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SETKÁNÍ STAROSTŮ
Dne 9. 3. proběhlo další setkání starostů SPRŠ (Sdružení pro rozvoj
Šluknovska), tentokrát u nás v Dolní Poustevně v Centru setkávání.
Toto sdružení vzniklo za účelem prosazování různých opatření, aktivit
a investic, které přesahují hranice jednotlivých měst. Datum vzniku je
12. července 1990. V současné době čítá 17 obcí a měst, kromě Varnsdorfu, který vystoupil. Starostové se pravidelně schází v intervalu dvou
až tří měsíců. Tentokrát vyšlo pořadatelství na naše město. Měli jsme
štěstí, jelikož mezi zvanými hosty byl i hejtman Ústeckého kraje. Dále
nás navštívil náměstek hejtmana se svými kolegy, s přednáškou o dopravní obslužnosti. Mezi dalšími pozvanými byli: zástupce ČEZ Distribuce a také zástupci České televize, kteří se chystají natáčet pořad
o Šluknovském výběžku. V úvodu společného dopoledne, které zahájil
předseda sdružení (starosta města Jiříkov), byla představena prezentace
hostitelského města, která bude na internetových stránkách k nahlédnutí. Poté začala vyjednávání.
Prvním bodem hlavního programu bylo jednání se zástupci ČEZ Distribuce, týkající se problémů při kalamitních situacích a jejich investiční
plány do dalších let. K postupu řešení krizových situací jsme všichni
obdrželi brožury, které budou zveřejněny na webových stránkách města.
Co se týká investic, které by měly pomoci předcházet výpadkům proudu,
získali jsme následující informace: do roku 2021 se ČEZ chystá investovat zhruba 1,3 miliardy Kč do přívodu zvýšení kapacity VN (Rumburk,
Varnsdorf), do posílení elektrických sítí, které v budoucnu zmírní časté
vypadávání proudu v okrajových částech Šluknovského výběžku (tedy
i v Dolní Poustevně), a v neposlední řadě bude velká částka investována
do oprav současného vysokého i nízkého napětí.
Zhruba v deset hodin dorazil pan hejtman a začala jednání o dopravní
infrastruktuře, především vlakové. Ale ani autobusová nezůstala opomenuta. Bylo nám sděleno, že některé vlakové spoje (do Rumburku přes
Panský) jsou ztrátové. Po dlouhém jednání bude spoj pravděpodobně
zachován. Konkrétní rozhodnutí o této lince padne na dalším zasedání rady Ústeckého kraje. Tím, že se jednání uskutečnilo u nás, jsem si
dovolil pár dalších námětů, například připomenutí rozhodnutí zastupitelstva v Sebnitz o spuštění autobusové linky Sebnitz - Dolní Poustevna,
a to od prosince letošního roku. Neopomněl jsem ani stížnost na pomalé
jednání v otázce možnosti návštěvy nemocnice v sousedním Sebnitz našimi občany, ve které mi pan hejtman přislíbil pomoc. Domluvili jsme si
způsob pokračování v jednání a pevně doufám, že v této otázce postoupíme dále. Ještě jsem se mu zmínil o posunu našeho města od našeho
minulého setkání v lednu 2017 a samozřejmě mu představil i projekty na
letošní rok. U některých budeme žádat o finanční pomoc právě Ústecký
kraj.
Jako poslední hosté se ke slovu dostali zástupci České televize. Představili nám projekt zhruba půlhodinového pořadu o Šluknovském výběžku. Ten byl jednohlasně přijat, schválen i finančně podpořen. Všichni
starostové se shodli, že propagace není nikdy dost. Šluknovský výběžek
je v televizích poslední dobou prezentován jen negativně. Tento nově
vznikající pořad má být o pozitivních věcech (památky, turistické cíle,
historické budovy apod.). Po odchodu všech hostů následovaly finanční
a organizační záležitosti, týkající se sdružení. Byli jsme seznámeni s ak-

tuálními stavy účtů, pohovořili jsme o dobrovolných svazcích Tolštejn
a Sever a naplánovali jsme další zasedání. Myslím, že celé dopoledne
provázela konstruktivní atmosféra, která vedla k dosažení předem stanovených cílů, které jsme si určili před počátkem vyjednávání.
Robert Holec, starosta
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ZUBNÍ LÉKAŘ

