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VESNICE ROKU
Letos poprvé jsme přihlásili naše město do soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje. Soutěž je pro obce do 3 000 obyvatel, proto i my, „město“, můžeme soutěžit. Letošního ročníku se zúčastnilo 23 obcí z celého
Ústeckého kraje. Na slavnostním vyhlášení byly různé stupně odměn,
od čestných uznání, přes diplomy, zlaté cihly, stuhy, až k stupínku
nejvyššímu, a to – Vesnici roku. Tou se v letošním roce stala obec Kytlice. To byla jediná informace, kterou jsme my všichni pozvaní věděli.
Zbytek oceněných nebyl zveřejněný, proto celé slavnostní odpoledne
provázela napjatá atmosféra. Každá starostka i každý starosta doufali, že
alespoň jednou uslyší jméno obce, kterou reprezentuje.
Pro naši Dolní Poustevnu to bylo velmi milé a na ocenění bohaté odpoledne. Jeli jsme tam s tím, že nemáme co ztratit, že jsme „nováčci“
této soutěže. V soupisu oceněných jsme se k naší radosti objevili hned
dvakrát. Jediná Zlatá cihla, která byla v pátek 17. srpna udělena, směřuje
k nám. Získali jsme ji za rekonstrukci Centra setkávání. Za toto ocenění patří díky bývalému vedení města. Ještě větším překvapením bylo
udělení bílé stuhy, kterou jsme obdrželi. Je to ocenění za činnost s mládeží. Tady bych chtěl poděkovat všem spolkům, které se dětem věnují,
poděkování patří také do školy, do našeho
„loutkáče“, kde děti tráví spoustu volného
času, díky patří i do knihovny a zkrátka
všem, kteří s městem spolupracují a svůj
čas věnují našim nadějím – našim dětem.
S oceněním bílé stuhy současně město obdrží i finanční dar. Od kraje je to částka 125
000 Kč a od Ministerstva pro místní rozvoj,
kde částka ještě není známa, jelikož MMR
ještě nemá schválený rozpočet, ale z loňských let víme, že se částka pohybuje okolo 600 000 Kč. Dalším bonusem za účast
v soutěži je také otevření dotačních titulů
na MMR a dotací na krajské úrovni jen pro
soutěžící právě o Vesnici roku. Výše dotace je zde 80 % a slouží pro rozvoj města,
opravy cest a mnoho dalšího. Myslím, že
se jedná o veliký úspěch a ocenění práce
všech, kteří o město a občany pečují. Tímto bych chtěl všem poděkovat a věřím, že
i v dalším roce se do soutěže Dolní Poustevna přihlásí a hodnotící komise bude mít
další důvody, proč naše město ocenit.
starosta Robert Holec

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Letní fotbalové soustředění přípravek v Dolní Poustevně se vydařilo.
Ve dnech 20. 8. – 24. 8. 2017 se konalo v Dolní Poustevně první letní fotbalové soustředění mladší a starší přípravky FK Dolní Poustevna,
a to v místním sportovním areálu. Po celou dobu konání soustředění
nám byl celý sportovní areál k dispozici, jako zázemí jsme využili sportovní halu. Soustředění přípravek bylo formou příměstského tábora,
tj. každý den přivedli rodiče své ratolesti v 8.00 hodin před sportovní
halu, a poté se pod vedením trenérů věnovali zvolenému programu
(sportovní činnost, výlet, koupání), a to do 16.00 hodin, kdy si je rodiče
zpět převzali. Tohoto soustředění se zúčastnilo celkem 15 chlapců a 2
dívky z mládežnických kategorií pod vedením jejich trenérů. První
tři dny soustředění byly zaměřeny výhradně na sportovní činnost.
Samozřejmě, hlavní náplní byla nejen technika a základy fotbalu, ale
i běh, a k tomu všemu patřící sportovní zábava a odpočinek. Trenéři byli

