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LOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ
Dne 29. 6. 2018 probČhlo v Centru setkávání slavnostní pĜedávání
vysvČdþení žákĤm deváté tĜídy za pĜítomnosti rodiþĤ a blízkých pĜíbuzných, paní Ĝeditelky s paní zástupkyní, pana starosty a tĜídní uþitelky letošních deváĢákĤ paní Blanky Rožánkové. A samozĜejmČ nesmČli
chybČt ani hlavní aktéĜi, žáci, kteĜí se louþili se základní školou. ŽákĤm
bylo pĜedáno nejen jejich poslední vysvČdþení, ale také pamČtní list
a zvoneþek, kterým na závČr naposledy zazvonili. Na další cestČ jim
pĜejeme mnoho studijních i životních úspČchĤ.

STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI
V pátek 6. července se uskutečnily Středověké slavnosti, konané
v rámci oslav stého výročí povýšení Dolní Poustevny na město. Letošní
slavnosti byly věnovány výročí 740 let od smrti českého krále Přemysla
Otakara II. Začátek byl u pomníku mistra Jana Husa, kde byla položena
kytice k uctění jeho památky. Poté se průvod vydal městem k restauraci
Fajn, kde proběhl zbytek oslav. Černí rytíři z České Kamenice předvedli výzbroj, středověké ležení i ukázku svého bojového umění. Přítomní
byli svědky scénické rekonstrukce setkání krále Přemysla a císaře Rudolfa Habsburského a jejich sporu o ovládnutí Dolní Poustevny. Do
jejich sporu zasáhl Záviš z Falkenštejna a pražský biskup Jan z Dražic
a přesvědčili je, že místo krveprolití bude lepší virtuální bitva pod dohledem EU. Ve večerních hodinách byla na řadě hudební produkce od
nás i z Německa.
Text: Radek Sádovský Foto: Jaroslav Leksa

ČTYŘHRA MUŽI
Tenisový klub Dolní Poustevna, z. s. pořádá turnaj 35. Ročník
o Pohár MěÚ čtyřhry muži. V sobotu 25. 8. 2018 na tenisových
kurtech v Dolní Poustevně. Začátek v 9:00 hodin (prezentace 8:15
– 8:50). Startovné 500,- Kč na pár (registrace a zaplacení startovného do 21. 8. 2018 u p. Bureše) nebo 600,- Kč na pár v den konání
turnaje. Kapacita maximálně 16 párů. Bližší informace: Marek Bureš, tel.: 607 877 220.
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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

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
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
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

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

JUBILANTI V ČERVNU, ČERVENCI
A SRPNU
Dne 28. června, tak jako každý měsíc, proběhlo opět setkání s našimi
jubilanty. Pan starosta Robert Holec poblahopřál paní Anně Rejzkové,
Marii Králové a panu Zbyňku Svobodovi k významnému životnímu jubileu. Všichni také obdrželi kytici a gratulaci s finančním darem. Posezení
v příjemném prostředí a u dobrého občerstvení si naši oslavenci pochvalovali. Gratulace byla také předána paní Olze Galbavé. Úterý 31. července
patřilo oslavencům, kteří své životní výročí v tomto měsíci oslavili,
ale i těm, kteří v srpnu své významné narozeniny budou slavit. Blahopřání od pana starosty převzala paní Drahomíra Hokeová, Jana Bergertová, pan Vladimír Štika a Josef Berenreiter. Káva a koláče samozřejmě
nechyběly, kytice a finanční dárky byly také předány. Společné setkání si
naši senioři vždy chválí a jsou rádi, že se mohou setkat s ostatními a také
osobně s panem starostou Robertem Holcem. Gratulaci předáme také
paní Waltraud Krystové a Vlastě Pšeničkové.

ZUBNÍ POHOTOVOST
11. – 12.8.2018
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7 Děčín VI
412 535 930
18. – 19.8.2018
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72 Děčín II
412 526 250
25. – 26.8.2018
MUDr. Charvát Pavel
J.Š.Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
1. – 2.9.2018
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4 Děčín III
412 511 619

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

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

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

BEZPLATNÁ LINKA ČEZ

MÍSTNÍ HASIČI

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

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

800 850 860

Zastupitelstvo města Dolní
Poustevna bude zasedat v ponZastupitelstvo
města
dělí 13.
8. 2018 v 16:30
v zasedaDolní
Poustevna
v
červenci
cí místnosti na úřadě.
nezasedá.
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Volby do zastupitelstev obcí 2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstva obce
Dolní Poustevna. Volby se konají v pátek 5. října od 14:00 hodin a končí
ve 22:00 hodin. V sobotu 6. října začíná hlasování v 8:00 hodin a končí
ve 14:00 hodin. Právo volit do zastupitelstva obce má občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je hlášen
k trvalému pobytu v Dolní Poustevně. Státní občan jiného státu, má právo volit, jestliže ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v obci hlášen
k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,
která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
V Dolní Poustevně jsou zřízeny dva volební okrsky. Pro občany s trvalým pobytem v Dolní Poustevně, Volební okrsek č.1 – Dolní Poustevna,
Vilémovská 77, volební místnost - zasedací místnost městského úřadu.
Volební okrsek č.2 – Horní Poustevna, bývalé pohostinství u Fišarů,
Horní Poustevna 130, kulečníková místnost, pro občany s trvalým pobytem v Horní Poustevně, Marketě, Karlíně a Nové Vísce.
Volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky), nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit (průkaz o povolení
k pobytu). Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič
může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad
a v den voleb také okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. Hlasovací lístky budou také k dispozici v obou volebních místnostech.
Zdroj: zákon č. 491/2001Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
RP

