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POZVÁNKA NA MASOPUSTNÍ KARNEVAL
Dovolte, abychom vás pozvali na masopustní karneval nejen pro děti.
Začátek bude 9. února ve 14:00 hodin u městského úřadu. Tam masopustní průvod obdrží povolení k masopustním radovánkám. Následně
proběhne v parku u školy svatební obřad. Po oddání bude průvod směřovat do cíle, Národního domu, kde proběhne zábava pro děti, součástí
budou také soutěže o sladké odměny. Pro rodiče bude před budovou
připraven prodej zabijačkových výrobků. Těšíme se na vás.
Kulturně školská komise spolu s městem

kovině, pořadatelé část výtěžku z plesu poukázali na Fond boje proti rakovině. Pořadatelé by chtěli poděkovat všem sponzorům, pracovníkům
města Dolní Poustevna a v neposlední řadě pracovníkům Fajn klubu,
kteří se celý večer starali o občerstvení.
R. K., foto: František Tureček

DEBATA SE STAROSTOU
V úterý 11. února si vás dovoluji pozvat na další debatu se starostou
a vedením města. S ohledem na končící dotazník, který vyšel v minulém čísle, bych došlé odpovědi rád zhodnotil a vše s vámi prodiskutoval. V další části diskuse se budeme moci pobavit o plánech města na
letošní a další roky. Samozřejmě bude prostor i pro vaše dotazy, připomínky. Těším se na vás.
Robert Holec, starosta města

3. SPOLEČENSKÝ PLES
18. 1. 2020 uspořádal softballový oddíl North Star Dolní Poustevna ve spolupráci s městem Dolní Poustevna a Fanda klubem Vilémov
v Národním domě již 3. společenský ples. Akce byla jako již tradičně
téměř vyprodána a účastníci se začali rozehřívat při vystoupení skupiny
Nová škola rock. Po zahřívacím kole vystoupil se svou šou iluzionista
David Kozlok, který do svých kouzel zapojil i několik účastníků plesu.
Po pauze, vyplněné kouzly, nastoupila na podium skupina RockSet –
jedna z nejlepších světových Roxette tribute skupin. Skupina svým vystoupením nadchla a roztančila sál. Po skvělém vystoupení se tanečníci
vydýchali u losování tradičně bohaté tomboly. Poté pokračovala opět
skupina Nová škola. Závěr plesu vyplnil tradičně DJ Čápik, který hrál
na přání až do rána. Jelikož se ples nesl ve stínu úmrtí zpěvačky skupiny
Roxette, Gun-Marie Fredrikssenové, která krátce před tím podlehla ra-
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel.730 157 572
petr3kral@seznam.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

JUBILANTI V LEDNU
V měsíci lednu oslavila své životní jubilem paní Marta Petrová, Dana
Tobišková a Jana Bělová. Bohužel se tentokrát ani jedna oslavenkyně
nemohla dostavit na společné setkání s panem starostou na MěÚ a tak
se omluvily. Ani tak nebyly ošizeny o kytičku, gratulaci, malou pozornost a finanční dárek. Vše jim bylo zaměstnanci úřadu předáno osobně
u nich doma. Přejeme všem jubilantkám pevné zdraví a spokojenost!

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Davidu Růžičkovi, že má s námi, co chodíme na cvičení Buď fit, trpělivost. Nejmladší účastnici Lindě je 11 let, nejstaršímu
je 71 let.
B. Pjetaš

AKCE NA ÚNOR
9. 2. Masopustní karneval – sraz u MěÚ ve 14:00 hodin
11. 2. Debata se starostou a vedením města v Centru setkávání
od 16:00 hodin
14. – 27. 2. Modelářská výstava v Centru setkávání
22. 2. Maškarní ples v Národním domě od 20:00 hodin

MAŠKARNÍ PLES
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ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý 08:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek 08:00 – 11:30
Prosíme, aby se neobjednaní
pacienti dostavili nejpozději
hodinu před koncem ordinace!!!

ZUBNÍ POHOTOVOST
8. – 9. 2. 2020
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129 Děčín IX
412 544 539
15. – 16. 2. 2020
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056
22. – 23. 2. 2020
MUDr. Šetek Vladislav
Fügnerova 600/12 Děčín I
412 539 310
29. 2. – 1. 3. 2020
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7 Děčín VI
412 539 298

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz

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

Odborný lesní hospodář –
M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30

MÍSTNÍ HASIČI
JSDH Dolní Poustevna
412 397 222

PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

velitel JSDH Dolní Poustevna
725 066 526

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

BEZPLATNÁ LINKA
ČEZ

Zastupitelstvo města
Dolní Poustevna bude zasedat
v pondělí 17. 2. 2020 v 17:30
v zasedací místnosti na úřadě.