Tyršova 299
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

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

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
petr3kral@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)
Od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018
otevřeno každou sobotu
11:00 – 16:00

LOUTKOVÉ DIVADLO
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

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

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

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

místní hasiči
JSDH Dolní Poustevna
412 397 222
velitel JSDH Dolní Poustevna
725 066 526

bezplatná linka čez
800 850 860

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

JUBILANTI V BŘEZNU

ZUBNÍ POHOTOVOST

V březnu, na Zelený čtvrtek, proběhlo tradiční setkání se seniory,
kteří v tomto měsíci oslavili svá životní výročí. Dvouhodinové, poutavé, vzájemné vyprávění uteklo jako voda. Po malém občerstvení
byly předány z rukou pana starosty Roberta Holce gratulace s finančním dárečkem a kyticí. Blahopřáno bylo paní Jiřince Pytlíkové, Helze
Seilerové a Františku Klabanovi. Gratulace byla předána také paní
Hedvice Pouchové, Marii Medveďové a Josefu Fišarovi. Paní Aleně
Mrázové bude gratulace předána dodatečně. Všem přejme dále mnoho
zdravíčka a pohody a štěstí.				
RP

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý, pan Milouš Pojer. Zemřel
dne 4. 3. 2018, ve věku nedožitých 95 let.
Jménem rodiny: Jaroslava Balcarová – dcera s rodinou

14. –15. 4. 2018
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
412 519 622
21. – 22. 4. 2018
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12 Děčín I
412 513 989
28. – 29. 4. 2018
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI
412 535 930
1. 5. 2018
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056

Vážení spoluobčané,
Město Dolní Poustevna uskuteční dne

21. dubna (sobota)
SVOZ NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ!
Mezi tyto nebezpečné odpady můžeme zařadit:
✓ Oleje – motorové, potravinářské
✓ Barvy, lepidla, rozpouštědla
✓ Zářivky
✓ Plechovky od barev
✓ Mastné hadry
✓ Akumulátory, baterie
✓ Pneumatiky z osobních aut /bez disků/
Odpad, který není uveden v tomto seznamu nebude
odvážen.
Nutná osobní předávka!
Navážení odpadu bude možné až od dané hodiny svozu.

Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční z těchto
stanovišť:
Obec
Horní Poustevna

Stanoviště
odbočka na Karlín, u čerpací stanice G7

Dolní Poustevna

před bývalou sběrnou Severočeských surovin

8,20 – 8,55 hod

Dolní Poustevna

U Letadla, před čp. 1 (býv. sklad Centroflor)

9,00 – 9,15 hod

8,00 – 8,15 hod

Město Dolní Poustevna

EKO servis Varnsdorf, a.s., IČO:25042149, DIČ CZ25042149, Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1150
GSM brána: 606623533, tel.412375556-8

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel./fax: 412 397 203
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář –
M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30–11:30 a 12:30–16:30
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

