jako u nás Ústecký kraj, objednavatelem přepravy u dopravních společností.
Čili i finančně zodpovídajícím subjektem.
Mohlo by se uvést hodně dalších příkladů aktivní účasti sousedů. Ocenění si jistě zaslouží
i přístup k tarifům pro české cestující, které se
podstatně neliší od vnitrozemských a jsou výhodnější, nežli například na trati Rybniště-Liberec přes Žitavu.
A ještě něco. V době častých zpochybňování
našeho členství v Evropské unii by se též nemělo zapomínat na její roli ve finančním zabezpečení uvedené přeshraniční dopravy.
Význam otevření tratě se plně projeví v příštích
letech a jsem přesvědčen, že pro občany žijící
v našem mikroregionu bude mnohem větším
přínosem než pro naše sousedy. Na to, kdo se
o co zasloužil, se již nebude nikdo ptát. Ale zásluhy o tak převratnou událost oceňujme alespoň dnes objektivně.
Pavel Špaček
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Vyhodnocení dotazníků v rámci prevence kriminality v Dolní Poustevně
(nejčastěji uvedené odpovědi)
Počet odevzdaných dotazníků:
Cítíte se ve městě bezpečně
Kterého časového rozpětí během dne je z Vašeho hlediska nejvíce nebezpečné
Jaká osobní opatření jste přijali pro posílení Vaší bezpečnosti
Jaká bezpečnostní opatření jste přijali pro posílení bezpečnosti vašeho majetku
Domníváte se, že je naše město bezpečnější ve srovnání s jinými městy?
Na kterém místě v našem městě se cítíte nejvíce ohrožení?(více možností)
Stala jste se vy nebo členové domácnosti v poslední době obětí trestného činu, přestupku nebo
pokusu o tr. čin, na území města
Znáte ve vašem okolí někoho, kdo se stal obětí tr. činu, přestupku nebo pokusu o tr. čin/úz. města
Co považujete z Vašeho hlediska za naše největší bezp. problémy
Kolikrát jste v posledním roce přišel/a do kontaktu s PČR v našem městě?
Jak důvěřuji Policii ČR
Jak jste spokojen s tím, jak se Policie ČR stará o bezpečnost ve městě
Myslíte si, že město nabízí dostatek příležitostí pro občany k akt. trávení volného času?
Čím by se měla zabývat prevence kriminality?
Myslíte si, že naše město je bezpečným místem pro děti?
Co je podle Vás nejčastějším negativním projevem dětí a mládeže v našem městě?
Jaké jsou podle Vás ohrožující faktory bezpečného života našich seniorů v našem městě
Myslíte si, že by bezpečnost na ulici zvýšila uniformovaná osoba?
Myslíte si, že by při prevenci krim. v našem městě měla fungovat úzká spolupráce s něm. policií
Myslíte si, že by prevenci kriminality pomohlo zavedení kamerového systému v našem městě?

spíše ANO
18-24 hod
vyhýbáte se večer a v noci
nebezpečným místům
pes v bytě/zahradě
spíše bezpečnější
v parku

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
Je to služba terénní, popřípadě ambulantní
poskytovaná rodině s dětmi, u kterých je vývoj
ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez
pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Poslání služby je: lidským a partnerským přístupem nabídnout a ukázat možnosti řešení v nepříznivých rodinných, rodičovských či sociálně
– ekonomických situacích. Podpořit rodinu či
rodiče v jejich snaze nacházet bez pocitu selhání, ohrožení nebo rezignace smysl kvalitnějšího
života dítěte jako impuls pro změnu v jejich životě.
Tři pracovnice dochází do rodin uživatelů
a podporují rodiny takovým způsobem, aby
bylo dosaženo stabilního rodinného prostředí
pro vývoj dítěte. Rodinám pomáhají při řešení
nepříznivé sociální situace a podporují jejich

samostatnost při zvládání problémů každodenního života.
V rámci služby v souladu se zákonem 108/2006
Sb., o sociálních službách poskytují základní
sociální poradenství, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti a pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Rodiny také mohou využívat ambulantní
službu zejména při pomoci dětem v přípravě
na vyučování, předškolní výchově, volnočasových aktivitách, besedách, akcích pro rodiny
s dětmi a individuálních konzultací s pracovnicemi služby v kanceláři.
Terénní služba je poskytována v domácnosti
uživatele a v terénu v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9:00 do 15:00 hod. a dle individuálních potřeb uživatele po dohodě s pracovnicí služby. Ambulantní služba je poskytována
v komunitním centru Kostka Krásná Lípa p.o.
ve středu od 9:00 do 11:00 hod., od 13:00

