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POVODNĚ 2021

PROSÍME O FINANČNÍ POMOC

V sobotu 17. července zasáhla naše město blesková povodeň. Ještě začátkem měsíce července jsme zahájili sbírku na neštěstí, které postihlo
Moravu. Nikoho asi ani nenapadlo, že za pár dnů se na Dolní Poustevnu navalí v tak krátké době takové velké množství vody. Konkrétně
130 litrů na čtverečný metr. Vše bylo důsledkem celodenních srážek,
které po celou dobu zvyšovaly intenzitu. Výsledkem toho bylo vylití
vody z koryta potoka. Zaplaveno bylo na čtyřicet nemovitostí. Přes veškerou snahu všech dobrovolníků, zaměstnanců úřadu a hasičů, kteří dělali maximum možného pro ochranu majetku občanů a majetku města,
vnikla voda u více jak deseti domů i do obytných prostor, kde vyplavila
kuchyně, obývací pokoje, ložnice. Zkrátka neštěstí. Bohužel, příval vody
byl tak rychlý a masivní, že se nepodařilo uchránit vše. I přesto bych
chtěl touto cestou všem poděkovat. Nasazení, snaha a ochota, se kterou se snažili všichni pomáhat, byla nepřehlédnutelná. Hned v neděli
jsme začali s odklízením škod a další pomocí zasaženým obyvatelům. Ze
správy hmotných rezerv jsme dovezli potřebné nářadí pro úklid (kolečka, lopaty, košťata, dezinfekční a úklidové prostředky), které jsme rozdali potřebným. Na hlavních komunikacích pomáhala s úklidem Správa
a údržba silnic. V ulicích se pohybovalo několik jednotek sborů dobrovolných hasičů a všichni zaměstnanci úřadu.
(pokračování na straně 3)

Není tomu tak dlouho, kdy jsme pomáhali a skládali se na pomoc potřebným, které potkalo neštěstí na Moravě a také na Lounsku.
17. 7. 2021 se přes Dolní Poustevnu prohnala velká voda. Někteří, kteří
přispěli Moravě, jsou dnes také v nesnázi, voda se jim prohnala jejich
nemovitostmi. Vyplavila podlahy, zničila vybavení, elektrotechniku.
Tito obyvatelé bohužel žijí v záplavové oblasti a nelze jejich majetek
proti těmto přírodním katastrofám pojistit. Proto se na vás obracíme
s prosbou o pomoc. Sbírka bude probíhat do konce září 2021. Vytvořili
jsme TRANSPARENTNÍ ÚČET, na který můžete zasílat finanční podporu, kterou budeme povodní zasaženým obyvatelům města předávat
formou darovací smlouvy. Za každou korunu předem děkujeme!!!
Číslo transparentního účtu: 123-3126100297/0100
Robert Holec, starosta města Dolní Poustevna

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Přípravy na letošní městské slavnosti vrcholí. Po loňském „covidovém
roce“, kdy jsme museli slavnosti zrušit, se situace ohledně pandemie coronaviru konečně zklidnila. Můžeme se tedy těšit na tradiční zářijové
veselí. Spousta muziky, zábavy pro děti, dobrého jídla a pití. Těšíme se na
vás 11. září v parku u I. stupně základní školy. Začínáme v 11:00 hodin.
Robert Holec, starosta města
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář –
M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30–11:30 a 12:30–16:30
PRACOVNÍ DNY
pondělí–pátek

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

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 572
petr3kral@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí–středa–pátek
14:00–17:00
sobota
11:00–16:00
(každý lichý týden)

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař –
MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra–Jitka Nedvědová
Dolní Poustevna
PO–11:00–15:00 sestra
ÚT–07:00–12.30 sestra
08.00–10.00 lékař
ČT–07:00–13:00 sestra
10:00–12:00 lékař
PÁ–07:00–13.30 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223, 412 397 197
Vilémov
PO–07:00–10:30 sestra
08:30–09:30 lékař
ÚT–13:00–15:00 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223
Ordinujeme dle ordinačních
hodin po předchozí telefonické
domluvě.