zasedání
zastupitelstva
Zastupitelstvo města
Dolní Poustevna bude zasedat
v pondělí 23. 4. 2018 v 16:30
v zasedací místnosti na úřadě.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Na základě směrnice pro vytvoření a použití finančních prostředků
z Fondu rozvoje města na území města Dolní Poustevna a příslušných
k. ú., vyhlašuje Zastupitelstvo města Dolní Poustevna výběrové řízení
na poskytování půjček z tohoto fondu pro rok 2018. Žádosti budou přijímány od 1. 4. 2018 na předepsaných tiskopisech, které jsou k dispozici na Městském úřadě v Dolní Poustevně nebo na webových stránkách
města. V letošním roce budou podporovány žádosti zaměřené k vylepšování energetické náročnosti a vzhledu rodinných domů - ploty, zateplení a oprava fasád, výměna oken a oprava/rekonstrukce střešní krytiny.
K žádosti je nutno doložit všechny uvedené přílohy včetně fotodokumentace. S vyplněním žádosti a doložením potřebných listin Vám
rádi pomůžeme a poradíme - 412 397 221 kl. 34 Ing. Zděnka Šulcová.
Zápůjčky z FRM Dolní Poustevna 2018
Příjem žádostí
Kde: Městský úřad Dolní Poustevna
Od kdy do kdy: od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018.
Účel: Vylepšení vzhledu rodinných domů – výstavba, rekonstrukce,
obnova.... ploty, fasády, okna a střechy.
Čerpání: Kolik: max. 150.000,- Kč + 1 % ročně.
Čas: po podpisu smlouvy převod finančních prostředků na účet občana, až do doby vyúčtování 30.11.
Čas splátky: měsíční, splátky v následujícím roce po čerpání. Min.
částka 500,- Kč u půjčky do 30.000,- Kč. Min. částka 1.000,- Kč u půjčky
do 50.000,- Kč. Min. částka 1.700,- Kč u půjčky do 140.000,- Kč. Min.
částka 1.850,- Kč u půjčky do 150.000,- Kč.
Splátky lze domluvit a nastavit individuálně dle potřeb občana, ale
zároveň tak, aby byla platba zápůjčky vyrovnána do 7 let od počátku
splácení.
Zděnka Šulcová

KRÁTCE Z JEDNÁNÍ ZM
Částečný výpis usnesení ZM ze dne 26. března 2018
- ZM schvaluje konečný seznam změn ÚP v rámci podaných podnětů,
které budou řešeny v rámci pořízení Změny č. 2 ÚP Dolní Poustevna
- ZM schvaluje vybudování mlatové cesty (přístupu) pro soc. terapeutickou dílnu v objektu čp. 388, Dolní Poustevna
- ZM schvaluje výměnu kotlů v objektu čp. 349, Dolní Poustevna
- ZM schvaluje podání žádosti na dotaci na pořízení drtiče/štěpkovače
- ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Revitalizace vybraných lokalit, Dolní Poustevna“ s firmou Gabriel s.r.o., Terezín
- ZM schvaluje vyhlášení VŘ na zápůjčky z Fondu rozvoje města (ploty, zateplení a oprava fasád, výměna oken, oprava/rekonstrukce střešní krytiny)
- ZM schvaluje ceník na pronájem neb. prostor a sportovišť v Dolní
Poustevně
- ZM schválilo ceník za svoz komunálního odpadu na letní období
(ceny zůstávají stejné) a svoz bioodpadu (zdarma)
- ZM schvaluje průjezd cyklistického závodu Tour de Zeleňák městem
Dolní Poustevna dne 1.9.2018
- ZM schvaluje koncert hudební skupiny MIRAI v Národním domě
dne 18. 6. 2018
- ZM schvaluje nákup a umístění 44 ks směrových ukazatelů ve městě
- ZM schvaluje přihlášení města Dolní Poustevna do soutěže „Vesnice
roku“
Dále:
Na pozici APK byl přijat nový zaměstnanec. Započaly práce na výstavbě chodníku v ulici Vilémovská. Dne 19. 4. 2018 proběhne slavnostní otevření stezky Nová Víska - Langburgersdorf.
Zuzana Bednářová
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NOVÉ ZNÁMKY
Od 1. 5. 2018 platí nové známky na svoz SKO. Budou v prodeji
v pokladně Měú a cena zůstává stejná jako v zimním období.

SVOZ BIOODPADU
Ve středu 4. 4. 2018 začíná svoz BRKO v hnědých nádobách. Frekvence bude 1x za 14 dní.
Prosíme občany, aby své nádoby přistavili ke svozové trase vždy v brzkých ranních hodinách, příp. den předem.

Poplatky za rok 2018
Znovu upozorňujeme nájemce pozemků o zaplacení poplatku za
pronájem.
Splatnost poplatku za psa je k 30. 6. 2018. Úhradu je možno provést v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu v pokladně MěÚ Dolní Poustevna, příp. zaslat bezhotovostně na účet
města.