Ohlédnutí za „Poradnou v kostce“
Již tři a půl roku mohou občané Krásné Lípy i okolních měst
a obcí využívat služeb „Poradny v kostce“, která v budově
Komunitního centra v Krásné Lípě poskytuje registrovanou
sociální službu Odborné sociální poradenství. Je to doba
umožňující celkem již objektivně zhodnotit nejen dosavadní zájem občanů o poskytované služby, ale i činnost
poradny.
Poradna byla otevřena v červenci 2011 v rámci projektu
„Aktivizace rodin“, který byl financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu pro lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu
mohla poradna poskytovat nejen Odborné sociální poradenství, ale také finanční a pracovní poradenství, jako
doplňkové aktivity, přičemž se poradenské činnosti mohlo
věnovat až 5 poradců. Zejména protidluhové a finanční
poradenství bylo problémovou a mezi občany často vyhledávanou oblastí. Kromě poradenské činnosti zorganizovala
poradna v rámci prevence i několik přednášek, reagujících
na zvyšující se zadluženost občanů a činnost tzv. „Šmejdů“.
Vzhledem k tomu, že se na poradnu obraceli i občané
z okolních měst a obcí, rozšířila poradna svoji činnost
do Velkého Šenova a Chřibské, kam poradci pravidelně

dojížděli, ale ve spolupráci s představiteli měst působili
poradci ve stálých pobočkách i v Jiříkově a ve Šluknově.
Projekt „Aktivizace rodin“ však v červnu 2014 skončil. Tím
skončilo i financování činnosti poradny z evropských fondů. Díky aktivitě vedení Kostky se podařilo alespoň částečně, do konce roku 2014, zajistit financování poradny
z prostředků MPSV, přičemž byla podána žádost o dotace
i na rok 2015.
Pokud budeme hodnotit zájem občanů o poradenské služby je na místě uvést několik čísel. Od zahájení činnosti poradny do konce roku 2014 využilo služeb poradny celkem
786 osob a proběhlo celkem 2399 konzultací. Z uvedeného počtu osob bylo 350 občanů z Krásné Lípy, 89 zájemců
přijelo z Rumburku, ze Šluknova se na poradnu obrátilo
77 občanů, z Varnsdorfu 72 a zbylých 198 klientů přijelo do Krásné Lípy z ostatních obcí nejen ze Šluknovského
výběžku.
Vzhledem k ukončení financování poradny z evropských
fondů a k omezené výši poskytnuté dotace ze státního
rozpočtu, bylo nutno v dalším období omezit činnost poradny. Toto se projevilo nejen ve snížení počtu poradců,
ale také v rozsahu poskytovaných služeb a úpravě provozní
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ANO, tr.čin
výroba a distribuce drog
Ani jednou
spíše důvěřuji
spíše nespokojen
Spíše ANO
partami a vandalismem
Ani ANO, ani NE
vandalismus
neslušné chování
zcela určitě
určitě ano
určitě ANO
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bližší informace naleznete na: http:// dolnipoustevna.cz/radnice/ 						

Podpora rodin

88
36
60

Iveta Malá

do 15:00 hod. a dle individuálních potřeb uživatele rovněž po dohodě s pracovnicí služby.
Služba je poskytována ve Šluknovském výběžku a od července roku 2011 bylo podpořeno 57
rodin.
Kontaktní údaje:
Telefon: 412 354 843 – kancelář služby
774 974 583 – sociální pracovnice
Mgr. Renata. Kučerová
773 020 265 – pracovnice v sociálních službách Dagmar. Hadravová
777 291 370 – sociální pracovnice
Mgr. Jana Červinková
Email: sas@krasnalipa.cz
Adresa: Kostka Krásná Lípa, p. o.
Masarykova 1094/4
407 46 Krásná Lípa
IC: 75139090
Tel.: 412 354 844
http://kostka.krasnalipa.cz
Mgr. Renata Kučerová, Kostka Krásná Lípa p.o.
doby poradny. V současné době poskytuje poradenské
služby pouze jeden sociální pracovník.
Kromě výše uvedených změn došlo i ke změně okruhu
osob, pro které je odborné sociální poradenství určeno.
Této služby může využít každý občan Šluknovska starší 15
let, který je v krizi, je příslušníkem etnické menšiny, žije
ve vyloučené komunitě, ale nově i občan, který se stal obětí trestné činnosti.
Konzultační hodiny byly upraveny následovně :
Pondělí 9.30 – 18.00 (15.00 – 17.00 bez objednání)
Úterý
7.00 – 15.30 ( 9.00 – 11.00 bez objednání)
Středa 7.00 – 15.30
(13.00 –15.00 bez objednání)
Čtvrtek 8.00 – 11.00
Pátek 9.00 – 11.00
(jednou za 14 dní)
Poradna nadále spolupracuje s JUDr. Zbyňkem Pražákem,
který poskytuje právní poradenství každé první a třetí pondělí v měsíci, vždy od 17.00 hodin.
Na konzultaci v „Poradně v kostce“ i u JUDr. Pražáka je
vhodné se objednat, což je možno osobně v budově Komunitního centra, telefonicky na číslech 412 354 839, mobil 777 925 302, nebo elektronicky na e-mailové adrese
poradna@krasnalipa.cz.
Služby „Poradny v kostce“ i právní poradenství JUDr. Pražáka jsou poskytovány bezplatně.
-MH-
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Jak jsme potkali vévodu z Edinburgu aneb nová éra na gymnáziu v Rumburku