po celou dobu spokojeni s tréninkovou pílí a nasazením fotbalových nadějí, a mnohdy i přes velmi teplé počasí všichni na hřišti odevzdali cca
vše, co bylo v jejich silách. V rámci mimofotbalových aktivit jsme odehráli turnaje ve volejbale. Čtvrtek, s ohledem na teplé letní počasí, jsme
využili pro celodenní koupání, a navštívili jsme překrásné koupaliště v nedalekém Steinigtwolmsdorfu. Návštěva koupaliště byla spojena s pěším
přesunem od státní hranice v osadě Severní ke koupališti a zpět. Zde si
děti užily především atrakce v podobě tobogánu. Na pátek byl určen výlet
do okolí, kde děti upřednostnily výlet do Hopsária v Centrum Pivovar
v Děčíně před výletem na pevnost Königstein. Ráno odjezd vlakem přes
Bad Schandau do Děčína a návštěva Hopsária. Ta se nám oproti předpokladu na přání dětí protáhla, ale na druhou stranu se řádně vyřádily. Po
návratu na naší sportovní a domovskou základnu jsme po dohodě s rodiči
uspořádali menší oslavu - „fotbalovou zahájenou“, spojenou s grilováním.
A s koncem oslavy bylo ukončeno i naše první fotbalové soustředění zde
v Dolní Poustevně. Soustředění, které se nám všem vydařilo.
Sobota 25. 8. 2018 byla pro část dětí a i některých rodičů opět fotbalová. Byl naplánován výjezd do Teplic na prvoligové fotbalové utkání mezi
FK Teplice a SK Slavia Praha. V rámci spolupráce s FK Teplice zařídil p.
Robert Holec pro všechny účastníky vstupenky, a pro děti z fotbalového
soustředění i šály teplického klubu. A tak jsme se zařadili k cca 8 000
diváků, kteří sledovali v AGC Aréně Na Stínadlech ligový mač. V utkání jsme viděli celkem tři branky pražského týmu, který zaslouženě
zvítězil. Atmosféru ligového zápasu na trochu větším stadionu než je
ten náš jsme si řádně užili.
Za všechny musíme chlapce a děvčata pochválit, že soustředění zdárně zvládli, dodržovali pravidla, která jsme si určili a stmelili partu. Věříme, že se nám podaří nadále udržet zájem dětí o fotbal a fotbalové
soustředění zrealizujeme opět u nás v Dolní Poustevně i v příštím roce.
Třeba i se stanováním v areálu.
Na závěr ještě velké poděkování všem níže uvedeným:
- stravování nás všech zajistili paní Hrdličková s panem Brodinou a pan
Andres (všichni super jídlo)
– prodejna ovoce a zeleniny v Sadové ulici, řeznictví Jolana, prodejna
u Van (zajištění vitamínů, svačin a hlavně pitného režimu)
– Petrovi Kalčíkovi za finanční podporu na návštěvu koupaliště
– pánům B. Moravcovi st. a M. Beňovi za pomoc a spolupráci v rámci
sportovních činností a při návštěvách koupaliště a Hopsária
– Jitce Nedvědové za zajištění občerstvovací stanice ve sportovním areálu
– FK Teplice za vstupenky na sobotní ligový zápas FK Teplice – SK Slavia Praha, a hlavně všem rodičům za projevenou důvěru trenérům
a pomoc s dopravou na fotbalové utkání do Teplic.
Trenéři přípravek FK Dolní Poustevna Zdeněk Hauser a Robert Holec
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ZUBNÍ LÉKAŘ

Tyršova 299
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391

MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128

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
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)
Od 1. 6. do 30. 9. otevřeno
každou sobotu 11:00 –
16:00.

LOUTKOVÉ DIVADLO

Výstava „Historie města Dolní Poustevna“
ve sportovní hale bude otevřena:
Sobota

08.09.2018

od 10:00 – 19:00 hodin

Neděle

09.09.2018

od 10:00 – 19:00 hodin

Pondělí 10.09.2018

od 16:00 – 19:00 hodin

Úterý

11.09.2018

od 16:00 – 19:00 hodin

Středa

12.09.2018

od 16:00 – 19:00 hodin

Čtvrtek

13.09.2018

od 16:00 – 19:00 hodin

Pátek

14.09.2018

od 16:00 – 19:00 hodin

So

15.09.2018

od 10:00 - 19:00 hodin

Ne

16.09.2018

od 10:00 - 16:00 hodin

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 POHOTOVOST
8. – 9.9.2018
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2, Děčín 1
412 511 482
15. – 16.9.2018
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
412 151 056
22. – 23.9.2018
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové
412 550 343

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

INFORMAČNÍ
CENTRUM

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!!!

INZERCE
Hledám pronájem garáže v Dolní Poustevně či bližším okolí. Pro bližší
informaci prosím volejte 730 950 084.

ČTYŘHRA ŽEN
Tenisový klub Dolní Poustevna pořádá v sobotu 22. 9.2018 turnaj
ČTYŘHRA ŽEN. Bližší informace p.Micková tel.721 413 026.

28. – 30.9.2018
MUDr. Charvát Pavel
J.Š.Baara 692/26, Děčín V
412 507 588
6. – 7.10.2018
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI
412 535 930

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA

AKCE ŠKOLY V ZÁŘÍ
24. 9. třídní schůzky v 1. a 6. třídě
25. 9. tematický zájezd
pro žáky 2. stupně (Mirákulum)
27. 9. celoškolní projekt Den bez aut

