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POUSTEVENSKÝ MASOPUST

V sobotu 18.2. se v Poustevně konal třetí Poustevenský masopust.
Jako tradičně se masky sešly u Loutkáče a pod vedením Laufera se
odebraly k radnici, kde obdržel průvod glejt vlády masek nad Dolní
Poustevnou. Průvod prošel obcí, paní domů si zatancovaly s medvědem a pohostily masky. Účastníci průvodu i přihlížející dostali
koblihy, jako symbol slunce a od Bělboha dostali lístečky se štěstím,
které je letos potká. Průvod zakončil svou pouť u Fajnu, kde ras
přednesl prohřešky kobyly za uplynulý rok a jelikož ji nikdo nechtěl odkoupit, zabil ji. Ta potom naštěstí opět ožila a mohla se tak
zúčastnit domácí zabíjačky a masopustní veselice. K poslechu i tanci zahrála kapela Dixie. Chtěl bych touto cestou poděkovat ženám
z klubu důchodců i fajňákům za výrobu výborných domácích koblih
a omluvit se za změnu termínu, která byla zapříčiněna změnou konání hokejového plesu.
Radek Sádovský

„Oceňuji, že vedení města v čele s mladým starostou má jasné vize
a plány. Vidí v oblasti podpory cestovního ruchu větší potenciál než
v přivedení nových investorů do oblasti. Pořádá se zde řada kulturních akcí pro občany, jako například městské slavnosti. Vedení města
také usiluje o zlepšení občanské vybavenosti, vyjednává s obchodními
řetězci o otevření minimarketu,“ vyjádřil se pochvalně hejtman Bubeníček. Město společně s krajem chce jednat o dostupnosti zdravotní
péče na německé straně v Sebnitz, kde je zdravotnické zařízení mnohem blíže od města než na české straně. Podobná praxe je známa již
na česko-rakouské hranici.
V plánu je rekonstrukce budovy bývalého učiliště na ubytovací
zařízení, které by sloužilo např. pro sportovní soustředění pro děti.
Město má zájem vybudovat multifunkční sportovní hřiště.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
NÁRODNÍ DŮM
TISKOVÁ ZPRÁVA Z NÁVŠTĚVY HEJTMANA

Vážený pane starosto, vážení pánové, dámy,
dovolte mi, abych Vám zaslala odkaz na tiskové zprávy z výjezdu pana hejtmana Oldřicha Bubeníčka do Šluknovského výběžku:
http://www.kr-ustecky.cz/starostove-dolni-poustevny-a-jirikova-pozvali-hejtmana-na-sluknovsko/d-1708870. Také bych Vám ráda
alespoň touto cestou velmi poděkovala za Vaši spolupráci při organizaci celé cesty a za Vaše milé přijetí. Jistě se naskytne ještě mnoho
příležitostí ke společnému setkání. Budeme se na ně těšit.
S pozdravem
Ing. Pavlína Pánková
Kancelář hejtmana
30. ledna 2017 zavítal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
na celodenní návštěvu Šluknovského výběžku. Návštěvu Šluknovska
zahájil hejtman setkáním s vedením města Dolní Poustevna. Tématy jednání se starostou Dolní Poustevny Robertem Holcem mladším a dalšími představiteli města a městského úřadu byla například
podpora Sdružení dobrovolných hasičů Dolní Poustevna, zastavení
odlivu obyvatel ze Šluknovského výběžku a rozvoj cestovního ruchu.

18. 3. 2017 OD 15:00
Vstupné zdarma
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ZUBNÍ LÉKAŘ

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

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

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
kultura@dolnipoustevna.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)

LOUTKOVÉ DIVADLO
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

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

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

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

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

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města Dolní
Poustevna bude zasedat
v pondělí 27. 3. 2017 v 16:30
v zasedací místnosti na úřadě.

JUBILANTI V ÚNORU

24.února proběhlo další, již tradiční setkání s našimi občany, kteří
v tomto měsíci oslavili svá významná životní výročí. Bylo připraveno
pohoštění, květinové a finanční dary. Oslavenci měli možnost nahlédnout do kronik města a tak si připomenout významné ale i zapomenuté události historie naší obce. Mezi únorovými oslavenci byli Willibald
Kreibich, Karel Slavík a Miluška Kusendová. Omlouvám se za svou
nepřítomnost, na jednání SPRŠ jsem musel. Chtěl bych Vám popřát
hlavně pevné zdraví, klid a pohodu, ať se Vám daří. A děkuji za povzbuzující vzkazy, které mi holky z úřady vyřídily. Moc mě potěšily.»
Robert Holec starosta