800 850 860
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INFORMACE BULVA, NÁDRAŽÍ,
SAMOOBSLUHA, KOTELNA
BULVA
Po rozhovoru s projektovým manažerem, který má na starost tuto
nemovitost v katastru našeho města, mi bylo sděleno, že finanční prostředky, o které vlastníci žádali, byly schváleny. „Nyní probíhá administrace projektu, vše pod vedením CRR (Centrum regionálního rozvoje).
Jakmile bude vše doladěno, začne se s opravou budovy. Nejdéle koncem
prvního pololetí letošního roku se stavební práce rozběhnou.“ Vypadá
to, že po dlouhých letech se budova dočká kompletní rekonstrukce, bylo
na čase.

NÁDRAŽNÍ BUDOVA
Dle dostupných zpráv se vítězem veřejné soutěže stal zájemce ze Švýcarska. Nyní se připravuje kupní smlouva, která by v nejbližších dnech
měla být podepsána. Nového majitele jsem se pokusil kontaktovat,
abych zjistil, co má s největší budovou našeho města v úmyslu. Bohužel,
zatím neúspěšně. Věřím, že v dalším Poustevníku již budu vědět více
a informace vám budu moci sdělit.

SAMOOBSLUHA
Dle dostupných informací byla samoobsluha prodána. Nyní by měla
následovat kompletní rekonstrukce a znovuotevření obchodu. Délka rekonstrukce, tedy i uzavření provozu, bude zhruba dva až tři měsíce. Samoobsluha dostane novou fasádu. Vnitřní prostory budou také komplet
zrekonstruovány. Nabízený sortiment by měl být stejný jako doposud.

BÝVALÁ KOTELNA
V současné době probíhá demolice objektu bývalé kotelny. Ihned po
dokončení demoličních prací bude následovat výstavba nové budovy.
Stavba by měla být dokončena do konce tohoto roku. V objektu vznikne prodejna potravin, cigaret, alkoholu a doplňků. Součástí bude také
restaurace.
Veškeré informace jsou získané od jednotlivých vlastníků, či investorů. O případných změnách vás budu vždy ihned informovat.
Robert Holec, starosta města

OPLOCENÍ HŘIŠTĚ KRTEČEK
Z důvodu neustálého nepořádku a ničení městského majetku došlo v posledních dnech k demontáži stávajícího oplocení. Vše je přípravou na jarní měsíce, kdy bude vybudováno oplocení nové. Hřiště
dostane jasný návštěvní řád, především časový. Po zbytek doby bude
hřiště uzamčeno a vstup na něj bude zakázán. Je až neskutečné, co
někteří lidé dokáží a jak si práce a snahy ostatních neváží. Při rekonstrukci oplocení dojde také k opravám laviček a vnitřního vybavení.
Dále se projektuje a připravuje nákup nových herních prvků, které
budou sloužit výhradně pro naše nejmenší občánky. Zatím je hřiště
krteček spíše ostudou než tím pravým hřištěm pro děti. Bohužel,
některé borce, kteří si něco dokazují ničením veřejného majetku,
nechápu.
Robert Holec, starosta města

VANDALISMUS A NEPOŘÁDEK
VE MĚSTĚ
Není zima jako zima. Tak trochu mám pocit, že když není příležitost
hrát si se sněhem, musí se vymyslet něco jiného. Nemám však pocit, že
„něco jiného“ znamená ničit veřejný majetek. Ve fotodokumentaci na
zadní straně se můžeme přesvědčit, že lidská hloupost nezná mezí. Tímto bych chtěl znovu požádat všechny slušné občany našeho města, nechť
pomůžou s ochranou našeho majetku a veškeré prohřešky hlásí buď na
městském úřadu nebo přímo na mobilní číslo Policie ČR, mobilní telefon do výjezdového automobilu policistů: 725 063 111.
Další nepříjemností je nepořádek u soukromých objektů. Město nemá
příliš „páky“ na jejich nápravu, ale opravdu se vám toto líbí? Město se
může snažit, uklízet, opravovat, ale nikdy nedosáhneme toho, oč usilujeme. Touto cestou bych chtěl opravdu slušně a v dobrém požádat, abychom si všichni udržovali pořádek okolo svých nemovitostí.
Poslední neduh, který sice nesouvisí s vandalismem, ale také ohrožuje
bezpečnost a pohodu v našem městě, je častý výskyt rychlé jízdy. Bohužel častokrát spojený s alkoholem nebo dokonce drogami. Na toto konto
běží dohoda s policií ČR, že i na tuto problematiku se bude v blízkých
dnech důsledně zaměřovat.
Fotodokumentace k oběma článkům je na straně 8.
Robert Holec, starosta města