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 24. 9. 2018 v 16:30 v zasedací místnosti na úřadě.
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INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA OBCE Dolní Poustevna 2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstva obce Dolní
Poustevna.
Prvním dnem voleb je pátek 5. října, kdy se volební místnosti v Dolní
a Horní Poustevně otevřou voličům ve 14:00 hodin. V pátek bude možno hlasovat do 22:00 hodin.
V sobotu 6. října začíná hlasování v 8:00 hodin a volební místnosti se
uzavřou ve 14:00 hodin.
Volební okrsek č. 1 – volební místnost - městský úřad Dolní Poustevna, Vilémovská 77, je pro voliče s trvalým pobytem v Dolní Poustevně.
Volební okrsek č. 2 – volební místnost - bývalé Pohostinství U Fišarů,
Horní Poustevna 130, je pro voliče s trvalým pobytem v Horní Poustevně, Karlíně, Marketě a Nové Vísce.
Informace k hlasování:
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn
oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text
Pokračování na 2. straně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet
členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Volební stranou může
být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických
stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj
o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou. Na hlasovacím
lístku těch volebních stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto
o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. Hlasovací lístek je na konci textu opatřen
otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu. Hlasovací lístek obdrží volič nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k jeho poškození nebo
ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi
o vydání nového hlasovacího lístku.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství
prokážou občané České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský
průkaz s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně některého
údaje, který se uvádí na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Státní občané jiných členských států EU, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území obce a nejpozději druhý den voleb dosáhnou
věku nejméně 18 let, mohou využít svého práva volit a to podáním žádosti o zápisu do dodatku stálého seznamu voličů. Žádost je možno podat na městském úřadě v Dolní Poustevně, evidence obyvatel, do 3. října
do 16:00 hodin.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude
mu hlasování umožněno. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který
má být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pro zastupitelstvo
města Dolní Poustevna se bude volit 9 členů.
Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kan-

didátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva obce.
Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé barvy. Po
opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič tuto
úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana
a ani žádný kandidát. Dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce
vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad a v den voleb také okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost – kontakt 412 397 221, 704 319 696.
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do
zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce zákonů.
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do 25 dnů po vyhlášení celkových výsledků Státní volební komisí (nebyl-li podán návrh na neplatnost voleb).
Starostu obce volí nově zvolení zastupitelé (9 vítězných kandidátů)
na ustavujícím zasedání ze svých řad, kdy je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.
RP

SETKÁNÍ S PREMIÉREM VLÁDY ČR

Dne 20. 8. 2018 jsem byl pozván na jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem do Hrzánského paláce. Setkání se uskutečnilo na základě emailů, které jsem mu zaslal. Přál jsem si projednat situaci ohledně
možnosti navštěvování nemocnice v Sebnitz. Dalším, pro nás palčivým
tématem, byla nádražní budova. V poslední části rozhovoru jsme diskutovali o možnostech dotačních příležitostí, které moc nenahrávají malým obcím v příhraničí, z důvodu podmínek, které nejsme schopni plnit
(nárůst odpadů u žádostí o sběrný dvůr, nárůst počtu žáků u žádostí
dotací pro školy, zbytečně složité dotační tituly na sportoviště, cyklostezky, chodníky a opravy komunikací). Téma také bylo ohledně růstu HDP
a rozdělení peněz dle dnes používaného RUD (rozpočtové určení daní),
dle kterého města dostávají státní příspěvek na samosprávu a hospodaření. Bohužel Ústecký kraj patří k těm, který má RUD nejnižší. Na městském úřadu nás nenapadla pověřenější osoba, než je předseda vlády,
se kterým je dobré o výše zmíněných problémech diskutovat. Dodnes
nevíme jakým způsobem, ale podařilo se sjednat schůzku a pan premiér nás přijal. Spolu se mnou cestovala do Prahy vedoucí ekonomického
odboru paní Šulcová. Je vidět, že pan premiér má velmi nabitý program.
Čekali jsme, než dokončí jednání s ministryní financí paní Schillerovou
a hned po nás měl schůzku s francouzským velvyslancem, kterého do
Čech poslal sám prezident Francie. Jednání trvalo asi 40 minut. S panem premiérem jsme se shodli, že otázku zdravotnictví musíme probrat
s ministrem zdravotnictví a otázku dotací s ministryní pro místní rozvoj
paní Dostálovou. Hned druhý den jsem měl v emailu na oba ministry
kontakt. Ohledně nádražní budovy jsme dostali příslib, že tuto problematiku projedná v nejbližších dnech na generálním ředitelství SŽDC.
V současné době domlouváme další schůzky s výše uvedenými ministry.
Celkově se jednání vedlo v přátelském duchu a pan premiér naslouchal
našim potřebám. Na druhou stranu nám bylo naznačeno, že musí řešit
miliardové zakázky celorepublikového rozsahu, což samozřejmě chápeme. Celou schůzku beru jako úspěch pro naše město a další zviditelnění.
Snad to přinese i nějaké ovoce. Kdo další z malých měst bude mít tu
příležitost prodiskutovat problémy nás malých obcí právě u premiéra?
Veškerá nervozita a napětí ze schůzky z nás opadla až po usednutí do
auta a cestou zpět.
starosta Robert Holec
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PODĚKOVÁNÍ
30. 7. jsme zjistili, že se k nám pod střechu nastěhovali sršni. Požádali
jsme o pomoc hasiče. Martin Kuča, Josef Volf a Leoš Janek večer přijeli
a sršně zlikvidovali, za což jim chci moc poděkovat.
Eva Kreibichová
Chtěli bychom poděkovat fotbalovému klubu Dolní Poustevna, hlavně pak Robertovi Holcovi, Zdenku Hauserovi, Mirku Beňovi a Břetislavu Moravcovi za perfektně připravený a zorganizovaný příměstský tábor, který se uskutečnil od 20. 8. do 24. 8. 2018 na fotbalovém stadionu,
a který byl pak zakončen společnou grilovačkou s rodiči na tribuně. Děti
a rodiče byli velice spokojeni a už se těší na ten příští.
Marek Bureš
a Sandra Meinhardtová
Chtěli bychom z celého srdce poděkovat restauraci Fajn klub v Dolní
Poustevně za obětavost, trpělivost, ochotu, vstřícnost personálu a jejich
neustálý úsměv na tváři a skvělé ubytování našich svatebních hostů.
Dále za vynikající jídlo, pití a perfektní přípravu našeho velkého dne.
Také bychom rádi poděkovali městu Dolní Poustevna za zapůjčení a postavení stanu na naši svatební hostinu. Mockrát děkujeme.
Terka a Honzík Moravcovi