INZERCE

NABÍZÍM PRÁCI Z DOMOVA NA VČ NA 2-3 H DENNĚ
( 7-10 TIS. MĚS.) NEBO NA HČ (OD 25 OOO MĚS.).
VÍCE INFO NA www.podnikejzdomova.cz/urbankova1

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji městskému úřadu a panu starostovi za milou gratulaci, květinu a příjemné posezení u příležitosti mého jubilea.
Karel Slavík
Děkujeme ing. Diessnerovi a hasičům za rychlou pomoc při řešení
následků vichřice z noci 23.2. na 24.2.2017.
Špačkovi, Karlínská 212
Ráda bych poděkovala za příjemné přijetí na Městském úřadě a finanční dar k mému životnímu jubileu, který jsem obdržela. Chtěla bych také
velice poděkovat panu starostovi a panu Královi za ochotu, bezchybnou
přípravu a možnost oslavit naši zlatou svatbu v Centru setkávání.
Miluška Kusendová

Výpadek telefonického spojení na dětském středisku v DP

V důsledku úprav služeb našeho dodavatele na telefonické služby
O2 dojde dne 15. března (středa) 2017 v rozmezí od 9 do 15 hodin
k přerušení telefonických služeb na dětském středisku - Dolní Poustevna, Lobendavská 180.
V tomto časovém rozmezí nebude možné se telefonicky spojit
přes pevnou linku s ambulancí.
Můžete využít mobilního telefonu: 725 072 223.
Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese sekretariat@nemrum.cz nebo tel.č. 412 359 511
Přijměte, prosím, naši omluvu za případné komplikace, které Vám
plánovaný výpadek služeb může způsobit.
Předem Vám děkujeme za pochopení
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

AKCE NA BŘEZEN 2017

11. 3. 	
Fotbalový turnaj přípravek
17. 3. 	
Hasičský ples v Národním domě
18. 3. 	
Dětský maškarní karneval v Národním domě
22. – 25. 3. 	 Jarní burza v Nároďáku
31. 3. 	
Noc s Andersenem

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

ZUBNÍ POHOTOVOST
11. – 12.3.2017
MUDr. Lisačenko Vladislav
Karla Čapka 1 Děčín I
412 151 570
18. – 19.3.2017
MUDr. Bolfíková Renata Varšavská 1863/7 Děčín VI
737 501 440
25. – 26.3.2017
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056
1. – 2.4. 2017
MUDr. Charvát Pavel
J.Š.Baara 692/26 Děčín V
412 507 588

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

BEZPLATNÁ LINKA
ČEZ
800 850 860
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ROZBOR VODY

Městský úřad Dolní Poustevna Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna ve spolupráci s

______akreditovanými laboratořemi________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu v pondělí dne 24.4.2017 odběry
a rozbory pitné vody.

- domovní studny

určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden
rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje
pro individuální zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru)

- veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.

určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné studny, školy apod.
krácený rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 1186,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné
úplný rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 9294,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)
Evidence objednávek do 19.4.2017.
Odborné dotazy zodpoví: AQUATEST a.s. Úsek zkušebních laboratoří Geologická 4, 152 00 Praha tel.: 234 607 322, 234 607 180 e-mail: laboratore@aquatest.cz
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REKONSTRUKCE RADNICE
VE ŠLUKNOVĚ
Město Šluknov informuje:
rekonstrukce a stěhování radnice ve Šluknově.
Město Šluknov informuje veřejnost a všechny občany o plánovaném zahájení komplexní
rekonstrukce budovy radnice
na nám. Míru 1, která bude
zahájena 1. dubna 2017. V této
souvislosti dojde v první polovině měsíce března 2017 ke stěhování všech odborů a kanceláří, které mají na radnici sídlo
do náhradních prostor městské
ubytovny v Království čp. 10
(starostka, tajemnice, Odbor
vedení města, Odbor rozvoje a ŽP, Odbor ekonomický,
Odbor vnitřní správy a Odbor
správy majetku), částečně pak
do prostor pečovatelských bytů
v Lužické ulici čp. 1093, naproti nádraží ČD (Odbor vnitřní
správy – úsek sociální práce).
Úřední dny a hodiny zůstávající nadále zachovány: pondělí a středa 7:30 – 11:30 hodin
a 12:30 – 16:30 hodin, mimo
úřední hodiny jen po předcho-

KAM S NÍM?

zí dohodě. V náhradních prostorách by měl městský úřad
sídlit do poloviny roku 2018,
kdy je plánováno dokončení
rekonstrukce radnice. O obnovení provozu v budově radnice
bude veřejnost opětovně informována. Odbor stavební úřad
zůstává nadále umístěn v dosavadních prostorách na nám.
Míru čp. 285. Městská policie
bude mít rovněž nadále své
sídlo v dosavadních prostorách
budovy radnice na nám. Míru
1. Více informací, vč. komplexního seznamu kontaktů na jednotlivé odbory a zaměstnance
a odkazů na on-line mapy na
umístění náhradních prostor
městského úřadu najdete na
www.mesto-sluknov.cz
Velmi děkujeme občanům
a široké veřejnosti za pochopení, že v době první poloviny
měsíce března 2017, kdy bude
probíhat stěhování radnice,
bude provoz městského úřadu
částečně omezen.