Od začátku tohoto školního roku jsme
my, studenti Gymnázia Rumburk, zapojeni do programu DofE (Duke of
Edinburgh’s). Tento program je součástí
celosvětové prestižní ceny vévody z Edinburgu, jež byla poprvé předána v roce 1956. Dnes program
funguje ve 140 zemích světa včetně České republiky. Naše
gymnázium je první v kraji, které se stalo jeho součástí.
Proč jsme se i my rozhodli zapojit do tohoto projektu?
Jedním z důvodů je jeho náplň, která se skládá z pěti oblastí: dobrovolnictví, rozvoj talentu, sportovní aktivita,
akce s pobytem a dobrodružná expedice. Hlavně nás však
zaujaly myšlenky, které nám program DofE vložil do hlavy:
Nestát na jednom místě a nečekat na své štěstí. Překonat
vlastní hranice a mířit dál. Splnit si to, o čem jsme vždy snili.
Možná se ptáte proč? Proč to neuděláme sami? Proč to nezkusíme sami?
Kdo z nás však vždy dosáhl všeho, co si naplánoval? Kdo
dorazil do svého cíle, aniž by potřeboval pomoc druhých?
Odpověď možná zní - nikdo, možná málokdo. I náš život
je plný „možná“. Tak proč nezměnit „možná“ na „určitě“?
Dupnout si a říci, že teď to začíná, že teď, v tuhle chvíli, vylepšíme svůj život!?
A tak si můžete všimnout studentů, kteří v rámci dobrovolnictví pomáhají zdravotně postiženým v Agentuře Pondělí,

doučují děti v klubu Zavináč nebo pomáhají na sportovních akcích Schrödingerova institutu. Ti všichni, včetně nás,
zkouší, jaké to je určit si své vlastní cíle a jít si za nimi. Zároveň pracujeme na zdokonalení svých dovedností – někdo
piluje hru na hudební nástroj, někdo se rozhodl naučit se
skládat origami či zdokonalit se v cizích jazycích. Ve sportu
jsme si vybrali týmové hry – florbal či volejbal, nechybí tu
však ani originálnější cíle jako příprava na moderní pětiboj.
S příznivějším počasím nás pak bude čekat poslední úkol:
příprava na dobrodružnou expedici. Inspiraci, kam až se
může člověk toužící po dobrodružství podívat, nám přinesla i beseda, která se 26. 11. 2014 konala v aule Gymnázia
Rumburk. Pozvání na ni přijala horolezkyně a patronka
programu DofE Klára Kolouchová, která jako první Češka
zdolala Mount Everest. Studentům zapojeným do programu i dalším účastníkům vyprávěla o svých zkušenostech s přípravou na takovou expedici a o svých zážitcích
z horolezectví. Případným následníkům také odpověděla
na otázky, kolik by taková cesta na Mt. Everest stála a jak
těžkou fyzickou přípravou si prošla, aby dosáhla svého cíle.
Tento program začal teprve na naší škole fungovat, uvidíme, co přinese do budoucna a jaký získá ohlas. Zjistíme,
jestli je opravdu možné dosáhnout našich cílů.
Karolína Veselá, My Hanh Pham Thi – 5. A

Agentura Pondělí - beseda

V pátek 16. ledna se žáci šesté až deváté třídy
zúčastnili v rámci předmětu občanská výchova besedy o práci agentury PONDĚLÍ. Článek
o této besedě napsala Mirka Kopecká.
Agentura PONDĚLÍ se zabývá výběrem vhodného zaměstnání a pomocí zvládání běžného
života pro handicapované lidi.
Pomáhá lidem s duševním i fyzickým postižením, aby zvládali samostatné bydlení, hygienu a dojíždění do zaměstnání. Provozuje
i rehabilitaci. Agentura má sídlo pro tento výběžek v Rumburku. Klienti tohoto centra mají
těžký život už jenom v tom, jak s nimi jednají

ostatní. Na dnešní přednášce jsme se od milé
zaměstnankyně centra dozvěděli o jeho funkci
a uplatnění. Dále jsme si poslechli příběh Žanety, která se stěhovala z ústavu do ústavu, a nakonec s pomocí agentury našla byt a práci pokojské v hotelu. Zaujal nás i příběh Míry, který
vyrůstal na ulici a v dětských domovech a dnes
pracuje jako obsluha pivovaru v Krásné Lípě.
Přednáška byla zajímavá a poučná, člověk si
z ní odnesl jedno moudro: Nevysmívej se ostatním za to, jací jsou. Může se to stát i tobě.
Ivana Bílková

Druhé místo pro Duháky!

