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1. SPOLEČENSKÝ PLES

ABBA v Poustevně nadchla, ples končil dlouho po půlnoci
Svižné tempo, tři kapely a zábava, která končila dlouho po půlnoci. Pánové v oblecích, dámy v překrásných šatech. To byl v sobotu 20. ledna
1. společenský ples, který spolupořádal poustevenský softbalový klub
North Star s vilémovským Fanda Clubem a který zahájil plesovou sezonu v Dolní Poustevně. Do nazdobeného sálu Národního domu si cestu
našlo přes 300 hostů, kteří se výborně bavili. Ty nejprve zahřála rumburská kapela Z5, jiříkovskému bandu U Práži v garáži a DJ Čápovi patřil závěr. Hlavními hvězdami večera se však stalo olomoucké kvarteto
ABBA Chiquita Revival. Radek jako Björn, Veronika jako Anni-Frid,
Barbara coby Aghneta a Josef jako Benny zahráli největší hity kapely,
která je populární už více než 40 let. Hity jako Mamma Mia, Dancig
Queen či Ring Ring a další daly zaplnit taneční parket k prasknutí, po
více než hodině pak po vytrvalém skandování kapela ještě několik pecek
přidala. „Byli jste výborné publikum a skvělí tanečníci,“ ocenila ABBA
podporu.
„Jsme rádi, že se ples povedl, udělali jsme něco i pro mladé,“ řekl závěrem
hlavní organizátor Jan Engler. Výtěžek z tomboly, v níž se prodalo všech
2000 lístků, si totiž rozdělí tři sportovní naděje z Mikulášovic a Dolní
Poustevny. Kdo se na ples nedostal nebo lituje své neúčasti, nemusí
zoufat. Už v pátek 16. února se od 20 hodin na témže místě uskuteční
tradiční maškarní ples pořádaný hokejovým klubem HC Kanci.
Text a foto: Vítězslav Bureš

Výsledek 1. kola – první tři kandidáti: 1. Miloš Zeman – 54 hlasů,
2. Jiří Drahoš – 26 hlasů, 3. Michal Horáček a Marek Hilšer oba s 8 hlasy.
Výsledek 2. kola: 1. Miloš Zeman – 80 hlasů, 2. Jiří Drahoš – 40 hlasů.
Pro obě kola volby bylo vydáno 34 voličských průkazů pro občany, kteří
se rozhodli volit v jiných městech a obcích republiky, nebo v cizině. Voličům, kteří měli možnost poprvé využít volebního práva, byly předány
upomínkové předměty. Několik občanů také využilo, zejména ze zdravotních důvodů, možnost volit doma. Podrobnosti o výsledcích volby
– https://www.volby.cz/.
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Dolní Poustevna v statistických číslech

V našem městě je k 1. 1. 2018 hlášeno k trvalému pobytu 1582 občanů
ČR. Z toho 804 žen a 778 mužů. V roce 2017 se narodilo 18 občánků,
58 občanů se přistěhovalo a 61 se z Dolní Poustevny odstěhovalo,
25 našich občanů zemřelo. K 1. 1. 2018 je u nás hlášeno také 174 cizinců,
z toho 130 s trvalým pobytem.
Čerpáno ze stránek MVČR
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
NÁRODNÍ DŮM DOLNÍ POUSTEVNA
NEDĚLE 18. ÚNORA OD 14:00

SOBOTA 24. 2. OD 14:00

Výsledky z volby prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky proběhla ve dvou kolech. 1. kolo ve dnech
12. a 13. ledna 2018 a 2. kolo volby se uskutečnilo 26. a 27. ledna 2018.
Město Dolní Poustevna bylo rozděleno do dvou volebních okrsků.
Volební místnost pro okrsek č. 1 byla na městském úřadě a pro okrsek
č. 2 v bývalém pohostinství u Fišarů, v Horní Poustevně. V Dolní Poustevně v prvním kole volby využilo svého práva hlasovat 458 voličů,
z toho tři odevzdané hlasy byly neplatné, volební účast 47,71 %.
Ve druhém kole přišlo odevzdat svůj hlas 514 občanů, 1 hlas byl neplatný, volební účast 53,60 %.
Výsledek 1. kola – první tři kandidáti: 1. Miloš Zeman – 209 hlasů,
2. Jiří Drahoš – 93 hlasů, 3. Michal Horáček – 58 hlasů.
Výsledek 2. kola:1. Miloš Zeman – 312 hlasů, 2. Jiří Drahoš – 201 hlasů.
V Horní Poustevně se k volební urně dostavilo 104 voličů, 1 hlas byl neplatný, účast 39,1 %. Při druhém kole se účast zvýšila a to na 121 voličů,
1 hlas neplatný, účast 45,66 %.

ZAČÁTEK PRŮVODU U LOUTKOVÉHO DIVADLA
MASKY VÍTÁNY

MASOPUSTNÍ VESELÍ BUDE ZAKONČENO
VEPŘOVÝMI HODY
POŘÁDÁ MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA A MÍSTNÍ ORGANIZACE

Poustevník
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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
petr3kral@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
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

JUBILANTI V LEDNU

Dne 25. ledna 2018
přivítal pan starosta Robert Holec na
městském úřadě dva
jubilanty a to manžele Jaroslavu a Rudolfa
Učňovi. Jako již tradičně během příjemného posezení došlo
k předání gratulací
s finančním darem,
kytic a nechybělo
také malé občerstvení. Gratulace byla
také předána paní Janě Bělové a Ingeborg Ungrové. Všem přejeme
mnoho zdraví a štěstí. 					
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INZERCE

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

Doučování žáků ZŠ + SŠ
Předměty: AJ, ČJ, matematika (případně zeměpis, dějepis, fyzika, chemie). Příprava k přijímacím zkouškám na střední školy.
Telefon: 730 602 247