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Nerudovský problém kam
s ním asi řešil náš spoluobčan,
když vyhazoval svůj dosloužilý
koberec. Pokud si myslíte, že ho
odnesl do sběrného dvora, tak se
mýlíte. Nacpal ho do kontejneru
na tříděný odpad a to do kontejneru na plast. Už se mi mnohokrát stalo, že jsem v kontejnerech našel to, co tam nepatří,
ačkoliv je to na nádobách celkem
srozumitelně napsáno. Ale tohle

TEPELNÁ ČERPADLA a KOTLE NA PEVNÁ PALIVA SPALUJÍCÍ VÝHRADNĚ BIOMASU.

Oznámení Lužické Nemocnice Rumburk

Ústecký kraj v současné době připravuje vyhlášení 2. Výzvy
Ústeckého kraje na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
(kotlíková dotace). Na základě žádosti Ústeckého kraje došlo k navýšení finančních prostředků alokovaných pro 1. Výzvu Ústeckého
kraje o 10 % (cca 16 mil. Kč). Tyto finanční prostředky budou ještě
navýšeny o nevyčerpané finanční prostředky z 1. Výzvy Ústeckého
kraje.
2. Výzva Ústeckého kraje a finanční prostředky alokovány pro
tuto výzvu jsou určeny na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním pouze za nové tepelné zdroje –

Termín vyhlášené výzvy:

předpoklad do 24. 2. 2017

Termín příjmu žádostí:

předpoklad od 3. 4. 2017

3. Výzva Ústeckého kraje bude vyhlášena v 2. pololetí roku 2017.
V této výzvě bude podporována i výměna za další nové zdroje tepla.
Přesné datum vyhlášení a podmínky této výzvy nejsme v současné
době schopni určit. Vše se bude odvíjet od data vyhlášení a nastavení
podmínek výzvy Ministerstva životního prostředí.
V případě dotazů nebo požadavků na pomoc se sepsáním žádosti
se mohou občané obracet na paní Ivetu Malou, Městský úřad Dolní
Poustevna, tel.č. 412 397 221/klapka 26, příp. mailem zp@dolnipoustevna.cz

V důsledku úprav služeb našeho dodavatele na telefonické
služby O2 dojde dne 7. března
(úterý) 2017 v rozmezí od 09:00
– 15.00 hodin k přerušení telefonických služeb na adrese U Nemocnice 1298/6, Rumburk, PAVILON I (u bazénu).
V tomto časovém rozmezí
nebude možné se telefonicky
spojit přes pevnou linku
s ústřednou, oddělením (CHIR,
PED, GYN-POR) a ambulancemi
v tomto pavilonu.

už je vážně vrchol. V době, kdy
naše děti učíme, jak se třídí odpad a kdy se poplatky pomalu
ale jistě zvyšují, je správné třídění důležité. Uvědomme si, že
důsledným tříděním můžeme
velmi snížit svoje náklady na
bydlení! Nemluvě tom, že tím
přispíváme každý svým malým
dílkem k ochraně člověkem tolik
těžce zkoušené přírody.
Radek Sádovský

Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat
e-mailem na adrese sekretariat@nemrum.cz , nebo tel.č.
412 359 511
Přijměte, prosím, naši omluvu
za případné komplikace, které
Vám plánovaný výpadek služeb
může způsobit.
Předem Vám děkujeme za pochopení.
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ZIMNÍ PUTOVÁNÍ DO LESA ZA
ZVÍŘÁTKY

Ve čtvrtek 2. února jsme s dětmi podnikli tajnou výpravu za zvířátky. Na děti vybavené batůžky s malou svačinkou pro sebe i pro
zvířátka, čekal namáhavý výstup ke slanisku u Maxovy boudy. V půli
cesty na nás již čekal myslivec Hynek, který ukázal dětem čtyřkolku,
loveckou zbraň a vábničky. Děti poznávaly zvuky zvířat – holuba,
srnky, ohroženého zajíce. Potěžkaly si pušku, koukaly do puškohledu, poseděly na čtyřkolce. Po stopách čtyřkolky jsme poté došli k cíli,
cestou jsme vysledovali stopu zajíce, psa, srnky i divočáka. U slaniska
jsme vysypali dobrůtky zvířátkům – kaštany, tvrdý chleba, jablíčka,
mrkve, salát. A také jsme se nezapomněli občerstvit i my. Velice nepříjemný zážitek nás čekal při zpáteční cestě, když jsme potkali volně
pobíhajícího psa. Po telefonickém upozornění si majitel pro psa přijel a my jsme se mohli bezpečně vrátit do mateřské školy, kde na nás
již čekal teplý obídek.
JJ a AJ
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Zápis do 1. třídy se uskuteční v úterý
11. 4. 2017 od 14,00 hodin
v budově I.stupně ZŠ v Dolní Poustevně.

