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FLORBAL

Dne 6. 7. 2019 se konal v Dolní Poustevně 1. ročník
Mezinárodního florbalového turnaje v kategoriích
junioři a dospělí. O rostoucí popularitě plánovaného
turnaje hovoří skutečnost, že se jej letos napoprvé zúčastnilo celkem 7 týmů ze 2 zemí (ČR+DE). V juniorské kategorii zvítězilo družstvo z Dolní Poustevny,
na druhém místě se umístilo juniorské družstvo ze
Sebnitz. V kategorii dospělí zvítězil florbalový team
„Kateřinky“ ze Šluknova, na druhém místě skončila
„Rybnišťská garda“ a třetí místo vybojovalo florbalové družstvo z Dolní Poustevny. Akce byla podpořena
Ústeckým krajem z programu Podpora komunitního života na venkově
pro rok 2019.
Iveta Malá

STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI
7. července 2019 se konaly další Středověké slavnosti. Letošní slavnosti byly věnovány výročí 600 let od 1. pražské defenestrace. Zahájení
proběhlo u pomníku mistra Jana Husa, kde byla položena kytice k uctění jeho památky. Poté se průvod vydal městem k restauraci Fajn, kde
byla připravena všelidová zábava. K vidění, mimo jiné, byla hraná scénka, která všem zúčastněným objasnila, jak to tenkrát doopravdy bylo
s vyhozením konšelů z oken a začátkem husitských válek. Následovalo
vystoupení populární skupiny Děda Mládek Illegal Band a hudební produkce v rámci afterparty pokračovala až do ranních hodin.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Dne 2. 9. 2019 v 8.00 hodin dojde v Centru
setkávání k slavnostnímu přivítání nových
prvňáčků.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

JUBILANTI V ČERVENCI
Tak jako každý měsíc, se i v červenci konalo setkání jubilantů s panem
starostou Robertem Holcem. Pozvání přijali: paní Jaroslava Krejzová
a pan Josef Berenreiter. Popřát jsme byli také paní Drahomíře Hokeové
a Miluši Staubmannové. Všem byla předána gratulace s finančním dárkem, kytice a upomínkové předměty města.
RP

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
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

MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý 08:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek 08:00 – 11:30

ZUBNÍ POHOTOVOST

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

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

ZUBNÍ LÉKAŘ

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

tel.730 157 572
petr3kral@seznam.cz

LOUTKOVÉ DIVADLO
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10. – 11. 8. 2019
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343

INZERCE
Prodám palivové dřevo z našeho lesa: cena za PRM 300 Kč z odvozního místa (množstevní sleva).
Tel.: 602 200 339, Václav Žák

ČTYŘHRA ŽEN
Tenisový oddíl Dolní Poustevna pořádá dne 31.8. 2019 turnaj ČTYŘHA ŽEN. Přihlášky a podrobnosti o turnaji na telefonu 721413026.
Zdeňka Micková

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Ve dnech 16. 8. 2019 – 25. 8. 2019 bude v Centru setkávání zavřeno.

17. – 18. 8. 2019
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4 Děčín III
412 511 619
24. – 25. 8. 2019
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
31. 8. – 1. 9. 2019
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
412 519 622
7. – 8. 9. 2019
MDDr. Kadlecová Daniela
Teplická 1850/60A Děčín
412 531 330

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 12. 8. 2019 v 17:30
v zasedací místnosti na úřadě.
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PROHLÁŠENÍ
Prohlášení poslance Saského zemského sněmu z volebního obvodu
Saské Švýcarsko Jense Michela k současným rozhovorům o zlepšení lékařské péče ve Šluknovském výběžku:
„Je ohromující, jak se starostové regionu, v čele s panem Holcem,
zasazují o vylepšení lékařské péče svých občanů. Také při rozhovorech
s politiky v Praze a se zástupci velkých českých zdravotních pojišťoven
jsem se setkal s otevřenou atmosférou a obrovskou vůlí řešit dané téma.
My na saské straně jsme vždy ochotni spolupracovat s našimi sousedy
jako rovný s rovným. To platí samozřejmě i v oblasti lékařské péče. Jsme
připraveni na jednání a krátkodobá řešení. Jen tak se nám může podařit
více rozvíjet regiony mezi Drážďany a Prahou. 30 let poté, co se více
otevřely hranice, by nás v oblasti lékařské péče staré hranice neměly rozdělovat.“ Jsem připraven zodpovědět Vaše případné dotazy.
S pozdravem Jens Michel poslanec Saského zemského sněmu