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

bEZPLATNÁ LINKA čez
800 850 860

PODĚKOVÁNÍ
Rodiny Jarolímova, Skořepova a Trnkova tímto děkují starostovi města Dolní Poustevna panu Robertu Holcovi, jeho týmu a dárcům finanční
sbírky „Pro obyvatele postižené bleskovými povodněmi“ za okamžitou
pomoc, jak materiální, tak finanční, při povodni ze dne 17. 7. 2021 v části města Horní Poustevna.
Děkuji tímto panu starostovi a celému Městskému úřadu Dolní Poustevna za pomoc při povodni, která mě a mou rodinu zasáhla v sobotu
17. 7. 2021. Děkuji za velikou ochotu a vstřícnost při řešení této hrozné
situace. Moc si toho vážím, protože v dnešní době je takovýchto hodných lidí málo a pan starosta je muž na svém místě.
Jana Pokorná, Dolní Poustevna
Moc děkuji za dárky a kytičku od pana starosty a místostarosty k životnímu jubileu.
Marta Válková
Srdečně děkuji všem, kteří mi pomohli při červencové povodni.
Petr Patlejch, Jolana Přibylová
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ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 –16:30
Úterý 09:00–14:00
Středa 12:00–18:00
Čtvrtek 09:00–14:00
Pátek ZAVŘENO
Ordinujeme dle ordinačních
hodin po předchozí telefonické
domluvě.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Matej Tvorík
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 07:00–12:00
Úterý 12:00–17:00
Středa 07:00–12:00
Čtvrtek 12:00–17:00
Pátek 07:00–10:00
Odběry krve (pondělí, středa,
pátek) 06:30–07:00

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

ZUBNÍ POHOTOVOST
14. –15. 8. 2021
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4, Děčín III
412 511 619
21. –22. 8. 2021
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2, Děčín 1
412 511 482
28. –29. 8. 2021
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
412 151 056
4. –5. 9. 2021
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
412 539 298
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.
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POVODNĚ 2021
(dokončení ze strany 1)
Na pomoc přišli také dobrovolníci, nejen z našeho města. Hrubý úklid
na městském majetku jsme během prvních dní zvládli odklidit. Občanům jsme dle možností rozvozili kontejnery, které jsme bezplatně sváželi do sběrného místa. To bylo celý týden denně otevřeno a sloužilo
potřebám občanů. Hned v pondělí jsme ve spolupráci s hasiči města rozvozili vysoušeče všem, kteří o ně projevili zájem. V pondělí také došlo
k statické prohlídce mostů, počítaly se škody na komunikacích a městském majetku. Zasažené obyvatele kontaktoval Úřad práce s možností
okamžité mimořádné pomoci, dále organizace Člověk v Tísni, Spirála,
Ústecký kraj a Sluchátko. Zasaženým jsme nabídli pomoc s vyplněním
žádostí o pomoc z nadace Agrofert, dále jsme domluvili možnost nákupu podlahových krytin. Hned ve středu jsme ve spolupráci s Komerční
bankou a Ústeckým krajem uspořádali a spustili veřejnou sbírku formou transparentního účtu. V prvních dnech se na účtu nashromáždilo
více jak 1,2 milionu korun! První část peněz mají poškození již na svých
účtech. V dalším přerozdělování budeme pokračovat, aby byly finance
vyčerpány do poslední koruny. Transparentní účet bude aktivní do konce září tohoto roku. Za každou zaslanou korunu moc děkujeme!
Rád bych znovu vyslovil podporu a lítost všem, které toto živelné neštěstí zasáhlo. V případě potřeby jakékoli pomoci se neváhejte i nadále
obracet na městský úřad, pokud to bude v našich silách, rádi pomůžeme.

3

TEREPEUTICKÁ LINKA SLUCHÁTKO

Terapeutická linka není krizovou linkou, je linkou do terapie. Mezi
nejčastější potíže, se kterými se klienti na linku obrací, patří různé typy
úzkostných stavů, problémy ve vztazích (partnerský nebo mezi rodiči
a dětmi), dlouhodobé smutky a osamělosti. Často volají i lidé, kteří nedávno ztratili zaměstnání, potkalo je úmrtí v rodině či trpí depresí. Část
klientů se chce informovat o možnostech péče o psychické zdraví nebo
potřebují pomoc při hledání psychoterapeuta.
Jak linka funguje a co můžete očekávat, když zavoláte?
Po vytočení čísla 212 812 540 v provozní době linky (během léta vždy
od pondělí do čtvrtka 10:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00) uvedené na www.
linkasluchatko.cz je volající spojen s psychoterapeutem, který se mu bude
věnovat až 50 minut. Terapeut se přizpůsobí tomu, co volající potřebuje řešit, a veškerá sdělení jsou důvěrná. Klient si může rezervovat další
termín své distanční psychoterapie, setkat se se svým terapeutem takto
může až třikrát. Klienti postižení živelnou pohromou mají možnost
čerpat na lince v rámci dlouhodobé podpory po neštěstí hovorů šest.
Služba je poskytována zdarma, klient platí pouze běžné poplatky svému
telefonnímu operátorovi. Klient zůstává v anonymitě, identifikován je
pouze na základě telefonního čísla, ze kterého volá. Můžeme Vám zavolat
i zpět, vyplňte formulář na www.linkasluchatko.cz a my se Vám ozveme.
Kdo na lince pracuje?
Na lince týdně dobrovolně pomáhá přes 30 odborníků. Službu poskytují členové České asociace pro psychoterapii a další profesionálové
splňující kvalifikační kritéria asociace.

