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ZÁMĚR INVESTORA
Ve čtvrtek 26. 3. se v Centru setkávání uskutečnilo setkání občanů s investory, kteří mají
zájem o podnikání v Dolní Poustevně. Jedná
se o firmu F1 (www.f1gas.cz), která provozuje
čerpací stanice a free shopy na hranicích s Německem. Chtějí u nás postavit čerpací stanici
+ free shop a vytvořit tak zhruba 40 pracovních míst, kde by našli uplatnění přednostně
naši občané, pokud by projevili zájem a měli
požadované předpoklady. Platy nabízejí na
zdejší poměry nadstandardní. Jako bonus je
nabídnuta demolice č.p. 71 (bývalá spořitelna
- Bulva) na vlastní náklady, přičemž pozemek
zůstane i nadále ve vlastnictví obce.
Dále nabízejí buď opravu
č.p.1 (sklad u bytovek u letadla) a využití zrekonstruovaného objektu jako free
shop + benzínku vedle, nebo
demolici či částečné opravení objektu (budova by
pak zůstala v majetku obce).
V případě, že by variantu
s umístěním prodejny do č.p.
1 nevyužili, jednají o variantě
č.2 - odkoupili by nemovitost
č.p. 129 (proti bývalé policejní stanici) a svůj podnikatelský záměr by uskutečnili

tam.
Po představení projektu trpělivě zodpovídali na všetečné otázky přítomných občanů. Je
dobré, že se lidé ptali na cokoliv, ať už se to
týkalo samotných staveb, podpory obce, zaměstnanosti nebo ceny benzínu a sortimentu
v provozovně.
Za vedení obce musím podotknout, že jsme se
na firmu dotazovali v obcích, kde již F1 působí
a všude se nám dostalo odpovědi, že jsou s firmou spokojeni a že příchod F1 do obce byl pro
ně jednoznačně přínosem.
Radek Sádovský

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Dolní Poustevna uspělo u Ministerstva
vnitra České republiky se žádostí o dotaci na
dva asistenty prevence kriminality a získalo
dotaci ve výši 283.000,-Kč.
Ve spolupráci s Pracovním úřadem Rumburk
proběhlo ve dnech 16.02. až 03.03.2015 výběrové řízení na tyto pracovní pozice. Zastupitelstvem schválená pracovní skupina vybírala
celkem ze sedmi přihlášených uchazečů a nejúspěšnějšími žadateli se stali paní Kristina Lišková a pan David Lev.
Asistenti budou jakýmsi spojovacím můstkem
mezi policií a občany. Budou prostředníky, kteří by měli přispět ke snížení kriminality ve městě, zejména díky účinnému předcházení trestné činnosti. V naprosté většině své pracovní
doby budou vykonávat pochůzkovou činnost
po městě Dolní Poustevna, zejména v místech, která jsou považována za riziková z hlediska kriminality, např. přechody pro chodce
v blízkosti škol a dětská hřiště, tedy místa, kde
je třeba dbát o zvýšenou bezpečnost dětí.
Dále místa ve veřejném prostranství, kde hrozí
hromadění nepořádku (zejména taková, která
bývají využívána jako ilegální skládky, hnízda
separovaného odpadu apod.). V restauračních
zařízeních budou kontrolovat, zda se v nich
nezdržují osoby pod zákonem stanovenou věkovou hranicí, či zda tyto osoby nekonzumují

alkohol apod. Budou komunikovat s občany,
vysvětlovat jim účel své přítomnosti, řešit
a předcházet běžným sporům a bdít nad dodržováním vyhlášek města.
Prioritou asistentů bude snaha přispět k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Zaměří se
také na mládež, jejíž část město identifikuje
jako rizikovou, ohroženou drogovou závislostí
a obecně náchylnou k sociálně-patologickým
jevům. Pokusí se o navázání neformálního
kontaktu s touto skupinou a o monitoring
a řešení problémů, které s ní souvisí (záškoláctví, šikana, herny, restaurační zařízení, prodej
tabákových výrobků apod.).
Realizaci projektu budou zajišťovat dva asistenti prevence kriminality, dále mentor
a strážník Městské policie Rumburk Jiří Gajdoš
a manažer projektu Iveta Malá. Asistenti budou spolupracovat předně s Policií ČR, se
školami, neziskovými organizacemi, Probační
a mediační službou a odborem sociálních věcí.
Subjekty se budou vzájemně pravidelně informovat a zároveň si od začátku stanoví body
konkrétní spolupráce. Pokud bude projekt
úspěšný, tedy hodnocen jako efektivní a potřebný a bude dobře přijímán veřejností, bude
obec hledat způsoby, jak v něm pokračovat,
případně jak ho rozšířit.
Iveta Malá