Ve čtvrtek 22. ledna se uskutečnilo další soutěžní kolo Duhy, tentokrát v základní škole
Rumburk Tyršova. Zaměřeno bylo na oblast

počítačů, přírodopisu a zeměpisu. Žáci nejprve
odpovídali na záludné otázky vědomostního
testu, poté se odebrali do počítačové učebny,
kde tvořili zajímavé powerpointové prezentace o zvířatech. Závěrem na ně čekal nelehký
úkol, vyhledávali na internetu místa po celém
světě podle zadaných souřadnic. Nutno říci, že
náš tým odvedl velmi dobrou práci, prokázal
vynikající znalosti, kreativitu i schopnost spolupráce a celkově se umístil na krásném druhém místě! A komu tedy můžeme blahopřát?
Kačce Baštové, Káje Frýdové, Martinu Kuchařovi, Terce Malé, Davidu Pechovskému a Ondrovi
Vymerovi, kterým zároveň patří pochvala za reprezentaci naší školy.
Ivana Bílková

Opravdu se stalo

Paní L se potkala s paní Š. Takové běžné zastavení spojené s malým poklábosením, jak už
to mezi ženami chodí. Při konzervaci si všimly
nedaleko ležících 900 Kč. Dámy ihned začaly
pátrat, kdo že mohl ten obnos ztratit. Našel se
a pan S. byl jistě potěšen, když mu byl vrácen.
Možná, že se teď čtenář ptá „A proč se o takové samozřejmostí píše?
Ale jedná se v naší současné společnosti
opravdu o samozřejmost?
Celá jména aktérů nemůže redakce zveřej-

nit, nevyžádala si jejich souhlas. Ale opravdu
se stalo – v sobotu 17. 1. 2015 před drogerií
v Dolní Poustevně. 			
-IŠ-

Akce školy v únoru 2015

20. února 2015
CO UMÍ KYTARA – hudební pořad Standy Barka pro všechny žáky školy v Centru setkávání
od 2. do 8. března - jarní prázdniny

Stonožka

Na podzim 2014 se žáci šesté třídy naší základní školy zúčastnili testování Stonožka,
které realizovala společnost Scio.
Všichni účastníci obdrželi výsledky svých testů (obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka) s hodnocením, kterého mohou využít v další přípravě ke studiu.
Navíc společnost Scio zasílá nejúspěšnějším
žákům certifikát za výborný výsledek. Jeden
přišel i do naší školy, takže je naší milou povinností zveřejnit tento úspěch a pogratulovat konkrétnímu žákovi 6. třídy.
Tom Böhme získal Certifikát Scio za druhý
nejlepší výsledek v Ústeckém kraji v testování
obecných studijních předpokladů pro šesté
třídy mezi žáky základních škol.
Mgr. Olga Diessnerová
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Námět do Poustevníka
Každá obec má své důležité současné dění,
o kterém musí, nebo by měla radnice své spoluobčany informovat, ale současně má jistě
nezapomenutelnou minulost, kterou je podle
mého názoru také vhodné spoluobčanům průběžně připomínat.
Dovoluji jako občanka D. P. navrhnout „nové
okénko“ do měsíčníku Poustevník.
Text jako výzva:
V našem městě (dříve vesnici, poté střediskové obci………, ale pojmenování není důležité,
žilo nemálo lidiček, kteří se zasloužili o rozvoj
průmyslu, rozkvět obce, případně o zaměstnanost lidí, řešení jejich bytové otázky, kulturní či
sportovní vyžití, případně měli pro jednotlivé
občany jiný důležitý význam.
Jednoduše bych přivítala v Poustevníku rubriku, kde si vzpomeneme při nějaké důležité

či „kulaté“ příležitosti na někoho, kdo v Poustevně opravdu něco nezanedbatelného udělal, něco znamenal, někomu pomohl, někoho
posunul dál, prostě podle autora příspěvku
do novin - -tento člověk byl výraznou postavou v Dolní Poustevně a zaslouží si vzpomínku
těch, kteří jej pamatují.
Ostatní současní občané, kteří nejsou pamětníci, mohou informaci přejít či přehlédnout, ale
věřím, že je to neurazí.
Mgr. Olga Diessnerová
Redakce děkuje za zajímavý námět. Otevíráme
tímto rubriku Vzpomínáme….a zároveň prosíme naše čtenáře, pokud mají k tomuto tématu
nějaké příspěvky, aby je zasílali na adresu redakce.

Vzpomínáme …
Dne 8. února 2015 by se dožil 90 let pan Oldřich Vrabec. Osud mu ukrojil z životní dráhy, jak
uznal za vhodné, takže rodina se s ním rozloučila již v roce 1996, ve věku 71 let.
Věříme, že je v Dolní Poustevně ještě pár lidí,
kteří si vzpomenou nejen na jeho osobu, ale