POMÁHAJÍCÍ TÝMY

Sčítání škod na městském majetku. Hned druhý den po povodních
jsme začali pracovat na vyčíslení škod také na městském majetku. Tato
suma bude velmi důležitá pro pojišťovnu a její plnění naší smlouvy. Již
dnes víme, že nám pojistka zdaleka nenahradí škody. Dnes se částka pohybuje těsně pod dvaceti miliony korun! Největší položku tvoří poškozené mosty. Zde částka přesáhla 16 milionů korun. Sedm z celkových
patnácti mostů musíme odstranit a vystavět nové. Další položkou jsou
škody na komunikacích, ty se vyšplhaly téměř k milionu korun. Celkové
číslo škod na městském majetku bude známo v řádech dnů. V dalším
vydání vás budeme informovat. Možná již budeme vědět i to, z jakých
peněz budeme všechny škody napravovat. Jsme v jednání s pojišťovnou,
krajem i úřadem vlády.
Ještě jednou bych chtěl všem moc poděkovat, všem dobrovolníkům,
hasičům, zaměstnancům i občanům za podporu, pomoc a solidaritu.
Děkuji opravdu všem. Zdržím se tentokrát vyjmenovávání, protože nechci na někoho zapomenout.
Nerad bych končil negativně, dovolím si tedy zmínit jednu, dle mého
názoru, nejdůležitější věc - během povodní se nikomu nic vážného nestalo, všichni občané města jsou v pořádku! To i přes všechnu tu hrůzu
beru jako velmi důležitou a dobrou zprávu.
Všichni se držte a opatrujte!!!
Robert Holec, starosta města

Vážení občané bleskovou povodní zasažených obcí Šluknovského výběžku, v sobotu 17. 7. 2021 došlo v místech vašich obcí k přírodní katastrofě v podobě bleskové povodně, která poničila vaše obydlí, majetek
i vaše okolí. Naštěstí nedošlo k žádné ztrátě na životech. Vaše psychické
prožívání však mohla tato událost hluboce zasáhnout a vy se s ní můžete
hůře vyrovnávat. Proto mimo hmotné a materiální pomoci vám naše
týmy krizových interventů nabízí i psychickou pomoc a podporu.
Dopady této události se mohou projevit následovně:
- mohou se objevit pocity strachu a bezmoci
- pocit bezpečí a kontroly nad situací může být otřesen
- přítomen může být i pocit napětí, úzkosti, lekavost
- mohou se objevit změny tělesných funkcí (nechutenství, únava, poruchy spánku, aj.)
- mohou nastat změny v chování (vyhýbání se místu události, výbuchy zlosti, nečekané změny nálad).
Tyto pocity a změny jsou přirozenou reakcí na mimořádnou situaci.
Pokud pocity přetrvávají déle než šest týdnů, je třeba se jimi zabývat!
Všímejte si, zda vy sami nebo někdo ve vašem okolí nepotřebuje pomoc!
Ve vašich obcích na základě spolupráce s vašimi starosty, zastupiteli
a pověření Ústeckého kraje nyní krom dobrovolníků a týmů poskytujících humanitární pomoc působí týmy odborníků poskytujících pomoc
s vyrovnáváním se s událostí. Můžete se na ně obrátit přímo při jejich
návštěvě obce nebo se s nimi kontaktovat prostřednictvím pracovníků
úřadu nebo na níže uvedených kontaktech.
Pro doprovázení a psychickou podporu se můžete obrátit na:
Spirála, Ústecký kraj, z. s., Ústí nad Labem, K Chatám 22
Centrum krizové intervence mail@spirala-ul.cz
Linka pomoci ÚL 475 603 390 non-stop provoz
Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice 721 696 797
Diecézní charita
703187 446

Litoměřice

roman.strizenec@ltm.charita.cz

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
e-mail: pomoc@diakoniespolu.cz 242 487 826 (od 9 do 17 hodin)
Za pomáhající týmy Bc. Zuzana Lešková, Koordinátorka pomoci