INFORMACE K ZÁPISU

Ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Poustevna Mgr. Olga Diessnerová
vyhlašuje datum zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání.
Termín je stanoven na 11. dubna 2017.
Zákonní zástupci dětí přihlášených k pobytu ve spádovém obvodu
(tj. Dolní Poustevna, Horní Poustevna a Lobendava) obdrží písemné vyzvání s upřesněním času. Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Výňatek ze ŠKOLSKÉHO ZÁKONA:

DĚČÍNSKÝ SKŘIVÁNEK

Dne 2.2.2017 se žákyně naší školy Karinka Gruntorádová zúčastnila městského kola pěvecké soutěže Děčínský skřivánek. Svým výkonem si vyzpívala krásné druhé místo. Gratulujeme.
Mgr. Věra Třešňáková

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu
není povolen odklad.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné
školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního
roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné
školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li
o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné
školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

OBJEV SVŮJ RYTMUS

V úterý 21. února si 140 žáků základní školy v Dolní Poustevně
prožilo rytmus na vlastní kůži. Bubnování, vyťukávání, chřestění
a další vyjádření rytmu pod vedením lektorů z občanského sdružení Harmonia Universalis přineslo soustředění i úsměv do tváří žáků
i učitelů a společné vytváření rytmického díla ukázalo další možnost
pojetí výuky a poznávání.
Mgr. Marcela Králová

AKCE ZŠ NA BŘEZEN

14. 3. Pověsti podle Jiráska - pořad pro 3. – 9. třídu v Národním
domě
15. 3. Šluknovská liga – basketbal Šluknov
15. 3. Kdo si počká - představení pro MŠ, 1. a 2. třídu v loutkovém
divadle
20. 3. Projektový den - Den knihy
24. 3. Ekologický program „Tonda Obal na cestách“
31. 3. Beseda s cestovatelem T. Kubešem
4. 4. Den otevřených dveří v obou školních budovách
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Z historie hotelů, hostinců a hospod
zdejší oblasti.

Od pradávna cítili lidé potřebu
se shromažďovat za účelem, aby
si sdělili mezi sebou nejnovější
zprávy a události, aby si vyměňovali zkušenosti a aby se na lecčems domluvili a dohodli. Z toho
důvodu vznikala taková, jakási
shromažďovací střediska. Bývalo to většinou na místech, kam
to lidé neměli moc daleko, nebo
u někoho, kdo hrál významnou
roli v jejich společenství a hlavně kdo měl prostory pro taková
setkání. Ten pak většinou zajišťoval pro všechny něco k snědku a k pití, za což mu účastníci
zaplatili. K jídlu se podávalo
to, co právě paní domácí měla
doma nebo co zrovna navařila.
Zpočátku se pila jen voda nebo
mléko a s postupem času pak
došlo na víno, medovinu, pivo
a tvrdší alkohol. Stručně řečeno,
tak nějak vznikly první hospody.
V hospodách návštěvníci probírali veškeré dění v obci či městě
a nezřídka tam vznikaly i plány
na budoucí dění té či oné lokality. Když se pak začaly rozvíjet
tzv. obchodní cesty a do daných
míst přijížděli obchodníci a jiní
návštěvníci z větších vzdáleností, kteří odsud pak pokračovali
dále, vznikly z větších hospod
nebo statků tzv. zájezdní hostince. Tam mohli cestující také
přenocovat a nezřídka přepřahat
unavené koně za koně odpočaté.
V několika místech vznikala
pohostinská zařízení také u rychtářů jednotlivých obcí, kde měl
rychtář možnost sdělovat veřejnosti různé novinky, předkládat plány a projednávat důležité
události. Proto mnohé hospody
také obdržely název „rychta“.
V mnoha větších hospodách,
kde byly vhodné prostory, se
také pořádaly taneční zábavy,
vznikaly tam různé pěvecké, hudební a divadelní spolky, hrávaly
se v nich různé společenské hry,
jako např. karty, šachy, kulečník
apod. Mnohá hospodská zařízení měla pro letní období, kdy
se mohlo sedět venku, zřízený
tzv. valour, čili kuželník, který
se těšil velké oblibě. Hostinským
nikdo do jejich činnosti nezasahoval a vše záleželo jenom na
nich, jak svou hospodu vybaví
a co v ní budou provozovat. Proto byla v některých hospodách
např. i nájemná děvčata pro kratochvíle mužských hostů. Jediné,
co musel hostinský dodržovat,
bylo placení daní, nenalévání al-

