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TANEČNÍ 2018

Velikým úspěchem skončil první „zkušební“ kurz klasických tanců.
Nečekaně vysoký počet párů se zúčastnil náročných, ale moc příjemných
tanečních. Celkem 17 párů se každý pátek postaralo o to, aby byl parket
plný. Závěrečný věneček ve stylu první republiky ukázal, co vše se taneční
páry různých věkových kategorií naučily. Myslím, že na sebe mohou být
všichni pyšní. Díky patří především manželům Širokým, kteří ve všech
párech zažehli taneční nadšení, které ze všech vyzařovalo.
Robert Holec, starosta města, foto: Tomáš Fúsek

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ

Poslední den v roce jsme se společně sešli na tradičním místě pod
kostelíkem, abychom se rozloučili s právě končícím rokem 2018
a slavnostně přivítali ten NOVÝ, rok 2019. Připraveno bylo malé
pohoštění, příjemná muzika a především to hlavní, silvestrovský
ohňostroj v podání Jolany Benešové. Krásné světelné efekty, spousta
barev a to vše za doprovodu hudby. Moc příjemným překvapením
byla hojná účast nás všech, patří vám veliký dík. Díky vám byla úžasná atmosféra a myslím si, že společné přivítání Nového roku 2019
proběhlo důstojně. Nic na tom nezměnila ani nepřízeň počasí, které
se pokusíme na příští rok objednat lepší.
Robert Holec, starosta města

TRADIČNÍ SETKÁNÍ

Příjemné setkání žáků třetích tříd z naší školy a ze školy Rosenstraße
Sebnitz proběhlo 5. prosince 2018. V tento den tradičně navštívila školu
také trojice – Mikuláš, čert a anděl. Věřím, že společné zážitky z her,
tvoření, zpívání, tančení a ze vzrušující nadílky vydrží všem ve vzpomínkách po dlouhou dobu.
MK

AUTOBUSOVÁ LINKA

Dne 10. prosince byla (po téměř ročních přípravách) slavnostně otevřená městská autobusová linka Sebnitz – Dolní Poustevna. Autobus jezdí třikrát denně a zastávka v Dolní Poustevně je naproti lékárně u pošty.
Jedná se o zkušební provoz, který budeme hned první týden v novém
roce konzultovat, a případné nedostatky odstraňovat. Autobus přijíždí
cca v 9:10, 11:10 a 14:10. Bližší informace připravujeme, v dalším vydání
bude vše upřesněno.
Robert Holec, starosta města

AKCE NA LEDEN
19. 1. Druhý společenský ples Národní dům od 20:00
20. 1. Dětský karneval Národní dům od 14:00
2. 2. Střelecký závod polární liška Čtverec
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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

JUBILANTI V PROSINCI

18. prosince, naposledy v tomto roce, se setkal pan starosta Robert
Holec s našimi seniory, kteří v tomto měsíci oslavili své jubileum. Kytice,
gratulace, finanční dary a občerstvení, vše bylo připraveno. Blahopřání přijala paní Alžběta Krejčová, Christa Fišarová a Monika Riedelová.
Všem přejeme hlavně mnoho zdraví, štěstí a pohody v dalších letech
a těšíme se na další setkání.
RP

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna

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

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

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

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

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

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

BEZPLATNÁ LINKA
ČEZ
800 850 860

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!!!

tel./fax: 412 336 042
petr3kral@seznam.cz

LOUTKOVÉ DIVADLO
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ZUBNÍ POHOTOVOST
12. –13.1.2019
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343

SPONZORSKÝ DAR
Letošní silvestrovský ohňostroj
finančně podpořilo sdružení vietnamských spoluobčanů částkou
10.000 korun. Patří jim veliký
dík. Díky příspěvku jsme mohli
letošní světelnou parádu vyladit
a shlédnout krásné efekty z dílny
Jolany Benešové.
Robert Holec, starosta města

19. – 20.1. 2019
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
26. – 27.1.2019
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
2. – 3.2.2019
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
412 519 622

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 28. 1. 2019 v 17:30
v zasedací místnosti na úřadě.
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Město Dolní Poustevna
ceník pro sběrné místo v roce 2019
Ceník je platný pro rok 2019

Druh odpadu
Cena
Světelné zdroje – zpětný odběr
zdarma
Malé spotřebiče, TV a PC monitory – zpětný odběr zdarma
Velké spotřebiče a lednice – zpětný odběr
zdarma
Železo
zdarma
200307 Objemný odpad z domácností
100,- Kč/m3
170101 Stavební suť bez příměsí (frakce do 10 cm) 200,- Kč/m3
Pravidla sběrného místa:
Sběrné místo mohou využívat fyzické osoby s trvalým pobytem nebo
vlastnící nemovitost za území města Dolní Poustevna. Provozní doba je
každou sudou sobotu od 10,00 do 12,00 hodin a lichý čtvrtek od 14,30
do 16,30 hodin. Limit pro domácnost je 1 m3 objemného odpadu nebo
stavební suti za jednu sobotu. V rámci zpětného odběru jsou přijímány
do sběrného místa pouze kompletní elektrozařízení.
Ve sběrném místě nelze odevzdat:
- nebezpečné odpady a pneumatiky (2x ročně provádíme svoz NO)
- směsný domovní odpad
- odpad, který lze dále vytřídit.
Ceník pro podnikatele za využívání systému odděleného sběru komunálního odpadu zavedeného Městem Dolní Poustevna pro rok 2019:
600,- Kč bez DPH/rok.