SCHRÖDINGERŮV INSTITUT
KIN-BALL
Holky a kluci, 26. 9. začínáme opět s kin-ballem. Budeme hrát
každou středu ve sportovní hale od 18 do 19 hodin. Těšíme se vás
„staré“, i nové nadšence. Omnikin! Děkujeme městu za zapůjčení
sportovní haly.
NOVÝ KROUŽEK
Všichni malí milovníci přírody, přijďte v úterý 18. 9. v 15 hodin do
Loutkáče. Každé úterý se budeme od 15 do 16:30 scházet na kroužku
Všeználek. Přemluvili jsme pana Brabníka, který tento kroužek vede
v Krásné Lípě a Rumburku, aby jezdil i k nám, do Poustevny. Vlastně to
přemlouvání nedalo práci, protože vás poznal na Čtverci na Dni země
a už se na vás prý těší. Budeme poznávat přírodu, zajímavá a méně známá místa Šluknovského výběžku, hrát hry, věnovat se turistice a zdravému životnímu stylu. Tak dorazte v hojném počtu, stojí to za to.
SOFTBALL
Tak z tohohle máme vážně radost! Schrödingerův institut od září
spolupracuje se softballovým klubem North Star Dolní Poustevna
a opět rozšířil svoji nabídku volnočasových aktivit pro vás, a to o softball. Kdy a kde se budeme scházet, vám dáme včas vědět. Nenechte si to
ujít, protože vás kromě báječného sportu čekají další super hry, turnaje,
návštěvy sportovních akcí a hlavně dobrý pocit, že nejsi žádný pecivál.
Dana Sádovská