koholu nezletilým a v některých
údobích musel dodržovat nařízenou zavírací, tzv. policejní hodinu. Malé hospůdky měly třeba
jen tři stoly a byly otevřené, až
když přišel sedlák, či jiný majitel
z práce, hospody bývaly v mnoha případech také jako součást
řeznictví. V každé hospodě však
byla možnost kromě pití obdržet
něco k jídlu, jak už bylo výše řečeno, co právě paní domu měla
přichystané. Někdy to bývala
teplá strava, jindy zase studená
kuchyně (třeba také jenom chléb
s máslem nebo sádlem), ale hladový nikdo neodešel a vždy něco
k jídlu dostal. V teplých jídlech
se jednalo o místní regionální, v tomto případě sudetskou
stravu, nic převzatého z ciziny,
kromě těch, kteří se na cizí jídla
specializovali, ale těch bylo minimum. Česká jídla se podávala
povětšině v českých hospodách,
kterých bylo na lipovském panství jen minimum. Největšího
rozmachu dosáhlo pohostinství
na konci 19. a počátkem 20.
století, kdy se mimo jiné začal
úspěšně rozvíjet turistický ruch.
Hospody vznikaly na téměř každém, turisticky i jinak zajímavém
místě. Stavěly se rozhledny, které
byly vybaveny hospodou, stejně
tak přírodní nebo lesní divadla, hospody bývaly i u různých
rybníků a jezírek, v malebných
údolích i na jinak zajímavých
místech, která lákala především
turisty nebo celé rodiny k procházkám. Ve zdejším regionu,
tj. na bývalém panství Lipová, se
točilo převážně pivo z lipovského pivovaru. Někteří hostinští,
kteří to měli do Lipové blízko,
si dojížděli až do pivovaru sami,
jako např. Severní, Lobendava,
Nová Víska, Horní Poustevna,
Markéta a Liščí. Koně nebo voli,
kteří patřili k pivovaru, rozváželi pivo po samotné Lipové. Pro
Dolní Poustevnu, Dolinu, Vilémov, Mikulášovice, Tomášov
a část Velkého Šenova vozily tyto
potahy pivo z Lipové na křižovatku silnic mezi Vilémovem
a Velkým Šenovem (na konci
Dlouhé míle za Vilémovem),
kde se překládalo z pivovarských
vozů na vozy jednotlivých hostinských. Proto také most, který
se na této křižovatce nachází, se
jmenuje Pivní most (Bierbrücke). Zní to trochu neuvěřitelně,
ale i při této dopravě přicházeli
lidé o život. U samotného Piv-

ního mostu stával ještě po roce
1965 pomníček kočího, kterého
zavalil sud s pivem, jenž se skutálel z vozu. Další takový pomníček byl ze stejné příčiny postaven na odbočce silnice z Lipové
do Ludvíkoviček, který je tam
dosud. Po výstavbě železnice se
pak pivo vozilo na nádraží Lipová. Některé hospody pak točily
také pivo ze dvou šluknovských
pivovarů, a sice ze zámeckého
a z měšťanského. Objevovalo se
i pivo rumburské a krásnolipské.
V této oblasti, tj.na lipovském
panství, vzniklo nejvíce hospod,
hostinců, kaváren a hotelů za panování císaře Františka Josefa I.
Už předtím bylo těchto provozoven poměrně dostatečné množství, ale v době panování tohoto
císaře, došlo k nebývalému rozvoji všech oborů lidské činnosti,
v celé historii nejen naší země,
ale všech zemí rakousko-uherské
koruny a to i přesto, že se vedly
války. Nikdy po tom už takový
rozmach nenastal. V těch dobách také vznikly téměř všechny
železniční tratě a silnice. Mnohá
nádraží byla vybavena také nádražními restauracemi. Na lipovském panství byly nádražní
restaurace, např. u nádraží Lipová, Mikulášovice dolní nádraží,
ve Vilémově a v Dolní Poustevně, která se jako jediná udržela
až do našich časů. Ovšem vůbec
nejstarším hostincem nejen na
lipovském panství, ale i v celém
Šluknovském výběžku, který
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sice již neslouží svému účelu,
ale dosud stojí, je bývalý „Starý
soud“ nebo také „Stará rychta“
v Dolní Poustevně čp.1. Bývala
to skutečná rychta, jejíž budova
vznikla před více než 300 lety. Za
tu dobu se častokrát přestavovala
a hlavně zvětšovala. Byla časem
přeměněna také na hotel a byla
hlavním společenským a kulturním centrem Dolní Poustevny až
do druhé světové války. Náležel
k ní rozlehlý rybník, vybavený
lodičkami, na kterých se mohli návštěvníci svézt. Také velký
kuželník přitahoval mnoho hostů. Bohužel, dnes je v takovém
stavu, jaký si tak pamětihodný
objekt nezasluhuje. Také různé
spolky si zřizovaly pohostinství.
Byly to různé turistické (tehdy vandrovní) spolky, hasičské
spolky apod. Z těch nejvíce vynikaly spolky ostrostřelců, které
si u svých střelnic budovaly svoje
klubovny s hospodou, jež nesly
název „Střelnice“. Ve zdejším regionu, tj. na lipovském panství
byly celkem tři „Střelnice“, které
byly funkční dokonce i za komunistického režimu i po převratu
v roce 1989. Bohužel, krátce po
tomto datu zanikly a udržela se
pouze „Střelnice“ v Lipové, ale
i ta byla bez ohledu na tradice přejmenována na restauraci
„U pytláka“. Přesto je dnes nejstarší funkční hospodou bývalého lipovského panství.
(pokračování příště)
Eduard Steun