KRÁTCE Z JEDNÁNÍ ZM

ZM schválilo podání žádosti o dotaci a akce:
„Rekonstrukce komunikace Nádražní“.
„Rekonstrukce sportovní haly v Dolní Poustevně – 1. etapa“.
„Rekonstrukce oken a osvětlení na 1. stupni ZŠ Dolní Poustevna“.
„Oprava památníku padlým vojákům v 1. světové válce“.
„Výstavba altánů u sportovní haly a ZŠ a PŠ Gabriely Pelechové“.
„Rekonstrukce učebny chemie-fyziky-přírodopisu na 2. stupni ZŠ
Dolní Poustevna“.
„S knihou do života aneb Poustevna čte dětem“ (projekt bude realizován ve spolupráci s KŠK).
„Obnova vybavení školní jídelny v Dolní Poustevně“.
„Dětské hřiště Karlín“.
21. Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně.
ZM dále schválilo:
Rozpočet na rok 2019.
Zřízení hospodářské - ekonomické činnosti.
Ceník pro sběrné místo pro rok 2019 vč. ceníku pro podnikatele za
využívání systému odděleného sběru komunálního odpadu pro rok
2019, kde cena činí 600,- Kč bez DPH/rok.
ZM schvaluje poskytnout Klubu cyklistiky Krásná Lípa finanční dotaci ve výši 10.000,- Kč na zabezpečení zdárného průběhu XXXII. ročník
mezinárodního etapového cyklistického závodu žen „Tour de Feminin“.
ZM schvaluje poskytnutí zápůjček dle přijatých žádostí z Fondu rozvoje města, celkové čerpání z fondu bude v tomto kole činit 570.000,- Kč.
ZM schvaluje prodej štěpků místním občanům za cenu 35,- Kč/pytel.

Cena stočného pro kalendářní rok
2019 na území Města Dolní Poustevna

Město Dolní Poustevna, jako vlastník nově vybudované vodohospodářské infrastruktury na území obce Dolní Poustevna (veřejná kanalizace, ČOV) stanovilo s platností od 1. 1. 2019, na základě předložené
kalkulace, pro odběratele stočného: Stočné – cena za 1 m3 odvedené
a vyčištěné odpadní vody činí 42,34 Kč bez DPH (15 %), tj. 48,69 Kč
včetně zákonem stanovené výše DPH.
V porovnání nově stanovené ceny stočného pro rok 2019 s cenou
stočného pro rok 2018 nedochází ke změně její výše. Cena stočného je
jednotná pro území obce Dolní Poustevna, kde nově vybudovaný kanalizační systém zakončený ČOV vlastní Město Dolní Poustevna a na
základě koncesního řízení provozuje společnost Severočeské vodovody
a kanalizace a.s. Cena stočného pro rok 2019 byla na základě předloženého návrhu provozovatele schválena na 1. zasedání Zastupitelstva města Dolní Poustevna dne 19. 11. 2018.
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KONFERENCE NA TÉMA
PŘESHRANIČNÍ ZDRAVOTNÍ
SPOLUPRÁCE

Berlín, 6. a 7. prosince, patřil dalším pokusům a postupu ve vyjednávání o zpřístupnění nemocnice v Sebnitz našim občanům. Jednání
se zúčastnili zástupci zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví, lékaři, záchranáři, ekonomové a zástupci měst a obcí. Na úvod byly
představeny problémy příhraničních měst, dále se hovořilo o možnostech a situaci zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku. Byly ukázány
příklady dobré praxe, kde a co funguje, například již několikrát zmiňovaná spolupráce měst České Velenice a Gmünd. Zástupci ministerstva
a pojišťoven hovořili o tom, co nám umožňují zákony a co vše se musí
změnit, abychom kýženého cíle dosáhli.
Závěr jednání byl celkem pozitivní. Navázali jsme další kontakty na
ministerstvo zdravotnictví, svou pomoc nabídl i senátor Zbyněk Linhart, a i starostové okolních obcí a měst potvrdili svou pomoc a podporu. Neodpustím si však svůj pocit. Jedná se o to nejdůležitější, co v životě
máme, ZDRAVÍ. Situace s nemocnicí v Rumburku není vůbec dobrá.
Nechápu, proč vše musí tak dlouho trvat. Čeká se snad na nějakou katastrofu? Již rok a půl jednám a mám pocit, že jsme stále na začátku.
Zoufalé, ale naděje umírá poslední. Věřím, že vše dobře dopadne. Vždyť
si všichni platíme stejné zdravotní pojištění. I nadále budeme bojovat
za to, abychom měli všichni kvalitní a včas dostupnou zdravotní péči.
O dalších krocích vás budu informovat.
Robert Holec, starosta města