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování 17 starostek a starostů Šluknovska a senátora Zbyňka
Linharta personálu Lužické nemocnice.
Vážení zaměstnanci rumburské nemocnice! Dovolte nám, abychom
vás oslovili alespoň tímto nedokonalým způsobem. Rádi bychom Vám
vyjádřili podporu a poděkování. Všem, lékařům, sestrám a zdravotnickému personálu Lužické nemocnice, kteří navzdory dlouhodobým problémům i nejisté budoucnosti nemocnice nedáváte hromadné výpovědi,
ale i nadále většina z Vás poskytuje dle svého nejlepšího vědomí a svědomí služby a pomoc obyvatelům a návštěvníkům Šluknovského výběžku.
V kritické situaci tím pomáháte zachovat dostupnou zdravotní péči
v našem zapomenutém kraji.
Velmi si vážíme Vašeho postoje, který zase posiluje naši důvěru a jistotu, že má smysl se i nadále snažit a dělat, co je v naších společných silách
a možnostech, abychom nemocnici v Rumburku, pracovní místa a zdravotní péči ve Šluknovsku zachovali i do budoucna v prospěch nás všech.
Situace je v posledních týdnech velice hektická a nejistá, na druhé
straně je stále reálná naděje, že nemocnice v Rumburku bude i do budoucna fungovat. Ať už se podaří zvrátit insolvenci a převzít ji silným
partnerem anebo snad rychlým projitím insolvenčním řízením. Nic
není jisté. Snad jen to, že se snažíme dlouhodobě jednat se všemi zúčastněnými a odpovědnými, ačkoliv k dané problematice máme minimum
kompetencí. Ještě jednou díky a pevné nervy, věříme, že do měsíce bude
situace jasnější a snad i pozitivnější!
Za starosty Šluknovska s poděkováním a v úctě:
Zbyněk Linhart, senátor, Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa,
předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska, Robert Holec, starosta města
Dolní Poustevna, předseda Dobrovolného svazku obcí Sever

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POJIŠŤOVNA „RBP“
V průběhu měsíce července proběhlo jednání s jednou ze sedmi zdravotních pojišťoven RBP. Byli jsme osloveni a informováni o záměrech
této pojišťovny, která má nejvíce pojištěnců okolo uhelných dolů na
Moravě. Ráda by rozšířila své portfolio o naše území, Šluknovský výběžek. Chystají se zřídit kamennou pobočku ve Šluknově. V jejich nabídce je i umožnění přeshraniční zdravotní péče. Zanedlouho by do každé
schránky měl přijít leták s informacemi, proto tento článek zmiňuji. Zatím je vše v počátcích. Požaduji spoustu dalších informací, abych mohl
být konkrétnější. Domlouváme termín schůzky do Centra setkávání,
kde se budete moci přijít i vy osobně tázat na věci, které vás na toto téma
zajímají. Co vše nabídka RBP přinese zatím nevím, ale pozitivní je, že
se o výběžek někdo zajímá a chce danou situaci řešit. Rýsují se i další
možnosti od více zdravotních pojišťoven, o nich více v článku „Schůzka
na ministerstvu zdravotnictví“.
Robert Holec, starosta města