NENÍ TOMU NAŠTĚSTÍ TAK

Postní doba se nese slovy Ježíše Krista: „Obraťte se a věřte
evangeliu!“ Co ale obrácení znamená? Jsou snad opakované výzvy k obrácení Boží hrozbou, že
„vše děláme špatně“?! Není tomu
naštěstí tak. Radostnou zvěst,
kterou nám Pán Ježíš přináší, je
dobrou zprávou o tom, že nás
Bůh miluje, že nás přijímá, a že
je na naší straně. Obrácení pak
v první řadě znamená: postupně
se učit věřit v Boha a věřit Bohu,
který je nám nablízku i v našich
obtížích, který nás miluje, i když
nám vše nejde tak, jak bychom si
přáli a jak by bylo dobré. V křesťanském životě nejde v první
řadě o to, abychom byli silní,
a abychom se vlastními silami
napravili, změnili a osvobodili
od našich chyb a hříchů. Jde o to,
abychom se obrátili k Bohu, snažili se navázat s ním vztah, byli
k němu citliví a postavili se před
něj takoví, jací jsme a jak se cítíme. Bůh nás přece zná, stvořil

a určil nás k naplněnému životu
lásky a je vždy při nás. I když to
občas vypadá, jako by byl někde
daleko. Ale je v našich radostech
i v našich temnotách, v našem
trní, v našich ranách, v našich
úzkostech a v naší prázdnotě.
Nepotlačuje naši přirozenost,
ani jakékoliv naše touhy, které
do nás vložil. On nám pomáhá naši přirozenost kultivovat,
rozvíjet a používat ve prospěch
nás i druhých. Ve spojení s ním
můžeme být proměňováni právě
s naší povahou, s naší přirozeností a v naší současné situaci. Ať
postní doba bude časem našeho
proměnění.
Mimořádné akce v postní
době (1.3 – 9.4.2017):
Křížova cesta na Annabergu:
každý pátek od 20.00 hod.
Den obnovy – kostel Dolní
Poustevna: sobota 1. 4. od 14 hod.
p.jk

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Šťastní lidé mají snadný život Agnes Martin-Lugand
Po návratu z Irska je Diane
pevně rozhodnutá začít nový
život v Paříži. S pomocí svého
přítele Felixe se vrhne do práce
ve své kavárně „Šťastní lidé
čtou a pijou kávu“ a v tomto
klidném přístavu potká jednoho
dne Oliviera. Je milý, pozorný
a hlavně chápe, že už žádné další
děti nechce. Nemůže se totiž
vzpamatovat ze ztráty své dcery.
Když už si myslí, že její život
poplyne v tomto klidném řečišti,
dojde k události, která zbourá
všechny její jistoty, za něž tolik
bojovala. Bude mít dost odvahy,
aby se vydala jinou cestou?

SVATBA V CS

Tvoříme z papíru
Toužíte někoho obdarovat
neobvyklým a ručně vyrobeným
dárkem, chystáte narozeninovou
oslavu či svatbu, potřebujete
zabavit děti? Kniha Tvoříme
z papíru vám přináší 50 skvělých
projektů, od jednoduchých po
opravdu náročné. Přehledné
fotografické návody vás krok
za krokem provedou celým
postupem i přehledem technik
a potřebného vybavení.