i na to, co pro některé občany Dolní Poustevny
a zaměstnance závodu Centroflor, konkrétně
v pozici vedoucího vzorkovny na Karlínské ulici, udělal.
Vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU
PÉČI, o.p.s.
Sídlo: Kréta 158, 411 55 Terezín
IČO: 26999234
PORADNA PRO NRP
Teplická 3, 412 01 Litoměřice
tel: 731 557 681, 416 533 554
www.cpnrp.cz
Dne 15. 1. 2015 proběhlo informační setkání pro zájemce o NRP v konferenčním sále
Městské knihovny v Rumburku. Setkání se
zúčastnilo šest zájemců o pěstounskou péči,
pěstounka s přijatým dítětem, lektorka a další pracovnice Centra pro náhradní rodinnou
péči, o.p.s.
Setkání proběhlo v důstojném prostředí a příjemné atmosféře. Účastníci se o téma pěstounské péče zajímali a zapojovali se s konkrétními dotazy. Beseda měla úspěch také
zásluhou přednášející pěstounky s přijatým
dítětem a její pozitivní zkušenost s výkonem
pěstounské péče. V závěru hodnotili účastníci
besedu jako velmi přínosnou a důležitou pro
jejich další rozhodování.
Marie Hodková, lektorka.

Pojďte se vzdělávat s MAS Šluknovsko !

Místní akční skupina Šluknovsko připravila pro
Vás vzdělávací kurzy, které organizuje zdarma
pro širokou veřejnost.
V nabídce jsou tyto kurzy:
Počítačové kurzy pro začátečníky		
7.2.2015 a 14.2.2015
v Rybništi a v Dolní Poustevně
Počítačové kurzy pro pokročilé
28.3.2015 a 11.4.2015 v Rybništi
14.3.2015 a 21.3.2015 v Dolní Poustevně

Právní minimum – občanský zákoník		
17.2.2015 a 10.3.2015 v Dolní Poustevně
19.3.2015 a 26.3.2015 v Rybništi
Dotace, jak na ně?
19.2.2015 a 26.2.2015 v Rybništi
Kurzy proběhnou v Rybništi (vhodné pro obyvatele Rybniště, Chřibské, Jiřetína pod Jedlovou, Horního Podluží, Dolního Podluží, Doubice, Krásné Lípy a Varnsdorfu) i Dolní Poustevně
(vhodné pro obyvatele Dolní Poustevny, Miku-

lášovic, Lipové, Lobendavy, Rumburku, Šluknova, Velkého Šenova, Jiříkova, Starých Křečan,
Vilémova) na základní škole. Odvoz (po domluvě) a občerstvení je zajištěno.
Kurzy proběhnou v uvedených dnech od 8.30
hodin.
Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování
kurzu.
Přihlášky zasílejte: massluknovsko@atlas.cz,
nebo tel. 724 778 296

Moře volá

místa Scalea. V termínu konání od 22. do 31.5.
je zde už 30°, moře a příroda patří k nejkrásnějším v Evropě, možnosti zajímavých vycházek,
výletů.
V ceně 6.300 Kč je zahrnuta doprava lehátkovým busem, ubytování v apartmánech, polo-

penze, výlet do Diamante (paprikové městečko), práce delegáta, pojištění CK proti úpadku.
Bližší informace sdělí Ivana.Špačková, Karlínská 212, tel.: 739162773, 705113891
Email: spackova.uca@seznam.cz.

Klub pro podnikavé ženy – semináře o
podnikání

Klub pro podnikavé ženy – tvoření

Chcete si prodloužit léto? Pak by vás mohlo zajímat, že po třech letech se opět pojede
na úplný jih Itálie, do Kalabrie, pobytového

Plstění
Komunitní centrum KOSTKA
5. 2. 2015 od 17.00 hodin

Úspěšná podnikatelka – cestovní kancelář
Komunitní centrum KOSTKA
3. 2. 2015 od 16.00 hodin
Úspěšná podnikatelka – pečovatelská služba
Komunitní centrum KOSTKA
10. 2. 2015 od 16.00 hodin

Malování na hedvábí
Komunitní centrum KOSTKA
12. 2. 2015 od 17.00 hodin
Masopustní koblihy
Komunitní centrum KOSTKA
17. 2. 2015 od 16.00 hodin

Úspěšná podnikatelka – kadeřnice
Komunitní centrum KOSTKA
19. 2. 2015 od 17.00 hodin
Úspěšná podnikatelka – květinářka
Komunitní centrum KOSTKA
24. 2. 2015 od 16.00 hodin
Přihlásit se můžete na tel. číslo 777 360 179 nebo osobně v komunitním centru.

Decoupage
Komunitní centrum KOSTKA
26. 2. 2015 od 17.00 hodin
Přihlásit se můžete na tel. číslo 777 360 179 nebo osobně v komunitním centru.
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JAK SE STÁT HULYWÚDSKÝM DRSŇÁKEM