SCHŮZKA NA MINISTERSTVU
ZDRAVOTNICTVÍ
Dne 30. 7. 2019 proběhlo jednání na ministerstvu zdravotnictví. Dle
seznamu účastníků můžeme mluvit o velmi důležité schůzce, která by
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mohla brzy přinést průlom v otázce přeshraniční zdravotní péče. Na
jednání byl ministr zdravotnictví, pan Adam Vojtěch, dále jeho náměstci a poradci, přítomni byli také zástupci všech sedmi zdravotních pojišťoven a na druhé straně ministryně zdravotnictví a sociálních služeb
za Sasko, zemský poslanec za Sasko, velvyslanec SRN sídlící v Praze na
ambasádě a vedoucí a ředitelé okolních nemocnic v Německu. Vlivem
štěstí a častého dotazování jsem mohl u této schůzky být přítomen osobně. Intenzivně se projednával podpis memoranda mezi Českou republikou a Saskem. Memorandum řeší spoustu drobných věcí a podmínek,
ke kterým nemám zcela přístup. Prioritou je umožnit občanům vybrané
zdravotní ošetření v Německu. O tom, jak bylo jednání konstruktivní, hovoří fakt, že by vše mělo být podepsáno v rámci týdnů. A co víc,
slavnostní podpis by měl být na hranicích mezi městy Dolní Poustevna a Sebnitz. Věřím, že vše, co zaznělo v zasedací místnosti ministra
zdravotnictví, bude dodrženo a k podpisu dojde v plánovaném termínu.
Bylo by to hezké zakončení téměř tříleté práce na toto téma. O všem vás
budu informovat.
Robert Holec, starosta města

ŘIDIČI POZOR
V letních prázdninových měsících, tedy v červenci a srpnu, probíhá
srnčí říje. Ta je spojena zejména se zvýšenou aktivitou zvěře. Nebezpečí
na vás i vaši rodinu číhá prakticky na všech silnicích mimo města. Dále
přichází varování, že pokud přeběhne přes cestu jeden kus, lze očekávat,
že ho budou následovat další. Myslivci se v minulých letech snažili zvěř
od silnic všemožně odlákat pomocí různých látek. Látkami naparfemovanými pachem dravců, hlavně medvědů a rysů, se natíraly stromy a napouštěl textil. Ovšem i tyto látky mají velmi omezený účinek do doby,
než pach vyprchá. Jezděte proto opatrně a buďte připraveni, že i vám
může přes cestu kdykoliv přeběhnout srnčí zvěř, zejména za východu
a západu slunce.
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SVATBA

Dne 29. 06. 2019 ve 12 hodin vstoupili do stavu manželského Ondra
Pajer a Lucie Gendráčová. Přejeme vše nejlepší na společné cestě životem.
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Ředitel školy je volen na dobu 6ti let. Před uplynutím této doby lze
v zákonných lhůtách konkurs vyhlásit. Přihlášeni byli čtyři uchazeči.
Komise jednohlasně doporučila a na první místo zvolila stávající paní
ředitelku, paní Diessnerovou. Osobně, jak jsem uvedl na zastupitelstvu města, s komisí souhlasím. Proto jsem paní ředitelce předal jmenování do funkce ředitelky školy. Gratuluji a přeji mnoho pracovních
úspěchů.
Robert Holec, starosta města

NÁKUP BÝVALÝCH SKLADŮ FIRMY
VELTA PLUS

V průběhu letošního roku přišla úvaha, kam přesunout sběrné místo vzhledem ke stávající situaci. Z mnoha návrhů bylo v zastupitelstvu
jednohlasně odsouhlaseno, že se město pokusí vyjednat dobré podmínky a koupí bývalé sklady firmy Velta Plus. Byl jsem pověřený vyjednávat o ceně. Ta úplně původní byla stanovena na cca 6 500 000,- Kč.
Nová, vyjednávací cena, začala na částce 3 900 000,- Kč. Po několika
jednáních byla dohodnuta výsledná cena, která byla v zastupitelstvu odsouhlasena. Nyní je zažádáno o vklad do katastru nemovitostí. Klíče
od skladů již máme. V současné době probíhají přípravné práce a brzy
bude sběrné místo přestěhováno a otevřeno. Výsledná cena činí 3 000
000,- Kč. Není to málo, ale vzhledem k velikosti objektu, se z mého
pohledu jedná o výhodnou koupi. Můžeme mluvit o jedné z velkých, ač
ne zcela plánovaných investic letošního roku.
Robert Holec, starosta města