STOČNÉ 2019
Cena stočného pro kalendářní rok 2020 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. 2020, a to na základě předložené
kalkulace cen, pro odběratele výši stočného:
Stočné – cena za 1 m3 odvedené a vyčištěné odpadní vody činí 43,76
Kč bez DPH (15 %), tj. 50,32 Kč včetně zákonem stanovené výše DPH.
V porovnání nově stanovené ceny stočného pro rok 2020 s cenou stočného pro rok 2019 dochází k navýšení ceny stočného o 1,42 Kč/1 m3 pitné vody bez DPH, tj. 1,63 Kč včetně DPH (15%)/1 m3 pitné vody. 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 2020 byla na základě
předloženého návrhu provozovatele schválena na 17. zasedání Zastupitelstva města Dolní Poustevna dne 16. 12. 2019. Zároveň oznamujeme,
že s účinností od 1. 5. 2020 dochází ke snížení sazby DPH z 15% na
10%, kdy cena stočného bude činit 43,76 Kč bez DPH/1 m3 pitné vody,
tj. 48,14 Kč včetně DPH (10%)/1 m3 pitné vody.

POPLATKY
Upozorňujeme majitele psů a nájemce pozemků na blížící se splatnost
poplatků.
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Krabice od bot 2019
Sbírka Krabice od bot je určena zejména dětem. Děti mohou
vyjádřit svou solidaritu i soucit poskytnutím dárků dětem z chudých rodin. Jednoduše do krabice od bot vloží např. hračky, knihy,
výtvarné potřeby a krabici vánočně zabalí a označí, zda je určena
chlapci či děvčeti a v jakém věku. Každý dle svých možností tak
může potěšit jiné dítě. Víme, že se ve vánočních krabicích objevují jak věci použité, tak i věci nové. Před vánočními svátky bylo
na naše sběrné místo v Kostce Krásná Lípa odevzdáno 604 krabic
s vánočními dárky. Dětem ze Šluknovského výběžku jsme udělali
radost téměř 400 vánočními dárky. Do konkrétních rodin dárky
roznesli sociální pracovníci, kteří s rodinami dlouhodobě pracují.
Děkujeme za spolupráci pracovníků služeb Kostky, Cedru, Charity Rumburk, IC Horní Poustevna, města Rumburk, Předškolního
klubu Rumburk, OSVZ Rumburk. Za spolupráci při sběru dárků
děkujeme pedagogům škol, jednotlivcům a organizacím z regionu i ze vzdálenějších míst. Dokonce za námi s dárky přijela jedna
třída z Prahy. Krabice, které jsme měli navíc, byly distribuovány
do rodin prostřednictvím Diakonice ČCE, která sbírku Krabice od
bot pořádá již poosmé. Jsme vděčni, že můžeme zprostředkovat
předání vašich dárků tam, kde je to potřeba nejvíce.
Kateřina Dančová, Kostka Krásná Lípa
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DUHA - bruslení
Ve čtvrtek 23. ledna 2020 se konalo třetí kolo soutěže DUHA. Tentokrát
jsme jeli až do Varnsdorfu na zimní stadion. Základní škola Varnsdorf
připravila pro soutěžící 3 disciplíny: „opičí“ dráhu, závodní okruh a turnaj v hokeji. Disciplín se zúčastnili tito žáci: Tereza Pavlovičová, Petra
Vlasáková, Alena Čáchová, Jirka Kramer, Tomáš Jírovský a Marie Salabová. Naši soutěžící se velmi snažili a tak nakonec obsadili velmi pěkné
2. místo.
Pořadí škol: 1. ZŠ Východní Varnsdorf, 2. ZŠ a MŠ Dolní Poustevna,
3. ZŠ U Nemocnice Rumburk, 4. ZŠ Velký Šenov, 5. ZŠ Chřibská, 6. ZŠ
Šlukov, 7. ZŠ Tyršova Rumburk.
Mgr. Pavel Kramer