Poslední dobou se nám zřejmě někteří jedinci
snaží vnutit návod jak se stát akční superstar.
Zkusme se tedy na celou věc podívat jejich pohledem. V první řadě je třeba splňovat alespoň
jednu ze dvou základních podmínek. Za prvé
– řádně svou tělesnou schránku napumpovat
alkoholem nebo nějakou omamnou látkou.
Pokud pití ani drogám neholdujeme, platí pravidlo číslo dvě – mít inteligenční kvocient nižší
než dřevěný houpací kůň. Takto vyzbrojeni již
můžeme směle vyrazit do ulic.
Prvním nepřítelem, na kterém můžeme vyzkoušet svou nadlidskou sílu, jsou vývěsní
skříňky. Šklebí se z nich totiž na nás nějaký
zmuchlaný ksicht, co na tom, že je náš vlastní.
Jasná provokace, jež nemůže zůstat bez odezvy. Pár ran pěstí či nějakým tupým předmětem
(v tomto případě naší hlavou) a je po šklebení.
Ve druhém levelu se nám postaví do cesty do-

pravní značka. Konkrétně u prvního vchodu
městské bytovky. Jak si může dovolit hlásat
zákaz vjezdu, když chceme pokračovat ve své
krasojízdě?. Zde budeme ovšem fikaní, značku
neničíme, ale pro jistotu ukradneme. A nejlépe
několikrát, ono to město přestane bavit, neustále ji dokupovat a montovat zpátky.
A je před námi protivník nejsilnější. Odpadkový koš. Obsahuje sice zhruba stejné množství
bordelu, jako máme v žaludku, krvi či v hlavě,
ale na rozdíl od nás stojí rovně a nepotácí se.
Slabý a netrénovaný začátečník ho pouze povalí či shodí ze stráně, ale správný superman ho
popadne a mrskne s ním do potoka.
Nyní nám zbývá už jenom čekat, zda čirou náhodou nepůjde kolem nějaký slavný filmový
režisér a neobsadí nás do svého nového akčního trháku.
Petr Král

Dětské hřiště?

Dalším magnetem pro vandalismus a nepořádek se stává dětské hřiště. Je určeno naší
nejmenší drobotině a tak by každému normálnímu člověku mělo dojít, že se má jednat
o místo čisté a bezpečné. Svinčík v jeho prostorech však napovídá, že ho navštěvují i lidé
nenormální. Pravda, dnešní generace dospívá
mnohem rychleji, než tomu bylo třeba před
čtyřiceti lety. Těžko však vinit dvou až pětileté děti, že by dospěly do takové úrovně, aby
po sobě v prostorech hřiště nechávaly hromady vajglů, papírků, krabiček od cigaret, zbytky

nedopitého vína v pet láhvích od limonády či
dokonce použité prezervativy. Každá rozumná maminka tak se svou ratolestí musí tento
prostor minout velkým obloukem.
Na závěr jeden alarmující příklad, kdo všechno
je schopen se na vandalismu podílet. V půlce
ledna, v sobotních odpoledních hodinách, se
dle očitého svědka na povalení koše a rozbití
skleněné lahve na dětském hřišti podíleli žák
a žákyně 1. stupně ZŠ. Fotogalerii svinčíku najdete na městských facebookových stránkách.
Petr Král

STŘÍPKY ČASU - rok 1966

Od 1. dubna zahajuje nové Pohraniční oddělení Veřejné bezpečnosti. Tímto dnem jsou
i definitivně odstraněny drátěné zátarasy
mezi východním Německem. Do pohraničního pásma musí mít každý občan propustku.
Dne 25.4. veřejné zasedání v Horní Poustevně jedná v připomínkách občanů k uzavření školy v Horní Poustevně pro malý
stav dětí.
27. května se slavnostně otevírá mateřská
školka.
12. června otevřeno výletiště Čtverec. Rozšířena byla chata a postaven taneční parket. Po projevu vypálilo Myslivecké sdružení čestnou salvu.
19. července se kolem třinácté hodiny přihna-

la veliká bouře, uhodilo na několika místech
a padaly kroupy v průměru 2-3 cm.
Začátkem srpna započato s výkopem základů pro kotelnu vedle Atrap, kam budou
instalovány dva nové kotle, které budou
vytápět všechny okolní budovy.
Dne 14. 12. jedná rada MNV se zástupcem Jednoty Rumburk o výstavbě obchodního domu,
kde by byl do několika místností soustředěn
prodej potravin, textilu, obuvi a mlékárna.
K tomuto účelu bude adaptována nebo zbořena budova Český Lev a na jejím místě postavena budova nová v hodnotě 1 800 00 Kčs.
(čerpáno z místní kroniky psané panem
Karlem Brůnou)

Loutkáč

V lednu jsme rozšířili, pod záštitou Schrödingerova institutu, nabídku aktivit o šicí dílnu,
zumbu a bubínkování. Šicí dílna je otevřena
vždy v úterý od 8.00 do 11.00 hodin a odpoledne od 17.00 do 20.00 hodin, pod vedením
Štěpánky Zelinkové si zájemkyně mohou
osvojit základy šití na stroji, ty zkušenější

zdokonalit své dovednosti. Zumba a bubínkování je každý pátek v tělocvičně na prvním
stupni ZŠ, od 17.30 hodin je zumba pro děti,
od 18.30 pro dospělé. Po celou dobu cvičení
je v prvním patře kroužek bubínkování.
V neděli 8.2. od 13.00 hodin proběhne malování na sklo se Simonou Machorkovou.