ročník 13.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
26. 3. 2015 proběhlo v Centru setkávání tradiční vítání nových občánků. Zahájeno bylo projevem paní Jirmanové a starosty pana Tesaříka. Následovalo vystoupení dětí z mateřské
školky a slavnostní ceremoniál, kdy se rodiče
zapsali do pamětní knihy města. Každá rodina
obdržela finanční poukaz a drobný upomínkový předmět s květinou.
Přivítáni byli:
Carolina Porischová, Markéta Koubková, Tereza Sladká, Emma Vas, Jan Diessner, Pavel Dulkaj, Pavlína Snášelová a Evelína Kovářová.

VÝZVA
STRATEGICKÝ PLÁN
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
25. 03. 2015 schválilo zpracování „Strategického plánu rozvoje města Dolní Poustevna“.
Hlavním cílem jeho zpracování je společná
koordinace veřejných a soukromých aktivit,
rozvoj hospodářské prosperity a sociální stability města. Základní náplní strategického
plánu je sestavení plnohodnotných poznatků
a analýz, přesná identifikace aktuální problémové situace města a na tomto základě následná formulace strategických cílů a jejich
postupná realizace. Umožňuje lépe plánovat
a hospodařit s finančními prostředky včetně
usnadnění přístupu k čerpání prostředků z EU
a státního rozpočtu.
Jednoduše řečeno - jde o zkvalitnění životní
úrovně pro občany města a okolí, spolu s pořízením ideálního metodického postupu pro
ekonomický růst města Dolní Poustevna.
Pro kvalitní a profesionální přípravu strategického plánu je nezbytně nutné na počátku
práce sestavit profesionální a kvalifikovaný
tým lidí a stanovit koncepci strategického
plánu rozvoje včetně harmonogramu přípravy. Vyzýváme proto představitele města,
místní podnikatelskou sféru a širokou veřejnost, aby se dostavili na první společnou pracovní schůzku, kde bude tato pracovní skupina sestavena. Schůzka se bude konat v úterý
14. 04. 2015 od 16:00 hodin v Centru
setkávání.
Iveta Malá
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tyršova 299, 407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444, 407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
kultura@dolnipoustevna.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí a středa
14:00 – 17:00

LOUTKOVÉ DIVADLO
Vilémovská 126, 407 82 Dolní Poustevna
INFORMAČNÍ MÍSTNOST
středa 14:00- 16:00
(prodej propagačních materiálů, výpůjčka
knih a časopisů, přístup na internet)

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městu Dolní Poustevna za
blahopřání a dar k mým narozeninám.
Ján Príhoda
Chtěla
bych
vyjádřit
poděkování
zaměstnancům úřadu a partě VPP. I když je
to jejich práce, jsme velice rádi, že Lobendavská ulice nekončí u dětského zdravotního střediska, ale pokračuje až za náš
dům čp. 403. Silnice zametené metacím
strojem, křoví až k viaduktu vyřezané,
totéž platí i pro Karlínskou ulici. Je pro nás
příjemné vidět kus práce! Ještě jednou
děkuji.
Hana Skřápková

INZERCE
Prodej palivového dřeva, plotovek,
štípané, skládané a pytlované.
kont:seligovajana@centrum,cz
tel: 775 284 615- Šluknov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Příští termín zasedání zastupitelstva je ve

středu 29. 4. 2015 v 17:30.

TERMÍNY MOBILNÍ
KANCELÁŘE SČVK
V souvislosti s napojením na novou
kanalizaci je třeba sepsat s SčVK novou
smlouvu o odvádění odpadních vod.
Mobilní zákaznické centrum zajíždí
pravidelně do Dolní Poustevny, kde
s paní Jínovou vyřídíte vše potřebné jako
v běžném zákaznickém centru. Mobilní
kancelář SčVK bude v měsíci dubnu na
dvoře městského úřadu ve dnech
15. 4. a 29. 4. 2015 od 13:00 do 15:30.