PODĚKOVÁNÍ SPOLUTVŮRCŮM
SPORTOVNÍHO ALMANACHU

Těchto několik řádků patří jako poděkování Městskému úřadu, starostovi a několika jedincům za podporu při práci na historickém almanachu popisujícím sportovní dění v Poustevně od samých začátků.
Poklona patří všem těm, kteří byli ochotni přiložit ruku k dílu svými
vzpomínkami, mnohdy už časem zažloutlými fotografiemi či dalším
materiálem, který byl často už odsouzen k tomu, aby již nespatřil
světlo světa. Důležité podklady se zachovaly díky mému otci Josefu
Horákovi, jeho souputníkovi Milanu Kořínkovi a obecnímu kronikáři
Janu Bednářovi. Nejstarší události mi do pera s ochotou a rád v posledních letech převyprávěl nejstarší žijící pamětník, 97letý pan Václav
Běl a další z generace dříve narozených, „ MIK“ Jírovský. Almanach
by nebyl kompletní, bez většinou už vybledlých fotografií, které ze zaprášených krabic, kdoví odkud, vytahali a předložili Slávek Svoboda,
Mik Jírovský, Jarda Lexa, Zdeněk Bohuslav, Zdena Švadlenková-Micková, Honza Košč, Pavel Macháček, Carsten Puhlmann, Pišta Záležák,
Hana Mouchová-Immerová, Milan Mitošinka, rodina Hrdličkova, Robert Holec st., Wilda Kreibich, Václav Ninger, Míla Kučera, Petr Horák nebo Ruda Kaluba. Vše týkající se nedávné minulosti přinesl stále
ve fotbale velice aktivní Pavel Kramer. Podnět pro vznik této vzpomínkové knížky na dění ve fotbale a sportu vůbec v Dolní Poustevně vzešel od Slávka Svobody. Celé dílo na 86 stránkách jsem sepsal
pod gramatickým dohledem Mgr. Denisy Salabové, když pro tisk jej
připravil Tomáš Fúsek. Dílo sponzorsky dokonal ve své tiskařské firmě CP Werbung v Drážďanech Carsten Puhlmann, svého času místní
fotbalový Boss. Myslím, že vzhledem k našemu věku a k tomu jak se
k podobným věcem stavějí dnešní mladí, jsme poslední generací, která
mohla dění ve sportu v našem městě zachytit tak, jak se událo. Teď
už je jen na těch nejmladších aby se sportu věnovali alespoň tak, jako
jejich předchůdci, aby bylo i nadále na co navazovat, o čem psát a na
co vzpomínat.
Petr Horák
P. S. Ještě několik výtisků almanachu, popisujícího historii fotbalu
a sportu v Poustevně vůbec, je k mání u pana S. Svobody za lidovou
cenu 80 Kč.
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PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ

Výlohu lékárny p. Mgr.
Petra Vomáčky
i letos vyzdobili
svými výrobky
žáci základní
a mateřské školy, a navodili
tak atmosféru
přicházejících
svátků vánočních a období
zimy. Ve výloze
nás tak mohou
potěšit sněhuláci, čerti, andělé, adventní věnce, betlémy, lucerničky
a ozdoby na stromečku. Panu Vomáčkovi velmi děkujeme za poskytnutí
výlohy. Světla svíček, vůně jehličí a cukroví, sváteční atmosféra a vlídné
slovo ať Vás provází spolu s vánoční pohodou. Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2019 mnoho zdraví, spokojenosti, lásky a klidu.
Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Dolní Poustevna

DUHA

Duháci na 2. místě!
Třetí v pořadí tentokrát vědomostní kolo soutěže DUHA proběhlo ve
čtvrtek 29. listopadu na ZŠ Jiříkov. Soutěžilo se na téma dětská literatura,
autoři a jejich díla. Nám se jednotlivá stanoviště velmi líbila, také se nám
velmi dařilo. Své znalosti jsme si vyzkoušeli např. při audio poslechu,
dominu, pěkné byly znělky večerníčků, pohádkové dvojice, poznávání
autorů, žánrů, děravých textů a trochu obtížnější byly pohádky bratří
Grimmů. Měli jsme dobrý tým, soutěživého ducha, chuť vyhrát a také
jsme se připravovali. Vše bylo znát v průběhu celé soutěže. Radost z každého bodu, týmová podpora, každý se snažil něčím přispět. To vše také
rozhodlo o výborném výsledku. Náš duhový tým ve složení Anička Stárková, Anička Kramerová, Karča Gruntorádová, Nikča Musilová, Aneta
Jirásková a kapitán Jirka Jarisch vybojovali krásné 2. místo. Moc vám
blahopřejeme a budeme se těšit v lednu v Rumburku na bruslení.
Mgr. Zdena Kramerová

Akce ZŠ v lednu
3. a 4. 1.
7. 1.
18. 1.
24. 1.
1. 2.