OMLUVA A PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych se omluvit a zároveň poděkovat. Dne 23. 1. jsem způsobila
dopravní nehodu na hlavní křižovatce u Andresů v Dolní Poustevně.
Touto křižovatkou jsem projížděla v mém životě tisíckrát, ale tentokrát
jsem si bohužel málo najela a neviděla jsem přijíždět auto po hlavní silnici zprava, které vrazilo do mého auta. Byla to dost velká rána a jsem
ráda, že jsem i s dětmi, které jsem vezla vzadu, vše přežila bez úhony. Ihned po nehodě mi nejvíce pomohli spoluobčané, paní Kateřina
Doubková a pan Daniel Andres, který se ochotně ujal dětí, odvedl je
do restaurace a snažil se jim po šoku pomoci. Také záchranné složky
byly na místě ihned a místní hasiči provedli perfektní práci, opravdu
klobouk dolů. Také přijela v krátké chvíli policie z Velkého Šenova a posléze dopravní policie z Rumburku. Přes svízelnou situaci, kterou jsem
způsobila, musím všem poděkovat. Moc děkuji a klaním se před všemi.
Bucková Eva
Městský
Dolní
Poustevna
Městskýúřad
úřad Dolní
Poustevna
Vilémovská
77,
82Dolní
Dolní
Poustevna
Vilémovská
77,407
407 82
Poustevna
vevespolupráci
spolupráci s s


______akreditovanými
laboratořemi________
______akreditovanými laboratořemi________

zajišťuje
zajišťujeza
zazvýhodněnou
zvýhodněnou cenucenu
v pondělí dne 14.5.2018
v pondělí dne 14.5.2018
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

• domovní studny
• domovní
studny
určeno
pro studny
a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden

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

bezplatná linka čez
800 850 860

•

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Prodám družstevní byt 2 +1 v Dolní Poustevně, U letadla 379.
Zrekonstruovaný, kuchyň na míru, vybavený. Cena 395 000 Kč.
Více na www.byty.cz, telefon: 725 009 873.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

únor 2018

pro studny
a vrty, kde vna
posledním
roce nebyl
proveden
rozbor, určeno
studny
s podezřením
sníženou
kvalitu
vody, nové
rozbor,
studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové
zdroje pro
individuální.zásobování
zdroje pro individuální.zásobování
mikrobiologický
a chemický rozbor
mikrobiologický
a chemický
rozbor hotově při odběru)
cena včetně
DPH 998,Kč (platba
cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
radiologický
rozbor
(radon
222)
cena včetně
DPH
439,Kč (platba
hotově při odběru)
cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru)
veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno
pro restaurace,
hotely,
stravovací
zařízení,
• veřejné
zásobování
pitnoupenziony,
vodou – vyhl.
č. 252/2004
Sb.
veřejné určeno
studny,
apod.
pro školy
restaurace,
hotely, penziony, stravovací zařízení,
krácený
a odběr
veřejnérozbor
studny, školy
apod. vzorku
cena bez
DPH
1186,Kč vzorku
+ 315,-Kč zvýhodněné dopravné
krácený
rozbor
a odběr
cena bez DPH
1186,- vzorku
Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné
úplný rozbor
a odběr
cena bez
DPH
9884,Kč
+ 315,-Kč zvýhodněné dopravné
úplný
rozbor
a odběr
vzorku
(platba cena
fakturou
na9884,základě
závazné
objednávky)
bez DPH
Kč + 315,-Kč
zvýhodněné
dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)

evidence objednávek do 9.5.2018 :
kontaktní osoba pro příjem objednávek
evidenceodbor
objednávek
do 9.5.2018
:
Zdeněk Hauser,
správy
majetku
kontaktní osoba pro příjem objednávek
tel. : 412397221
Zdeněk Hauser, odbor správy majetku
e-mail : hauser@dolnipoustevna.cz
tel. : 412397221
e-mail : hauser@dolnipoustevna.cz

odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s.
odborné
zodpoví: laboratoří
Úsekdotazy
zkušebních
AQUATEST
a.s. 4, 152 00 Praha
Geologická
Úsek
zkušebních
laboratoří
tel.:
234 607
322, 234 607 180
Geologická
152 00 Praha
e-mail:4,laboratore@aquatest.cz
tel.: 234 607 322, 234 607 180
e-mail: laboratore@aquatest.cz

10. – 11.2.2018
MDDr. Klevetová Magdalena
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
17. – 18.2.2018
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343
24. – 25.2.2018
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056
3. – 4.3.2018
MUDr. Lisačenko Vladislav
Karla Čapka 1 Děčín I
412 151 570