Děvčata prvoligových Teplic prověřila naší přípravku
Sobotní dopoledne dne 18. 8. 2018 se v rámci celotýdenního fotbalového soustředění mladých fotbalistek z Teplic v Dolní Poustevně uskutečnilo přátelské fotbalové utkání mladších dívek s naší přípravkou. Toto
utkání bylo předzápasem kombinovaného družstva mladších žáků Dolní
Poustevna/Velký Šenov/Vilémov s jejich staršími vrstevnicemi. S ohledem na probíhající období prázdnin a dovolených se na složení naší přípravky projevila absence mnoha hráčů přípravky. Z tohoto důvodu bylo
družstvo doplněno o hráče mladších žáků (J. Hauser, T. Jírovský, J. Kalčík, M. Vaxmanský). Po dohodě trenérů obou týmů bylo utkání odehráno
volnou formou, pro hráče naší přípravky na netradičně větší hrací ploše.
Hrací doba byla dohodnuta na tři patnáctiminutové třetiny.
První třetinu jsme odehráli překvapivě dobře, z naší strany byla vidět
snaha kombinační hry a střelby, což se projevilo na vstřelení dvou vedoucích branek. Ve druhé třetině se projevila zkušenost teplických děvčat,
která vstřelila v rozmezí 5 minut dvě branky a skóre utkání tak vyrovnala.
V poslední třetině bylo utkání vyrovnané, šance byly na obou stranách,
avšak teplická děvčata vstřelila vítězný gól a nakonec se radovala z vítězství. Naše družstvo odehrálo velmi dobrý zápas, v podstatě ostrý start do
nové sezony. V závěrečné fázi chlapcům z přípravky již docházeli síly.
Chválíme všechny naše hráče, a samozřejmě i děvčata z Teplic.
Přípravka FK Dolní Poustevna – děvčata FK Teplice 2 : 3 (2 : 0,
0 : 2, 0 : 1)
branky : T. Jírovský, R. Kozák
Sestava přípravky FK Dolní Poustevna :
J. Hauser – T. Jírovský, J. Kalčík, J. Koubek, M. Vaxmanský, M. Kalčík, S. Bureš, M. Mrkvička, R. Kozák
Trenéři přípravek Zdeněk Hauser a Robert Holec
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FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Minulý týden se k nám dostala zpráva z Ministerstva pro místní rozvoj, že jsme jako náhradníci byli dosazeni a máme nárok na požadovanou dotaci na rekonstrukci travnaté plochy našeho stadionu.
O dotaci jsme požádali na základě jednání ohledně kvality trávníku,
který je více jak 15 let „starý“. Městu se zkrátka nelíbily finanční částky,
které každý rok musely být investovány do obnovy a údržby. Výše obdržené částky je 541 000 Kč. Za úvahy, že každý rok město musí investovat do rekonstrukce travnatého povrchu cca 200 000 Kč a tyto náklady
z větší části v dalším roce nebudou zapotřebí, do toho jdeme. Trávník
přijde odfrézovat, povrch kompletně srovnat speciálním strojem a zaseje se nový. Uvažuje se také o přípravě samozavlažovacího systému, který
by byl jednou z investic dalších let. Otázkou zůstává kde odehrát část
podzimní a část jarní sezony. V dalším vydání Poustevníku vás budeme
informovat. Ve hře je Lipová, Vilémov a Sebnitz.
ÚPRAVY PARKŮ (za samoobsluhou a v ulici Kaštanová)
Dne 22. srpna došlo k předání první fáze úpravy výše zmíněných parků. Chybí zábradlí u nových schodišť a výsadba trávy, stromů a křovin.
Právě výsadba nás v letošním roce trápí. Vše se odvíjí od suchého počasí, které nám příliš nepřeje. Ale s příchodem podzimu se vše jistě zlepší
a parky kompletně dokončíme. S generálním dodavatelem byl dohodnut
termín 30. listopadu, tento den bude vše vysazeno a dokončeno. V parku ulice Kaštanová také chybí odstraněné šňůry na prádlo. Vzhledem
k tomu, že park bude celý nový, jsme i šňůry objednali nové. Termín je
kolem 10. září. Ihned po dodání proběhne jejich instalace. Z jara příštího roku bude vrácena lanová skluzavka a dále se také uvažuje o rekonstrukci stávajícího posezení vedle dětského hřiště, zde čekáme na
vyhlášení dotační výzvy na místa pasivního odpočinku, do kterého by
se o nové posezení dalo požádat.
DALŠÍ DOKONČENÉ INVESTICE
Schodiště na hřbitově v Dolní Poustevně. Na základě dotace z ministerstva zemědělství jsme zrekonstruovali naše již polorozpadlé schodiště. Rekonstrukce zahrnovala nové zábradlí a také osvětlení schodů.
Osvětlení bude dokončené v průběhu měsíce září. Jedná se o první
z kroků rekonstrukce hřbitovů. V letošním roce ještě bude podána žádost na obnovu zeleně hřbitovů v Dolní Poustevně a na Marketě, stejně
tak, jako rekonstrukce parku v Horní Poustevně. Projekční práce jsou
v plném proudu. Schodiště v Horní Poustevně - tato investice je také
u konce, zde ještě řešíme lepší nasvětlení schodů. Parkoviště u úřadu - již
dnes je parkoviště volně přístupné a schopné užívání. Ještě se řeší dosázení zeleně a celkové dokončení stavebních prací okolo.
DALŠÍ PŘÍPRAVNÉ PROJEKČNÍ PRÁCE
V běhu je projektová příprava na rekonstrukci sportovní haly, kde bychom rádi vyměnili kompletně sociální zázemí, které dnes slouží jako
šatny pro fitness, sportovní halu a celý náš venkovní areál.
V úvahu připadá také vybudování nástavby pro možné ubytování
sportovních soustředění. Vše záleží na výši finanční částky, kterou se
dozvíme v průběhu září. Dále se zpracovává projektová dokumentace
pro sběrný dvůr, který by v budoucnu měl být v prostorách bývalých
skladů Izopolu, které město koupilo. Projektuje se také chodník v ulici
Nádražní, který by měl být v příštím roce ve spodní části zrekonstruován a v té horní (od knihovny) vystavěn nový až k nádražní budově.
Další menší projekty jsou na zastřešení posezení u parku u pošty,
u hokejového hřiště a u školy Gabriely Pelechové.
starosta Robert Holec

KRÁTCE Z JEDNÁNÍ ZM 27. 8. 2018

ZM schválilo:
– přijetí dotace na akci „Renovace povrchu travnatého hřiště sportovního areálu v Dolní Poustevně“
– dodatek č. 1 na navýšení platby ke smlouvě na svoz a likvidaci tříděného odpadu
– smlouvu na instalaci osvětlení v parku za samoobsluhou a v ulici
Kaštanová
– nákup nového vánočního osvětlení
– nabídku na zpracování žádosti o dotaci na kompletní výměnu veřejného osvětlení
– provedení preventivního deratizačního opatření na kanalizačním
systému obce
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– nabídku na provedení studie proveditelnosti chodníku v ulici Nádražní
ZM bere na vědomí:
– schválení dotace na další dva asistenty prevence kriminality
– výhru „Bílé stuhy“ a „Zlaté cihly“ v krajské soutěži Vesnice roku
2018
– informace ze setkání starosty s premiérem Babišem v Hrzánském
paláci
– bere na vědomí umístění 2 ks dopravních zrcadel (ulice Kaštanová
a ulice Sadová)
Zuzana Bednářová