ředitelské volno
talentové zkoušky na střední školu
Řemeslo má zlaté dno – soutěž ve Varnsdorfu
Duha – bruslení
pololetní prázdniny

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Opět znovu po roce nás v naší mateřské škole navštívil Mikuláš v doprovodu hodného anděla a rozpustilého čerta. Sem tam sice ukápla nějaká ta slzička, ale nakonec všechno dobře dopadlo a čert si nikoho do
pekla neodnesl. Asi i proto, že spousta dětiček byla přestrojena za čertíky
a andílky. Samozřejmě nechybělo zpívání písniček a přednes básniček,
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které se Mikuláši i andílkovi
líbilo. Děti slíbily, že budou už
jen hodné a poslušné, a tak si
zasloužily i sladkou odměnu.
Na odměny pro děti sponzorsky
přispěli p. Miga a vietnamští
podnikatelé.
JJ

ČTVRTÉ
SETKÁNÍ

Poslední setkání v rámci projektu „Spolu je nám dobře“, které finančně podpořil Tandem
Odmalička, proběhlo v úterý
11. 12. 2018. S deseti předškoláky jsme se v doprovodu delfínkové babičky vypravili vlakem do mateřské školy Annett v Heidenau.
Celé setkání se neslo v příjemném, pohodovém adventním duchu. Děti
se společně přivítaly u adventního věnce, zpívaly, komunikovaly, seznamovaly se a porovnávaly zvyky kolem vánoc obou zemí. Řada přišla i na
tvoření, výroba čepic pro vánoční skřítky se povedla. Následovaly různé
pohybové a společenské hry. Po
společném obědě a chvilce hraní přišlo loučení, předání drobných dárků a popřání hezkých
vánočních svátku a cesta vlakem zpět. V Dolní Poustevně
na nás na nádraží čekali nejen
rodiče, ale i čerstvě napadaný
sníh. V lednu se bude konat
pracovní schůzka ohledně dalšího podání projektu a spolupráce.
JJ
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Drůbeží nemoci přenosné na člověka

Vášniví chovatelé drůbeže zpozorněte – existuje nemalá řada nemocí,
které jsou přenosné ze slepice na člověka. Chováte drůbež a až doteď jste
si mysleli, že onemocnění, které postihne vaši slepici není přenosné na
člověka? Omyl. Pár chorob, které od slepice může chytit i jejich chovatel existuje a většina z nich se dá ihned rozpoznat a včas vyléčit. Které
máme na mysli?
1. Salmonelóza
Tato nemoc je také někdy nazývána prostým slovním spojením střevní onemocnění. Zvíře během krátké chvíle trpí prudkým průjmem, křečí
a apatií. Pokud nemoc propukne u mladé drůbeže často uhyne, ta starší
může mít i chronický průběh. Některé druhy salmonely jsou z drůbeže
přenosné na člověka. Jak k přenosu může dojít?
• Maso. U člověka nakaženého salmonelou se též projeví prudký průjem, apatie a vysoká horečka. K přenosu ze slepice na člověka může dojít
přes nakažené maso poražené drůbeže. Předejít mu lze dostatečnou tepelnou úpravou, neboť bakterie salmonely se při teplotě 100 °C při době
varu alespoň 7 minut ničí.
• Vejce. I snesené vajíčko od nakažené slepičky může být závadné. Pozor by si především měli dávat milovníci tzv. vajíček na hniličko nebo
volských ok. Pokud bude vejce od nakažené nosnice uvařené natvrdo,
nákaza u člověka žádná nehrozí.
• Trus. Pokud by člověk přišel do styku s trusem nakažené slípky,
i zde hrozí možnost nákazy. Slepičího trusu se proto vždy raději dotýkejte v ochranných rukavicích, úplně postačí ty obyčejné gumové pro
domácí použití. Jestliže máte podezření, že vaše drůbež tímto strašákem
onemocněla, raději se veškerého kontaktu s ní vyhněte.
2. Newcastleská nemoc
Newcastleská nemoc je velmi nakažlivé virové onemocnění veškeré
hrabavé drůbeže. Infekce je též přenosná na člověka, u kterého vyvolává příznaky chřipky. V zemích, kde je drůbežnictví rozvinuto, se často
provádí ochranné očkování. Tato nemoc se na člověka přenáší podobně
jako salmonela – trusem, vejcem nebo masem z nakaženého kusu drůbeže. Někdo toto onemocnění může znát také pod názvem mor drůbeže.
3. Čmelík kuří
Žili jste celou dobu v domnění, že tento parazit se z drůbeže na člověka
nemůže přenést? Omyl. Pokud čmelík kuří navštíví váš kurník a zaleze
do peří vašich kuřic, stejně tak snadno a rychle se může dostat třeba i do
vašich vlasů a začne vás doslova tyranizovat. Nejrychlejší metodou, jak
se čmelíka zbavíte, je postříkat všechny zdi kurníku, peří slepic a vaše
vlasy čmelíkostopem. Žádných vedlejších účinků se bát nemusíte, tento
přípravek je právě určen i pro chovatele drůbeže.
Co dělat….….abyste se od nemocných zvířat sami nenakazili? Dodržujte těchto pár pravidel a žádné přenosné nemoci od drůbeže se obávat
nemusíte.
• Čistota. Po každé návštěvě kurníku, husníku nebo jen výběhu si řádně umyjte ruce a dejte pozor, abyste si například na botách nezanesli
závadný trus až do obýváku. Doporučujeme ke zvířatům používat jiný
oděv, než na který jste pak zvyklí doma na gauči.
• Hygiena. Dodržování hygieny je potřeba nejen u samotných chovatelů, ale především pak ve stájích, výběhu a váš přísný dohled bude
zapotřebí také u krmiva, aby se v krmítkách nepovalovalo zkažené, plesnivé a shnilé krmivo. Dbejte na pravidelnou dezinfekci všech pomůcek,
které vám i vaší drůbeži chov zpříjemňují.
• Další opatření. I v kuchyni si musíte dát velký pozor. Pokud použijete závadné maso, některé viry mohou přežívat i na dřevěných prkénkách
a v nádobí. Horká voda a prostředek na mytí nádobí vaši kuchyň viry zbaví. Nezapomínejte ani na řádné oplocení, které vaši drůbež chrání před
nezvaným návštěvníkem, který může být nositelem právě přenosné choroby. Slepičář přeje všem chovatelům, aby se jim přenosné nemoci vyhnuly velkým obloukem a pokud máte podezření, že nemoc dorazila i k vám
do kurníku, mazleníčko se slepičkami raději na pár dní vynechejte.
		