Beseda o Bhútánu

Bhútán – malé království, které leží v jižní Asii
na východním konci himálajských hor. 16. 1.
2015 proběhla v Centru setkávání s panem Liborem Malým beseda o zemi, kde pocit štěstí
je postaven nad všechny materiální hodnoty,
jaké uznává většina populace naší planety.
Poutavé vyprávění, provázené množstvím fotografií, trvalo takřka dvě a půl hodiny. A bylo
co poslouchat i na co se dívat. Vstupné dobrovolné, návštěvníků deset. Až zase budeme
brblat, že se v Poustevně nic neděje, zkusme
se nejprve zamyslet, kde jsme byli, když se
něco dělo.

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Věk zázraků - Karen
Thompson Walker

Apokalyptický
příběh
očima jedenáctileté dívky, která se jednoho rána
vzbudí a zjistí, že svět se
začal zpomalovat. A dny
se prodlužují a prodlužují…

Sally Gardnerová - Tři vypečení
sledi

Emily zdědila podivný
domek na nožkách s detektivní kanceláří. Několik
měsíců vyhlíží netrpělivě
zákazníky, když tu jeden
ctihodný džentlmen záhadně spadne z nebe
a úspěšný krejčí přijde ze dne na den úplně o vše. Kdo krade lidem jejich štěstí? Zdá
se, že detektivní kancelář Křídla & spol. právě dostala šanci objasnit první zločin.

Mandžuková, Jarmila - Dotek
léčí tělo, úsměv duši

Kniha o úžasných možnostech léčivé energie, která nás naučí, jak
aktivovat léčivé energetické proudy vlastního
těla. Léčba duše je zase
skryta v pozitivním myšlení, humoru, smíchu…, to
vše v duchu přísloví „dobrá mysl je půl zdraví“.
Lucie Englerová
11.2. od 15.00 hodin zveme všechny, kteří
mají chuť se zapojit do připravovaného Masopustního průvodu (28.2.) na informační
schůzku.
Lucie Syrovátková
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Konečná tabulka 1. satelitního turnaje přípravek 17.1.2015 - hala VILÉMOV

Pod záštitou Schrődingerova institutu se v sobotu 17.1.2014 konal ve Vilémovské hale 1.
turnaj satelitního turnaje přípravek. Pořadatelem byl SK STAP-TRATEC Vilémov. Hrací doba
byla 1x12minut a po celý turnaj bylo vidět obrovské nasazení hráčů, trenérů i rodičů.
1. Mikulášovice
9:0
12 bodů
2. Dolní Poustevna
5:3
7 bodů
3. Lipová
2:4
4 body

4. Velký Šenov
5. Vilémov

3:7
2:7

3 body
1 bod

Nejlepší střelec turnaje:
Jan Kozák-Mikulášovice, 4 branky
Nejlepší gólman:
Šárka Svobodová-Velký Šenov
Sestava: J. Hauser – Holub P., Liška J., Jírovský
T., Kramer J., Kalčík J., Ungr M., Vlasák D., Šolc

Zimní liga mladých nadějí v halách
- pořadatel Schrödingerův institut.
Sobota – 17.1.2015
1. satelitní turnaj o pohár Šlukn. výběžku
od 9.00 h. ve Vilémově. Garant – Vilémov.
Sobota – 14.2.2015
2. satelitní turnaj o pohár Šlukn. výběžku
od 9.00 h. ve Vilémově. Garant – Velký Šenov.
Sobota – 28.2.2015
3. satelitní turnaj o pohár Šlukn. výběžku
od 9.00 h ve Vilémově. Garant - Lipová.
Sobota – 14.3.2015
4. satelitní turnaj o pohár Šlukn. výběžku
od 9.00 h v Mikulášovicích.
Garant - Mikulášovice.
Sobota – 28.3.2015
5. satelitní turnaj o pohár Šlukn. výběžku

od 9 h v Dolní Poustevně.
Garant - Dolní Poustevna.
POZOR – smějí nastoupit pouze hráči narození v roce 2005 a potom. Výjimky povoluje komise ve složení: Švarc J. + 5 vedoucích jednotlivých týmů. Přijede-li tým k zápasu s menším
počtem hráčů, bude doplněn z týmu, kde je
jich dost.
Těchto pět turnajů se bude sčítat a celkový vítěz získá putovní pohár !
V případě, že se takto akce vydaří, bude uspořádána obdobně i letní liga.
Jan Švarc – za Schrödingerův institut, Libor
Sklenář – za SK Stap Tratec Vilémov

M., Nejedlý J., Bareš F.
Střelci Dolní Poustevny:
Bareš F. 3x, Holub P. 2x

Druhý turnaj se koná v sobotu 14.2.2015 ve Vilémovské hale a pořadatelem je SK Velký Šenov a všichni se moc těšíme.
vedoucí mužstva: Mgr. Pavel Kramer

Projekt

Projekt „Hockey-united.eu 2015“ navazuje
na projekt mládeže
Dolní Poustevny a Šluknovského
výběžku
pod názvem „Hockey-united.eu 2014/2015“.
Tento rekreační a výkonnostní sport, který
probíhá v zimním období (bruslení, hokej),
má termín ukončení
30.4.2015. Město Dolní Poustevna na něj získalo dotaci ve výši 43.600,-Kč z Fondu Ústeckého kraje.