NOVÉ TARIFY JÍZDENEK

Od 1. 9. 2018 vstoupí v platnost nový tarif Dopravy Ústeckého kraje.
Hlavní změnou je zanesení nových slev nařízených státem, tedy pro děti
do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let dosáhne sleva nově 75
% z obyčejného jízdného. Ústecký kraj ve spolupráci s městy zapojenými do DÚK připravil systém slev v širším rozsahu, než vyžadují státní
předpisy. Slevy platí v plném rozsahu ve vlacích, zelených autobusech,
na turistických železničních i lodních linkách a také včetně jízd MHD
po městech Bílina, Děčín, Chomutov, Jirkov, Litvínov, Most, Teplice,
Ústí nad Labem a Varnsdorf.
Velmi výhodné jízdné se takto nabízí především studentům a seniorům (viz kategorie „Zlevněné“). Například tato skupina může velmi
výhodně cestovat na jednodenní jízdenku DÚK jen za pouhých 32 korun po celém území kraje. Zajímavé tarify se objevují také u časových
jízdenek -7denní, 30denní, 90denní a celoroční.
Doporučujeme využít praktickou pomůcku v podobě tzv. Kalkulátoru, který je na stránkách dopravního odboru UL kraje a který vám přesně vypočítá výši jízdného z daných stanic, které potřebujete. Kalkulátor:
http://ids.kr-ustecky.cz/mapserv/iduk/pocitadlo.php
Mgr. Dana Štefáčková
Podrobnosti a konkrétní tarify naleznete na webových stránkách města Dolní Poustevna.

JE NEJVYŠŠÍ ČAS…

S odeznívajícím létem, zkracující se délkou sluneční aktivity a ochládajícími vodami v rybnících je
načase zahájit sezónu zimního plavání. Proto Vy, kteří se snažíte žít
zdravě, preferujete zdravou a střídmou stravu, pravidelně sportujete,
vyhýbáte se nebezpečným návykovým látkám a věnujete se i duševní
hygieně, pak do pětice úplnosti komplexní péče o sebe sama chybí snad
jediné a tím je
tzv. „celotělová chladová terapie“. Nemám tím na mysli nic jiného,
než pravidelné a důsledné ochlazování těla, ideálně studenou vodou.
Jsem totiž přesvědčen, že není účinnějšího způsobu jak, krom srdce
a cév, posilovat endokrinní sytém a s ním ruku v ruce obranyschopnost
těla, tím spíše pro nadcházející období s očekávatelnými a velmi nepříjemnými virovými onemocněními. Věřte nevěřte, plavání, nota bene
v místních přírodních a velmi kvalitních vodách, v krajině obklopené
Lužickými kopci, jsou, a zejména ta zimní plavání, vskutku jedinečná.
Každému bez rozdílu věku (krom kontraindikovaných jedinců) je mohu
jednoznačně doporučit. Proto oslovuji Vás, které provokuje myšlenka
či potřeba vyzkoušet si chladnou vodu, doprovázenou již úchvatnými
mlžnými opary nad hladinou rybníků, neváhejte, má to smysl, je opravdu nejvyšší čas!! Držím palec a třeba někde na hrázi na viděnou ... ;-).
Milan Hulán

MALOVÁNÍ NA TEXTIL
Loutkáč Dolní Poustevna pořádá 16. září 2018 od 14:00 hodin

MALOVÁNÍ NA TEXTIL.

Přineste si vlastní kousek textilu k malování nebo na místě možnost
zakoupení plátěné tašky či vaku.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Láska s chutí makronky Vaughan Sarah
Román pro ženy odehrávající
se v prostředí populární gastronomické soutěže Hledá se nejlepší pekařka! Každý z čtveřice
účastníků má k zalíbení, které
našel v přípravě pečených lahůdek, své vlastní důvody.
Baculatá Jenny čelí syndromu
prázdného hnízda a problémům v manželství. Svobodná
matka Claire obětovala životní sen kvůli dceři a nemůže se
vymanit ze vztahu s mužem,
který ji využívá. Pro bývalou učitelku Vicki je mateřská
role náročnější, než původně
očekávala, snad kvůli komplikovanému vztahu s matkou.
A zdánlivě dokonalá Karen je
odhodlaná vyhrát, aniž by její
pečlivě vypilovaná maska byť
jen na okamžik sklouzla a odhalila, co se skrývá pod ní.
Postupem času začnou mezi
finalisty vznikat spojenectví
a na povrch vyplouvají důvěrná
tajemství a soukromé bolístky.
Mít vládu v kuchyni se jim daří
dokonale, nad svými životy už
to však tak jednoduché není.
Kniha je průběžně doplňována
recepty a životním příběhem
slavné pekařky paní Eadanové. I za jejím věhlasem se však
skrývá osobní tragédie.
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SVATBY V CS
Dne 18. 8. 2018 byli v Centru setkávání oddáni František Rada a Zdeňka Krnáčová. 24. 8. 2018 pak Daniel Hustý a Markéta Šarfová. Přejeme
vše nejlepší na společné cestě životem.
František Rada
a Zdeňka Krnáčová
foto:
Lukáš Hubálek

Daniel Hustý a Markéta Šarfová

JÓGA V LOUTKÁČI
Start 10. září od 18 hodin. Pak pravidelně pondělky. Karimatku + 50,-Kč.