Zdroj: Slepičář.cz

O dívence s růžovým věnečkem

Na původním starém hřbitově v Mikulášovicích bývala v jednom jeho
koutě, kolem roku 1560 menší hrobka, která patřila rodině jakýchsi
Schubertů. Dveře hrobky, kvůli poškozenému zámku špatně přiléhaly,
a proto je bylo možno lehce otevřít. Právě tyto dveře ale zajímaly dívky,
které si v jejich blízkosti často hrávaly s jedinou dcerou tamního hrobníka, která se jmenovala Elsbeth. Často ze zvědavosti nahlížely dovnitř
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a mnohdy hrobku rády využívaly při svých hrách jako úkryt. Od
hrobníkovy dcery Elsbeth se dozvěděly, že v poslední rakvi, uložené
do této hrobky, leží desetiletá dívka, která zemřela po krátké nemoci. Jedno nedělní odpoledne si opět Elsbeth v těchto místech hrála
s devíti kamarádkami svého věku. Z jejich očí vyzařovala radost ze
života a veselý smích se daleko rozléhal, když tu náhle mezi nimi
stála také rozveselená dívka v bílých šatech, mající na hlavě ve svých
blonďatých vláskách věneček z růží. S velikou radostí se připojila
k jejich hrám, které byly tak veselé, že dívky ani nezpozorovaly, že se
už značně setmělo a že na nebi se už objevily první hvězdičky. V kole
si hrajícím děvčatům se neznámá dívenka velice zalíbila a všechny
si získala tím, že v závěru jejich radovánek se se všemi rozloučila,
vystoupila z kola ven a jako výraz poděkování sňala s hlavy věneček z růží, který pak položila na hlavu opodál stojící pekařově dcerce. Děvčata se dívala, jak jejich kamarádce věneček sluší a mnohá
z dívek jí jej dokonce záviděla. Žádná z nich ale nepostřehla, že ona
neznámá dívenka mezitím zmizela. Na to přišly dívenky až o něco
později a marně ji hledaly až do svého rozchodu domů. Druhého dne
však věnečkem obdarovaná pekařova dcerka vážně onemocněla a po
třech dnech zemřela. Koncem týdne, v sobotu odpoledne, byla pochována na místním hřbitově. Následující neděli si dívky opět hrály
na stejném místě, ale bylo jich už o jednu méně, i s Elsbeth už jenom
devět. Brzy se opět objevila, k radosti všech, ona cizí dívka. Také tentokrát již blikaly hvězdy na nebi, když se děti loučily a když neznámá
dívka položila opět věneček z růží na hlavu jedné z nich, aby pak opět
záhadně zmizela. Věnečkem obdarovaná dívenka, když přišla domů,
její matka se z růžového věnečku velice vyděsila, majíc podivné tušení něčeho zlého. A skutečně: příštího rána děvčátko onemocnělo,
po třech dnech zemřelo a v sobotu mělo pohřeb. A tak se dělo každý
týden, že vždy v neděli se vrátila některá z dívek domů s věnečkem
růží na hlavě, v pondělí ráno onemocněla, po třech dnech zemřela
a v sobotu byla pochována. Když takto zemřelo Elsbeth již všech devět kamarádek, které byly na hřbitově pochovány v jedné řadě, počal
hrobník sám od sebe kopat desátý dětský hrob, vedle kterého pak
ještě vykopal jeden velký, pro dospělého člověka, ačkoliv v tu dobu
nikdo nezemřel. A protože se hrobník ze hřbitova dlouho nevracel,
jeho dceruška Elsbeth, která jediná ze společnosti hrajících si dívek
zůstala naživu, se vydala na hřbitov, aby tatínka přivedla domů. Na
hřbitově se pak zvědavě svého otce tázala, pro koho, že vykopal tyto
dva další hroby? „Pro mě a pro Tebe.“odpověděl jí smutným hlasem
otec. „Ale vždyť já jsem úplně zdravá a nic mi není“řekla překvapená
Elsbeth a dodala:“Myslím, že i ty ještě dlouho budeš živ, než umřeš.“
Hrobník na tato slova pouze zamumlal:“Jak Bůh chce!“ Když dokončil poslední úpravy obou hrobů, řekl:“ Tak…teď jsem hotov. Pojď, jdeme domů,Elsbeth!“ Mezitím se již úplně setmělo a studený noční vítr
se proháněl nad jednotlivými hroby. Dříve než Elsbeth se svým otcem
opustila hřbitov, ohlédla se ještě a zvolala nazpět ke hrobům dívek:“Dobrou noc!“. Z pootevřené hrobky jí odpověděl jasný dívčí hlas:“Dobrou noc! Spi blaze! Brzy se zase uvidíme“.Elsbeth poznala, že je to
radostný hlas oné dívky, která neděli co neděli přicházela s růžovým
věnečkem na hlavě, mezi hrající si děti. Ještě téže noci ale také Elsbeth
těžce onemocněla a přes veškerou pomoc zemřela. U nohou nebohé
umírající Elsbeth seděl její otec, hlavu měl položenou na pelesti postele a když jej chtěla dívčina matka odvést, byl již také mrtev. Dívenčina
matka žila ještě několik let, opatrujíc starostlivou rukou hroby svých
milých. Když pak i ona zemřela, byla pochována mezi nimi. Po této
události pak už „Růžovou dívenku“ nikdo více nespatřil a ani o ní už
nikdo více neslyšel.
Dovětek:Pověst vznikla zřejmě počátkem 2. poloviny 16. století po
těžké epidemii moru, která zasáhla Šluknovsko v roce 1555. Napovídá
tomu již první věta pověsti,kde je uváděn přibližný letopočet 1560.
Mor tehdy nezasáhl pouze Šluknovsko, ale byl pohromou větší části
Evropy, zejména západní, nevyjímaje ani nejbližší sousední saskou zemi
a proto se tato pověst s velice nepatrnými obměnami vypráví i v nedalekém Hinterhermsdorfu, který je vlastně saským sousedem Mikulášovic.
O tom, jak těžce tato nemoc postihla Šluknovsko, svědčí i záznamy, že
v té době např. v Severním zůstaly naživu pouze dvě ženy a ve Šluknově
jenom jeden manželský pár, zatímco obec Království vymřela úplně celá
beze zbytku. Byly ale také obce, ve kterých se podle záznamů mor nevyskytl, jako např. Vilémov, obě Poustevny, oba Šenovy a jiné.
Eduard Steun