LETNÍ AKADEMIE
VYHODNOCENÍ LETNÍHO TVOŘENÍ
DĚTÍ A RODIČŮ 2018/2019

V úterý 25. 6. proběhlo poslední vyhodnocování domácího tvoření
dětí a rodičů v tomto školním roce, a to na téma „S čím pracujeme na
zahradě“. I přes malou účast se sešly krásné výtvory. Dětská porota opět
oceňovala výrobek, který se nejvíce líbil. Po sečtení bodů byli vyhlášeni
vítězové a byla jim předána zasloužená odměna. Vyhrál zahradní domeček Evelínky Kovářové. 1. místo Evelínka Kovářová, 2. místo Pavlínka
Snášelová, 3. místo Terezka Macigová, 4. místo Fanda Salaba, Honzík
Diessner, 5. místo Vojta a Markétka Koubkovi, Alenka a Týnka. Již se
těšíme na nové výtvory v dalším školním roce.
JJ

20. 6. 2019 se v Centru setkávání konala již tradiční letní akademie,
kterou pořádá ZŠ Gabriely Pelechové. Po úvodním proslovu pana starosty Roberta Holce a ředitele školy pana Miroslava Marka, začala
vlastní akademie, pojatá jako hudební festival San Poustevno. Festival
byl zahájen pokřikem Dneska to rozjedem, který se naučili i přítomní
diváci. První vystoupení se neslo ve stylu pořadu Tvoje tvář má známý
hlas a navštívila nás opravdu spousta populárních osobností. Následovalo hudební vystoupení vos, divadelní provedení básně Když rodiče
odejdou do kina a děti zůstanou samotné doma, hudební číslo Barevné
klacky, hudebně taneční vystoupení a závěr patřil vyzvání ke společnému tanci pro všechny zúčastněné.

LETNÍ KINO V DOLNÍ POUSTEVNĚ
KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE
ŠKOLY

Na konci školního roku proběhlo konkursní řízení, které má zřizovatel, rada nebo starosta (v případě, že město radu nemá) právo vyhlásit.

Měsíc červenec přinesl dvě večerní promítání v našem zrekonstruovaném parku u pošty. Myslím, že se letní kino v našem městě stává příjemnou tradicí prázdninových měsíců. Chtěl bych touto cestou poděkovat
za hojnou účast všem divákům. Tato dvě promítání navštívilo dohromady téměř 500 milovníků letního kina. Poděkování patří i zaměstnancům
úřadu, kteří pomáhají zajišťovat přípravy, občerstvení a celý chod této
noční události. Další, třetí promítání, je dohodnuto na 23. 8., čímž vás
rád všechny zvu.
Robert Holec, starosta města
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DOBRÁ SPOLUPRÁCE HASIČŮ
A OBČANŮ

V Dolní Poustevně není mnoho sakrálních památek. Pieta u hranice
s Německem, několik křížků a velký katolický kostel Sv. Archanděla
Michaela. Kostelu jistě neprospělo zatékání dešťové vody do základů.
Z obou stran vchodu do kostela nebyla funkční dešťová kanalizace.
I přes velkou snahu hasičů se v loňském roce nepodařilo závadu odstranit, nikdo totiž vlastně netušil, jak je kanalizace vedená. Díky panu
Karlu Bednářovi, který bydlí naproti v blízkosti kostela, jsme našli za lípou u kraje cesty čistící jímku s vyústěním kanalizace. Jímka byla zcela
zasypána při úpravách svahu nad cestou ke kostelu. Kořeny lípy, tráva,
hlína…, tam že by mělo něco být? Místo označené panem Bednářem
jsme tedy pečlivě prozkoumali, jímku našli a vyčistili. Kanalizační potrubí bylo za roky nefunkčnosti zcela zanesené. A znovu jsme požádali
o pomoc Sbor dobrovolných hasičů Dolní Poustevna.
Ve čtvrtek 18. července 2019 přijeli velkým hasičským vozem (Martin Červený, Vít Kopáček a Pavel Svoboda) a tlakovou vodou potrubí
důkladně vyčistili a ještě prohloubili příkop, kterým voda odtéká. Dílo
se podařilo, voda odtéká, ale kam? Při obnově veřejného svodu dešťové
vody se zapomnělo na velkou plochu střechy kostela, ze které je třeba
vodu někam odvádět…Hasičům za jejich obětavou pomoc patří upřímné poděkování. Poděkování patří též panu Bednářovi, protože bez něj
bychom nevěděli, že čistící jímka existuje. Ušetřili jsme nemalé výdaje
spojené s vybudováním nového potrubí k odvedení dešťové vody.
Za Farnost Dolní Poustevna Evženie Stavělová.
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krétní rodiny, které pomohl. „Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl
vytvořit registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském účtu
pak každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje podpora Dobrých andělů v takto
těžké situaci pomoc nejen finanční, ale také psychickou – mají pocit, že
na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou se tak více věnovat tomu, co
je důležité.“
Markéta Křížová, PR manažerka