Dne 18. 2. 2017 vstoupili v Centru setkávání do stavu
manželského Jiří Otáhal a Lenka Horčičková.
Přejeme vše nejlepší na společné cestě životem.
Foto: Markéta Kudlová

STŘÍPKY ČASU ROK 1991
• V roce 1991 se narodilo 26 občanů, zemřelo 17 občanů.

• V lednu se Lobendava včetně
Severní odloučily od Dolní
Poustevny a staly se samostatnou obcí se svým vlastním zastupitelstvím.

Ztraceni v džungli - Brezina
Thomas
Přeneste se do světa starých
Aztéků. Odehrává se tu příběh
plný napětí! Parta čtyř malých
detektivů přežije jako zázrakem
pád letadla do nejhlubší brazilské džungle. Čeká je tu ale další
nebezpečí: naši hrdinové jsou
zajati domorodými válečníky
a odvlečeni do starého aztéckého města. Podaří se jim uprchnout ze spárů věznitelů?

březen 2017

• 1. května došlo k otevření hraničního přechodu pro pěší.
Tohoto slavnostního aktu se
zúčastnilo přes 15 tisíc návštěvníků. V rámci příprav
na uskutečnění přechodu byla
zřízena celnice jednak v buňce
na naší straně, tak i v budově
na německé straně, kde byla
společná s celníky Německa.
• 30. června se konal slavnostní průvod v Sebnitz v rámci
oslav 750. výročí vzniku tohoto města.
• Od 1. září zaplatí rodiče stravování a ubytování učňů dle
nové vyhlášky. Rovněž od
tohoto data má každý občan
možnost zvolit si svého lékaře
a není vázán jen na svém obvodním lékaři.
• Počátkem měsíce října došlo k renovaci autobusové
čekárny.

VÝSTAVA V CS
Výstavu Co jste mohli vidět
v poustevenské škole – staré
obrazy ze školní půdy, která
probíhala v Centru setkávání,
zhlédlo celkem 98 návštěvníků.
Do celkového počtu je třeba
započítat i žáky 2. stupně místní
školy, kteří výstavu navštívili
v rámci vyučování.

• 21. prosince zaniká Sovětský
svaz a vzniklo Společenství
nezávislých států, ve kterém je
11 států.
• Přes turistický hraniční přechod Dolní Poustevna – Sebnitz přešlo v roce 1991 následující počet osob: vstup:
336 761, výstup: 338 829.
(čerpáno z místní kroniky psané panem Janem Bednářem)

KNIHOVNA SOUTĚŽ
Od března do června probíhá
vědomostní soutěž pro žáky.
Vylosování opět proběhne na
Školní akademii a výhry budou
knihy.
Lucie Englerová

Poustevník
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TURNAJ PŘÍPRAVEK

2.turnaj zimní ligy přípravek o pohár Schrödingerova institutu
ve Vilémově ovládl překvapivě tým Šluknova !!!
Za účasti 9-ti týmů ze Šluknovského výběžku (Jiříkov a D.Poustevna B se omluvily) a pořadatelství SK Velký Šenov proběhl 2. turnaj zimní ligy přípravek do 10-ti let ve sportovní hale ve Vilémově,
pod patronací Schrödingerova ústavu. Hrálo se ve dvou skupinách
po 5 resp. 4 celcích (přihlášená D.Poustevna B nedorazila) a první
dva z obou skupin postoupili do semifinále. Ze skupiny A to byla –
D.Poustevna A (vyhráli jsme bez prohry se skórem 20-0) a Vilémov,
ze skupiny B pak – Šluknov A a Mikulášovice A. V semifinále proti
sobě nastoupily týmy D.Poustevny A proti Mikulášovicím A a po výsledku 0:0 vyhráli mikulášovičtí 2:1 na penalty a postoupili do finále.
Druhou dvojici tvořili borci Vilémova a Šluknova A, kde šluknovští
vyhráli 7:0 a hladce postoupili do finále. O 3. místo porazil tým D.
Poustevny A tým Vilémova 3:1 a finále pak nečekaně ovládl Šluknov
A po výhře nad Mikulášovicemi A 4:0. Všech devět týmů obdrželo
sladké odměny. Byli zde díky sponzorům odměněni i nejlepší jednotlivci a sice: nejlepší hráči z každého týmu, dále pak nejlepší střelec – Petr Holub z D.Poustevny A (dal 11 gólů !!!), nejlepší brankář
– Václav Kučera z Mikulášovic A a nejlepší hráč pole – Patrik Stanko ze Šluknova A. Celou akci sponzoroval – Schrödingerův institut
Rumburk, kterému patří velký dík, neboť díky jemu si všichni účastníci odnesli nejen pěkné ceny, ale i skvělé zážitky a všichni se již těší
na další kola, kde se dá očekávat větší účast a tvrdý boj o putovní
pohár, který bude předáván při závěrečném turnaji.
DPA: Hauser - Ungr, Liška, Holub, Bareš, Jírovský, Šolc
Výsledky DP A:
Velký Šenov
6-0
		