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 7. 2. 2018 v 16:30
v zasedací místnosti na úřadě.
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SETKÁNÍ SE STAROSTOU V SEBNITZ
V pondělí 29. ledna jsem byl na další společné schůzce s panem starostou Ruckhem v sousedním městě Sebnitz. Setkání se snažíme opakovat
zhruba každé dva měsíce. Tentokrát mám pozitivní zprávu. Pan starosta
mi sdělil, že na zastupitelstvu v listopadu schválili rozšíření městské autobusové linky, která bude zajíždět k nám do Dolní Poustevny. Jelikož se
vše musí projednávat ještě s nadřízeným orgánem v Praze, celá záležitost
se protáhne. Má to návaznost i na změnu jízdního řádu, který se bude
měnit opět až v prosinci. Takže v roce 2019 se spustí „zkušební“ provoz
na jeden rok, po kterém se bude hodnotit, jestli je přínosný. Já pevně věřím, že bude. Dalším tématem byly společné dvojjazyčné infotabule, na
kterých budou moci spolky, kluby, zaměstnavatelé, ale i samotní občané
vyvěšovat zprávy, pozvánky nebo například nabídky na volná pracovní
místa. Rozpracován je také projekt DOWNHIL, který by měl z Rugiswalde vytvořit zhruba čtyři cyklotrasy lesem (volným terénem) a minimálně jedna z tras by měla končit u nás, v Dolní Poustevně. V plánu je
letos dokončit projektovou dokumentaci a veškerá povolení, především
s Lesy ČR a majiteli lesů na německé straně. Samotná realizace je plánována na rok 2019. Ožehavým tématem je možnost pro naše občany
navštěvovat kliniku v Sebnitz. Zde stále čekáme na „pomoc“ kraje, která
je pro další postup při jednání v Sasku nezbytná. Z posledního jednání
s panem náměstkem hejtmana Rybákem je pomoc slíbena. Pevně věřím,
že své slovo dodrží. Budu vás informovat. Osobně ještě začátkem března
plánuji společně s panem Ruckhem návštěvu kliniky v Sebnitz, kde se
změnilo vedení. Dále jsme se bavili o situaci v obou městech, pan starosta mi sdělil, že koupili bývalou hospodu hned u hranic. Jelikož je ve
špatném stavu, budou ji letos demolovat. Tato demolice prý nebude jedinou, budou pokračovat na této ulici s demolicemi domů po levé straně. Jejich vizí je do deseti let nahradit chátrající domy stromovou alejí.
Také hovořil o připravované modernizaci volnočasového místa Forelenschenke, kde by investice měla být více jak milion korun. Já jsem naopak
sdělil, že počátkem jara začne výstavba chodníku v ulici Vilémovská,
která by mohla lehce zkomplikovat dopravu (nejspíše bude řešena semafory). Také jsem se zmínil o situaci s Nádražní budovou, kde nám SŽDC
nezlevnilo požadovanou částku 2.100.000 bez DPH a vypsalo veřejnou
soutěž na odkup. Dopředu jsem informoval, že letos budeme kolaudovat
hasičárnu, pořádat městské slavnosti, bude jubilejní 20. ročník Mezinárodního loutkového festivalu, slavnostně bude otevřena nová turistická
stezka Nová Víska – Langburgersdorf. Na všechny události pan starosta
přislíbil účast. Celé dopoledne bylo v přátelském duchu. Pevně doufám,
že tato společná sezení přinesou také dostatek hmatatelných a přínosných výsledků pro obě sousední města a především pro naše občany.
Jelikož má němčina není na valné úrovni, byla se mnou paní Martina
Böhme jako překladatelka, tímto bych jí chtěl poděkovat.
Robert Holec starosta

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto formou poděkovala všem, kteří se zapojili do akce
„ Dar pro dětskou onkologii. „ Akce probíhala v posledním předvánočním a prvním novoročním týdnu, jejím cílem bylo vybrat a odeslat výtvarné potřeby a hračky pro dětskou onkologii v Motole. Bylo
až dojemné sledovat, jak se vrší hromada krabic s dary pro nemocné děti. Dospělí dárci mi jistě odpustí, když vyzdvihnu především
ochotu dětí ze školní družiny. Tito malí dárci dokázali, že jim osud
jejich kamarádů není lhostejný. A co říci na závěr, snad jen toto: „
Věřím, že nikdy nemůže být špatné městečko, ve kterém učí jeho obyvatelé své děti významu slov soucítění a pomoc.» Děkuji vám všem.
Irena Pavelková

KRÁTCE Z MĚSTA

• Poplatky za rok 2018
Upozorňujeme nájemce pozemků, že poplatek za pronájem je splatný k 31. 3. 2018. 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.
• Oznámení o odstoupení místostarosty
Ing. Miroslav Jemelka odstoupil k 31. 12. 2017 z funkce neuvolněného
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místostarosty. Zastupitelstvo města rozhodlo, že v současné době místostarostu volit nebude.
• ZM projednalo a schválilo:
- návrh na prodej vyřazené dýchací techniky z majetku SDH
- opravu střechy čp. 349, Vilémovská ul., Dolní Poustevna
- vyvěšení Tibetské vlajky dne 10. 3. 2018
- výsledek VŘ na dodavatele na svoz a likvidaci SKO na období
2018-2020 (Eko servis, Varnsdorf)
- vyhlášení VŘ na dodavatele osvětlení v městském parku
- podání žádosti o dotaci na akce:
„Renovace povrchu travnatého hřiště“, „Dolní Poustevna – Asistenti prevence kriminality 2018-2020“, „Filipova alej“, „Výměna
oken hlavního sálu Národního domu v Dolní Poustevně“, „Městské slavnosti v rámci 100. výročí povýšení Dolní Poustevny na
Město a 777 let od první písemné zmínky o Dolní Poustevně“,
„20. Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně a Hohnsteinu“ a „Hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014
– 2020 / zalesnění“.
Zuzana Bednářová

INFORMACE O PLÁNOVANÉM
PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě,
které se bude konat dne:
15. 02. 2018 od: 07:30 hod do: 15:30 hod.
Dolní Poustevna 258/u
Vilémovská 114, 124, 129, 167, 258, 314, 339
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách
v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným
termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je
plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
ČEZ Distribuce, a. s.
kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz
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ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