INZERCE
Sháním pronájem 1 nebo 2 garáží v Dolní Poustevně, po dohodě možná i odkup. Děkuji za nabídky. Tel.704 543 260.
Pronajmu nezařízený byt 1+1, v původním stavu, Komenského 413,
přízemí. Volný ihned. V případě zájmu volejte 725 414 095 nebo 775
316 616.
Dne 10. září se opět otevírá kadeřnictví a solárium po mateřské dovolené. Adresa: Sadová 166, Dolní Poustevna, Renata Mrkvičková. Objednávky na tel.736 536 910.
POTRAVINY ANDY
Obalíme od notýsku po atlas - vše. Žákovskou knížku i notový sešit,
atypické posuvné obaly 8 druhů.
Průběžně objednáváme druhy, které je třeba doplnit. Klidně přineste
učebnici/sešit a vybereme vhodný obal dle potřeby.
A. Lahučká

NEBOJTE SE CHODNÍKŮ
V našem malém městečku máme čím dál víc chodníků, ale připadá
mi, že jsou jen na parádu. Nebo že by se obyvatelé báli po nich chodit,
aby je neprošlapali? Velká většina lidí chodí vedle chodníku. Nedávno
se mi stalo, že jedna místní babička vezla v kočárku vnouče, ale jde vedle chodníku. Nejen, že ohrožuje zdraví své, ale i svého vnoučete. No
a následně dva tatínkové s několika dětmi přechází u Chilis restaurantu
silnici samozřejmě tak, aby nešli na chodník. Takže jsem musela najet
do protisměru, abych se jim vyhnula. Houkla jsem na ně - od čeho je
chodník, odpověď - přeci od chození, a dál šli po silnici. Smutné je to, že
oba tatínkové jsou řidiči a vědí, jak je taková situace nepříjemná. Mnoho
spoluobčanů nadává na řidiče, že jezdí rychle, ale co kdyby se chodci začali chovat tak, aby neohrožovali řidiče? Proto, rodiče a prarodiče jděte
příkladem dětem, choďte po chodníku a učte je po chodníkách chodit.
Květa H.

VÝSTAVA
Vážená paní, vážený pane, u příležitosti 100. výročí povýšení Dolní
Poustevny na město se bude ve dnech 8. - 16. září 2018 ve sportovní
hale konat Výstava o historii našeho regionu. Byli bychom rádi, kdyby se
váš spolek zapojil do realizace této výstavy dodáním vlastních materiá-

3
MČVWVNê~ĜDG'ROQt3RXVWHYQD
Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
ve spolupráci s
£

______akreditovanými ODERUDWRĜemi________
]DMLãĢXMH]D]YêKRGQČQRXFHQX
v SRQGČOtdne 8.10.2018
2'%ċ5<$52=%25<3,7NÉ VODY

x domovní studny
XUþHQR SUR VWXGQ\ D Yrty, kde v posledním roce nebyl proveden
rozbor, studny s SRGH]ĜHQtP QD VQtåHQRX NYDOLWX YRG\ QRYp
zdroje pro individuální.zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
FHQDYþHWQČ'3+998,- .þ SODWEDKRWRYČSĜLRGEČUX
radiologický rozbor (radon 222)
FHQDYþHWQČ'3+439,- .þ SODWEDKRWRYČSĜLRGEČUX
x YHĜHMQp]iVRERYiQtSLWQRXYRGRX– Y\KOþ6E
XUþHQRSURUHVWDXUDFHKRWHO\SHQ]LRQ\VWUDYRYDFt]DĜt]HQt
YHĜHMQpVWXGQ\ãNRO\DSRG
NUiFHQêUR]ERUDRGEČU vzorku
cena bez DPH 1278,- .þ315,-.þ ]YêKRGQČQpGRSUDYQp
~SOQêUR]ERUDRGEČU vzorku
cena bez DPH 8554,- .þ + 315,-.þ ]YêKRGQČQpGRSUDYQp
SODWEDIDNWXURXQD]iNODGČ]iYD]QpREMHGQiYN\
evidence objednávek do 3.10.2018:
=GHQČN+DXVHURGERUVSUiY\PDMHWNX
0ČÒ'ROQt3RXVWHYQD
teOþ
e-mail : hauser@dolnipoustevna.cz

odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s.
ÒVHN]NXãHEQtFKODERUDWRĜt
Geologická 4, 152 00 Praha
tel.: 234 607 322, 234 607 180
e-mail: laboratore@aquatest.cz