NABÍDKA ODBĚRŮ A ROZBORU
VODY ZE STUDNY
Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí nabízíme zdarma rozbory vody ze studny obyvatelům, kteří byli zasaženi povodní. V případě zájmu se prosím obracejte na mobil: 736 536 911 nebo na e-mail:
starosta@dolnipoustevna.cz
Robert Holec starosta města
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
Z organizačních důvodů je nutné, aby se žák ke školnímu stravování
přihlásil v průběhu posledních 14 dnů v měsíci srpnu.
· osobně v jídelně
· telefonicky na tel. čísle 412 397 913
· e-mailem na adresu: jidelna@zsdpou.cz
Přihlášky jsou dostupné ve školní jídelně nebo ke stažení na školním
webu: www.zsdpou.cz v záložce školní jídelna.
Hana Tesaříková – vedoucí školního stravování

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Jak jsem již v minulém výtisku informoval, uspěli jsme s žádostí o dotaci na opravu místních komunikací. Již nyní pomalu končí výběrové
řízení. Rozhodnutí a finální výběr dodavatele se uskuteční na dalším zasedání zastupitelstva města Dolní Poustevna 12. srpna 2021. Do konce
roku poté opravíme další vybrané komunikace za více jak šest milionů
korun.
Robert Holec, starosta města

Böhmische Strasse v Sebnitz
Böhmische Strasse v Sebnitz bude zcela uzavřena od 9. srpna 2021 do
25. září 2021. V čase od 17:30 do 6:30 je trasa plně přístupná. Ve zbývajícím čase je nutno použít objízdnou trasu.

KONTROLA SZIF
V průběhu měsíce července proběhla na městském úřadu další
kontrola. Tentokrát ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
Kontrolována byla dotace na mobilní vybavení pro pořádání kulturních akcí. Vše proběhlo naprosto v pořádku. Můžeme se těšit na další
příchozí peníze, které nám SZIF díky bezproblémové kontrole zašle
na náš účet.
Robert Holec, starosta města

PRÁDELNA JIŘÍKOV

Prádelna Jiříkov dostává nové vybavení
V předchozím článku (v dubnovém čísle
poustevenských novin) jsme Vám blíže představili Skupinu společností „…a máme pro Vás
práci!“, která se už 10 let zaměřuje na zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením a sociálním vyloučením. Ve Šluknovském výběžku aktuálně zaměstnáváme přes 150 zaměstnanců. Jsme rádi, že se nám daří postupně postupovat kupředu, a to i přes nelehkou situaci v rámci světové
pandemie, která i pro nás znamenala poměrně velké komplikace. Museli
jsme hodně řešit organizaci práce, protože většina našich zaměstnanců je z rizikové skupiny a taky jsme pocítili uzavření ubytovacích a restauračních zařízení, které tvořili velkou část našich klientů. Těší nás,
že situace se již zlepšuje, a věříme, že se k nám tito klienti co nejdříve vrátí. Tato doba nás však přinutila, stejně jako mnoho dalších firem
a podnikatelů k novým věcem, a tak jsme začali prát i pro jednotlivce.
Již máme zprovozněné sběrné místo pro veřejnost ve Varnsdorfu. Tuhle
službu ocenily zejména maminky, které musely kromě řešení pracovních úkolů z domácí kanceláře zajišťovat i domácí výuku svých ratolestí,
suplovat školní jídelnu i družinu, a samozřejmě musely také zajistit běžný chod domácnosti. „Jak nám bylo řečeno několika zákaznicemi, velmi
dobře jim padlo, když alespoň jednu z těchto činností mohly přehodit
na „někoho jiného“ a my jsme rádi, že jsme takto těmto maminkám
mohli pomoct,“ říká obchodní ředitel Lukáš Michalčin. I navzdory krizi
pokračuje stěhování naší brněnské centrály do nových, větších prostor,
a v Jiříkově postupně dokončujeme drobné stavební úpravy na budově bývalého domova sociálních služeb ve Štefánikově ulici, kde je naše
místní centrála a také provozovna prádelny. Prádelna JIŘÍKOV dostala
nové plynové sušičky, které znamenají ekologičtější provoz oproti elektrickým. Pro naše zákazníky to také znamená, že naše služby budou ještě
kvalitnější. Přece všichni víme, že „nové koště lépe mete, než to staré.“
V nejbližších době chystáme otevření sběrného místa pro veřejnost také
ve městě Jiříkov, a to přímo v provozovně prádelny, abychom našim zá-
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kazníkům usnadnili přístup k našim službám. Těší nás, že i přes nelehké
chvíle v této době, jste stále s námi!
Lukáš Michalčin – obchodní ředitel
Prádelna Jiříkov se rozjíždí, ale potřebujeme pomoc!
V předchozím článku jsme Vám představili zařizování nové pobočky
Prádelny Jiříkov, v Jiříkově, a dnes se Vám chceme trošku pochlubit, ale
i poprosit o pomoc. Zájem o naše služby je poměrně velký, a tak již po
několika měsících od otevření pereme v průměru 300 kilogramů prádla
denně. Naším cílem je toto číslo pokořit, a prát 500 kilogramů prádla za
den. A proto potřebujeme pomoc! Rádi nabídneme práci lidem, kteří
mají zájem pracovat. Do našeho kolektivu prádelny v Jiříkově pod vedením Jaroslavy hledáme pracovníka, který se bude společně starat o chod
prádelny, o praní prádla, třídění, žehlení prádla a další. Pokud máte zájem, nebo víte o někom, kdo by o tuto práci mohl mít zájem, dejte nám
vědět a pomozte nám dosáhnout našich cílů!
Kontakt na personální je personalistika.jirikov@mpvp.cz