NEZAPOMEŇTE NA NOVÉ LETNÍ ZNÁMKY!
Dne 30. dubna 2015 končí platnost zimních
známek na svoz komunálního odpadu. Známky na „LETNÍ“ období budou k prodeji v pokladně Městského úřadu v Dolní Poustevně (u
paní Bednářové) koncem dubna 2015. První
vývoz na nové letní známky proběhne pro
týdenní a měsíční svozy už v úterý 5. května
2015 a známky se čtrnáctidenním svozem budou poprvé svezeny v úterý 12. května 2015.

Ceny zůstávají stejné, ceník naleznete na úřední desce nebo na internetových stránkách
města. Prosíme občany, aby své nádoby přistavili k vývozu včas nebo nejlépe o den dříve,
protože svoz probíhá v ranních hodinách.
V případě, že Vaše stará popelnice již „dosluhuje“ nezoufejte - na úřadě Vám ji bezplatně
vyměníme za novou. Za shořelé a jinak poškozené nádoby je vybírána finanční náhrada.

PLATNÝ CENÍK SVOZU ODPADŮ V DOLNÍ POUSTEVNĚ
Zastupitelstvo města Dolní Poustevna usnesením č.44/15 ze dne 25.02.2015 schválilo „Ceník
č. 2/2015“ za svoz a zneškodňování komunálního a bio odpadu (dále jen „svoz“) na území
města Dolní Poustevna, s účinností ode dne
schválení v souladu se zákonem č. 526/1990
Sb., o cenách, v platném znění.

Způsob platby:
Fyzická osoba (občan) uhradí cenu za svoz
komunálního odpadu samostatně nebo prostřednictvím vlastníka či správce bytového
domu, vždy za vybraný a dohodnutý druh nádob a četnost svozu.
Po zaplacení ceny za svoz obdrží plátce známku potvrzující oprávněnost ke svozu, kterou
vylepí na sběrnou nádobu.

Ceník je platný pro svozové období od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015
Cena
Druh nádoby a četnost svozu
za svozové období za 1 vývoz
Nádoba 80 l vývoz 1 x týdně – celkem 27 vývozů
1 200,- Kč
46,- Kč
Nádoba 80 l
vývoz 1 x 14 dní – celkem 14 vývozů

640,- Kč

49,- Kč

Nádoba 80 l
vývoz 1 x měsíčně – celkem 6 vývozů, první úterý v měsíci

430,- Kč

71,- Kč

Nádoba 110/120 l vývoz 1 x týdně – celkem 27 vývozů

1 330,- Kč

51,- Kč

Nádoba 110/120 l vývoz 1 x 14 dní – celkem 14 vývozů

700,- Kč

54,- Kč

Nádoba 110/120 l
vývoz 1 x měsíčně – celkem 6 vývozů, první úterý v měsíci

470,- Kč

78,- Kč

Nádoba 240 l vývoz 1 x týdně – celkem 27 vývozů

2 470,- Kč

95,- Kč

Nádoba 240 l vývoz 1 x 14 dní – celkem 14 vývozů

1 390,- Kč

107,- Kč

Kontejner 1 100 l vývoz 1 x týdně – celkem 27 vývozů

9490,- Kč

365,- Kč

Kontejner 1 100 l vývoz 1 x 14 dní – celkem 14 vývozů

4 800,- Kč

369,- Kč

BIOODPAD 120 l
vývoz 1 x 14 dní – celkem 14 vývozů

0,- Kč
(hradí Město Dolní Poustevna)

PE pytle na směsný komunální odpad 110 l

65,- Kč/ ks

ZAVEDENÍ SMS SLUŽBY
V okamžiku, kdy se k Vám dostává nové číslo
zpravodaje, zavádí Město Dolní Poustevna
službu zasílání SMS a e-mailových zpráv. Občané, kteří mají zájem získávat zdarma hlášení
městského rozhlasu a další informace o kulturních, společenských i sportovních akcích
pořádaných v našem městě, mohou provést
registraci dle následujícího návodu. Systém
umožňuje zvolit zasílání zpráv buď ve formě
SMS, nebo e-mailů, volba záleží na Vás.
Informace na mobilní telefon:
Pokud chcete dostávat informace prostřednictvím SMS zpráv, odešlete zprávu v následující
podobě:
PRIDmezera40782mezeraVSEmezeraJMENO
Obdržíte potvrzující zprávu tohoto znění:
Dobrý den, byl jste přidán do informačního systému města Dolní Poustevna.
Pokud chcete zrušit odběr zpráv, odešlete SMS
ve formě:
ZRUSmezera40782
Obdržíte potvrzující zprávu tohoto znění:

Dobrý den, byl jste odebrán z informačního systému města Dolní Poustevna.
Informace na e-mail:
Pokud chcete dostávat informace prostřednictvím vašeho e-mailu, odešlete SMS zprávu
v následující podobě:
PRIDmezera40782mezeraVSEmezeraEMAIL
Obdržíte potvrzující zprávu tohoto znění:
Dobrý den, byl jste přidán do informačního systému města Dolní Poustevna.
Pokud chcete zrušit odběr zpráv, odešlete SMS
ve formě:
ZRUSmezera40782mezeraEMAIL
Obdržíte potvrzující zprávu tohoto znění:
Dobrý den, byl jste odebrán z informačního systému města Dolní Poustevna.
Žádosti o informace SMS zprávou i e-mailem
se odesílají na jedno telefonní číslo: +420 775
976 031
Příjemce těchto zpráv hradí pouze jednu přihlašovací SMS dle svého tarifu.
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DOMÁCÍ PÉČE O SENIORY
Řešíte situaci, jak se postarat o člena rodiny
se sníženou soběstačností, když potřebujete
jít do zaměstnání, bez obav a v klidu si zařídit
různé nákupy, či návštěvu lékaře?
Odpočiňte si a přenechejte péči naší
službě.
Nabízíme Vám jednu z variant, kterou můžete
využít v případě, že nemůžete, nebo nechcete
nechat svého blízkého člověka doma osamoceného.
Naše služby jsou řešením při každodenní péči
o seniory, odlehčení pečující osobě. Veškerá
naše péče probíhá v domácím prostředí.
Co zahrnuje naše péče o seniory
• Kompletní péči o seniory,
• péči o seniory, osoby plně upoutané na lůžko,
• péči o nepohyblivé osoby,
• péče o osoby inkontinentní, pomoc s osobní hygienou,
• přípravu a podávání jídla,
• doprovody za kulturou, na procházky, nebo
k lékaři,
• společnost osobám osamělým - naše pracovnice si rády přijdou popovídat nebo jen
udělat společnost osamělým lidem.
Díky naší podpoře a pomoci při každodenních
činnostech mohou nadále senioři, dlouhodobě nemocní a zdravotně postižení spokojeně
pobývat doma, udržovat vztahy se svou rodinou, užívat si svých blízkých a přátel.
Péče o seniory je poskytována zkušenými
a kvalifikovanými zaměstnanci naší sociální
služby. v domácnostech klientů, a je dostupná
v době od 7 - 20 hodin, 7 dní v týdnu.
Bližší informace na tel. čísle 777 291 359 nebo
e-mail: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Seminář Trénování paměti je určen všem, kteří si chtějí během krátké doby vycvičit paměť
a koncentraci.
V semináři jsou podrobně a názorně vysvětleny jednotlivé kroky jak si vytrénovat paměť,
koncentraci, důležité techniky a mnemotechniky k zachování paměti, ukládání do paměti
např. Kategorizace, Akrostika, Příběh, Loci,
Chunkování a také rozšiřování mozkové kapacity a tvoření mozkové rezervy.
Toto vše velmi zkvalitňuje život a zvyšuje sebevědomí. U nás se nezkouší, ale předpokladem je aktivní účast.
Cílem je minimalizování ztráty paměti.
Chceme dokázat, že ani ve starším věku nejsou problémy s pamětí, když se ví jak na to.
Naučit se nenaučitelné.
Datum konání semináře: 11. 4. – 12. 4. 2015
Začátek semináře: 10:00 hodin
Konec semináře: 17:00 hodin
Kde seminář proběhne: v Komunitním centru Kostka
Občerstvení zajištěno!
Vlaďka Knesplová, odlehčovací služby