Prázdniny blbce číslo 13 Kratochvíl Miloš
Taky znáte ten pocit, když
nesete domů vysvědčení a víte,
že pochvalu za něj nedostanete? Tak přesně tohle zažívá
každý rok Tadeáš. Prima kluk,
ale učení mu prostě neleze do
hlavy. Ještě štěstí, že na prázdninách u babičky a dědy na
něj nečekají jenom rozzuření
rodiče, ale taky zvláštní strejda Olda, kterému jsou známky ukradené, a dva úplně noví
kamarádi. A objímání stromů,

sádrování zdravé nohy, soutěž ve smíchu zvaná Žižlovský chechták a spousta dalších
vtipných zážitků. Až tuhle knihu dočtete, nebudete vědět, že
nějaké známky vůbec existují!

Mise Haiti - Šebek Tomáš
Pět měsíců českého chirurga s Lékaři bez hranic. V lednu 2010 zasáhlo Haiti ničivé
zemětřesení, které připravilo
o život statisíce lidí a postihlo
celkově miliony obyvatel této
nádherné karibské země. Mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic zasahovala na místě již od prvních
hodin a během pěti měsíců po
katastrofě ošetřila téměř 200
tisíc pacientů a provedla více
než 11 tisíc operací. Při vší úctě
k této organizaci a vážnosti situace není tento příběh výčtem
suchých a většinou tragických
faktů. Není ani oficiálním stanoviskem Lékařů bez hranic. Je
to osobní příběh českého chirurga, který se k Lékařům bez
hranic připojil a prožil s nimi
své první měsíce spolupráce
na Haiti v roce 2010 a 2012.
Formou původně blogových
příspěvků, které vznikaly bezprostředně každý den přímo na
misi, reportážním způsobem
s prvky černého humoru, naturalismu, nadsázky a také určité
míry vulgarity autor popisuje
svá pracovní i volnočasová pozorování.

Další nové knihy naleznete
na webových stránkách města
v sekci Volný čas - Knihovna“.
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Deblový pohár stejně jako loni zamířil do Ústí

Triumfem ústeckého páru Dušan Kovář, Milan Votava skončil 35.
ročník tenisového turnaje o Pohár Městského úřadu, který se na dvorcích v Dolní Poustevně uskutečnil poslední srpnovou sobotu.
Vítězové prošli kláním bez porážky, ve finále si poradili s lipovskou
dvojicí Tomáš Doležal, Václav Fišer po setech 5-0 a 5-1. Zatímco Kovář obhájil titul z loňska, Votava ve vítězném páru nahradil svého bratra
Martina. „Brácha mi nevěřil, i když jsem mu říkal, že ten pohár přivezu taky,“ smál se Votava při přebírání trofeje. Turnaje se zúčastnilo
15 párů, stejně jako v roce 2015, včetně šesti hráčů domácího oddílu.
Nejlépe z nich se vedlo Josefu Wildnerovi, který spolu se šenovským
Martinem Lukáčem bral bronz. Dvojice byly rozděleny do čtyř skupin,
první dva postupovali do čtvrtfinále.
Přestože se během turnaje několikrát spustil déšť, na kvalitě to zápasům neubralo. Skvěle hráli například děčínští bratři Ledvinové, jejichž
jízda skončila až v semifinále. Právě tato část turnaje nabídla divákům
nejlepší tenis, oba zápasy vyvrcholily až rozhodujícím super tie-breakem. A zatímco stejným výsledkem skončil i souboj o bronz, finálová
bitva byla až příliš jednoznačná. „Ve finále nám nešlo vůbec nic,“ řekl
Doležal. „Nebáli jsme se, ale Dušan (Kovář) nás zničil. Jinak jsme ale
odehráli výborný turnaj,“ hodnotil Fišer. Na straně vítězů panovala pochopitelně velká spokojenost. „Věděli jsme, jak kluci hrají, vždyť jsme
je porazili už ve skupině. Věřili jsme si,“ prohlásil Votava. „Byl to jednoznačný zápas. V krizových momentech turnaje, hlavně v semifinále,
jsem se mohl spolehnout na Milana. Jinak mně to tady u vás prostě
sedí,“ dodal Kovář, který v Poustevně vyhrál už 11 zápasů v řadě. Turnaj svou kvalitou opět dokázal, že se z něj v posledních letech stala výkladní skříň poustevenského sportu, a že už dávno nepatří jen místním.
Vždyť posledními ryze domácími šampiony byli v roce 2001 Mitošinka
s Pavlovičem. Na ně v dalších letech navázal už jen Pavel Dulkaj, který
v roce 2013 triumfoval s Lukáčem. Pořadatelé děkují všem sponzorům
a partnerům turnaje, především městu Dolní Poustevna, Arpec Morava Nový Jičín, TILLIG-Modellbahn GmbH Sebnitz, KM-Nezmar D.Poustevna a HC Kancům D.Poustevna. Upomínkové keramické medaile pak
připravila keramická dílna Jana Krále.
Semifinále:
Doležal, Fišer (1) - Ledvina J., Ledvina R. 1-5, 5-4, 10-7
Kovář, Votava - Lukáč, Wildner (2) 5-3, 3-5, 11-9
O 3. místo: Lukáč, Wildner - Ledvina, Ledvina 5-3, 2-5, 10-1
Finále: Kovář, Votava - Doležal, Fišer 5-0, 5-1
Turnaj útěchy - finále: Novák, Reininger - Havlíček, Souček 4-1
Marek Bureš
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turnaj v plážovém volejbale dvojic
Motto turnaje: Sportem ku zdraví a v létě pochopitelně u vody a na
pláži a písku.
Deset mužstev se sešlo v Beach clubu Marina bar v Dolní Poustevně,
aby se za slunečného letního dne utkalo o poháry a medaile z keramické
dílny Honzy Krále a užilo si krásného letního dne v našem plážovém
klubu MARINA BAR Dolní Poustevna. Sluníčko, bar vodou chlazený,
gril, bazén a hřiště na NOHEJBAL, všem zpříjemňoval pobyt na MARINĚ. Turnaj jsme pořádali společně s místním volejbalovým oddílem,
ale ani hojná účast místních borců nezabránila opětovnému vyloupení
nejcennějších medailí a poháru, které si do Šluknova už potřetí odvezli
bratři Šteflové.
první místo: Šluknovští Štaflíci – H. Štefl, D. Štefl
druhé místo: WEA Dolní Poustevna – Poustevenští bratři Koldové
Martin s Jardou juniorem
třetí místo: Rota z Poustevny – Jarda Kolda s Luďkem Třešňákem
Za bezvadný průběh turnaje opět děkujeme mimo jiné řediteli turnaje
Michalu Pavlovičovi, hlavnímu rozhodčímu Mirkovi Balákovi – tomu
obzvlášť, neboť si na rozhodcovský empire odskočil z léčení z Českobudějovické nemocnice – přejeme brzké uzdravení PANE ROZHODČÍ,
grilmastrovi Danu Pražákovi, barmance Terezce Doležalové a celému
týmu Marina baru. Bylo to fajn. Už se těšíme na další, už 23. ročník,
který se bude konat 17. července 2019. Poděkování též patří sponzorům:
Město Dolní Poustevna, Renata Holcová – ozdobné předměty, Keramika
Jan Král, Medvědi Vilémov, Fajnklub, Multicar servis Jírovský, Lékarna
Petr Vomáčka, Daniel Andres Chillis restaurant, Van - Můj obchod, ing
Radovan Horák - GMT Production Praha, fa, Jaroslav Kolda, Poustevenským volejbalistům, Řeznictví Jolana Benešová a mnohým dalším.
HC Kanci