Vilémov
8-0
					
		
Mikulášovice B 5-0
		
Šluknov B
1-0
Semifinále: D.P. A – Mikulášovice A 0-1 pk.,
					
o 3. místo: DP A – Vilémov
3-1
Nejlepší hráč týmu: M. Ungr

Holub 3, Bareš, Ungr, Šolc
Bareš 2, Holub 4, Jírovský,
Šolc
Bareš 2, Holub 2, Liška
Holub
nedali: Holub, Bareš,
dal: Liška
Bareš, Holub, Šolc
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vě v mateřské školce. Nedílnou součástí je i práce s dětmi a mládeží,
kde mimo pravidelné schůzky každý pátek, se děti účastnily několika
soutěží a podnikaly různé výlety. Samostatnou kapitolou je pak “výjezdová jednotka”. V roce 2016 zasahovali místní hasiči u více jak 70
událostí. Zasahovali u 7 dopravních nehod (z toho jedna s těžkým
zraněním s nutností osobu vyprostit), několika požárů, technických
pomocí a spolupráce s ostatními složkami IZS (PČR, ZZS). Hasiči
se připravují i po odbornostní stránce a absolvovali několik školení a výcviků. Hasiči od roku 2016 spolupracují s hasiči z Gossdorfu v rámci projektu “Ukažme vodě hranice”, kdy se také účastnili
mnoha společných akcí a školení. Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem členům za jejich celoroční práci a také jejich rodinám za toleranci a podporu, bez které by tato činnost nešla vykonávat. Díky také
patří Městu Dolní Poustevna za podporu a dobrou spolupráci.
Ing. Jan Diessner
velitel SDH

KARNEVALOVÝ TÝDEN V MŠ

Od pondělí 13. 2. do pátku 17. 2. si děti z mateřské školy užily
maškarního reje se spoustou her, soutěží a tančení. V obou třídách
se sešlo mnoho krásných masek, děti se proměnily v princezny, piráty, víly, čarodějnice, rytíře, různá zvířátka- pochvala patří všem
rodičům, kteří se o převleky svých dětí postarali. Děti se podílely
také na výzdobě celé školky. V rámci karnevalu proběhlo ve čtvrtek
vyhodnocení zimního tvoření, které vyhrála lanovka Anetky Švecové. V maskách jsme se také vydali do města na karnevalový průvod.
V pátek jsme si tradičně zahráli pohádku, ve které vystoupily všechny
masky. Děti si nejen hrály, ale také si procvičovaly rytmizaci, početní
představy a rozvíjely jemnou motoriku v různých pracovních listech.
Mgr. J. Jirmanová

Celkové umístění: 3. Místo
Ve skupině vše jasně vyhrajeme, ale v rozhodujícím zápase se nedokážeme prosadit. Rozklepou se nám kolena, začneme hrát sami
na sebe a jako celek nic nehrajeme, vše vyvrcholí neproměněnými
penaltami. Škoda. Na vítězství bylo.
Pořadí týmů po 2. turnaji v součtech pořadí:
1. D.Poustevna A
(4)
2.-3. Vilémov
(6)
2.-3. Mikulášovice A
(6)
4.-5. Šluknov A
(9)
4.-5. Krásná Lípa
(9)
6.-7. Velký Šenov
(13)
6.-7. Mikulášovice B
(13)
8. Lipová
(15)
9. Šluknov B
(15)
10. D.Poustevna B
(17)

BŘEZNOVÉ PRANOSTIKY

Mgr. P.Kramer

Hasiči z Dolní Poustevny hodnotili
rok 2016

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů z Dolní Poustevny se uskutečnila 28.1.2017 v hasičské zbrojnici. Hasiči hodnotili
rok 2016, a že bylo co hodnotit. Mimo všech veřejnosti známých akcí
(ples, sraz Matýskářů, pálení čarodějnic, aj.) se také hasiči účastnili
soutěží v rámci Florian Cupu Šluknovského výběžku, spolupracovali
s místními organizacemi a spolky na různých akcích, byli na návště-

Březen - za kamna vlezem.
V březnu vítr břízy fouká.
Březnové slunce má krátké ruce.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Březnového prachu za dukát lot.
V březnu prach - jistý hrách.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
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VETERINÁRNÍ
ORDINACE
Komenského 409
(u bytovky nad školou)
407 82 Dolní Poustevna

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

(pozvánku vytvořil žák 9. třídy Martin Kuchař)

ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota
14:30 – 15:30

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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