OČKOVÁNÍ
Ve všech krajích České republiky probíhá monitorování proočkovanosti obyvatel. Celkově jako kraj má Ústecký kraj k datu 6. 7. 2021 míru
proočkovanosti 56,8%. V kategorii obcí v rozmezí 750–1999 obyvatel,
kam spadá i Dolní Poustevna, je to 58,2% proočkovanosti. V této kategorii se v rámci Ústeckého kraje nachází 19 obcí, Dolní Poustevna je
s 53,4 % na osmém místě. Do stavu proočkovanosti se počítají i údaje o očkování alespoň jednou dávkou. Znovu prosíme všechny občany
o zvážení a registraci k očkování.
Stav proočkovanosti v Dolní Poustevně k 6. 7. 2021.
Celkem věk 16+ let: Populace 1429, očkovaní 53,4 %, neočkovaní
666.
Kategorie věk 60+: Populace 391, očkovaní 78,3 %, neočkovaní 85.
Kategorie věk 50–59 let: Populace 201, očkovaní 51,7 %, neočkovaní 97.
Kategorie věk 30–49 let: Populace 545, očkovaní 47,7 %, neočkovaní 285.
Kategorie věk 16–29 let: Populace 292, očkovaní 31,8 %, neočkovaní 199.
V kategorii věk do 16 let: Populace 298, očkovaní 0,0 %.
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ŽENSKÉ KLÁNÍ
V sobotu 10. 7. 2021 se v tenisovém areálu v Dolní Poustevně pořádal
turnaj ve dvouhrách žen. Turnaj byl určen pro členky klubu a pro pozvané. Za pěkného počasí se do turnaje přihlásilo 8 žen, které pak byly
rozlosovány do dvou skupin po čtyřech. Hrálo se na jeden klasický set.
Nejlépe si vedly hráčky Alena Karpíšková a Hana Militká (obě bez ztráty
setu). Ze skupin postupovaly všechny hráčky a to do KO pavouka. Do finále se nakonec probojovala Linda Vaníčková, která nestačila na zkušenější Hanku Militkou. Ve finále s ní prohrála 6:4. O třetí místo se utkaly
Alena Karpíšková a Andrea Vaníčková. Vítězkou tohoto souboje se stala
Alena Karpíšková. Všechny hráčky ale nakonec prohlásily – Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Celkové pořadí: 1. Hana Militká, 2. Linda Vaníčková, 3. Alena Karpíšková, 4. Andrea Vaníčková, 5. Věra Třešňáková, 6. Marie Chmůrová,
7. Jitka Brýlová, 8. Petra Koblihová.
A nakonec bych chtěl poděkovat všech organizátorům za pomoc při
turnaji a panu Luďkovi Třešnákovi a Zdeně Mickové za krásné ceny do
turnaje. Foto z turnaje je na facebook/tenis Dolní Poustevna.
Marek Bureš
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středa/ zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic. Odjezd z Dolní Poustevny od autobusové zastávky – Dolní Poustevna střed v 8.00 hodin.
Program zájezdu: návštěva výstaviště, večeře.
Cena zájezdu pro členy a děti: 200,- Kč, pro ostatní důchodce:
300,- Kč, pro ostatní: 400,- Kč, pro ZTP/P 100,- Kč. V ceně je zahrnuté
vstupné na výstaviště.
Přihlašujte se na číslo telefonu: 723208526 u paní Florianové.
Předsedkyně STP Olga Müllerová