lů, týkajících se prezentace a působení vašeho spolku (kroniky, poháry,
fotografie, medaile, technika apod.) a pomohl s jejich instalací. Pokud
disponujete historickými fotografiemi apod., prosíme vás o jejich zapůjčení. V případě zájmu o účast kontaktujte prosím obratem paní Ivetu
Malou (tel. č. 739 067 286, email. zp@dolnipoustevna.cz)
starosta Robert Holec
Upozorňujeme občany z Dolní Poustevny a okolí, že mohou poskytnout historické dokumenty (kroniky, pohlednice, fotografie, dobové záznamy a jiné archiválie atd.) k digitalizaci (ofocení,
naskenování) a zapůjčení (zápůjční list) přímo na Městský úřad
v Dolní Poustevně. Nebo se mohou předem informovat a domluvit na případné spolupráci s p. Ivetou Malou na tel. čísle 739 067 286,
e-mail: zp@dolnipoustevna.cz. Tyto materiály budou následně prezentovány na výstavě s náležitými popiskami. Plánované výstavy se dne
8. 9. 2018 zúčastní pracovníci oblastního archivu z Děčína, kteří poskytnou své služby všem zájemcům o zachování archiválií pro budoucí
generace. Donesené archiválie na místě zdokumentují (ofotí, naskenují,
apod.) a následně tuto digitalizaci uloží do oblastního archivu. Projekt
umožní zachování historických dokumentů do budoucnosti a podpoří
zájem o společné dědictví našeho regionu.
Iveta Malá

ŠKOLA NANEČISTO
Ve dnech 10. 5. , 27.5 ., 31. 5. a 7.6. probíhala škola nanečisto pod
vedením p. učitelky Jany Bryndové. „ Učit se „ do školy chodilo 14 předškoláků z obou tříd. P. učitelka nejprve seznámila děti s prostory školy
a s tím jak se paní učitelka a děti zdraví a jak hodiny probíhají. Každá
hodina byla zaměřena na jinou oblast. První hodina – předmatematické
schopnosti, druhá – předčtenářská gramotnost, třetí – prvouka – putování se zvířátky a čtvrtou poslední hodinu se děti naučily a zazpívaly písničku o pejskovi a také si svého pejska každý vyrobil z papíru a vybarvil.
Na závěr jsme p. učitelce moc poděkovali za příjemně a užitečně strávený čas a rozloučili jsme se s tím, že se příští rok určitě zase uvidíme.
Petra Holešovská
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ŠKOLNÍ AKADEMIE

Poustevňačky ve Štramberku

Ve středu 27. 6. 2018 se na závěr školního roku uskutečnila v Národním domě tradiční Akademie školy. Celým pořadem provázela dvojice
žáků 8. třídy – Sára Křížová a Jakub Pavlovič. Na začátku pan starosta
Robert Holec ocenil práci učitelů (malou pozorností – kytičkou) a vybrané žáky školy, kteří z jeho rukou obdrželi mobilní telefony a encyklopedie za skvělou reprezentaci školy, za výborné studijní výsledky ve
školním roce a i během celé školní docházky. Poté paní Lucie Englerová odměňovala snaživé čtenáře, kteří od ní obdrželi malou pozornost
– knihu. Hlavním bodem odpoledne ale byla samotná Akademie. Vystoupení tříd se neslo hlavně v duchu tance, zpěvu a scének. O kvalitách
vystoupení jednoznačně hovoří dlouhotrvající potlesk na konci každého
představení. Zlatým hřebem odpoledne bylo loučení se žáků 9. třídy se
školou a učiteli, které bylo velmi emotivní.
Mgr. Pavel Kramer

Letos se naše škola opět zúčastnila přírodovědné soutěže „Zlatý list“.
Náš tým ve složení Mariana Malá, Marie Salabová, Adéla Bryndová,
Aneta Jirásková, Anna Kramerová, Anna Stárková postoupil do
národního kola ve Štramberku! Veliký úspěch, velké nadšení a spousta
úkolů. Připravit si prezentaci v Powerpointu „Poustevňačky pro přírodu“,
vyrobit kreslené představení týmu, učit se a hlavně si to „pořádně
užít“! A to se povedlo! Národní kolo byl týden s bohatým odborným
programem, se spoustou her, každodenním koupáním, týden nových
kamarádství. V celorepublikové soutěži jsme se umístily na krásném 11.
místě. Za spoustu zážitků si zaslouží poděkování nejen tým skvělých organizátorů z Českého svazu ochránců přírody, kteří se starali o 250 dětí
z celé republiky, ale také naše základní škola a MěÚ Dolní Poustevna,
díky nimž nám byla uhrazena cesta i celý pobyt. Děkujeme.
Poustevňačky a vychovatelka ŠD Věra Madunická