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Nejlepší víkend
Hartl Patrik
Na Silvestra si Andrea, Jirka,
Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají
zásadní novoroční předsevzetí.
Žádný z nich ale nikomu neřekne, jaké je to jeho. Všichni
touží změnit svůj život a doufají, že se jim to během nového
roku podaří. Mohlo by, protože času na to budou mít dost.
Kromě ranních a večerních hodin pracovních dnů mají k dispozici padesát dva víkendů, deset státních svátků a čtyři týdny
dovolené. To je dohromady
šest tisíc sedm set šedesát hodin volna, během kterých se
dá změnit téměř cokoli…

VÁNOČNÍ AKADEMIE

13. 12. 2018 se v Centru setkávání konala již tradiční vánoční akademie, kterou pořádá ZŠ Gabriely Pelechové. Po úvodním proslovu pana
starosty Roberta Holce a ředitele školy pana Miroslava Marka, začalo
opravdu pestré pásmo vánoční akademie. Písničku Když se čerti ženili,
vystřídalo artistické skákací číslo s názvem Guma. Poté následovala divadelní pohádka Paní Zima, zdobení a rozsvícení stromečku, vánoční
koledy. V dalším hudebním vystoupení jsme navštívili Betlém, následovalo rozdávání dopisů pro Ježíška, pásmo básniček, vánočních koled
a zavítali k nám i Trollové. Závěrečným číslem byl pak Tanec sněhuláků,
který si všichni přítomní mohli zatančit společně.

MUSICA RUSTICA
Za zrcadlem
Bronsky Alina
V životě patnáctileté Juli má
všechno svá pravidla. Vybočovat je nebezpečné, kdo neodpovídá normě, toho sledují.
Ale pak Julina matka zničehonic beze stopy zmizí a její otec
se třese strachy. Juli postupně
začne odhalovat všechna
rodinná tajemství: Máma je
jedna z mála víl, kterých se
společnost Normality obává.
Má totiž zvláštní schopnosti.
Je Juli také taková? Společně
se svou novou kamarádkou
Ksy a jejím bratrem Ivanem se
vydá pátrat – po zmizelé matce, po zakázaném vílím světě
a po pravdě o sobě samotné.

Dne 14. 12. 2018 do Centra setkávání zavítal s vánočním koncertem hudební soubor Musica Rustica. Musica Rustica je městský soubor, jehož tvorba vychází z lidového umění. Usiluje
o uchování lidových tradic, ne však v autentické podobě, snaží se
o vlastní interpretaci folklóru. Volně zpracovává lidovou poezii
a hudební motivy zaznamenané ve sbírkách lidového umění a v archivních pramenech. Musica Rustica hraje české písně a tance
z 16.–19. století, lidové písně o lásce, o vojně, písně a říkadla vážící se
k výročním zvykům, vánoční koledy. Jejich vystoupení v Centru setkávání bylo vynikající, což ocenili i návštěvníci tohoto koncertu.

za blogem Stylewithme, vám
otevírá dveře do své kuchyně
a zve vás dál. Jelikož je Bé Ha
původem Vietnamka, naučí vás
spoustu tradičních vietnamských receptů, které jí pomohla
sepsat její maminka, takže jsou
naprosto autentické a stoprocentně odzkoušené. Velkou
výhodou této knihy je, že bát se
nemusí ani ti méně zruční nebo
hodně zaneprázdnění kuchaři
– čekají na vás i zjednodušené
verze receptů, které vykouzlíte
opravdu velmi snadno.