UMĚLECKÁ DUHA
Ve čtvrtek 8. března se na Základní škole Velký Šenov konalo další
kolo soutěže DUHA. Tematika byla různorodá. Šárka Sádovská měla za
úkol dokreslit obraz PRAHA barevnými pastely, Radana Sádovská modelovala v keramické dílně 3D velikonočního zajíce a Kristýna Šolcová,
Iva Tomková, Natálie Karpíšková, Simona Křížová a Linda měly za úkol
poznávat lidové písně a písničky z pohádek, doplňovat slova v lidových
písních, určovat názvy not, podle fotografií pojmenovat české zpěváky
a zpěvačky a na závěr vytvořit velikonoční vajíčko z barevného papíru.
Holky byly šikovné a nakonec se umístily na krásném 3. místě!
Mgr. Blanka Rožánková
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CO SE VLEČE, NEUTEČE

ZÁHADA HLAVOLAMU

Ve středu 14. března všechny děti z mateřské školy spolu s žáky první
a druhé třídy shlédly v loutkovém divadle hudební pořad „Co se vleče,
neuteče“ v podání krejčíka Honzy. Společně jsme si zazpívali a hravou
formou zopakovali dny v týdnu, roční období a měsíce. Krejčík Honza
nás pochválil za spolupráci a velice se mu líbilo, že děti znají jeho písničky.

Žáci šesté a sedmé třídy navštívili v úterý 13. 3. 2018 divadlo ve
Varnsdorfu. Kultovní klukovský román s hororovými prvky od Jaroslava
Foglara, převedený na divadelní prkna, Záhada hlavolamu, představil
divadelní soubor AHA. Představení bylo opravdu napínavé, místy
komické a velmi strhující.
Bc. Dana Tobišková

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
Výlohu pana Mgr. Vomáčky i letos vyzdobili žáci naší školy pěknými výrobky s velikonoční nebo jarní
tématikou. Děkujeme panu Vomáčkovi za poskytnutí prostor a pevně
věříme, že mezi nás už jaro brzy
zavítá.
ZŠ a MŠ Dolní Poustevna

Divadelní představení a návštěva muzea
VÍTÁNÍ JARA – SVĚTOVÝ DEN VODY
Ve čtvrtek 22. 3. jsme si v mateřské škole připomněli Světový den
vody. Celý týden byl právě vodě, jejímu významu a důležitosti pro život
věnován v obou třídách. V rámci výchovně vzdělávacího programu děti
zpívaly, cvičily, malovaly a vytvářely výrobky na toto téma, samozřejmě nechyběly ani pokusy – krystalizace vody, vsakování, vpíjení barev,
změna skupenství, bublání. Čtvrtek byl poté pojat i jako den k vítání jara
– cvrnkání kuliček, skákání gumy, jízda na kole, skákání panáka, házení
na cíl, péče o semínka – to vše bohužel v budově školy. Sněžení nás ale
neodradilo od krátké procházky a výzdoby zahrady vajíčky. Snad se nám
písní „Jaro, jaro už je tu“ podařilo to správné jarní počasí přivolat.
Mgr. J. Jirmanová

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
V pondělí 5. 3. 2018 se naši recitátoři zúčastnili oblastního kola soutěže Dětská scéna 2018, která se konala v Domě dětí a mládeže v Rumburku. Na této soutěži nás v 1. kategorii reprezentovali Lucie Tesaříková
a Jan Koubek, ve 2. kategorii nás reprezentovala Kateřina Jindrová a ve
3. kategorii Veronika Koubková a Ivana Tomková. Všichni si přivezli
Pamětní list soutěže.
Všem patří poděkování za pěkné vystoupení
Vlasta Zbořilová

V pátek 16. března jsme se s žáky osmé a deváté třídy vypravili do
libereckého Naivního divadla na představení s názvem: „Řekl bych
nějakej vtip a pak bych umřel smíchy“. Představení nás nadchlo svými
vizuálními efekty, aktuálním tématem vztahů rodičů a dětí a světem
počítačových her. Druhý bod programu nás zavedl do Jablonce nad
Nisou. V místním Muzeu skla a bižuterie jsme vyráběli náhrdelníky,
brože a poté vyplňovali pracovní listy v expozici. Obohaceni zajímavými
informacemi a novými zážitky jsme se vrátili do svých domovů.
třídní učitelky

AKCE ZŠ
10. 4.
12. 4.
14. 4.
16. 4.
18. 4.
18. 4.
18. 4.
19. 4.
19. 4.
20. 4.
25. 4.
25. 4.
25. 4.
30. 4.
2. 5.
7. 5.