PLÁŽÁK 2021

Plážák 2021, turnaj v plážové odbíjené - Beachvolleyball turnier.
Hc Kanci Dolní Poustevna pořádají turnaj dvojic v plážovém volejbalu na osvětleném pískovém kurtu v Beach clubu Marina bar Dolní
Poustevna určený pro všechny amatérské hráče i začátečníky, tentokrát
ve stylu Ibiza párty s muzikou, koktejly a bazény. Začínáme v sobotu
21. srpna v 10 hodin. Přihlášky na Facebooku nebo na tel. +420/602335299,
zdenekbasta@email.cz. Přihlásit se můžete i na místě hodinu před začátkem turnaje. Startovné a vstupné je stokoruna na osobu. Hraje se podle
oficiálních pravidel plážového volejbalu, ale hodně benevolentních. Soupeři se mohou těsně před zápasem dohodnout na úpravě pravidel. Ředitel
turnaje je pan Michal Pavlovič a hlavním rozhodčím pan Miroslav Balák.
Pro vítěze jsou připraveny originální keramické poháry a medaile z dílny
Jana Krále. Přísný zákaz startu profesionálů pod pokutou milión korun!
Kašpaři a maškary vítány. Po turnaji afterpárty u bazénu s Dj Vápnem.
Vstupné 100Koruna. Pro děti, postižené a důchodce vstup volný. Relax
klub & Marina bar, Beach club Marina bar Dolní Poustevna. MARIŇÁCKÝ STANDARD: Bazén, bar vodou chlazený, gril centrum, pergola s bublinkovou vanou, muzika, pískové a antukové hřiště, posilovna,
sauna, Wifi a minikemp. Kola a motorky vítány.

AKTIVITY PRO DĚTI

BEZPLATNÝ TÁBOR

Ve spolupráci se Spirálou nabízíme všem občanům zasažených povodní možnost poslat děti na bezplatný tábor do Campu Soseň, doprava
na místo je pro děti zařízena. Pro školní děti, ubytování v chatkách, termín 15.–21. srpen 2021. V případě zájmu pište na dcr@radka.info nebo
volejte na telefon 734 468 449.

SOUSTŘEDĚNÍ

Pozvánka na taneční a pohybové soustředění
Děvčata a kluci, máte-li v termínu
23. 8.–3. 9. 2021 ještě volno a jste-li pohybově nadaní, přijměte naše pozvání
na soustředění s Mistrem tance a učitelem jógy, který s vámi stráví 14 dní (denně
10–17.00 hod v Hohnsteinu a Dolní Poustevně) a můžete s ním zažít
mnoho legrace a mnohému se naučit. Nejen pohyb, tanec, hudba, meditace, ale i další prázdninové aktivity a výlety budou součástí programu.
Akce je určena pro české i německé děti, po celou dobu bude přítomen
i tlumočník. Díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti je soustředění pro účastníky zdarma. Posledních několik volných míst. Přihlášky a více info – Martina Böhme- 606 644 270 nebo facebooková stránka.
Těšíme se na vás

ZÁJEZD

Svaz tělesně postižených občanů v České republice , z. s. , místní
organizace Dolní Poustevna, IČO: 71230386 pořádá dne 15. 9. 2021 /

Softbalový klub Dolní Poustevna připravil
pro děti prázdninový program za podpory Česko-německého fondu budoucnosti v termínu
9.–22. 8. 14 - denní aktivity pro děti s každodenním sportovním a doprovodným programem (výtvarné, kreativní, hudební či kulturní
činnosti, výlety do okolí a prázdninové hry). Denně 10–18.00 hod. Akce
je určena pro české i německé děti. Program je připraven českými i německými pedagogy, přítomen bude po celou dobu také tlumočník. Díky
podpoře Česko-německého fondu budoucnosti je akce pro účastníky
zdarma, bez účastnického poplatku! Počet účastníků je omezen, přihlášení prosíme tel. 737 946 348 – Radka Kreibichová, info o česko-německých projektech 606 644 270 – Martina Böhme. Těšíme se na Vás!