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

Kostel
sv. Archanděla
Michaela
v Dolní
Poustevně
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

VÁNOČNÍ KONCERT
Vietnamská kuchařka
Nguyen Bé Ha
Jedna z nejznámějších českých
youtuberek Bé Ha, která stojí

leden 2019

Poslední akcí roku 2018 v Centru setkávání byl vánoční
koncert, který se uskutečnil 17. 12. Vánoční písně, skladby
a básně zazněly v podání interpretů ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní Poustevna a recitačního souboru Drak ze ZŠ
D. P. Děti prokázaly velké pokroky ve svém umu a svým
vystoupením navodily krásnou vánoční atmosféru.

leden 2019
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
8. satelitní turnaj Okresního přeboru mladších přípravek skupiny
Sever ve Varnsdorfu 20. 10. 2018
Turnaj odehraný s minimálním počtem dětí, bez možnosti střídání.
Stále nás trápí velká marodka. Našich pět statečných bojovalo. Konečné
šesté místo je skvělý výsledek. Chválíme všechny hráče a hráčky za předvedený výkon. Též děkuji za trenérskou asistenci a dopravu dětí Janu
Hauserovi.
Střelci branek: Tomáš Vhu – 3 góly, Honza Čácha 1 gól, Sam Bureš
– 1 gól
Turnaj odehráli: Adéla Hauserová, Honza Čácha, Daniela Gregusová,
Sam Bureš, Tomáš Vhu Dinh
9. satelitní turnaj Okresního přeboru mladších přípravek skupiny
Sever v Rumburku 27. 10. 2018
Dobře odehraný turnaj, opět postup ze základní skupiny. Ve finálové
skupině smolný zápas s Varnsdorfem a závěrečná výhra nad Mikulášovicemi, která nám zajišťuje konečné třetí místo v turnaji. S výkonem
celého našeho družstva jsem spokojen. Střelecky se zaskvěl Matyáš Mrkvička.
Střelci branek: Matyáš Mrkvička – 10 branek, Radim Kozák – 1 gól
Turnaj odehráli: Adéla Hauserová, Jan Čácha, Daniela Gregusová,
Matyáš Mrkvička, Radim Kozák, Sam Bureš, Matyáš Švec, Mirek Hamák
10. satelitní turnaj Okresního přeboru mladších přípravek skupiny
Sever v Jiříkově 2. 11. 2018
Velká absence hlavních opor družstva. Co nebylo dáno zkušeností, to
bylo doplněno bojovností.
Brankářskou premiéru si odbyl Matyáš Švec. S výkonem celého našeho družstva jsem velice spokojen, a proto všechny chválím. Chlapci
a děvčata bojovali. Celkově jsme obsadili předposlední sedmé místo.
Střelci branek: Karolína Hauserová 2 góly, Nina Ungrová 2 góly
Turnaj odehráli: Matyáš Švec, Daniela Gregusová, Karolína Hauserová, Nina Ungrová, Sam Bureš, Kateřina Růžičková, Miroslav Hamák, Jan
Salaba
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i naše nejmenší benjamínky Míru Hamáka s Jendou Salabou.
Výsledky mladší přípravky, resp. těch nejmenších nejsou tak důležité,
i když k nim v určité míře přistupujeme. Pro mě osobně je podstatné to,
že chlapci a dívky přistupují k reprezentaci klubu zodpovědně, chodí na
turnaje rádi a fotbal je prostě baví. Vytvořili si partu, kde spolu táhnou
za jeden provaz, respektují se a pomáhají si. A toho si nejvíc cením. Pro
nás je velký úspěch každý vstřelený gól, každá povedená fotbalová akce,
přihrávka spoluhráči, klička soupeři či vybojovaný míč. V rámci podzimního hodnocení mohu chlapce a dívky jen pochválit za to, co celý
podzim herně předváděli, jak se snažili a bojovali na hřišti se soupeři,
míčem, sami se sebou a také s trenérem. Naše přípravka je výjimečná
i silným dívčím zastoupením, čehož si velmi vážím. V mnoha turnajích
děvčata dokázala, že umí bojovat, nebojí se, a střílí branky. Ale jsme na
půli cesty. Ještě nás toho čeká mnoho. Náročná zimní příprava (fyzické síly, práce s míčem), zimní halové turnaje, jarních min. 13 turnajů
(bohužel vše hrajeme mimo Dolní Poustevnu z důvodu rekonstrukce
hřiště). Výsledek podzimu. Skvělé, nádherné a neočekávané třetí místo
ve skupině. Před podzimem jsem doufal ve čtvrté nebo páté místo. Toto
je skvělý výsledek, za kterým stojí naše nejmenší fotbalové naděje. A to
i přes podzimní marodku mnoha dětí. A také nemohu zapomenout na
rodiče, na jejich podporu při zápasech a trénincích. Těm patří též velké
dík. Dále je mou povinností zveřejnit super pomoc Jana Hausera, v podstatě dnes mohu říci a napsat, mého asistenta. Doprava dětí, pomoc při
tréninku a hlavně zastoupení na turnaji. Je dobře, když má člověk schopnou pomocnou ruku. Velké díky.
Co na úplný závěr, asi ještě jedna připomínka. Nemám rád, když se
píšou jen samé dobré věci. Jednak navádí k nečinnosti nebo k vědomí
uspokojení. Tím negativem je všeobecný zájem dětí o sport. Nevím, ale
připadá mi, že u nás, v Dolní Poustevně, již nemáme k dispozici další
„novou krev“. Bohužel, i to přes ohlášené nábory dětí. Nebo se mýlím?
Prostě rádi uvítáme nové malé naděje.
Všem přeji klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a mnoho
sportovních úspěchů v roce 2019.
Sportu zdar!
Zdeněk Hauser, trenér mladší přípravky FK Dolní Poustevna