NÁVŠTĚVA MUZEA
Vánoce, vánoce odcházejí, a tak nám nastal opět čas prohlídky betléma. Tentokrát jsme vyrazili s třídou Sluníček, ne do našeho místního
kostela, ale linkovým autobusem do Rumburka. V muzeu jsme měli
možnost prohlédnout si betlémů hned několik – např. keramické, dřevěné, papírové, z kukuřičného šustí, z perníku, od dětí i dospěláků. Nechyběl ani historický, sto let starý. Na závěr se pak děti zapojily do
dramatizace příběhu o Ježíškovi, ve kterém si zahrály i zazpívaly.
AJ,JJ

TŘICET NOVÝCH KRMÍTEK

Stopy totality
Dne 20. 12. 2019 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili projektu Stopy totality. Projekt mapuje období padesátých let v poúnorovém Československu. Příběhy pamětníků zaznamenávali žáci základních, středních
škol a gymnázií. Z výstupů vznikla výstava o 12 panelech, která nyní
slouží v praxi nejen jako výstava, ale i jako ověřené průřezové téma (formování osobnosti, osvojení si důležitých dovedností - týmová práce, porozumění a výklad textu). S výstavou naši školu navštívila Mgr. Markéta
Rohanová, regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské
unii z Eurocentra v Ústí nad Labem.
Bc. Dana Tobišková

Právě tolik děti ze
školní družiny v rámci
projektu „Les ve škole“
naplnily vlastní směsí
z hovězího loje a semínek slunečnice a svépomocí je rozvěsily
v parku. Děkujeme p.
Kalčíkovi, v jehož firmě nám nová dřevěná
krmítka vyrobili. Zima
je sice letos mírná, ale
doufáme, že si ptáci na
naší směsi pochutnají,
naučí se pobývat v novém parku a my se tak
v příštím roce budeme
moci zúčastnit celostátního sčítání ptactva na
krmítkách, do kterého
se letos zapojilo 14 000
účastníků.
Školní družina

Klub pro ženy v komunitním centru

Akce ZŠ v únoru
4. 2.
beseda Mediální gramotnost – pro 2. stupeň
6. 2.
divadelní představení pro 1. třídu a MŠ
24. – 28. 2. jarní prázdniny

Podporujeme tvořivost a vytváříme bezpečný prostor pro setkávání žen a diskuzi nad běžnými či osobními tématy. Klub je otevřen
ženám, které pečují o děti nebo jsou v evidenci úřadu práce. Učíme
se zvládat různé techniky a postupy, které slouží pro šetrnější vedení
domácnosti, např. při výrobě domácí kosmetiky či drogerie s využitím bylin, opravě či úpravě ošacení, proměně dosloužilých věcí na
nové. Také se věnujeme vlastnoruční originální tvorbě, např. při výrobě dekorací, hraček, bytových doplňků nebo šperků. V tomto vánočním období tvoříme vánoční dekorace a dárky pro své blízké.
Pravidelně se scházíme v úterý od 10:30 hodin v MC Beruška a po
11:30 hodin se přesouváme do komunitního centra Kostka, kde jsme
až do 15 hodin. V komunitním centru se setkáváme také ve středu
od 12 hodin do 15 hodin a v době vánočních příprav jsme se začaly
scházet i v pondělí od 16:30 hodin. Při každé schůzce je k dispozici
i hlídání dětí, které tráví čas v herně předškolního Klubu Včelka. Díky
dotace Evropské unie je podpořen nejen klub pro ženy, ale v Kostce
jsou k dispozici další služby – dluhové poradenství, retrostipendia nebo
odborné sociální poradenství. Jste zvány!
Dagmar Hadravová, Kostka Krásná Lípa, p.o.
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Rozhovor s paní Milenou Záležákovou
Co Vás vedlo k tomu, že jste začala malovat?
– To je hodně složité. Když mi bylo 50 let, zjistila jsem, že jsem vlastně nikdy nic ve svém životě
neudělala, co jsem chtěla. Nesplnila jsem si takové ty své sny. V době, kdy jsem chtěla na střední
školu výtvarného umění, to bohužel nešlo. Proto
jsem vystudovala učební obor malířka skla. Proto
jsem se rozhodla splnit si své sny, když už jsem
měla čas a má rodina mě v tom podpořila.
Jak vypadal Váš první obraz? – Namalovala jsem na něj krásné zátiší
kopretin, byl veliký metr na osmdesát centimetrů. K mému překvapení
se obraz všem velice líbil.
Co Vy a sociální sítě? – Nikdy jsem neměla Facebook nebo Instagram
či jiné sociální sítě. Až jednou jsem se rozhodla, si zkusit založit profil
a na něj vkládat fotografie mých výtvorů.
Jak jste se dostala k výstavám? – Přes sociální sítě mě kontaktoval
jeden známý malíř, který mi nabídl účast na výstavě, kterou pořádal.
Líbila se mu má tvorba. Od té doby vystavuji své obrazy i v zahraničí,
například ve Švédsku.
Jaké techniky nejčastěji používáte? – Nejraději pracuji s olejovými
barvami, dávají mi určitou svobodu, akrylovými barvami a nejčastěji maluji na velká plátna. Můj největší obraz měří přibližně dva metry.
V loňském roce jsem také navrhla a namalovala dvě vitráže, jedna je
soukromá a druhá je k vidění v Praze.
Prodáváte svá díla? – Ano, prodávám, ale určit cenu je pro mě těžké.
Mají pro mě sentimentální hodnotu. Nad některými obrazy trávím
i několik měsíců. Obrazy mám nejen u nás, ve Švédsku, v Itálii, ale
i v Německu a na Slovensku.
Máte nějaké motto? - Nikdy není pozdě, a to, že jsem z Dolní Poustevny, neznamená, že si nemohu plnit své sny.
Alica Ludvíková, Kristýna Šolcová, Ivana Tomková, Veronika Koubková - žákyně deváté třídy.
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a umí mu doporučit, jak má postupovat. Insolvenční návrh musí sepsat
právník, a díky dotaci EU je možné proplatit našim klientům právnické
služby. Aktuálně je možné právnické služby uhradit ještě šedesáti klientům. Poradna je v Krásné Lípě, s poradci se lze domluvit na jednání i v dalších obcích Šluknovska, například v místě bydliště. Je možné
se objednat na telefonních číslech: 777 925 302, 770 125 690, 777 291
359. Projekt Poradna v kostce je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.
Posláním služby je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní
situaci. Odborné sociální poradenství je poskytováno občanům Šluknovska, kteří jsou v krizi, obětí trestné činnosti, příslušníkem etnické
menšiny a jsou starší patnácti let.
poradci, Kostka Krásná Lípa