VAROVÁNÍ
Pracovníci města našli při úklidu další použité
injekční stříkačky. Důrazně varujeme občany,
aby v žádném případě nebrali tyto předměty do rukou a prosíme, aby případný nález
neprodleně oznámili na městském úřadě.
Poučte v tomto směru i své ratolesti. Zároveň
opětovně vyzýváme mozkomory, když už nemohou existovat bez svých výletů na planetu
Pultanela, aby si své nářadí brali s sebou. Uvědomte si, že odhazováním tohoto svinstva
na veřejném prostranství, ohrožujete zdraví
všech občanů našeho města. Jelikož nabídka na hudbu zdarma nezabrala, jsme ještě
ochotni přihodit věneček s rakvičkou.
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SDĚLENÍ K VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce
s rozšířenou působností specifikovaný podle ust. § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů jako obecní úřad obce s rozšířenou
působností stanovený podle ust. § 2 odst. 1
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších
předpisů a jako orgán státní správy rybářství podle ust. § 19 odst. 1 písm. a) zákona č.
99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o rybářství) Vám sděluje následující:
Z platného a účinného znění ust. § 13 odst.
8 a § 20 odst. 2 zákona o rybářství vyplývá,
že k vydání rybářského lístku jsou příslušné
obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem a rovněž obecní úřady obcí s rozšířenou
působností, v jejichž správních obvodech má
žadatel o vydání rybářského lístku své trvalé
bydliště.
S ohledem na tuto skutečnost (stanovení téže
působnosti v rámci zákona o rybářství dvěma
správním úřadům) a s přihlédnutím k účelu
právní úpravy, spočívajícímu především v minimalizaci zatížení žadatele (např. zkrácení
dojezdové vzdálenosti na správní úřad, související snížení časové náročnosti) je nutné konstatovat, že žadatel o vydání rybářského lístku
by měl svou žádost směřovat primárně vůči
obecnímu úřadu obce s pověřeným obecním

úřadem, v jehož správním obvodu má svůj trvalý pobyt.
Podrobnosti o příslušnosti konkrétní obce do
správního obvodu obecního úřadu obce s pověřeným obecním úřadem uvádí vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení
správních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou
působností, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen vyhláška).
V podmínkách zdejšího orgánu státní správy
rybářství (obecního úřadu obce s rozšířenou
působností – Městského úřadu Rumburk) jsou
obecními úřady obcí s pověřeným obecním
úřadem Městský úřad Rumburk a Městský
úřad Šluknov. Níže uvádíme údaje o příslušnosti obcí k těmto pověřeným obecním úřadům (§ 11 vyhlášky).
a) Městský úřad Rumburk - Doubice, Jiříkov,
Krásná Lípa, Rumburk, Staré Křečany.
b) Městský úřad Šluknov - Dolní Poustevna,
Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Šluknov,
Velký Šenov, Vilémov.
Města a obce žádáme o vyvěšení tohoto sdělení na úředních deskách jejich úřadů po dobu
alespoň tří měsíců resp. o zveřejnění jiným
vhodným způsobem v místě obvyklým.
Miroslav Lotocký, v. r. oprávněná úřední osoba
úředník Městského úřadu Rumburk, odboru
životního prostředí
www.rumburk.cz, Fax: 412 356 326
e-mail: miroslav.lotocky@rumburk.cz
Telefon: 412 356 295
e-podatelna: epodatelna@rumburk.cz
Datová schránka:sdrbhgg

SBÍRKA OŠACENÍ
Diakonie Broumov,
sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE
SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
• Peří, péřové přikrývky a polštáře
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne: od úterý 5.5.2015 do čtvrtka 7.5.2015
čas: od 9.00 do 17.00 hodin
místo: Dolní Poustevna, Vilémovská č. p. 211bývalé učiliště - klubovna ZO svazu tělesně
postižených
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem
Poznámka: Věci, které nám chcete věnovat
do humanitární sbírky, můžete odevzdávat
již nyní, vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 17,00
hodin.

OTEVÍRÁNÍ KOMPOSTÁRNY
Zástupci Městského úřadu přijali pozvánku
na akci „Otevírání kompostárny“ ve Šluknově.
Z projektu za 20.000.000,- korun byla postavena budova na uschování speciální techniky,
váha, boxy na odpad, traktor s nakladačem,
pásový překopávač kompostu, míchací zařízení, rotační síto, svozový vůz a bionádoby. Svoz
bio odpadu z veřejných ploch bude zajišťován