PLÁŽÁK 2019

Plážový volejbal turnaj dvojic (Beach volleyball turnier) 17. 8. 2019
od 10 hodin.
HC Kanci Dolní Poustevna pořádají ve spolupráci s městem Dolní
Poustevna, Beach clubem Marina bar a Fajnklubem Plážák 2019 – turnaj
v plážovém volejbale ( Beach volleyball turnier). Beach club MARINA
BAR Dolní Poustevna: Dj, after párty u bazénu, koktejlový bar, gril, opékání buřtů a kotlíkový guláš, nohejbal, bar vodou chlazený.
Mariňácký standard: Bazén, bar vodou chlazený, osvětlené pískové
hřiště na plážový volejbal, antukové hřiště na nohejbal, grilcentrum,
koktejlový bar, disco, televize, muzika, wifi, sauna a posilovna. Přihlášky na telefonu 602335299- Zdeněk nebo zdenekbasta@email.cz. Přihlásit se můžete i na místě hodinu před začátkem turnaje.
Relax klub & Marina bar, Dolní Poustevna, Nádražní 433, Česko.

PÉTANQUE – KOULENÁ 2019

Francouzské koule turnaj dvojic ( Pétanque turnier) 31. 8. 2019 od
10 hodin Beach club MARINA BAR Dolní Poustevna.
HC Kanci Dolní Poustevna pořádají ve spolupráci s městem Dolní
Poustevna, Beach clubem Marina bar a Fajnklubem Pétanque 2019 –
KOULENÁ, turnaj ve Francouzských koulích.
Mariňácký standard: Bazén, bar vodou chlazený, osvětlené pískové
hřiště na plážový volejbal, antukové hřiště na nohejbal, grilcentrum,
koktejlový bar, televize, disco, muzika, wifi, sauna a posilovna.
telefon: 412397145, 602 335299 email: zdenekbasta@email.cz
Relax klub & Marina bar, Dolní Poustevna, Nádražní 433, Česko

ZÁJEZD

DOBRÝ ANDĚL

252 dětí a 208 rodičů ze 123 rodin na Děčínsku podpořili Dobří
andělé. Pomáhat je potřeba i nadále.
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo dítěte
– dopadne jeho tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve kterých se objevila rakovina nebo jiné
vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají
překlenout těžké životní období. „Kromě výdajů spojených s léčbou či
rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného
onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci – Dobří andělé
– podporují tisíce rodin po celé České republice. „I když peníze nikdy
nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní
výlet,“ dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Děčínsku desítky dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě
rodin, v nichž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním,
podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými
onemocněními či kombinovanými postiženími. Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši částky
i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh kon-

Svaz tělesně postižených občanů v České republice , z. s. , místní organizace Dolní Poustevna, IČO: 71230386 pořádá dne 18. 9. 2019 /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 do 15 let: 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: 723 208 526 u paní Florianové
předsedkyně STP Olga Müllerová