KONEC ROKU V POUSTEVNĚ
Přijeli jsme do prochladlé zimní chaloupky a museli hodně roztopit
kamna, abychom se cítili jako doma a nemuseli sedět v bundách. Dle
kalendáře je zimní období, ale po sněhu není ani památky. Nevadí, alespoň se nemusíme k domku prohrabávat jako loni. Konec roku a vánoční
čas v Poustevně má vždycky svůj nezaměnitelný půvab. Obhlížíme, co
je v nového, co se vylepšilo, večer hrajeme šachy, tedy všichni prohráváme s nejmladším členem naší rodiny. Bodejť ne, když dítko navštěvuje
v Jablonci šachový kroužek a na turnajích se s úspěchem setkává s mnohem staršími hráči. Když už nás prohrávání přestane bavit, pouštíme se
do Prší a Člověče nezlob se. Dokážeme se prohádat až do doby, kdy už je
nejvyšší čas ulehnout na kutě. Další dny nás čeká České Středohoří, tentokrát máme namířeno do královského města Litoměřice. Spojení vláčkem přes Děčín a Ústí je perfektní, téměř všude je wifi – nutné vybavení
pro nejmladší osazenstvo. Za chvilku jsme na místě, tedy v Litoměřicích,
horní nádraží. Máme namířeno ven z města, do parku pod Mostnou
horou, kde obdivujeme sochu K. H. Máchy a šplháme se k rozhledně
Mostka. Putujeme kolem skalních útvarů, vidíme na několik metrů, do
větší dáli je samá mlha, ale i tak má náš výšlap půvab. Zpět k nádraží
přicházíme docela promrzlí, ale máme štěstí, vláček na nás již čeká. Za
tři minuty vyrážíme směr Ústí a pak hned směr Děčín. V Děčíně nám
malá pauza dovolí koupit si na zahřátí ve vestibulu z automatu čokoládku a dospělí cappuccino a jedeme domů. Jsme zvědavi, jaký bude konec
roku v Poustevně, těšíme se na ohňostroj u kostelíka. Já se těším a zároveň obávám. Co psiska, nenechají je páníčkové napospas osudu a napospas ranám z dělobuchů? Tentokrát jsou už několik dnů před koncem
roku pejskové nejspíše doma. Páníčkové se zřejmě ustrnuli, pejsky vymydlili a navoněli a vzali dovnitř, aby Nový rok byl pro všechny příjemný a nový. Velice, velice všem děkuji. Ohňostroj jsme si u kostelíka užili,
viděli jsme spoustu známých, popřáli si hodně štěstí v následujícím roce
a spěchali si přiťuknout doma na zdraví. První den roku 2020 jsme se
jako už tradičně setkali s poustevenskými turisty a dohodli setkání, které
bude o kytičkách a o květinovém průmyslu tady u nás. Tedy hodně zdraví a štěstí v roce 2020 vám všem!
Jaroslava Slabá