Odměnění žáci ZŠ v červnu 2018 - ceny předával pan starosta Robert Holec.
Adéla Bryndová, Anna Kramerová, Anna Stárková, Aneta Jirásková, Marie Salabová, Mariana Malá - žákyně, které vybojovaly 1. místo v krajském kole soutěže Zlatý list - škola hradí jejich týdenní pobyt
v době školního vyučování na Moravě při účasti v národním kole -pod
vedením vychovatelky školní družiny Věry Madunické.
Žáci 1. stupně - letošní prvňáčci - odměna pana starosty - vstupenky
do bazénu v Sebnitz.
Žáci 1. stupně - odměna pana starosty - encyklopedie.
2. třída - Štěpán Kerbl - za vzorné chování, svědomité plnění školních
povinností a aktivitu při vyučování. Lucie Tesaříková - za vzorné chování a svědomité plnění školních povinností a za celoroční práci v dramatickém kroužku Drak a reprezentaci školy. Nina Ungrová - za obrovskou
celoroční snahu, vzorné plnění školních povinností a příkladné chování.
3. třída - Eliška Štiková - za vzorné chování a aktivitu při vyučování.
Jan Koubek - za celoroční práci v dramatickém kroužku Drak a reprezentaci školy a za vzorné chování a aktivitu při vyučování. Lukáš Šanda
-za vzorné chování a aktivitu při vyučování. Matyáš Šandor - za vzorné
chování a aktivitu při vyučování.
4. třída - Kateřina Jindrová - za celoroční práci v dramatickém
kroužku Drak a reprezentaci školy a za vzorné chování a aktivitu při
vyučování. Hana Kalubová - za výrazné zlepšení školní práce, za snahu
a aktivitu. Marek Šolc - za vzorné chování a aktivitu při vyučování.
5. třída - Thi Ha Vi Tranová - za velmi dobrý prospěch a chování.
Tomáš Jírovský - za velmi dobrý prospěch, chování a aktivitu při vyučování. Kateřina Finkerová - za výrazné zlepšení ve školní práci, pečlivost
a chování.
Žáci druhého stupně - odměna pana starosty - překvapení.
Ondřej Lukácz (9.tř.), Filip Tomek (9.tř.), František Frnčo (9.tř.),
Radim Bednář (7.tř.) - za účast a velmi dobrou úspěšnost, tedy reprezentaci školy na soutěži pořádané Vyšší odbornou školou a střední odbornou školou Varnsdorf na téma Řemeslo má zlaté dno. Adéla Rometschová - za dlouhodobou úspěšnost ve škole, dobré studijní
výsledky a za aktivity nad rámec výuky, konkrétně za aktivní zapojení
do tří aktivit v rámci projektu Den otevřených dveří. Šárka Sádovská
(7.tř.), Luu Nguyen Thuy Linh (7.tř.) - za účast v matematické soutěži
a reprezentaci školy v okresním kole. Veronika Koubková (7.tř.) - za
svědomitou školní práci, reprezentaci školy v soutěži Duha a celoroční
práci v dramatickém kroužku Drak a reprezentaci školy v recitaci. Sára
Křížová (8.tř.) - za svědomitý přístup k plnění školních povinností a za
reprezentaci školy v oblasti hudby - sólovém zpěvu.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Po krásných a slunečních prázdninách začne nový školní rok v pondělí 3. 9. 2018. Tentýž den v 8:00 dojde v Centru setkávání k slavnostnímu
přijetí nových prvňáčků.

TÁBOR
Letos se již podesáté vypravily dČti z Poustevny a jejího okolí vstĜíc
táborovým dobrodružstvím do Šluknova. Krásné letní poþasí vládlo
celou dobu, a tak se nám bez problémĤ podaĜilo pod pirátskou vlajkou proplout svČtová moĜe i oceány a navštívit Ĝadu zvláštních ostrovĤ.
I díky sponzorĤm (Potraviny Andy, Renata Holcová, Restaurace Chilis,
Restaurace U KrejzĤ, Restaurace Fajnšmekr) a všem kamarádĤm, kteĜí
nám pomáhali, se dČti dosyta vyĜádily na tobogánu na koupališti v nČmeckém Taubenheim, zvítČzily nad „moĜskou“ pČnou, nČkteĜí piráti se
poprvé v životČ svezli opravdovou lodí pĜi výletu do Bad Schandau þi
na raftu pĜi hledání pokladu starého piráta Snaka.
Fotogra¿e a další informace z pirátské plavby najdete na internetových stránkách www.tabor-sluknov.estranky.cz
R.Kreibichová