Setkání s historičkou – 1. st. Medvídek z Titaniku, 2. st.
Vznik republiky
1. kolo přijímacích zkoušek na střední školy
Zlatý list – přírodovědná soutěž v Ústí nad Labem
2. kolo přijímacích zkoušek na střední školy
Třídní schůzky
Mc Donaldś cup (4. a 5. třída)
1. lekce plavání (MŠ, 3. a 4. třída)
Zápis do 1. třídy
Duha ve Šluknově
Den Země – projekt ve spolupráci s Městem
Šluknovská liga – florbal
2. lekce plavání (MŠ, 3. a 4. třída)
Mc Donaldś cup (1. – 3. třída)
Ředitelské volno
3. lekce plavání (MŠ, 3. a 4. třída)
Ředitelské volno

AKCE MŠ
21. 4.
27. 4.
14. 5.
15. 5.
24.5.

Pochod za vodníkem Česílkem - sobota dopoledne
Čarodějnický rej na zahradě - dopoledne
Zápis do mateřské školy: 12–16 hodin - plakátek upřesní informace
Oslava Dne matek v MŠ
Dětská olympiáda mateřských škol v Jiříkově
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ZHODNOCENÍ PROJEKTU HOKEJE
V sobotu 24. 3. jsme karnevalem na ledě ukončili zimní část projektu
hokeje, finančně podporovaným Euroregionem Nisa. České i německé
děti se každou sobotu učily bruslit na zimním stadionu v Rumburku formou her a soutěží. Naším cílem nebylo vychovat nové Jágry, ale motivovat děti k pohybu. Za půl roku udělali všichni velký pokrok a doufám,
že je to i bavilo. V závěru každého bruslení došlo i na hokej, kterého se
zúčastnily i holky a rozhodně se nenechaly před kluky zahanbit. Svoje
kosti si protáhli i někteří rodiče, a tak nezbývá než doufat, že se nám podaří realizovat tento projekt, ze kterého byl částečně financován i hokej
poustevenských Kanců, i příští rok.
Radek Sádovský
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nejen na zahajovací pěvecko-recitační vystoupení, ale vymezili si čas i na společné tvoření jarních dekorací. Děkujeme
všem, kteří tak podpořili své děti i naše učitelky, vychovatelky a asistentky. Malé občerstvení, na kterém se podílely naše
paní kuchařky, snad přišlo všem vhod. Na druhém stupni si
žáci připravili s některými vyučujícími předvedení znalostí, schopností a aktivit a společně doufali, že o jejich finální
dílo bude ze strany rodičů a veřejnosti přeci jen větší zájem.
Přesto jsme přesvědčeni, že představení anglicky mluvících
zemí - samozřejmě v angličtině, promítání fotografických
hádanek našeho města, předvedení fyzikálních pokusů napříč ročníky, projekt nejstarších žáků o holocaustu i hry
s hlavolamy přinesly radost i poznání všem, kteří dorazili.
Děkujeme těm, kteří nelitovali času a výkony žáků si přišli
prohlédnout.
Mgr. Marcela Králová

WINTER CLASSIC
Winter Classic DP 2018 zimní stadion v Dolní Poustevně 3.3. 2018.
Hokejové mezinárodní utkání pod širým nebem na zimním stadionu
v Dolní Poustevně: HC Kanci Dolní Poustevna a HC Baileys Tachov versus Eishirsche Sebnitz skončilo spravedlivou remízou 6:6. Super akce
a velké díky starostovi obce Robertu Holcovi a zastupitelstvu za přípravu
plochy a realizaci nového stadionu.
Zdeněk Bašta, foto: Tomáš Fúsek

VÝZVA
Městský úřad připravuje instalaci Městského informačního systému (MIS) formou infocedulí v lokalitě Dolní Poustevna, Horní
Poustevna, Karlín, Marketa a Nová Víska. Vyzýváme tímto všechny
soukromé subjekty, které mají zájem o reklamu a propagaci své činnosti, ať se informují na MěÚ Dolní Poustevna – správa majetku.
Tibor Heller

VELIKONOČNÍ KONCERT
27. března proběhl v Centru setkávání tradiční jarní koncert, na kterém své umění předvedli naši mladí flétnisté, klavíristé, zpěváci a recitační soubor Drak.