PORADNA V KOSTCE
Poradna v kostce pomohla z dluhové pasti již 55 lidem. Všechny
zpracované a podané návrhy na oddlužení, byly soudem schváleny.
Dalším až 60 občanům je připravena bezplatně pomoci.
Ať už se snaží dlužník řešení svých exekucí vyhýbat nebo hledá jak
ze svízelné situace ven, jednoduchá řešení nefungují. Často neřešené
dluhy a exekuce zasahují do vztahů, rodinných vazeb a nepřináší pohodu do života Je většinou nezbytné vyhledat odbornou radu, nechat se
procesem oddlužení provést. V Kostce poskytujeme odborné sociální
poradenství, kde jsme dlužníkovi připraveni pomoci radou, jak se může
s dluhy vypořádat a jsme připraveni mu pomoci s přípravou na oddlužení. Jak na dluhy? Naskýtá se odpověď, nedělat je. Ale vážně… Od 1.
června 2019 je účinná novela Insolvenčního zákona, která umožňuje
podat návrh na oddlužení širšímu okruhu osob. Novela dlužníkovi
ukládá povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení jeho věřitelů. Poradce na první schůzce seznámí klienta s podstatou a průběhem procesu
oddlužení, dále umí posoudit, zda je klient vhodný pro cestu oddlužení,
umí klientovi pomoci s přípravou dokumentů potřebných k oddlužení

ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK VÁS SRDEČČNĚ ZVE NA VÝ
ÝSTAVU
SBĚ
ĚRATELSKÝ
ÝCH PŘ
ŘEDMĚ
ĚTŮ SPOJENÝ
ÝCH S JAROSLAVEM FOGLAREM
A JEHO RYCHLÝMI ŠÍPY. TUTO SBÍRKU NÁM ZAPŮŮJČIL PAN PAVEL
ZELENKA Z VARNSDORFU. NA VÝSTAVĚ
Ě BUDOU K VIDĚ
ĚNÍ VZÁCNÉ
FOGLLAROVy KNIHY, ODZNAKY, FOGLAROVa KORESPONDENCe,,
OBRAZY OD JANA FISCHERA – KRESLÍŘ
ŘE RYCHLÝCH ŠÍPŮŮ,
HLAVOLAMY A MNOHO DALŠ
ŠÍHHO.

Otevřeno denně
9:00 – 11:3
30, 12:30 – 17:0
00 hodin.

POUSTEVNÍK

6
NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Matčino vyznání Kelly Rimmer
Olivie a David byli perfektní
pár. Pak se jim narodila dcera
Zoe a vše vypadalo naprosto dokonale. Teď je ale David
mrtvý a Oliviin svět se rozpadl na miliony malých kousků.
Zatímco ji pohlcuje zármutek, tchyně truchlí nad ztrátou
syna. Obě ženy však skrývají
tajemství o muži, kterého milovaly. Tajemství, jež by zasáhlo celou rodinu. V manželství
Olivie a Davida nebylo vše tak,
jak by se na první pohled mohlo zdát. Prolomí Olivie a Ivy
hradbu mlčení? Matka by však
měla chránit své dítě, bez ohledu na cenu, kterou za to zaplatí.
Nebo snad…?

VÝSTAVA V CENTRU SETKÁVÁNÍ
Ve dnech 17. 1. 2020 – 31. 1. 2020 byla v Centru setkávání k vidění
putovní výstava fotografií s názvem Fair Play! Fotografie na této výstavě
pocházejí z jednotlivých organizací, jejichž klienti, zaměstnanci nebo
spolupracovníci zachycují své zážitky během nejrůznějších aktivit lidí
s mentálním postižením. Výstava byla zahájena v pátek 17. 1. vernisáží a po celou dobu výstavy byla možnost zakoupení výrobků z Dílny
u Markétky.
Foto: Alžběta Doležalová

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

Tlapková patrola:
knížka na celý rok
Tým neohrožených štěňat
vyráží do akce! Užijte si s Tlapkovou patrolou spoustu legrace a pusťte se do řešení úkolů
s oblíbenými hrdiny v hlavní
roli. S knížkou plnou her a bezva štěněcích dobrodružství se
nebudete nudit ani chviličku.