srpen 2018

POUSTEVNÍK

HASIČSKÉ SLAVNOSTI V GOSSDORFU

Hasiči z Gossdorfu společně s městem Hohnstein připravili na 29. 7.
2018 hasičské slavnosti na místním koupališti v Gossdorfu. Tato akce
měla přiblížit veřejnosti spolupráci hasičů a měst Hohnstein a Dolní
Poustevny v rámci projektu “Ukažme vodě hranice”. Byly prezentovány
dosažené cíle v projektu. Hasiči z Dolní Poustevny přivezli na ukázku
pořízenou cisternu. Hasiči z Gossdorfu otevřeli dveře nové hasičské
zbrojnice. O hudbu se postaraly skupiny z Varnsdorfu a ze Sebnitz. Nyní
hasiči z Gossdorfu čekají, až ke konci roku zaparkují nové vozidlo do své
nové hasičárny. Akce byla velice dobře připravena a veřejnosti prezentovala dosažené cíle projektu “Ukažme vodě hranice”.
Jan Diessner
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zdravé, usmívající se její dítko, které mělo v ruce jeden zlatý groš a pěkné
jablíčko. Několik dalších jablek drželo pevně ve své zástěrce. Překvapená
žena vyběhla dítěti naproti, plna obav a vzrušení, popadla jej do náruče,
a jak jen mohla nejrychleji, vyběhla s ním z otvoru ven. Těsně za nimi se
opět skály na celý další rok uzavřely.
Téměř bez dechu doběhla se svým dítětem domů. Když se po této náhlé
a nečekané, ale i velice dramatické události vzpamatovala a uklidnila, chtěla
uložit jablka, která její dítko přineslo v zástěrce. V tu chvíli však jí bylo souzeno zažít další leknutí. Chuděra, stále ještě vyděšená, nevěřila svým očím.
Všechna donesená jablka se proměnila v ryzí zlato. Od té doby byla v její
domácnosti chudoba zažehnána, žena i s dítětem značně zbohatly a žily pak
spokojeně bezstarostným životem.
*) Květná neděle-Květná neděle je šestá a zároveň také poslední neděle
doby postní. Květnou nedělí začíná svatý týden, tj. poslední týden těsně před
Velikonocemi, ve kterém si nejvíce připomínáme, co všechno se stalo před
Ježíšovým vzkříšením.
Na květnou neděli si připomínáme den, kdy Pán Ježíš slavně přijel do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali. Ale také si připomínáme, že brzy na
to začalo jeho velké trápení – byl zatčen a ukřižován. Nedělní bohoslužba
má tento den zvláštní začátek – scházíme se před kostelem, kde čteme z Bible evangelium o příjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma, a kněz nám posvětí
jarní ratolesti - „kočičky“. Proč ratolesti? Protože lidé na Ježíše při vjezdu do
Jeruzaléma mávali jarními výhonky palem. V kostele potom čteme „pašije“
– příběh o Ježíšově utrpení a ukřižování.
Pověst je s různými obměnami rozšířená po celé Evropě, ve všech jejích
zemích a u všech národů. Původ má v germánských oblastech Evropy a má
i výchovný charakter. Jasně říká, že by člověk neměl chtít všeho stále více, ale
že by se měl spokojit i s málem, které se mu nabízí.
Eduard Steun

AKCE NA SRPEN

O POKLADECH ZNÁMÉHO VRCHU
O některých kopcích na Šluknovsku se mezi lidem tradovalo, že v jejich
nitru jsou uloženy poklady, které tvoří hojnost zlata, stříbra, jiných vzácných
kovů i drahokamů a předmětů z nich vyrobených. Každý z těchto kopců se
jednou do roka otevře, a sice vždy na Květnou neděli*, v době kdy je v kostele sloužena mše. V tuto dobu je možné bez jakýchkoliv překážek vstoupit
do nitra kopce a tam si nabrat cenností z pokladů takové množství, kolik se
dá unést. Nikdo se však v nitru kopce nesmí zdržet delší čas, než jaký trvá
v kostele sloužená mše. Pokud se někdo opozdí, musí pak v nitru kopce setrvat celý rok, až do další květné neděle, kdy se opět při mši svaté kopec otevře. Nejinak tomu bylo i s vrchem, rozkládajícím se mezi Císařským, Malým
a Velkým Šenovem, který se kdysi jmenoval Botzen (čti Bócn), v padesátých
letech 20. století byl přejmenován na Partyzán, a dnes se objevuje i název
Počín. Jednoho dne se vydala do jeho zalesněných svahů jakási chudobná
žena s dítětem, aby si nasbírala trochu dřeva na topení. Tu sebrala ulomenou
větev, onde zas ležící suchý klacek a takto zabrána do svého díla, procházela
lesem, když tu náhle před sebou spatřila veliký otvor do nitra kopce, který
tvořila jakási kamenná brána. Celý vnitřek byl osvětlen a bylo možné spatřit nepřeberné množství pokladů. Vzhledem ke své chudobě nemohla žena
odolat, aby si nevzala alespoň trochu zlata. Těsně před branou posadila své
dítě na pařez, aby bez překážek mohla vejít dovnitř a tam si z pokladů něco
vzít. V rychlosti tedy nabrala plnou zástěru zlaťáků a kvapně utíkala ven
za bránu ke svému dítěti. Jaké ji však pojalo zděšení, když zjistila, že dítě
na pařezu nesedí, ačkoliv jej tam předtím posadila. Dítě však nebylo ani
v blízkém okolí, které také důkladně prohledala. Při hledání zoufale volala,
křičela, ale vše bylo marno, své dítě nenašla. V hrůze, panice a zoufalství
sepjala ruce k nebesům, přičemž jí všechno zlato ze zástěry vypadlo na zem
a beze stopy zmizelo. Chudší než předtím a s krutou bolestí v srdci se vracela
do svého domu, cestou si vyčítajíc, že jí touha po bohatství připravila o její
jediné dítě. Nebohá žena od té doby prožívala hrozná muka, doprovázená
výčitkami svědomí. V příštím roce, opět na Květnou neděli, se vypravila do
oněch míst, kde ztratila největší poklad, své milované dítě, aby tam na něj
v tichosti zavzpomínala a položila kytičku na místo této smutné události.
Právě v okamžiku, kdy tak chtěla učinit, náhle se před ní rozestoupila skalnatá stráň a ve chvíli kdy nahlédla do jejího otvoru, vyběhlo odtamtud zcela