DOPRAVA V ČESKÉM ŠVÝCARSKU
Nové turistické linky do národního parku aneb nechte auto doma!
Turistická doprava je díky Ústeckému kraji a dlouhodobému působení obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko na velmi dobré úrovni. Příkladem toho je řada nových turistických spojů i produkt Dráha
národního parku. Především je nutno zmínit nové dálkové turistické
víkendové vlaky. Z Prahy jezdí do konce října přes Mladou Boleslav,
Doksy a Jedlovou Lužickohorský rychlík do Krásné Lípy a Mikulášovic. Jde přitom o obnovení přímého spojení metropole s Šluknovským
výběžkem.Podobně nový vlak Trilex z Liberce přes Žitavu a Varnsdorf
do Mikulášovic s okamžitým přestupem směr Bad Schandau a Děčín
znamená propojení oblasti Jizerských hor se Saským a Českým Švýcarskem a jezdí také o víkendech do konce října. Druhou sezonu zahajuje
provoz turistický autobus z České Lípy do Jetřichovic.Spojení atraktivních cílů jako je skalní hrad Sloup, sklářské město Nový Bor, historické
město Česká Kamenice s Jetřichovickými skalami je vskutku ojedinělé
a zpřístupňuje najednou cíle Lužických hor i Labských pískovců. „V samém srdci národního parku se projeďte silničním vláčkem od hraničního přechodu obcí Hřensko až na Mezní Louku. Dopřejte dětem i sobě
odpočinkovou jízdou s výhledy do Německa, na říčku Kamenici i na
Pravčickou bránu. Vláček je tu pro vás denně do konce října,“ říká Jiří
Rak, koordinátor dopravy v o.p.s. České Švýcarsko.
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Sny o vůni citronů
Kajsa Ingemarsson
Mohlo by se zdát, že Agnes
má svůj život pevně pod kontrolou. Rozkročena jednou nohou ve Stockholmu a druhou
v poklidném rodném městečku,
za zády s rodinou, která je vždy
připravena ji podpořit, milujícím přítelem, skvělou prací,
nejlepší kamarádkou, kterou
zná jako své boty. Je tomu ale
skutečně tak? Náhle se všechny její jistoty začínají jedna po
druhé bortit a zanedlouho nezůstane v životě Agnes kámen na
kameni. Když jí kamarád nabídne, aby společně otevřeli novou
restauraci, nemá už co ztratit…

Prastará hladomorna
Thomas Brezina
Nový případ pro tebe a Klub
Tygrů! Vezmi lupu a zapoj se
do pátrání.
Klub Tygrů je v úzkých. Společenství Bílých rytířů je chce
přinutit, aby našli prastarou
hladomornu, ve které má být
držen v zajetí jeden z jeho členů. Pokud to Tygři odmítnou,
vyděrači unesou Biggiinu tetu!

srpen 2021
Luk, Biggi a Patrik se tedy
pouštějí do horečného hledání, při němž jim jde nejednou
doslova o život...Zapoj se do
pátrání i ty a zažij celé dobrodružství z první ruky!

Ať žijou mikrouti
Radkin Honzák
Láska možná prochází žaludkem, ale celý náš život řídí
útroby… Známý psychiatr,
publicista a vysokoškolský
pedagog píše poutavě, poučně, originálně i s humorem
o střevním mikrobiomu, jemuž
se také říká „střevní mozek”.
Tento nově objevený hybatel se
podílí na našem metabolismu,
imunitě i řídících procesech.
Mění náš pohled na léčbu cukrovky, deprese i mnoho dalších
nemocí. Jak střevní mikrobiom
ovlivňuje naše chování? Jaký
je vztah mezi složením mikroorganismů v našich střevech
a rozvojem civilizačních chorob? Jaká je spojitost mezi mikrobiomem a obezitou? A jaké
potraviny konzumovat a kterým se raději vyhnout, aby byli
mikrouti spokojení a pracovali
pro naše dobro?

Další nové
knihy
naleznete na
webových
stránkách
města
v sekci
Volný
čas –
Knihovna.
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TOUR DE FEMININ
Tak jako každý rok se začátkem července uskutečnil další ročník mezinárodního ženského cyklistického závodu Tour de Feminin. Pomyslný štafetový kolík hlavního organizátora závodu po dlouholeté tvrdé
práci převzal od pana Jiřího Vícha spolek MANDAVAN pod vedením
Jana Novoty. Hlavní rozhodčí byla Simona Davídková, která má
dlouholeté mezinárodní zkušenosti s řízením těchto velkých závodů.
Celé čtyři závodní dny proběhly hladce a my byli svědky výborných
sportovních výkonů. Letos zavítal peloton do Dolní Poustevny
v sobotu, ve třetí etapě, která měřila více jak sto kilometrů. Touto
cestou bych rád poděkoval všem dobrovolníkům a pomocníkům,
kteří pomohli s uzavírkou místních komunikací a také s koordinací
na frekventovaných křižovatkách. Poděkování patří také všem výše
uvedeným za výbornou spolupráci. Gratulujeme k velmi dobře
zvládnutému závodu.
Již dnes připravujeme ve spolupráci s panem Novotou a paní Davídkovou zářijový TOUR DE ZELEŇÁK. I zde potřebujeme zhruba na
dvacet pět pomocníků, kteří pomohou s řízením dopravy. Případné
zájemce o spoluorganizování „Zeleňáku“ vítáme. Můžete se hlásit do
konce měsíce srpna na městském úřadu. Děkujeme.
Robert Holec, starosta města
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ROCKOVÉ LÉTO