„Řemeslo má zlaté dno“ je soutěž čtyřčlenných družstev, ve které žáci
plní jednotlivé soutěžní úkoly zaměřené na řemeslné a odborné činnosti
a vědomosti. Soutěž se konala 19. ledna ve Varnsdorfu na Vyšší odborné
škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole služeb a cestovního ruchu. Soutěže se zúčastnilo 7 škol ze Šluknovského výběžku. Žáci
se nejprve rozdělili na čtyři kategorie: truhlář, automechanik, elektrikář
a klempíř. Každý řemeslník měl za dvě hodiny vytvořit předem určený
výrobek pod dohledem zkušených mistrů. Truhlář Radim Bednář měl
z předem nařezaných dřevěných dílů sestavit ptačí budku. Automechanik
František Frnčo měl za úkol zalepit prasklou duši od auta, poznat
značky aut a určit materiál připravených 8 předmětů. Elektrikář Filip
Tomek vyráběl svítící kroužek. Pomocí elektrické trafo pájky měl zapojit
LED diody s odpory. Klempíř Ondra Lukács měl vytvořit plechovou
krabičku. Jednotlivé práce byly na konci soutěže vyhodnoceny a první
tři žáci získali věcné dary a ten nejlepší navíc získal titul „Nejlepšího
řemeslníka“. Titul „Nejlepšího řemeslníka“ v kategorii Klempíř získal
náš Ondra Lukács. Druhou částí této soutěže byl interaktivní test, ve
kterém celé družstvo mělo předvést své znalosti z fyziky, matematiky
a techniky. Například žáci měli poznat různé druhy motorů, určit,
z jakých materiálů se skládají daná tělesa a pomocí tabulek určit jejich
hustotu, pracovali s generátorem vysokého napětí nebo měli zjistit, jak
se šíří zvuk.
Po celkovém sečtení
všech bodů z první
i druhé části se vyhlásilo umístění jednotlivých škol. Náš
čtyřčlenný tým vybojoval neuvěřitelné
2. místo! Žáci předvedli skvělý výkon,
pracovali zodpovědně
a s nadšením. Musím
konstatovat, že v této
soutěži nestačily pouhé
znalosti ze školních
lavic, ale ukázalo se, že
svoji zručnost museli
získat ve svém volném
čase, kdy se věnovali
různému kucení v dílně. Domnívám se, že pro tuto čtveřici do budoucna
přísloví „Řemeslo má zlaté dno“ jistě bude platit.
Mgr. Blanka Rožánková

BETLÉM V KOSTELE
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TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD

V týdnu od 3. 1. do 5. 1. 2018 u nás v mateřské škole probíhaly akce
v duchu tří králů. Děti se postupně seznamovaly s příběhem Tří králů,
jejich jmény a putováním za Ježíškem do Betléma. Postupně si vyrobily
všechny děti koruny, kreslily obrázky a vypracovávaly pracovní listy,
hrály pohybové hry. Za zpěvu písně My tři králové jsme v pátek vyrazili do ulic Poustevny. Tradičně jsme se zastavili na MÚ, na základních
školách. Koledu jsme také dostali od maminek v OK Formu, od paní
Holcové a v restauraci Gurmán. Všem jsme popřáli šťastný nový rok
a vše stvrdili nápisem na dveře K+M+B 2018. Jako perlička našeho
koledování byl příslib paní Holcové, že nám koupí osvětlení na náš
vysoký smrk ve školkové zahradě.
PH, JJ
Foto: P. Holešovská

KIN-BALL

Od září rozšířil Schrödingerův institut svoji nabídku volnočasových aktivit pro děti v Dolní Poustevně o sportovní kroužek Kin-ballu. Co je to
kin-ball? Je to míčová hra původem z Kanady. Hrají proti sobě tři čtyřčlenné týmy s balónem o průměru 122 cm. A proč jsme si oblíbili právě
tuhle hru? No protože je založená na týmové spolupráci, takže nikdo
není stranou a všichni musí být stále v pohybu. Hlavně je to hra zábavná.
Přijďte se přesvědčit každou středu od 18 do 19 hodin do sportovní haly.
Omnikin!
Dana Sádovská, Iva Englerová

Tak jako každý rok, tak i letos jsme se byli podívat v místním kostele
na postavený Betlém se všemi pro nás již známými postavami. V úterý
9. 1. nás v kostele přivítal p. Tobiška a seznámil nás s historií poustevenského betléma. Společně se žáky první a druhé třídy jsme jako poděkování zazpívali koledu My tři králové. Poté jsme si zblízka prohlédli
postavy Josefa, Marie, Ježíška, tří králů, pasáčků, andělů, zvířátek. Ještě
jednou děkujeme za tuto možnost navštívit místní kostel.
JJ

Akce školy v únoru
8. 2.
9. 2.
12. – 18. 2.

setkání žáků 3. třídy s německými dětmi – Olympijský
den v Sebnitz
tematický zájezd žáků 9. třídy – výstava ve Šluknově
– A. Franková
jarní prázdniny
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Co nového do roku 2018 aneb letošní
plány městské radnice