Hodnocení podzimní části sezóny 2018/2019 – mladší přípravka
FK Dolní Poustevna
Ještě nedávno jsem řešil, jak sestavit po odchodu mnoha hráčů (věkový postup do starší přípravky) družstvo mladší přípravky do podzimní
části nové sezóny, a podzimní část je již za námi, je historií. Hodnocení píši s odstupem času, s uleželými názory a myšlenkami, s mnoha
novými zkušenostmi, a to ve většině s příjemnými. Je mou povinností,
a to především, když si vzpomenu na ty fotbalové mače, abych přiblížil
a zhodnotil (tzv. materialisticky zvěčnil) výkony dětí z naší mladší přípravky. Vždyť si to zaslouží.
V období od 2. 9. 2018 do 4. 11. 2018 jsme odehráli celkem 11 satelitních turnajů v rámci soutěže Okresního přeboru mladších přípravek, a to ve skupině Sever. Pro upřesnění dodávám, že jsme odehráli cca
60 soutěžních zápasů. Doplňuji, že na jaře nás čeká celkem 13 turnajů,
a toto číslo nemusí být konečné. Rozjezd podzimní sezóny nebyl zrovna
moc ideální, ale asi to jde na vrub velmi vydařeného zakončení minulé
sezony fotbalových soustředěním a odchodu několika zkušených hráčů.
Především absence snajpra Štěpána Kerbla, a nejen jeho, byla pro nás
dosti znatelná. A i přes tuto skutečnost jsem očekával ve zrodu jeho nástupce, nového střelce. Ale to už k fotbalu patří, generační výměna, zranění atd.. A takové jsou změny a nové začátky. První turnaj ve Šluknově
byl poznamenán značnou absencí, a proto jsme byli vděčni za zapůjčení
dvou hráčů z družstva Mikulášovic. Následující turnaj ve Varnsdorfu
v optimálním (ne nejsilnějším) složení, a třetí místo. V rámci turnajů
na domácí půdě jsme se zaměřili na časté střídání, a to z důvodu, aby se
každý doma herně ukázal před svými rodiči, babičkami, dědy a sourozenci. Navazující turnaje již byly se střídavými úspěchy, z nichž musím
vyzvednout výkon zakončený druhým místem na turnaji ve Varnsdorfu
dne 6.10.2018. Zde se potvrdilo, že v případě kompletního složení přípravky můžeme hrát o nejvyšší mety. Závěrem podzimní části byla citelná ztráta díky velké marodce a účast na turnajích byla taková, jaká byla.
I přes to jsme se s tím řádně vypořádali, dokonce jsme stabilně zapojili

Bridžový turnaj v Dolní Poustevně
V sobotu 1. 12. 2018 se konal v kulturním domě v Dolní Poustevně podzimní bridžový turnaj SBK.
Turnaje se zúčastnilo celkem 9 dvojic, z toho 3 z Dolní Poustevny,
2 z Děčína, 3 z Ústí nad Labem a 1 z Teplic. Pořadatelé z Dolní Poustevny připravili turnaji skvělé podmínky, počínaje hrací místností
a konče nabídkou občerstvení. Někteří účastníci turnaje si dokonce
občerstvení chválili více, než turnaj samotný. Turnaj navštívil také
starosta města Dolní Poustevna pan Robert Holec. Sehráno bylo
celkem 24 rozdání. Kdo nebyl – může litovat.
Jiří Netuka

ROČNÍ BILANCE V CENTRU
SETKÁVÁNÍ
V roce 2018 proběhlo v Centru setkávání celkem 39 akcí. Počet návštěvníků, kteří Centrum setkávání během celého roku navštívili, byl
2429. I nadále je funkční facebooková stránka Centrum setkávání Dolní
Poustevna, kde jsou k nalezení základní informace, fotodokumentace
z uskutečněných akcí i upozornění na akce následující, či případné změny v otevírací době.

8

Poustevník

leden 2019

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 -7–10.30 sestra
Út - 7 –12.30 sestra
8.30 –10.30 lékař
Čt - 7–13 sestra
10 –12 lékař
Pá - 7–13.30 sestra
Vilémov
Po - 11 – 15 sestra
11.30 – 12.30 lékař
Út - 13 – 15 sestra
PORADNA ZŮSTÁVÁ V PONDĚLÍ 8-9 HOD., POPŘÍPADĚ
K LÉKAŘI DLE DOMLUVY.

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