Rokovy výlety do historie:
Etiketa pro školáky Ladislav Špaček
Kniha je zajímavou kombinací současnosti a minulosti. Jednou linií jsou kouzelné výlety

únor 2020
hlavního hrdiny Roka do různých historických epoch, kdy se
seznamuje se životem na dvorech nejslavnějších panovníků
v dějinách, druhou linií je jeho
život obyčejného chlapce v současnosti, který poznává pravidla
chování v rodině, ve škole i ve
společnosti. Obě linie se prolínají a poskytují čtenáři poučení
o etiketě minulosti i současnosti. Kniha je určena dětem školního věku od osmi let.

Další nové knihy naleznete
na webových stránkách města
v sekci Volný čas - Knihovna“.
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ZIMNÍ LIGA SI – 1. turnaj – 18. 1. 2020
Za účasti 6 týmů starších žáků pod patronací Schrödingerova institutu
a FK Dolní Poustevna se v sobotu 18. 1. 2020 uskutečnil 1. turnaj populární Zimní ligy starších žáků. Turnaj se hrál ve sportovní hale v Dolní
Poustevně, zápasy se hrály 1 x 10 minut a turnaje se zúčastnily 2 týmy
SK Plaston Šluknov, 2 týmy FK Mikulášovice a 2 týmy FK Dolní Poustevna. Celkem bude liga mít 4 turnaje, výsledky se budou sčítat a vítěz
bude vyhlášen na posledním turnaji.
Sestava DP A: Hauser – Liška, Formánek, Ungr, Šolc
Zápasy: DP A – DP B 3:1, DP A – Mikulášovice A 0:2, DP A – Mikulášovice B 2:1, DP A – Šluknov A 1:1, DP A – Šluknov B 1:0
Střelci DP A: Liška 4, Ungr 1, Formánek 1, Šolc 1
Sestava DP B: Hauser – Buryánek, Kramer, Jírovský, Walter
Zápasy: DP B – DP A 1:3, DP B - Mikulášovice A 0:6, DP B - Mikulášovice B 1:2, DP B – Šluknov A 0:7, DP B - Šluknov B 1:1
Střelci DP B: Kramer 1, Jírovský 1, Walter 1
Celkové pořadí na 1. turnaji: 1. Mikulášovice A 13 – 0, 13 b.,
2. Šluknov A 12 – 1,11b., 3. DP A 7 – 5, 10 b., 4. Mikulášovice B 5 –
9, 9 b., 5. Šluknov B 2 – 8, 1b., 6. DP B 3 – 19, 1.b.
Pořadí Zimní ligy SI po 1. turnaji: 1. Mikulášovice A 6 b., 2. Šluknov A 5 b., 3. DP A 4 b., 4. Mikulášovice B 3 b., 5. Šluknov B 2 b.,
6. DP B 1 b.
Pavel Kramer
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na nejvyšších metách. Celkově dobře odehraný turnaj. Dívčí tým mě
opět nezklamal, vždyť děvčata nastřílela více branek než chlapci. Tradičně se střelecky dařilo Karolíně Hauserové. U chlapců střelecky vynikl pouze Jan Čácha, nikdo jiný se z chlapců nezapsal do střelecké
listiny. Premiérový turnaj si odbyl Vašek Hošic, a svým předvedeným
výkonem ukázal, že bude dobrým a platným hráčem přípravky. Za předvedené výkony chválím všechny poustevenské naděje. Tato pochvala je
oprávněná.
Druhý turnaj Zimní ligy se uskuteční dne 23. 2. 2020 (neděle) od 9.00
hodin ve sportovní hale v Dolní Poustevně. Všichni jste srdečně zváni.
Celkové pořadí 1. turnaje: 1. místo: Mikulášovice „A“15 bodů,
2. místo: Dolní Poustevna „B“ 10 bodů, 3.místo: Šluknov „A“ 9 bodů,
4. místo: Dolní Poustevna „A“ 6 bodů, 5. místo: Šluknov „B“ 4 body,
6. místo: Mikulášovice „B“ 0 bodů.
Průběžné pořadí Zimní ligy SI po 1. turnaji: 1. Mikulášovice „A“
6 bodů, 2. Dolní Poustevna „B“ 5 bodů, 3. Šluknov „A“ 4 body, 4. Dolní
Poustevna „A“ 3 body, 5. Šluknov „B“ 2 body, 6. Mikulášovice „B“ 1 bod
Zdeněk Hauser, trenér mladší přípravky FK Dolní Poustevna