Uvolnění koronavirových omezení na začátku června využil Softballový oddíl North Star a ve spolupráci s Klang Manufaktur Sebnitz
uspořádal v krátkém časovém termínu tři hudebně kulturní akce. Akce
proběhly ve vylepšených prostorách Fajn Klubu.
12. června se konala ROCK CORONA III., za účasti německých kapel
BLACK KARMA, TRANSISTOR TRIP, české skupiny TOHARD
a domácích KRLEŠ.
Pouhý týden na to, 17. června, následovala ROCK CORONA IV., kde
vystoupily kapely LAST CARESS a GENERATION BREAK DOWN
z Německa, NA KNOP Company a zlatý hřeb – nejlepší AC/DC revival
v ČR - AC-CZ.
3. července se konal již 7. ročník středověkých slavností. Odpolední
pohodu navodil JAZZ BAND Erwina Schrödingera. Po tradiční historické scénce jsme si připomněli klasické rockové pecky s kapelou
SUROVEJ ŠTEFAN. Po soutěži v pojídání ovocných knedlíků již rozjeté publikum dostal do varu KABÁT revival. Závěr krásného dne vyšperkovala skvělá drážďanská skupina MORLAS MEMORIA. Všechny akce se zdařily i díky perfektnímu servisu osazenstva Fajn Klubu.
Část výtěžku byl pořadateli poukázán na konto Člověk v tísni.
Závěrem jedna smutná zpráva. Nečekaně nás opustil kamarád Franta Tureček. Náš dvorní fotograf, který doprovázel softballový oddíl na
všech jeho akcích a vytvářel skvělé fotografické reportáže z našeho pěkného sportu. Jménem oddílu vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině.
Autor: RK
Foto: Středověké slavnosti
Autor: Jiří Fišer

TOUR DE ZELEŇÁK

Přihlašování na Tour de Zeleňák spuštěno!
Každoročně první sobotu v září se ve Šluknovském výběžku koná slet
všech milovníků cyklistiky. V roce 2021 to bude již 37 let, co se před
legendární hospodou Zelený strom v Rumburku sešlo pár nadšenců,
aby objeli společně výběžek… Registrace na letošní ročník byla spuštěna již 1. července a systém přihlašování, ozkoušený posledními roky,
zůstává formou „soutěže“, tedy kdo se dřív přihlásí, ten méně platí.
Zároveň z kapacitních důvodů na trati a především na rumburském
náměstí byl stanoven limit 800 účastníků (550 na Zeleňák a 250 na
Obra). Tradiční triko závodu si lze předobjednat do konce července,
číslo se jménem pak bude mít každý předem přihlášený do 15. srpna
na internetových stránkách www.zelenak.cz nebo osobně v Informačním centru na rumburském Lužickém náměstí. Trať Obr Zeleňáku je
opět součástí dnes již velmi prestižního seriálu největších silničních
závodu v ČR s názvem RoadCup! Ve vloženém závodě Speciálů jsou
osvědčené kategorie historických a horských kol, historických silniček Classico a koloběžky. Večerní kulturní program, dětské závody,
dárek pro předem přihlášené, divácká tombola a jiné jsou již řekněme
stálicí na programu celého dne. Tváří letošního jubilejního ročníku
Tour de Zeleňák bude opět exprofesionál, kterého rozhodně uslyšíte
i během komentovaného přímého přenosu vysílaného na stránkách
RoadCycling.cz a na velkoplošné obrazovce přímo na Lužickém náměstí v Rumburku. Jeho jméno si ale ještě pár dní necháme pro sebe.
O dalších atraktivních novinkách, které jsou momentálně v jednání,
vás seznámíme pár dní před závodem. Tour de Zeleňák s sebou přináší
samozřejmě i drobná dopravní omezení, proto již nyní informujeme
řidiče, že první sobotu v září bude zejména centrum Rumburku, ale
také významná část výběžku zasažena stovkami cyklistů, kteří si přijedou užít jeden z nejstarších amatérských závodů v ČR. Pevně věříme,
že se vše obejde bez zásadních komplikací a ohleduplnost všech přítomných zvítězí.
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