AKCE NA SRPEN
17. 8. Plážák 2019
17. 8. 57. ročník VC Dolní Poustevny ve střelbě
24. 8. 36. Ročník O pohár MěÚ čtyřhry muži
31. 8. Pétanque 2019
31. 8. Čtyřhra žen
2. 9. Slavnostní přivítání prvňáčků v Centru setkávání
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Občas lžu
Feeney Alice
Amber je upoutána na nemocniční lůžko. Nemůže se hýbat.
Nemůže mluvit. Dokonce ani
nedokáže otevřít oči. Ze všech
smyslů jako by jí zbyl jediný:
sluch. Amber slyší každé slovo, které lidé kolem ní řeknou,
i když oni sami o tom nemají tušení. Mluví bez zábran
a mnohdy říkají nepříjemné
věci. Ne vždy to dává Amber
smysl. Ale přesto se snaží z vyslechnutých hovorů seskládat
mozaiku událostí, které ji dostaly až sem. A je si stále jistější, že s tím má něco společného
její manžel. Mrazivé pasáže ze
současnosti střídají dvacet let
staré zápisky z dětského deníku, a když se obě dějové linky
v závěru protnou, dospějí k naprosto nečekanému závěru.

SVATBY V CS

12. 7. 2019 do stavu manželského vstoupili Marek Bureš a Sandra
Meinhardtová, 19. 7. 2019 Michal Maksa a Petra Lišková. Přejeme vše
nejlepší na společné cestě životem.

Marek Bureš a Sandra Meinhardtová, foto: Tomáš Tietze Ticoun

Michal Maksa a Petra Lišková, foto: Petr Zápotocký

Bořek z lesa
Hergane-Rauers
Jednoho dne najde divoké
prasátko Bořek v lese mořskou ulitu. Nikdy neviděl nic
tak pozoruhodného. Nastraží
ouška a v ulitě to zašumí. Začenichá a mušlička ho okouzlí

Kostel sv. Archanděla Michaela
v Dolní Poustevně

srpen 2019
svou vůní. Voní po něčem, co
nezná. Kaneček se vydává na
dalekou dobrodružnou cestu do neznáma, začne se mu
ale stýskat po rodině a přátelích, kteří zůstali v lese.
Poetický obrázkový příběh
o síle přátelství, o stesku po
domově a překonávání překážek. A v neposlední řadě
i o tom, že každý má své
sny a touží po tom, co nemá.
Grilujeme: rafinované pochoutky na roštu
Bodensteiner Susanne
Když se gril rozpálí a začne
vonět, je cítit dovolená a víkend, slunečný letní den. Být
s rodinou, s přáteli, pochutnat si venku na něčem dobrém a užít si příjemný večer
v dobré náladě – na to si udělejte čas vždycky. Nikdo nechce věnovat přípravám více
času, než je nutné. Proto také
najdete v této knize nejoblíbenější recepty pro snadné
grilování – některé klasické,
některé s nádechem Karibiku
a jiné s vůní Orientu. Marinády a omáčky vykouzlíte snadno a během chvilky, a na roštu rozehřátého grilu – ať už je
na uhlí, plyn nebo elektřinu
– vám za pár minut zavoní
vynikající pochoutky. Každý
si mezi recepty vybere: Nabízíme šťavnaté steaky pro
milovníky masa, letně lehká
jídla se zeleninou, krůtím masem nebo krevetami, jemné
ryby i pochoutky pro milovníky vegetariánské kuchyně.

sobota - mše sv. s nedělní platností 19.00 /květen - září/, 18.00 /
říjen - duben/
úterý - 8.30 adorace a modlitba růžence (v postní době křížová
cesta), 9.00 mše svatá

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách města
v sekci Volný čas –
Knihovna.
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Žákyně z Poustevny reprezentovala
Ústecký kraj na Letní olympiádě dětí
a mládeže