18. 8.
18. 8.
25. 8.
1. 9.
3. 9.
7. – 8. 9.

Velká cena ve střelbě Čtverec
Plážák 2018
35. Ročník o Pohár MěÚ čtyřhry muži
Pétangue – Koulená
Vítání prvňáčků v Centru setkávání
Městské slavnosti

PODĚKOVÁNÍ

DČkujeme MČstskému úĜadu a panu starostovi za kytici, ¿nanþní hotovost a pĜíjemné posezení k našim jubilejním narozeninám.
Marie Králová, Marie Klingerová
Rád bych poděkoval jménem svým, ale i dalších narozeninových jubilantů, našemu panu starostovi Robertu Holcovi a pracovnicím MÚ za
milou pozornost a malé pohoštění se zajímavou rozpravou plánovaných
akcí v našem městečku Dolní Poustevna. Děkujeme.
Josef Berenreiter

PROJEKT „SOUSEDNÍ SVĚTY“
Naše mateřská škola se přihlásila do projektu „Sousední světy – Nachbarwelten“, který dětem a pedagogům zábavnou formou a pomocí jazykové animace
zprostředkoval informace a nejrůznější zajímavosti o Německu a jeho jazyku.
Pomohl také dětem s tvorbou mediálního projektu a podpořil naše zařízení
v přeshraniční spolupráci. Medinautka, pro děti „delfínková babička“ nás v zatím sedmi setkáních provázela pomocí kamaráda delfínka Dila v obou jazycích
světem kolem nás. V dopoledních aktivitách pracovala se skupinou starších dětí,
frontálně probíhalo promítání. Děti si osvojily názvy barev, pozdravy, přání, poděkování v německém jazyce. Děti zaujaly masáže a relaxační praktiky, které si
vzájemně vyzkoušely. 19. 6. naší školku navštívily děti z německého Heidenau,
které si společně s našimi dětmi hrály, sportovaly, soutěžily a prohlédly si naší
budovu a zahradu. 27. 6. jsme na oplátku zavítali s dvanácti staršími dětmi do
Heidenau. Úspěšně jsme zvládli cestu vlakem, v Pirně n á babička“ a společně
jsme dorazili do německé školky, kde nás mile přivítali. Následovala prohlídka celého areálu, hry na zahradě, mazlení s králíčky a morčátky, společný oběd
a klidové hry v herně. Největším zážitkem nakonec byl sjezd tobogánem přímo
ze třídy na zahradu. Po oboustranné dohodě jsme se domluvili na pokračování
spolupráce mezi našimi školami, tedy podáme žádost o dotace v projektu Odmalička – Tandem. Vzájemné návštěvy proběhnou v období září až prosinec
2018.
Alena Jarolímová, Mgr. Jiřina Jirmanová
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Možná v jiném životě - Reid
Taylor Jenkins
Podmanivý příběh o mladé
ženě, jejíž osud závisí na tom,
jak se rozhodne, když znovu
potká svou první lásku. Hannah
Martinové je devětadvacet a stále ještě netuší, co se životem. Od
promoce žila v šesti různých
městech a vystřídala bezpočet
zaměstnání. Poté co se v New
Yorku zaplete se ženatým mužem, rozhodne se vrátit zpátky
do rodného Los Angeles. Zabydlí se u své kamarádky Gabby,
která ji zavede na večírek s dávnými přáteli. Právě tam se Hannah setká se svým bývalým přítelem Ethanem. Gabby chce ale
už po půlnoci domů a Hannah
se ocitá před těžkou volbou –
buď odejde s kamarádkou, anebo zůstane s Ethanem. Váhá. Co
se stane, když odjede s Gabby?
A co se stane, když ne? Od této
chvíle se kniha štěpí na dva různé příběhy s velikými důsledky
pro Hannah i pro lidi kolem ní.

SVATBY V CS
Dne 14. 7. 2018 byli v Centru setkávání oddáni Michal Kazda a Jana
Frusová a 21. 7. 2018 Martin Steinbach a Markéta Loukotová. Přejeme
vše nejlepší na společné cestě životem.