Zimní liga Schrödingerova institutu –
1. turnaj – 12. 1. 2020
V rámci zimní přípravy se dne 12. 1.2020 konal v městské sportovní
hale první turnaj Zimní ligy Šluknovska pod patronací Schrödingerova
institutu a FK Dolní Poustevna, a to v kategorii mladších přípravek.
Turnaje se pravidelně účastní celkem tři družstva mladších přípravek,
a to fotbalové naděje z Mikulášovic, Šluknova a Dolní Poustevny. Zápasy se hrály 1 x 10 minut, systémem každý s každým, kde turnaje se
zúčastnily 2 týmy SK Plaston Šluknov (A + B), 2 týmy FK Mikulášovice (A + B) a 2 týmy FK Dolní Poustevna (A + B). Výsledky turnaje
se budou sčítat, a celkové vyhodnocení turnaje bude vyhlášeno na závěrečném, čtvrtém turnaji.
Dolní Poustevna „A“ (Ladys team Dolní Poustevna)
Dolní Poustevna „A“ – Šluknov „B“ 2: 0 branky Karolína Hauserová 2 x
Dolní Poustevna „A“ – Mikulášovice „A“ 1: 2 branka K. Hauserová
Dolní Poustevna „A“ - Šluknov „A“ 0: 2
Dolní Poustevna „A“ – Mikulášovice „B“ 4: 2 branky Karolína Hauserová 2 x, Adéla Hauserová 2 x
Dolní Poustevna „A“ - Dolní Poustevna „B“ 1: 2 branka Nina Ungrová
Sestava Dolní Poustevna „A“: Tomáš Čácha, Adéla Hauserová, Daniela Gregusová, Eva Králová, Nina Ungrová, Karolína Hauserová
Střelkyně: Karolína Hauserová 5 branek, Adéla Hauserová 2 branky,
Nina Ungrová 1 branka
Dolní Poustevna „B“
Dolní Poustevna „B“ – Šluknov „A“ 2: 1 branky Jan Čácha 2 x
Dolní Poustevna „B“ – Šluknov „B“ 0: 0
Dolní Poustevna „B“ – Mikulášovice „B“ 1: 0 branka Jan Čácha
Dolní Poustevna „B“ - Dolní Poustevna „A“ 2: 1 branky Jan Čácha 2 x
Dolní Poustevna „B“ – Mikulášovice „A“ 0: 2
Sestava Dolní Poustevna „B“: Tomáš Čácha, Jan Čácha, Štěpán Ungr,
Sam Bureš, Seb Štancl, Jan Salaba, Míra Hamák, Václav Hošic
Střelec: Jan Čácha 5 branek
Po Novém roce zahajovací turnaj zimní přípravy. Pro tuto zimní ligu
je speciálně sestaveno dívčí družstvo (Ladys team Dolní Poustevna),
a není tomu náhodou. Co se týče chlapecké části přípravky, zde zkoušíme zakomponovat do hry naše nejmenší (i nově příchozí naděje). Není
se čemu divit, po odehrání jarní části této sezóny odchází do starší přípravky celkem 5 hráčů a hráček. Tato zimní liga je ideální zimní přípravou na náročnou jarní sezonu, a o to víc, že ji odehrajeme s družstvy,
která jsou v průběžném pořadí okresního přeboru mladších přípravek

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. Matej Tvorík
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286

ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 07:00 – 12:00
Úterý 12:00 – 17:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 12:00 – 17:00
Pátek 07:00 – 10:00
Odběry krve (pondělí, středa,
pátek) 06:30 – 07:00

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař –
MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra – Jitka Nedvědová
Dolní Poustevna
PO – 11:00 – 15:00 sestra
ÚT – 07:00 -12.30 sestra
08.30 - 10.30 lékař
ČT – 07:00 – 13:00 sestra
10:00 – 12:00 lékař
PÁ – 07:00 - 13.30 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223, 412 397 197
Vilémov
PO - 07:00 – 10:30 sestra
08:30 – 09:30 lékař
ÚT – 13:00 – 15:00 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223

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