Liberecký kraj hostil ve dnech 23. – 28. 6. 2019 Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019. Pořadatelským městem byl Liberec společně
s Jabloncem nad Nisou. Olympiády se účastnilo celkem 3399 mladých
sportovců ze všech 14. krajů v 19. sportovních odvětvích a 65. disciplínách. Jedním ze sportů byl letní biatlon, který se pořádal ve známém
biatlonovém areálu V Břízkách v Jablonci nad Nisou. Za Ústecký kraj
se na olympiádu svými výkony z Českého poháru letního biatlonu 2019
nominovaly tři mladé biatlonistky z Klubu biatlonu v Mikulášovicích.
V nejmladší kategorii 12-13 letých dívek to byla žákyně Základní školy
v Dolní Poustevně Natálie Ludvíková. Mezi staršími 14-15 letými to
byla Adéla Švitorková z Mikulášovic a Viktorie Kirchnerová ze Šluknova. Nejlepšího výsledku z tria mladých biatlonistek dosáhla Natálka
Ludvíková v závodě s hromadným startem, kde ve dvou střeleckých položkách po pěti udělala dvě chyby a v cíli doběhla na krásném 6. místě.
Právě dvě trestná kola, která musela absolvovat, ji dělily od zisku olympijské medaile. Malé pódium ji však neminulo a za krásný výkon se dočkala osobní gratulace od české reprezentantky v biatlonu Veroniky Vítkové. Výsledek Natálky vyzdvihuje hlavně fakt, že se biatlonu věnuje
teprve osm měsíců. V závodě s hromadným startem v kategorii starších
žákyň Viktorka Kirchnerová obsadila 18. místo a ve sprintovém závodě
zabodovala pro kraj i Adélka Švitorková 10. místem.
text a foto: Mocík Zdeněk

Natálka po druhé střelbě v závodě s hromadným startem.

Šestice nejlepších mladších žákyň.

HEC 2019 – obhajoba vyšla

Jirka Žampach ze Šluknova dokázal obhájit loňské vítězství na letošním HEC 2019 turnaji pro začátečníky ve dvouhrách, který se uskutečnil 27.7.2019 na tenisových kurtech Dolní Poustevna.
Jak na konci prohlásil – byla to velká dřina, ale nakonec jsem to zvládl. Ve finále porazil Vladimíra Tesaříka, a to 6:0. Letošního turnaje se
zúčastnilo celkem 12 mužů nejen z Dolní Poustevny, ale i z Ústí nad

7

Labem, Rumburka a ze Šluknova, kteří byli rozlosováni do dvou skupin po šesti, kde z každé skupiny postupovali čtyři nejlepší do play-off.
Ženského turnaje se zúčastnily čtyři hráčky – Martina Kovářová z Ústí
nad Labem, Jiřina Müllerová z Rumburka, Sandra Burešová a Andrea
Vaníčková (obě z Dolní Poustevny). Hráčky hrály každá s každou, kde
nakonec po celkovém součtu výher zvítězila (bez ztráty setu) Andrea
Vaníčková. Všichni hráči předvedli nevídaný výkon a už se všichni těší
na další ročník HEC 2020.
Pořadí:
Ženy: 1. Andrea Vaníčková, 2. Jiřina Müllerová, 3. Sandra Burešová,
4. Martina Kolářová.
Muži: 1. Jirka Žampach, 2. Vladimír Tesařík, 3. Štěpán Šafránek,
4. Petr Mitscherling, 5. Tonda Šátek, 6. Petr Sinkule, 7. Sigi Wildner,
8. Vítězslav Mitscherling, 9. Martin Procházka, 10. Jaroslav Málek,
11. Zdeněk Švadlenka, 12. Petr Sinkule ml.
Marek Bureš
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TURNAJ V CHOMUTOVĚ
Softballový oddíl North Star se ve dnech 29. a 30. 6. 2019 zúčastnil turnaje v Chomutově. Ve značně oslabené sestavě, kdy nám chyběl hlavně nadhazovač, jsme ráno vyrazili. Jelikož mezi softballisty není nouze
o přátelskou výpomoc, vždy se našel někdo, kdo nám na tomto klíčovém postu vypomohl. V sobotu dopoledne jsme odehráli vyrovnané utkání
s družstvem Povaleč Praha, ve kterém jsme prohráli těsně 6:8. Další zápas se hrál kvůli úmornému
vedru až v podvečer a v něm jsme
prohráli s Pikes Praha 1:4. Večer
byl družný, a jelikož bylo vedro
i v noci (a tělocvična byla zavřená), tak jsme všichni nocovali pod
širákem. Hned ráno na nás vlétli
mladé pušky z Beawers Chomutov
a než jsme se rozkoukali, tak jsme
dostali rychtu 0:22. Poslední zápas
jsme odehráli za poledního slunce
a díky našim zkušenostem s regenerací jsme porazili družstvo Bandits Kaceřov 7:6. Byla to historicky
první výhra po obnovení činnosti oddílu a díky ní jsme obsadili
krásné třetí místo z pěti účastníků.
R. K.