AKCE NA DUBEN
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ
Letošní den otevřených dveří na obou stupních základní
školy byl koncipován trochu jinak než v předešlých letech.
Důvodem je hledání optimálních časů a aktivit pro rodiče
a přátele školy, které by vedly ke zvýšené návštěvnosti. Tradičně na 1. stupni bylo více rodičů a prarodičů, kteří chtěli
vidět své děti ve školním prostředí. Někteří se přišli podívat

10. 4.
14. 4.
19. 4.
21. 4.
29. 4.
30. 4.

Debata se starostou a vedením města - Centrum setkávání
Jarní závod ve střelbě - Čtverec
Otevření přeshraniční stezky
Svoz nebezpečného odpadu
Koncert v Centru setkávání
Pálení čarodějnic

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Dokonalá
Gilly Macmillan
Pro všechny, kteří ji znají, je
Zoe Maiseyová – dětský génius
a hudební senzace – jednoduše
dokonalá. Jenomže před několika lety zavinila Zoe tragédii.
Svůj trest si odpykala a teď je
zase volná. Matka a otčím ji
a jejího nevlastního bratra
všemožně podporují v jejich
nadání ke hře na klavír. Ten
den je čeká životní vystoupení.
O půlnoci však Zoeyinu matku naleznou mrtvou…

Kryštofovy nebetyčné maléry
Markéta Zahradníková
Anděl Kryštof je strážce učedník druhé třídy. Jednou z něj
vyroste anděl strážný, jenže
v tom je právě ta potíž. Neví se,
kdy to „jednou“ bude. Podle
Kryštofa nejlíp hned. Nemůže
se dočkat, až se mu jeho svěřenec – kluk se stejným jménem
– konečně narodí. Všechno
má totiž svůj čas, což v nebi
platí dvojnásob. V nebi je vůbec spousta věcí jinak než dole
na zemi. Naštěstí je tu Kryštof,
který nám to všechno stihne
objasnit, zatímco lítá z maléru do maléru. Nejspíš budete
vejrat, zírat nebo čubrnět, protože má pro vás ty nejžhavěj-
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ší nebeské novinky. Zkrátka
pokud ještě nemáte vlastní
nebe, doporučuji navštívit to
Kryštofovo ve veselých příbězích o trampotách jednoho
malého raubíře, který je shodou okolností budoucí anděl strážný. Na místě je však
varování – toto vyprávění
nemá uspávat, ale probouzet.
Cesta kolem světa očima dětí
Malvina Miklós
Procestuj s námi země blízké i vzdálené. Dozvíš se,
jak vypadají lidé, kteří tam
žijí, co dělají nejraději, jaká
mají oblíbená jídla, jaké mají
zvyky a tradice, která místa
ve své zemi nejvíce obdivují
a spoustu dalších úžasných
věcí. O všem ti budou vyprávět místní kluci a holky. Budeš
s nimi řešit zapeklité hádanky,
učit se slovíčka a nakonec si
můžeš zahrát i skvělou stolní
hru! Super hra v knize!

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

SOUTĚŽ
V KNIHOVNĚ
V knihovně od března do
června opět probíhají vědomostní kvízy pro všechny
žáky I. a II. stupně ZŠ. Soutěžit mohou přijít i ti, co nejsou
registrovaní čtenáři knihovny.
Vylosování opět proběhne na
Školní akademii a výhry budou knihy.
Lucie Englerová