Nejprve, než se rozepíšu, přeji všem čtenářům poustevenského měsíčníku mnoho zdraví a štěstí do roku 2018, tj. roku, kdy slavíme několik
významných jubileí, ale především ve vztahu k naší obci jde o 100 - leté
výročí povýšení na město (císař Karel I. povýšil ves na město, tj. získání
statutu města). Dalším (avšak ne kulatým) výročím je 777 let o první
dochované písemné zmínce o Dolní Poustevně (období roku 1241, za
krále Václava I).
Na základě skutečností, že se mnoho občanů zajímá a informuje na realizované a i plánované akce města, je žádoucí na počátku tohoto roku podat
široké místní veřejnosti pár základních informací o realizovaných a plánovaných akcích města, tj. co nás v tomto roce čeká a nemine. Nutno podotknout, že plánované investice (i neinvestice) pro tento rok jsou ovlivněny
investicemi (akcemi) z předchozího období, především z období roku 2017.
Asi nejvíce informací požadují občané k stále probíhající rekonstrukci hasičské zbrojnice. Tato investiční akce, s rozpočtovými náklady cca
10 mil. Kč, měla být dokončena a zhotovitelem předána k datu
30. 11. 2017, a do konce roku 2017 i uvedena do užívání (zkolaudována).
Stavba se nám přesunula do období roku 2018, a na základě uzavřeného
Dodatku ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem musí být vnitřní prostory kompletně dokončeny a předány v průběhu února, venkovní fasáda
objektu včetně přístavby do května tohoto roku (s ohledem na klimatické podmínky). Prodloužení termínu dokončení stavby je vázáno i na
provedení prací, které nebyly předmětem zadávacího řízení, avšak jejich
realizace byla nezbytná. Pokud zhotovitel v daných termínech nestihne
předat dokončenou stavbu, bude již ze strany města sankcionován. Dokončení tohoto projektu a povolení užívání stavby je nezbytné pro zpětné přestěhování techniky a vybavení místního hasičského sboru. Tímto
stavem je dotčen i provoz sportovní haly a skladů v Nádražní ulici.
Dalším velkým projektem je revitalizace zeleně ve vybraných lokalitách
města. Jedná se o kompletní obnovu a rozšíření veřejné zeleně (výsadba
nových dřevin různých druhů, keře, květiny, zelené plochy) s doplněním úpravy nezpevněných cest, osvětlení lokalit a městského mobiliáře. V loňském roce jsme zahájili revitalizaci centrálního parku u pošty,
která bude kompletně dokončena v dubnu tohoto roku. Pro zbylé tři
lokality (park nad bytovými domy č. p. 380 – 382 Vilémovská, plocha
mezi I. stupněm ZŠ Dolní Poustevna a obchodním domem, prostranství pod Centrem setkávání a část ulice Karlínská) získalo město další
dotační prostředky a revitalizační opatření budou zahájena pravděpodobně v dubnu tohoto roku. Parkových úprav, včetně opravy studánky,
se v letošním roce dočkají i v Horní Poustevně. Do budoucna se v těchto
opatřeních na území obce bude dále pokračovat.
Chodníky ve Vilémovské ulici, opatření za účelem zvýšení bezpečnosti chodců a eliminace „chaotického“ provozu na této hlavní dopravní
tepně města. Dalším efektem tohoto projektu bude i řešení dešťových
vod ze zpevněných ploch napojených na tuto komunikaci. Probíhá nové
výběrové řízení na zhotovitele stavby chodníků, zahájení výstavby chodníků bude záviset na místních klimatických podmínkách, předpoklad
zahájení prací je období březen/duben tohoto roku. Tato akce si vyžádá
po dobu realizace stavebních prací dopravní omezení v ulici Vilémovská. Dokončení stavby je plánováno k termínu 31. 8. 2018.
V tomto roce budeme dále pokračovat v opravách a úpravách areálu
Městského úřadu, kde v letošním roce by mělo být vybudováno parkoviště pro veřejnost včetně úpravy zpevněných ploch v areálu úřadu
a chodníku před budovou úřadu. Součástí projektu je i úprava stávajícího HUPu v novém oplocení úřadu. Tento projekt by měl navazovat na
výstavbu chodníků v ulici Vilémovská.
Plánovanými akcemi je dotčen i bytový fond města. Prozatím, s ohledem
na příjmy z nájmů bytových jednotek, řeší radnice výměny dožitých plynových kotelen, a to z důvodu eliminace havarijních stavů. Je připravena
projektová dokumentace včetně stavebního povolení na stavební úpravy
Penzionu Hvězda, kde tato realizace bude řešena s ohledem na finanční
možnosti města. V jarním období bude zahájena, z důvodu havarijního
stavu, výměna střešní krytiny na tzv. učitelském domě. V tomto objektu,
resp. ve všech bytových jednotkách, bude následovat výměna plynových
kotlů a v rámci finančních možností další nezbytná opatření v přízemí
objektu.
Dále se bude pokračovat na sportovním areálu města, jehož součástí
se stane i sportovní hala. Bude dokončeno oplocení celého areálu, po
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ukončení prací na hasičské zbrojnici bude řešen prostor po bývalých
hokejových kabinách, a to ve vazbě na novou hokejovou plochu. Bude
odstraněna stavba bývalých fotbalových kabin a v tomto prostoru (mezi
workoutem a volejbalových hřištěm) započnou práce na výstavbu skate
plochy. V únoru zahájíme s vybranou projekční společností projekční
práce na kompletní rekonstrukci sportovní haly včetně řešení nástavby
pro ubytovací zařízení a nové střešní konstrukce (odstranění rovných
střech). Po ukončení rekonstrukce hasičské zbrojnice a přestěhování hasičů z prostor bývalé restaurace bude znovuotevřena sportovní restaurace, kde jejím provozovatelem bude město. Nový sportovní areál (jako
celek) začne v provozu dle nových provozních řádů.
Odpadové hospodářství a sběrný dvůr. Budou využity městem koupené
sklady v ulici Nádražní (bývalé sklady firmy IZOPOL). V průběhu několika let, po dílčích etapách, vznikne v této lokalitě nový sběrný dvůr
a technické zázemí města. V únoru započnou projekční práce na úpravě
a zřízení nového sběrného dvoru. V závislosti na získaném povolení od
stavebního úřadu započnou stavební práce a dojde k přemístění zařízení
sběrného místa do nových prostor.
Palčivé téma, místní komunikace. Mnoho kilometrů místní sítě a málo
peněz na opravy. V loňském roce bylo opraveno slušné procento místních komunikací, snaha radnice je v tomto trendu pokračovat. Je dořešena směna komunikace v ulici Komenského s SBDO Průkopník,
řeší se výkup pozemků s Lesy ČR (ulice Za Dráhou, komunikace k vodojemu v Horní Poustevně). Je podána dotace na opravu komunikace
v ulici Chalupářská. Jak bude město v rámci oprav místních komunikací
v tomto roce pokračovat, je závislé na získání požadovaných dotačních
prostředků.
V areálu městského hřbitova bude z důvodu získané dotace opravena
kamenná zeď včetně schodů a zábradlí, po etapách započne i oprava
oplocení.
V Karolínině údolí pracují geodeti na budoucí nové cestní síti, kde celé
údolí v budoucnu protkne cyklostezka a podél stezky oboustranné aleje.
Systém bude napojen na sousední obec Vilémov, a pokud to bude možné, i sousední město Sebnitz. Zároveň bude řešena legalizace komunikace k osadě „Na Samotě“. Tato skutečnost se dotkne výkupem pozemků.
Řeší se i získání Hraničního rybníka do vlastnictví města. Projekt Karolínina údolí jako celku (stezky, revitalizace území, vodní nádrže, vodní
náhony, vyhlídky) je dlouhodobý. V tomto roce je to spíše o projekční
a majetkové přípravě tohoto projektu.
V únoru požádáme o dotaci na výsadbu aleje od sportovního areálu
směrem k Filipovu údolí (nám známé údolí Kaprů). Jde o doplnění stávající aleje a vytvoření oboustranných alejí, včetně aleje kultivarů podél
nového oplocení sportovního areálu.
Projekčně řešíme novou střechu bývalého učiliště a též i výměnu oken
včetně bezpečnostního opatření objektu I. stupně ZŠ Dolní Poustevna.
Výměna oken a stavební úpravy v objektu I. stupně započnou v červnu
tohoto roku.
Toť základní shrnutí, jakožto informace pro veřejnost o plánovaných akcích města. Akcí není zrovna poskrovnu, ale hlavním cílem je výše uvedené projekty (akce) v tomto roce realizovat, a to ať už jde o přípravné
či finální fáze projektů.
Zdeněk Hauser, odbor správy majetku MěÚ Dolní Poustevna