Turnaj ve Vilémově

V úterý 25.1.2015 se přípravky Vilémova a Dolní Poustevny setkaly v rámci tréninku ve sportovní hale ve Vilémově a sehrály mini turnaj.
Malí fotbalisté byli rozděleni do 4 družstev – 2
z Poustevny a 2 z Vilémova. Hrálo se systémem
každý s každým, 1x8minut. Všechny zápasy se
hrály s obrovským nasazením a fair play.

Sestavy:
Dolní Poustevna A: J. Hauser, J. Kramer, J. Liška, M. Šolc, D. Vlasák
Dolní Poustevna B: J. Hauser, J. Nejedlý, P. Holub, M. Ungr, T. Jírovský
Vilémov A: Vlk, Doskočil, Čmelínský, Švitorka,
Hejhal, Čmelínská
Vilémov B: Polák, Pappert, Hercík, Smělík, Bican, Kulhavá

Výsledky:
DP A
DP A

0-0

DP B

0-0

VILÉM. A

0-1
1–0
Švitorka

VILÉM. B

DP B

VILÉM. A
1–0
Liška
1–0
Holub

0-1
0-2

0-0

Všem přítomným se tento turnaj velice líbil
a v příštích týdnech se v hale v Dolní Poustev-

VILÉM. B SKORE BODY
0-1
2–0
Holub 2
0–0

POŘADÍ

1-1

4

3..

3-0

7

1.

1

4.

4

2.

1-2
ně odehraje odveta.

Mgr. Pavel Kramer

Čtyřicet ...
Číslo, které je v Písmu svatém znamením očištění, očekávání, přípravy, pokání, naplnění…
40 dnů trvala potopa v Noemově době, 40 let
chodil vyvolený národ po poušti, než dorazil
do Zaslíbené země, 40 dnů byl Mojžíš na Horebu, 40 dnů se Pán Ježíš postil na poušti, atd.,
atd.
Ale vždy po uplynutí daného času, nastával
čas radosti, slávy, lásky, klidu, štěstí, pokoje…
Před námi je čas 40 dnů. Tzv. Postní doba.
Zkusme se trochu zamyslet nad sebou a nad
svým životem a povolme Pánu Ježíši v něm
něco udělat, změnit, vylepšit. Budeme šťastnější!
Startujeme 18. února na www.farnostpoustevna.estranky.cz: Projekt Ecce Homo.
p.jk
Mše sv. v kostele Michaela Archanděla: každá
neděle od 9.15 hod.
Setkání mládeže: každý druhý pátek v měsíci
od 19.00 hod.
Setkání dětí: každá první a třetí sobota v měsíci – mladší skupina od 9.30 hod.,
starší skupina od 10.30 hod.
Všechna setkání se konají v budově fary v Dolní Poustevně.
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ZUBNÍ POHOTOVOST

7. – 8. 2. 2015
MUDr. Lisachenko Vladyslav
J. Š. Baara 26, Děčín V
412 507 588
14. – 15. 2. 2015
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343

21. – 22. 2. 2015
MUDr. Plyushchakov
Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
412 519 622

28. 2. – 1. 3. 2015
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056

7. – 8. 3. 2015
MUDr. Voborská Oluša
Myslbekova 404/23 Děčín I
412 519 624

AKCE NA ÚNOR 2015

NE 8.2.
Valentýnské malování na sklo v T-clubu
T-club
SO 14.2.
Hokejový ples (Nár. dům)
HC Kanci
SO 14.2.
Fotbalový turnaj v kopané ve sport. hale
(Stará garda)
FK DP
NE 15.2.
Dětský maškarní ples v národním domě
KŠK

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

NE 22.2.
Loutkové představení – pohádka v loutkovém divadle
LS Pomněnka
SO 28.2.
Masopustní průvod po Dolní Poustevně
T-club
SO 28.2.
Tenisový turnaj – smíšené čtyřhry (sport.
hala)
TO DP

Osadní výbor

V úterý 3.3.2015 se od 17:00 hodin v restauraci
U Fišarů koná schůze osadního výboru.

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 Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 08:00 – 16:30
Úterý
08:00 – 13:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 13:00
Pátek
08:00 – 11:30

DĚTSKÝ LÉKAŘ
MUDr. Viktoria Talanov
Sestra: Jitka Nedvědová
tel. 412 397 197, tel.: 723 345 085
tel.: 725 072 223
Pondělí 8:00 – 10:00
Úterý Vilémov 8:00 – 10:00
Středa sestra 7:00 – 12:00
Čtvrtek 8:00 – 10:00
Pátek sestra 7:00 – 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
– 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/