Poustevník
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ZIMNÍ LIGA

Třetí turnaj Zimní ligy mladých nadějí Šluknovského výběžku ve
Vilémově se vydařil a přinesl opět nejedno překvapení.
Za účasti 5 týmů přípravek do 10-ti let a 5 týmů do 12-ti let pod patronací Schrödingerova institutu proběhl třetí ze čtyř turnajů populární
Zimní ligy mladých nadějí ve sportovní hale ve Vilémově. Všech deset
účastníků – Vilémov, V.Šenov, D.Poustevna, Šluknov a Mikulášovice,
obdrželo ceny a diplomy, věnované Schrödingerovým institutem. Byli
odměněni i nejlepší jednotlivci v obou kategoriích a to nejlepší hráči,
brankáři a střelci. Ve skupině do 10-ti let vyhrál Šluknov před V.Šenovem, ve skupině do 12-ti let pak D.Poustevna před Šluknovem. Nejlepší
brankář do 10-ti let – Platil (Šluknov), hráč – Vorel (V.Šenov) a střelec - Dušík (Šluknov 5 gólů). Nejlepší brankář do 12-ti let – Hauser (D.
Poustevna), hráč - Marciňák (V.Šenov) a střelec - Holub (D.Poustevna
4 góly).
Do 10-ti let:
Hauser – Kalčík, Šolc, Vaxmanský M., Barák
DP – Šluknov
0–2
- V. Šenov
2–3
Barák 2
- Mikulášovice
2–1
Barák, Jírovský
- Vilémov
1–1
Barák
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MEMORIÁL J. HORÁKA

Vítězem 21. ročníku memoriálu J.Horáka starých gard nad 35 let se
v Mikulášovicích stalo mužstvo – SG Vilémov.
Letošní 21. ročník satelitního turnaje starých gard od 35 let v halové
kopané – Memoriál Josefa Horáka – pořádal FK Mikulášovice ve své
hale. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů, když těsně před turnajem se odhlásil
Šluknov. Hrálo se 2x10 minut, systémem každý s každým.
Naše výsledky:
SG Vilémov – SG Dolní Poustevna 9:0, SG Dolní Poustevna – SG Lipová 2:4 (Kramer 2),
SG Velký Šenov – SG Dolní Poustevna 2:7 (Kramer 2), SG Mikulášovice – SG Dolní Poustevna 4:4
(Gaži 2, Kramer, Karpíšek).
Tabulka:
SG Vilémov
SG Mikulášovice
SG Velký Šenov
SG Lipová
SG Dolní Poustevna

4400
4211
4112
4112
4013

24: 5
14:15
14:13
12:15
8:24

12
7
4
4
1

Nejstarší hráč: Bedřich Grohmann (ročník 1959 SG Lipová), Nejlepší
brankář: Pavel Müller (SG Velký Šenov), Nejlepší střelec: Petr Jirásek
(10 branek SG Vilémov), Nejlepší hráč: Miroslav Vích (SG Mikulášovice)
Složení týmu: Moravec B. ml. – Karpíšek D., Kramer P., Škrabák
J., Gaži F. ml., Jarisch D., Soukup V. st.
Putovní pohár a hodnotné ceny předávali zástupci FK Mikulášovice.
Další 22. ročník bude pořádat SG Dolní Poustevna.
P. Kramer