BRIDŽ

V sobotu 20. ledna se pod vedením Jiřího Netuky uskutečnil další díl volné série turnajů ve střekovské restauraci Praha v Ústí nad Labem. Dvanáct párů ze čtyř severočeských středisek bridžové hry nepatrně posunulo účastnický rekord z léta. I tentokrát se radost z výsledků rozlévala
po celém regionu. Třetí místo v těsném souboji vybojovala dolnopoustevenská dvojice Vladimír Tesařík - Petr Král se ziskem 53,75 %. Druhé místo patřilo zkušenému děčínskému páru Pátek-Počápka se skóre
60,83 %. Suverénní vítězství si pak připsala kombinovaná dvojice Eremiášová (Teplice) – Jelínková (Ústí n. L.), která 24 rozdání turnaje odehrála na
obdivuhodných 72,92 %. Další dvojice, která reprezentovala Dolní Poustevnu, František Klaban a Aleš Salaba, skončila na pěkném šestém místě.
Můžeme tak mluvit o dalším úspěchu, neboť stále patříme mezi začátečníky v těchto turnajích a umístění obou našich dvojic v první polovině
startovního pole se úspěchem směle nazvat dá. V rámci turnaje zároveň
proběhla mimořádná členská schůze, která schválila nové stanovy spolku
a v souladu s nimi zvolila členy nového orgánu, který se nazývá sněm.

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Ta přede mnou
Delaney J. P.
Emma se snaží vzpamatovat
z traumatického přepadení
a se snoubencem hledá místo,
kde by mohla začít nový život.
Ovšem žádný z bytů, které navštíví, pro ni není cenově dostupný – anebo se v něm necítí
bezpečně. Dokud nenavštíví
ten dům na Folgate Street. Je
to mistrovské architektonické
dílo – minimalistický design
ze světlého kamene a skla se
vzdušnými, otevřenými prostory. Ten dům má ovšem také
svá pravidla. Tajemný architekt, který ho projektoval pro
svou rodinu, má totiž pro nájemníky celou řadu nařízení.
Také Jane prožila osobní tragédii a i ona potřebuje nový začátek. Když objeví dům na Folgate Street, okamžitě ji uchvátí
– stejně jako jeho sice trochu
odměřený, ale přitažlivý tvůrce. Brzy po nastěhování se
však Jane dozvídá o záhadném
předčasném úmrtí předchozí
nájemnice – ženě, která byla
Jane podobná jak vzhledem,
tak věkem. Čím více se Jane
snaží v onom příběhu rozlišit
pravdu od lží, tím více je nucena podřídit se stejným pravidlům, dělat stejná rozhodnutí,
stýkat se s těmi samými lidmi
a zažívat stejný teror jako ta
předešlá…

Tajemství kouzelného keře
Černá Karin
Je to jen náhoda, že Vítek
s Adélkou objevili zvláštní keř
obsypaný voňavými bobulemi
a nedlouho nato i tajemnou
knihu? Budou to skutečně
oni, kterým se podaří vypátrat ukryté kousky zázračného
ornamentu a navždy zahnat
nepřátele zpět do podzemí?
Jako kouzlem se děti dostanou
do nitra tajemného keře, kde
se jim otevře úplně neznámý

AKCE NA ÚNOR

7. 2. - 28. 2. Výstava obrazů Mileny Záležákové Centrum setkávání
16. 2. Maškarní ples Národní dům 20:00
18. 2. Dětský maškarní karneval Národní dům 14:00
24. 2. Masopust začátek průvodu u Loutkového divadla 14:00
24. 2. Turnaj starých gard

SVATBA V CS

První akcí v Centru setkávání v roce 2018 byla svatba. Do stavu manželského vstoupili pan Matthew Gunst a paní Jana Růžičková. Přejeme vše
nejlepší na společné cestě životem.
Foto: Marian Maštrla

STŘÍPKY ČASU ROK 2002

V roce 2002 se narodilo 19 občanů, zemřelo 15 občanů.
5. 1. v Horní Poustevně ledové kry ucpaly Luční potok. Hasiči museli
zasahovat, avšak tento den se jim to nepodařilo odstranit, neboť teplota byla -17 stupňů Celsia. Druhý den, za pomoci hasičů ze Šluknova, byl potok vyčištěn.
Koncem ledna dochází k oteplení s výsledkem, že teploty byly pětkrát
vyšší než proti dosavadním výskytům rekordů.
V červenci se v sousedním Sebnitz konalo Mistrovství světa v modelovém létání.
V srpnu dochází k ohromným povodním, které vyhnaly mnoho lidí
z domovů a způsobily obrovské škody. Dolní Poustevna se zapojuje do
humanitární pomoci.
22. září se měnila telefonní čísla v celé České republice.
V prosinci byl po opravě opět uveden do provozu most na rozcestí Horní Poustevny a Karlína. V tomtéž měsíci dochází k výměně občanských
průkazů kvůli přejmenování ulic v Dolní Poustevně.
(čerpáno z místní kroniky psané panem Janem Bednářem)
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svět. Po ztrátě vzácné knihy naleznou pouze jednu vytrženou
stránku s nejasnými nápovědami. Postupné sledování stop
je zavede na neznámou cestu,
na které budou muset překonat spoustu překážek. A díky
tajemnému světu kouzel nakonec Vítek s Adélkou získají to
nejcennější – pevné přátelství.