Michal Kazda a Jana Frusová Foto: Zuzana Nohavicová
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nápad vůbec nelíbí, přestože
dům je krásný. V novém obydlí
se totiž pořád dějí tajuplné, strašidelné věci. Jako by si někdo
nepřál, aby se do domu nastěhovaly, a dělal všechno pro to, aby
z něho Billie s maminkou vyhnal. Proč by jí jinak kdosi shazoval knihy z poličky? A proč se
lustr v přízemí čas od času bezdůvodně rozhoupe? Billie se ale
jen tak nedá a spolu s kamarádem Aladinem začne zkoumat
temnou minulost domu. A čím
víc se toho dozvídá, tím jasnější
jí je, že musí s maminkou pryč.
A hned! Než bude pozdě...
Příběh opravdové vášně Milfaitová Blanka
Kniha představuje ohlédnutí
nejen za roční marmeládovou
expedicí, kdy s obytným vozem
projela celou Evropu a kus Afriky a vařila marmelády na nejrůznějších místech starého kontinentu, ale nabízí také příběh
o hledání sebe sama. Obsáhlá
publikace plná autorčiných
snímků, receptů na marmelády
i lokální jídla, přináší i životní
příběh Blanky Milfaitové, který dokáže motivovat čtenáře
k tomu, aby se pustili do toho,
po čem touží ze všeho nejvíc…

Martin Steinbach a Markéta Loukotová

ŠKOLNÍ AKADEMIE GP
Skleněné děti - Ohlsson
Kristina
Billie má velký problém. Maminka se rozhodla, že se spolu
odstěhují do domku v jejím rodném městečku u moře, a nedá si
to vymluvit. Billie se ale tenhle

Škola Gabriely Pelechové oslavila konec školního roku svou akademií
v Centru setkávání. První představení se neslo v duchu počítačové hry
Minecraft. Následovala různá taneční vystoupení, akademii navštívil
i slavný Jožin z bažin, kterého vystřídaly roztomilé berušky. Dozvěděli
jsme se i podrobnosti ze života rodiny pískomilů doplněné promítáním
a komentářem. Celou akademii zakončila společně zazpívaná píseň. Letecký start i závěrečné přistání proběhlo hladce a letní akademie 2018 se
stala minulostí.

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

SOUTĚŽ
V KNIHOVNĚ
Soutěž v Městské knihovně
byla ukončena vylosováním tří
výherců na Školní akademii.
Štěstí při losování měla Čáchová Alenka, Diana Trang a Linda
Quynh Chi .
Lucie Englerová
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TURNAJ V KOPANÉ
3. turnaj Schrödingerova institutu
V sobotu 23. 6. 2018 se uskuteþnil ve VilémovČ turnaj starších pĜípravek a mladších žákĤ v kopané. Turnaj poĜádal SchrödingerĤv institut.
Hrálo se ve dvou skupinách: do 10-ti a 12-ti let. Naše mužstvo hrálo ve
skupinČ 12-ti letých spolu se Šluknovem, Varnsdorfem, Velkým Šenovem, Lipovou a Jílovém. Hrálo se systémem každý s každým po dobu
12 minut. Podle oþekávání vyhrál naši skupinu tým z Varnsdorfu, který
neztratil ani bod. Náš celek se umístil na tĜetím místČ. Druhou skupinu
vyhrál celek z ýelákovic. BČhem turnaje nás provázelo chladné a deštivé poþasí.
NEJLEPŠÍ STŘELEC turnaje: Petr Holub (FK DP) - 12 gólů Sestava:
Hauser, Šolc, Kramer, Ungr, Holub, Liška, Jírovský Góly celkem: Holub
12, Liška 4, Kramer 6, Šolc 3
Naše zápasy: DP – Jílové 11 : 0 (Holub 5, Kramer 3, Šolc 2, Liška), DP
- Šluknov 1 : 2 (Ungr), DP - Varnsdorf 2 : 6 (Liška, Holub), DP - Lipová
6 : 1 (Holub 3, Kramer 2, Liška), DP - Velký Šenov 6 : 0 (Holub 3, Liška,
Kramer, Šolc).
P. Kramer

TURNAJ DĚTÍ V IN-LINE HOKEJI
V sobotu 16. 6. 2018 se na novém zimním stadionu v Dolní Poustevně
uskutečnil první turnaj v in – line hokeji. Přivítali jsme zde družstva ze
sousedního Sebnitz, z Johnsdorfu a z Varnsdorfu. Hrálo se trojkolově
každý s každým. Vítěznou trofej si odvezl tým HC Varnsdorf, za který
hrál též David Kaitman a blýskl se několika pěknými góly. Druhé místo
obsadil tým z Johnsdorfu a třetí Sebnitzer Eishirshe, za který hrál člen
našeho HC Filip Starec. Škoda, že nebylo postaveno družstvo z poustevenských dětí, které v zimě jezdily bruslit do Rumburku. Čtyři či pět by
jich na turnaj mělo, a kdyby je doplnili David a Filip z HC Kanci, určitě
by naše děti byly ostatním důstojným soupeřem. V ideálním pěkném
počasí se všem na turnaji líbilo a těšíme se na příští ročník.
PhMr. Petr Vomáčka
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měrem 6:3. I když bylo teplo, tak všichni zúčastnění předvedli nevídané
výkony.
Marek Bureš