Do 12-ti let:
Hauser – Holub, Chalánek, Kramer, Liška
DP – Šluknov
2–0
Holub, Chalánek
- V. Šenov
0–0
- Mikulášovice
1–0
Barák
- Vilémov
5–0
Holub 3, Chalánek 2
Poslední turnaj Zimní ligy mladých nadějí Šluknovského výběžku
ve Vilémově se opět vydařil a přinesl znovu nejedno překvapení.
Za účasti 5 týmů přípravek do 10-ti let a 5 týmů do 12-ti let pod patronací Schrödingerova institutu proběhl poslední turnaj populární Zimní
ligy mladých nadějí ve sportovní hale ve Vilémově. Všech deset účastníků
– Vilémov, V.Šenov, D.Poustevna, Šluknov a Mikulášovice, obdrželo ceny
a diplomy, celkoví vítězové pak poháry. Byli odměněni i nejlepší jednotlivci samostatně v obou kategoriích, a sice nejlepší hráči, brankáři a střelci.
Dále bylo provedeno celkové hodnocení celé zimní ligy. Ve skupině do
10-ti let vyhrál Šluknov před V.Šenovem, ve skupině do 12-ti let pak D.
Poustevna před Šluknovem. Za celou ligu pak - nejlepší brankář do 10-ti
let – Platil (Šluknov), hráč – Stanko (Šluknov) a střelec - Vorel (V.Šenov 16
gólů). Nejlepší brankář do 12-ti let – Hauser (D.Poustevna), hráč - Černý
(Mikulášovice/Vilémov) a střelec - Holub (D.Poustevna 22 gólů).
Do 10-ti let:
Barák – Kalčík, Šolc, Vaxmanský M., Ungr, Jírovský
DP – Šluknov
0–3
- V. Šenov
0–3
- Mikulášovice
0–3
- Vilémov
6–0
Šolc 3, Barák, Jírovský, Kalčík
Do 12-ti let:
Hauser – Holub, Chalánek, Kramer, Liška, Bareš
DP – Šluknov
1–1
Chalánek
- V. Šenov
6–0
Holub 4, Chalánek, Liška
- Mikulášovice
4–0
Holub 2, Chalánek 2
- Vilémov/Mik. 4 – 1
Holub 2, Chalánek 2
P. Holub – nejlepší střelec 4. turnaje, 8 branek, A. Chalánek – nejlepší
hráč 4. turnaje
Celkové tabulky po závěrečném kole:
Do 10-ti let:
1. Šluknov
2. Velký Šenov
3. D.Poustevna
4. Vilémov
5. Mikulášovice

38:6
31:18
24:24
11:33
13:36

41 b.
28 b.
20 b.
13 b.
12 b.

Do 12-ti let:
1. D.Poustevna
2. Šluknov
3. Mikulášovice
4. Vilémov/Mik.
5. V.Šenov

43:7
16:13
13:22
11:21
7:27

41 b.
26 b.
16 b.
14 b.
13 b.

P. Kramer

27. ROČNÍK ŠLUKNOVSKÉ LIGY
Ve středu 28. 3. 2018 se naše škola zúčastnila 3. kola 27. ročníku
Šluknovské ligy. Na pořadu dne byl basketbal.
Naše družstvo ve složení: David Tran, Filip Tomek, Patrik Fitzl, František Frnčo, Bohouš Medek a Jan Bareš odjíždělo s přáním
uhrát dobrý výsledek. Přes 2 měsíce jsme při TV basketbal trénovali, ale moc šancí jsme si nedávali.
Sehráli jsme celkem 5 zápasů, ve kterých jsme nastříleli 18 bodů
a 28 dostali. Vyhráli jsme dva zápasy a tři prohráli. Důvodem proher
nebyla herní převaha soupeřů, ale neproměňování střeleckých pokusů a zbytečné ztráty míčů při zakládání našich útoků. Přes velké
nasazení a bojovnost jsme obsadili 4. místo, když na 3. stačilo mít
o jednu výhru více. Chválím!!!!
Vedoucí družstva a ředitel ŠL – Mgr. Pavel Kramer

Poustevník
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JEŠTĚ JEDNOU ROK 2017
Ve 3. dílu si připomeneme další úpravy sportovního areálu, tentokrát
zanedbaného volejbalového hřiště. Starý povrch byl odstraněn a nahrazen novým podložím, vhodným k vybudování beach volejbalové plochy.
Současně vzniklo kompletní oplocení a chodník, který bude v letošním

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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roce doplněn lavičkami. Nové fasády se dočkala budova MÚ a to včetně
nového oplocení. Zbývající část oplocení, včetně pozemních úprav, bude
dokončena v tomto roce.
Pavla Sklenářová

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař –
MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra – Jitka Nedvědová
Dolní Poustevna
PO -7–10.30 sestra
Út - 7 –12.30 sestra
8.30 –10.30 lékař
Čt - 7–13 sestra
10 –12 lékař
Pá - 7–13.30 sestra
Vilémov
Po - 11 – 15 sestra
11.30 – 12.30 lékař
Út - 13 – 15 sestra

PORADNA ZŮSTÁVÁ V PONDĚLÍ 8-9 HOD., POPŘÍPADĚ
K LÉKAŘI DLE DOMLUVY.

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
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