Přes Altiplano na svatbu
Jiří a Monika Vackovi
Pátého září 2009 vyjeli autoři
této knihy na kole a na těžko
z kolumbijské Bogoty na téměř
osmi a půl měsíční cestu přes
celý jihoamerický kontinent.
Vrcholem byl přejezd drsného
a neuvěřitelně krásného Altiplana, sjezd legendární chilské
Carretery Austral nebo návštěva peruánského NP Huascarán. Za 253 dní projeli devět
zemí, podívali se až na samý
jih tohoto kontinentu a po
14 224 km ukončili svoji dobrodružnou cestu v brazilském
Rio de Janeiru už jako manželé. O přípravě, průběhu, trase,
ale i o svatbě, o které neměla
Monika dlouho ani tušení, se
dočtete v tomto jejich knižním
debutu.

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

První turnaj Zimní ligy mladších přípravek Šluknovského výběžku
v Dolní Poustevně vyhrálo družstvo Šluknova „A“
Za účasti 6 týmů (tří fotbalových klubů) mladších přípravek proběhl
v neděli dne 14. ledna ve sportovní hale v Dolní Poustevně pod patronací Schrödingerova institutu v pořadí první turnaj Zimní ligy mladších
přípravek Šluknovského výběžku. Hrálo se za nádherné atmosféry, kterou zajistili především rodiče malých fotbalových nadějí a pár fotbalových nadšenců z řad dětí a dospělých.
Za FK Dolní Poustevna se zúčastnila turnaje družstva „A“ a „B“. Obsazení hráčů do jednotlivých družstev odpovídalo absenci několika zkušených hráčů a hráček mladší přípravky.
Družstvo FK Dolní Poustevna „A“ odehrálo ve složení:
Adélka Hauserová, Jan Čácha, Matěj Kalčík, Štěpán Kerbl a Matyáš Mrkvička
Přehled zápasů:
- základní skupina
FK Dolní Poustevna „A“ - Mikulášovice „B“ 0: 0, FK Dolní Poustevna
„A“ - FK Dolní Poustevna „B“ 2: 0 (branky Matyáš Mrkvička 1 x a Matěj
Kalčík 1 x), FK Dolní Poustevna „A“ - Mikulášovice „A“ 2: 0, (branky
Matyáš Mrkvička 1 x a Štepán Kerbl 1 x), FK Dolní Poustevna „A“ Šluknov „A“ 0: 2, FK Dolní Poustevna „A“ - Šluknov „B“ 2: 1 (branky
Štěpán Kerbl 2 x)
V základní skupině obsadilo „A“ družstvo druhé místo a zajistilo si přímý postup do semifinálových bojů.
- semifinále
FK Dolní Poustevna „A“ - Mikulášovice „B“ 0: 0 po penaltách 1: 0 (penalty Matyáš Mrkvička 1 x a Štepán Kerbl 1 x)
- finále
FK Dolní Poustevna „A“ - Šluknov „A“ 1: 2 (branka Matyáš Mrkvička)
Družstvo FK Dolní Poustevna „A“ obsadilo celkové pěkné druhé místo v turnaji. Začátek turnaje nebyl zrovna ideální a dle nabytých fotbalových zkušeností hráčů, byli jsme pomalí, fotbalově bez chuti, bez
myšlenky, avšak postupně se družstvo výkonově zvedalo, což se projevilo i na počtu vstřelených branek. Dobrý výkon družstva byl okořeněn
vypjatým finálovým zápasem s favoritem ze Šluknova „A“, který jsme
prohráli o jedinou branku. Pochvalu zaslouží především Adéla Hauserová za skvělé výkony v brankovišti (a především v penaltovém rozstřelu
o postup do finále), a Matyáš Mrkvička, který prokázal kvality hodné
fotbalového snajpra. Gólově se zaskvěl též i náš tradiční střelec Štěpán
Kerbl. Celkově chválím celé družstvo za předvedené výkony.
Družstvo FK Dolní Poustevna „B“ odehrálo ve složení:
Adélka Hauserová, Matyáš Švec, Samuel Bureš, Štěpán Ungr, Nikola Růžičková a Izabela Migová
- základní skupina
FK Dolní Poustevna „B“ - Mikulášovice „B“ 0: 1, FK Dolní Poustevna
„B“ - FK Dolní Poustevna „A“ 0: 2, FK Dolní Poustevna „B“ - Mikulášovice „A“ 0: 2, FK Dolní Poustevna „B“ - Šluknov „A“ 0: 3, FK Dolní
Poustevna „B“ - Šluknov „B“ 0: 3
V základní skupině obsadilo „B“ družstvo poslední šesté místo a o postup do semifinálových bojů se utkalo s třetím týmem v pořadí základní
skupiny.
- zápas o semifinále
FK Dolní Poustevna „B“ - Mikulášovice „A“ 0: 5
Družstvo FK Dolní Poustevna „B“ obsadilo celkové šesté místo v turnaji. Naši „benjamínci“ se na turnaji neztratili. Sice nemají fotbalových
kvalit jako spoluhráči z „A“ týmu, přesto vynikali bojovností. O co více,
nebáli se jít do soubojů. Svoji fotbalovou premiéru si odbyl Matyáš Švec.
Neztratila se ani děvčata. Velkou pochvalu zaslouží Štěpán Ungr, který
svým výkonem předvedl, že bude dobrým obráncem a ochráncem poustevenské brány. Celkově chválím celé družstvo za předvedené výkony.
První turnaj mladších přípravek vyhrálo dle očekávání družstvo Šluknova „A“ před domácím družstvem Dolní Poustevny „A“, na třetím místě se po velkém boji a nervy drásajícím penaltovém rozstřelu umístilo
družstvo Mikulášovic „A“, čtvrté pořadí obsadilo družstvo Mikulášovice
„B“, páté pořadí patří družstvu Šluknov „B“, a na posledním šestém místě se umístilo domácí družstvo Dolní Poustevny „B“.
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Na závěr proběhlo klasické vyhodnocení turnaje. Všechna družstva obdržela diplomy, a každý hráč (i hráčky) ze všech týmů si odnesl sladkou i vitamínovou odměnu za předvedenou hru. Dále byli samostatně odměněni i nejlepší jednotlivci turnaje, a to nejlepší hráč a nejlepší
střelec (obě pozice obsadili zástupci Šluknova), nejlepší brankář resp.
brankářka (Adélka Hauserová z Dolní Poustevny). Ceny a diplomy byly
věnované patronem Zimní ligy mladších přípravek, Schrödingerovým
institutem.
Celou akci sponzoroval Schrödingerův institut Rumburk a FK Dolní
Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna, kterým patří velký
dík. Všichni účastníci, tj. především mladé fotbalové naděje Šluknovska
a i jejich rodiče a sourozenci, si odnesli nejen pěkné ceny, ale i skvělé zážitky a nové fotbalové zkušenosti, a všichni se již těší na další, v pořadí 2.
satelitní turnaj zimní ligy, který proběhne opět ve sportovní hale v Dolní
Poustevně, a to v neděli od 9.00 hodin dne 18.2.2018. Na tomto turnaji by měla být účast již osmi družstev, z Dolní Poustevny, Mikulášovic,
Šluknova a Jiříkova. Tímto srdečně zveme rodiče, sourozence, babičky,
dědečky a příznivce fotbalu mladých nadějí.
Zdeněk Hauser, trenér mladší přípravky FK Dolní Poustevna