MLADŠÍ ŽÁCI

1. ZÁPAS NOVĚ SESTAVENÉHO MUŽSTVA
úterý 21.8.2018 od 17.00 hod., přátelský zápas mladších žáků, diváků: 30
SK VŠ / FK DP / SK VIL. – FK MIKULÁŠOVICE 6 : 5 (poločas: 1 : 2)
sestava: Š. Svobodová, D. Šetka, J. Liška, M. Ungr, Z. Formánek, J. Kramer, J. Vorel, J. Hercik
střídání (hokejově): J. Kalčík branky: J. Vorel 4, J. Hercik 1, Z. Formánek 1
Z důvodu malého počtu hráčů došlo ke spojení 3 týmů (SK Velký Šenov, FK Dolní Poustevna a SK STAP TRATEC Vilémov). Tento sdružený tým by měl zajistit dostatečný počet hráčů a bude působit prozatím
v sezóně 2018/2019. Domácí hřiště má ve Velkém Šenově.
Pavel Kramer

SK VELKÝ ŠENOV/FK D.POUSTEVNA/SK VILÉMOV –
FK MALŠOVICE 5 : 0 (2 : 0)
sobota 1. 9. 2018 od 10.00 hod., 1. kolo okresní soutěže mladších
žáků, diváků: 30
sestava: J. Hauser, J. Kramer, J. Liška, M. Ungr, Z. Formánek,
T. Jírovský, J. Vorel, J. Herzig
střídání (hokejově): J. Kalčík, Š. Svobodová, R. Smělík
branky: J. Vorel 4, Z. Formánek 1
Velká převaha domácích v prvním poločasu, soupeř se k žádné vážnější akci nedostal. My jsme naopak neproměnili spoustu dalších akcí.
Z počátku druhého poločasu se nic nedělo, jen spousta nepřesností na
obou stranách. Poté opět jasná převaha vyjádřená brankami. Střelecky
se zaskvěl Jirka Vorel, který vsítil 4 branky. Pochvalu za předvedený
výkon zaslouží všichni!!!
Pavel Kramer

AKCE NA ZÁŘÍ
7. 9. – 8. 9.
16. 9.
22. 9.
21. 9. – 23. 9.
29. 9.

Městské slavnosti
Malování na textil v Loutkáči
Čtyřhra žen – tenisové kurty
20. Mezinárodní loutkový festival
Střelecké závody – 5 chyb na Čtverci
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VETERINÁRNÍ
ORDINACE
Komenského 409
(u bytovky nad školou)
407 82 Dolní Poustevna
ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota
14:30 – 15:30
MVDr. Václav Žáček
Tel.: 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá
731 107 987

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Dagmar Cornová
Čs. Armády228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý 07:00 – 12:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 07:00 – 12:00
Pátek 07:00 – 12:00
Odběry krve (úterý až pátek)
07:00 – 07:30

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař – MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra – Jitka Nedvědová
Dolní Poustevna
PO -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
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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