MEMORIÁL 2019
Memoriál 2019 – turnaj v nohejbalu trojic, jako vzpomínka na kamarády Pavla Kamberského, Jiřího Širokého, Aleše Baštu a Olivera Knödena, kteří si s námi bohužel už nezahrají. Motto turnaje: Bezpečnost silničního
provozu. Jedenáct mužstev, z toho jedno z Německa, se sešlo v Beach clubu Marina bar v Dolní Poustevně,
aby se za slunečného letního dne utkalo o poháry a medaile z keramické dílny Honzy Krále, ale hlavně aby si
všichni zavzpomínali na kamarády a užili si krásného letního dne. Sluníčko, bar vodou chlazený, gril, bazén
a hřiště na beach volleyball všem zpříjemňoval pobyt na MARINĚ. Nově nás svojí diskotékou bavil Dj. Fanny
z Hradce Králové a přijela nám k bazénu zahrát rocková kapela Wolfs Gang. Poprvé nás navštívili i motorkáři,
ale musíme vymyslet na příští rok, kam ubytovat jejich stroje tak, aby byly pod dohledem majitelů. Příští rok
bychom rádi obnovili tradici spanilé jízdy na křižovatku Mýto a hřbitov Na Marketě. Medaile a pohár za první
místo tentokrát nezůstaly doma, ale zamířily spolu s pány Jandou, Fišarem a Lehrlem směrem na Šluknov.
První místo: Dapeli ve složení Janda, Fišar, Lehrl, druhé místo: Plácačky – V. a P. Mitcherling, Kuchař Václav, třetí místo: KMB – M. Pavlovič a V. Pavlovič, Vlačihovský.
Za bezvadný průběh turnaje děkujeme mimo jiné řediteli turnaje Michalu Pavlovičovi, hlavnímu rozhodčímu
Mirkovi Balákovi, Milanovi Mitošinkovi za technické zabezpečení, grilmastrovi Tomášovi Vodrážkovi, šéfbarmance Andree Baudyšové, barmanům Martinovi Schmalcovi, Míše Moravcové, Martině Kučové a celému týmu Marina
baru. Bylo to fajn. Už se těšíme na další, už osmnáctý ročník, který se bude konat 18. července 2019. Poděkování
též patří sponzorům: Město
Dolní Poustevna, Renata
Holcová – ozdobné předměty, Keramika
Jan Král, Fajnklub, Multicar
servis Jirovský,
Lékarna Petr
Vomáčka, Daniel
Andres
Chillis restaurant, Zelenina
Ovoce Migovi
Vilémov, Van
- Můj obchod
a mnozí další.
Zdeněk
Bašta
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ani redakce • nepodepsané příspěvky připravil Petr Král • redakční uzávěrka je vždy 28. dne v měsíci, noviny Poustevník jsou volně ke stažení
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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. Armády228,
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

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra - Jitka Nedvědová
Dolní Poustevna
PO – 11:00 – 15:00 sestra
ÚT – 07:00 -12.30 sestra
08.30 - 10.30 lékař
ČT – 07:00 – 13:00 sestra
10:00 – 12:00 lékař
PÁ – 07:00 - 13.30 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223, 412 397 197

Vilémov

PO - 07:00 – 10:30 sestra
08:30 – 09:30 lékař
ÚT – 13:00 – 15:00 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223

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