První turnaj Zimní ligy mladých nadějí Šluknovského výběžku ve Vilémově se vydařil a přinesl nejedno překvapení.
Za účasti 5 týmů přípravek do 10 let a 5 týmů do 12 let pod patronací
Schrödingerova institutu proběhl první ze čtyř turnajů populární Zimní
ligy mladých nadějí ve sportovní hale ve Vilémově. Hrálo se 1x9 minut,
za nádherné atmosféry na tribuně, kterou plně obsadili vesměs rodiče
a k tomu i pár zvědavců. Všech deset účastníků – Vilémov, V. Šenov,
D.Poustevna, Šluknov a Mikulášovice, obdrželo ceny a diplomy, věnované Schrödingerovým institutem a SK Stap Tratec Vilémov. Byli zde
odměněni i nejlepší jednotlivci samostatně v obou kategoriích, a sice
nejlepší hráči, brankáři a střelci. Ve skupině do 10-ti let vyhrál překvapivě Vilémov před Šluknovem a D.Poustevnou, ve skupině do 12-ti let
pak D.Poustevna před V.Šenovem a společným týmem Mikulášovice/
Vilémov. Celou akci sponzorovaly – Schrödingerův institut Rumburk
a SK Stap Tratec Vilémov, kterým patří velký dík, neboť díky těmto subjektům si všichni účastníci odnesli nejen pěkné ceny, ale i skvělé zážitky a všichni se již těší na 2. turnaj, který bude opět ve Vilémově a sice
v sobotu 17. 2. 2018 a výsledky se budou sčítat až do konce Zimní ligy
a koneční vítězové pak obdrží putovní poháry.
Naše výsledky:
do 10-ti let: sestava: Hauser – Kramer, Ungr, Jírovský, Kalčík, Šolc
DP – ŠLUKNOV 0 – 1, DP - VELKÝ ŠENOV 0 – 2, DP - MIKULÁŠOVICE 3 – 1 Kalčík, Jírovský, Ungr, DP - VILÉMOV 0 – 0
do 12-ti let: sestava: Hauser – Liška, Bareš, Holub, Chalánek
DP – ŠLUKNOV 2 – 1 Chalánek, Holub, DP - VELKÝ ŠENOV 3 – 0
Chalánek, Holub 2,
DP - MIKULÁŠOVICE 5 – 0 Chalánek 2, Holub 2, vlastní, DP - Mikul./
Vilémov 0 – 1 Chalánek
P. Kramer, J. Bareš, Z. Hauser

JÓGA S KATEŘINOU JANÉSKOVOU
Každé pondělí v 18:00, tělocvična na 2. stupni ZŠ Dolní Poustevna.
Cena za lekci 50,-Kč.

Poustevník
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JEŠTĚ JEDNOU ROK 2017

Rok 2017 jsme zahájili oplocením sportovního areálu. Po vykácení stromů ve stráních byly provedeny úpravy terénu a ve spolupráci se studenty
Střední lesnické školy Šluknov jsme vysázeli novou alej. Kolem celého
areálu bylo vystavěno nové oplocení. Nutno podotknout, že zbývající
část v Nádražní ulici bude dokončena s příchodem příznivějšího počasí.
P. S.
(pokračování příště)

Před úpravami.

Po úpravách.

Před úpravami.

Po úpravách.

V prosincovém vydání novin hodnotil pan starosta rok 2017. Zmínil se
jen krátce o zrealizovaných akcích a činnostech tohoto roku. Nechtěl vše
vyjmenovávat podrobně, ale jako zaměstnanci jsme se shodli, že si přeci
jen ještě jednou všechny akce společně s vámi připomeneme. Využijeme
k tomu i snímky uložené do fotogalerie na stránkách města.

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

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
12 - 13 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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