MEMORIÁL 2018
Turnaj v nohejbalu trojic, jako vzpomínka na kamarády Pavla Kamberského, Jiřího Širokého, Aleše Baštu a Olivera Knödena, kteří si s námi
bohužel už nezahrají. Motto turnaje: Bezpečnost silničního provozu.
Akci uspořádali HC Kanci Dolní Poustevna.
Deset mužstev, z toho tři z Německa, 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, ale hlavně aby si zavzpomínali
na kamarády a užili si krásného letního dne. Sluníčko, bar vodou chlazený, gril, bazén a hřiště na beach volleyball všem zpříjemňoval pobyt
na MARINĚ. Medaile a poháry zůstaly doma, protože místní neradi,
když jim cizí pytlačí v jejich revíru. A tak je to správné! První místo: Hamáci ve složení M. Hamák, Adam Hejl, Vladimír Soukup, druhé místo:
Plácačky – J. Kašpárek a V. a P. Mitcherling, třetí místo: KMB – D. Karpíšek, M. Pavlovič a V. Pavlovič. Za bezvadný průběh turnaje děkujeme
mimo jiné řediteli turnaje Michalu Pavlovičovi, hlavnímu rozhodčímu
Mirkovi Balákovi, Milanovi Mitošinkovi za technické zabezpečení, grilmastrovi Danu Pražákovi, barmance Terezce Doležalové a celému týmu
Marina baru. Bylo to fajn. Už se těšíme na další, již sedmnáctý ročník,
který se bude konat 20. července 2019. Poděkování též patří sponzorům:
Město Dolní Poustevna, Renata Holcová – ozdobné předměty, Keramika Jan Král, Medvědi Vilémov, Fajnklub, Leontýnka – pomoc nevidomým, Multicar servis Jírovský, Lékarna Petr Vomáčka, Daniel Andres
Chilis restaurant, Van - Můj obchod a mnozí další.
Zdeněk Bašta

PUTOVNÍ KVĚT
Na dvou pěkně připravených travnatých hřištích za účasti 12 mužstev
se uskutečnil v sobotu 7.7.2018 v pořadí již 47. ročník tohoto populárního turnaje. Opět do něj pořadatelé vložili pro zpestření i gardy nad
35 let, kterých bylo šest. V hlavní Open soutěži i v gardách bylo jen 6
mužstev, takže se hrálo systémem každý s každým. Všechny zápasy se
hrály 2x10 minut. Velkým nedostatkem byl malý počet hráčů našeho
mužstva.
Naše sestava: Moravec - Kramer, Záležák, Kořínek, Lukeš, Jarisch,Karpíšek
Naše zápasy: DP – Ferneťáci Liberec 3 : 0, DP - Šluknov 0 : 6, DP Vilémov 0 : 7, DP - Skipy Česká Lípa 2 : 5, DP - Teplice 2 : 6.
Pořadí: 1. SG Vilémov, 2. Garda Plaston Šluknov , 3. Skipy team Česká
Lípa , 4. SG Teplice, 5. Garda D. Poustevna , 6. Ferneťáci Liberec.
P. Kramer

TENISOVÝ TURNAJ
V sobotu 16. 7. proběhl již tradiční tenisový turnaj pro amatéry za
účasti 15 tenistů a 2 tenistek. Po skvělém výkonu postoupili do finále
Jarda Šmejc (loňský obhájce) a Jirka Žampach, který nakonec vyhrál po-

AKCE NA MARINĚ
18. 8. 2018 Plážák 2018 – PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Začátek v 10 hodin. Turnaj v Beach volleyballu na písečném kurtu
v areálu Marina baru určený pro amatérské odbíjenkáře a srandisty. Už
po dvacáté druhé!!
1. 9. 2018 Pétangue – Koulená
Začátek v 10 hodin. Turnaj dvojic ve francouzských koulích v areálu
Marina baru. Určeno nejširší veřejnosti, včetně dětí. Už počtrnácté!!
Zdeněk Bašta
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JEŠTĚ JEDNOU ROK 2017
Náš miniseriál zakončíme připomenutím výstavby nové multifunkční
plochy, která nahradila vysloužilé kluziště. Na starý povrch byla položena asfaltová vrstva, která byla následně opatřena akrylovým povr-

VETERINÁRNÍ
ORDINACE

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ

Komenského 409
(u bytovky nad školou)
407 82 Dolní Poustevna

MUDr. Dagmar Cornová
Čs. Armády228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286

ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota
14:30 – 15:30
MVDr. Václav Žáček
Tel: 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá
731 107 987

ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý 07:00 – 12:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 07:00 – 12:00
Pátek 07:00 – 12:00
Odběry krve (úterý až pátek)
07:00 – 07:30

srpen 2018

chem s lajnováním. Pomyslnou třešničkou na dortu byla instalace nových mantinelů. Mrazivého počasí v zimních měsících bylo pomálu, ale
i přesto první zkušební bruslení proběhla. V těchto měsících je plocha
využívána k in-line bruslení.
Pavla Sklenářová

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

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

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.
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