stejně jako dosud prostředky technických služeb. A co s kompostem? Ten bude využíván při
úpravách veřejných ploch, při údržbě veřejné
zeleně a samozřejmě bude k dispozici zdarma
pro všechny občany Šluknova, kteří se rozhodnou třídit bio odpad. Byla dohodnuta případná budoucí spolupráce mezi oběma městy.
Iveta Malá
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Projektový den „Den knihy“
11. březen byl na naší škole dnem projektovým. Uskutečnil se projekt Den knihy.
Na první stupeň přijela za našimi dětmi pobesedovat známá česká spisovatelka Ivona
Březinová, která pro děti a mládež napsala
mnoho krásných knih.
Žáky 1. - 3. třídy zaujala vyprávěním o tom, kde
se bere nápad, jak se sbírají informace, čím se
obvykle začíná, jak dlouho trvá napsat knihu,
čemu říkáme rukopis, jak vznikají ilustrace, co
jsou to korektury, jak se kniha tiskne…Tato
část byla zaměřena na knihu Panáček Paneláček a na aktuální knihy. Další část byla věnována knihám, které vznikaly podle obrázků
ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Druhá beseda
patřila žákům 4. a 5. třídy. Paní spisovatelka
zde vyprávěním o knize Kluk a pes představila
psy jako pomocníky handicapovaným lidem.
V závěru obou besed zodpověděla dotazy
žáků a také proběhla malá autogramiáda.
Součástí projektového dne byla také skupinová práce žáků v kmenových třídách. Jejich
úkolem bylo např. vymyslet a převyprávět
krátký příběh, nakreslit ilustraci ke knize, zodpovědět otázky z testu o přečtené knize Začarovaná třída, vyhledat na internetu co nejvíce
informací o životě a díle spisovatelky Ivony
Březinové a vytvořit prezentaci, příp. referát.
Projektový den se žákům líbil, někteří si dokonce zakoupili její knihy a již nyní se těší na
další.
Mgr. Věra Třešňáková
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Rumburskému gymnáziu se podařil hattrick
– potřetí získalo titul Gympl roku
Hlasování Gympl Roku
je prestižním průzkumem mezi studenty
a absolventy gymnázií v České republice

o tom, jak se jim na je752-1È62%1é
jich gymnáziu studuje
9Ë7ċ=$1.(7<
*<03/52.8 nebo studovalo. Impulsem ke vzniku projektu
Ò67(&.e+2.5$-(
GymplRoku.cz byly již
v roce 2011 žebříčky českých médií, které srovnávaly různé školy v ČR podle různých kritérií.
Podstatné kritérium, které všem těmto žebříčkům chybělo, je pohled studenta či absolventa na svoji školu. Tento pohled studenta či absolventa je podle organizátora ankety, České
studentské unie, zásadní a vypovídá o kvalitě
školy více, než například citace v odborných
časopisech či počet zahraničních studentů.
Posouzení kvality školy z pohledu studentů
a absolventů je i kritérium, podle kterého se
mohou řídit budoucí studenti středních škol,
nyní studenti základních škol.
Principem soutěže je dát možnost studentům
a absolventům ohodnotit svoji školu z několika pohledů: např. podle celkové spokojenosti
se školou, zajímavosti předmětů, odbornosti
vyučujících, přípravy do praxe/práce, možnosti realizace a zapojení do studentských nápa*<01È=,80
580%85.

dů a projektů na škole, soutěží, podle přátelské atmosféry na škole atd.
Zástupci všech škol v republice jsou o projektu Gympl roku oficiálně informováni a jejich
studenti jsou buď tak spokojeni se svojí školou a stojí jim chvíle času za to, že školu kladně
ohodnotí, nebo pokud studentům škola není
tak blízká nebo s ní jsou nespokojeni, vůbec
nehlasují a školu neohodnotí, nebo ji hodnotí záporně. Každý hlasující může přidělením
hvězdiček objektivně hodnotit právě jen jednou a jen svoji školu. Aby mohly mezi sebou
soupeřit školy s různou velikostí (s různým
počtem studentů a absolventů), přepočítávají
se hvězdičky na procenta. Žebříček pořadí škol
zohledňuje tedy počet studentů a absolventů
dané školy dle dat MŠMT.
Titul nejlepší Gymnázium roku dostane ta škola, která získá nejlepší umístění v hlasování.
V letošním školním roce hlasování probíhalo
od listopadu 2014 do ledna 2015 a již potřetí
(tedy vždy od zahájení této akce ve školním
roce 2012/2013) v něm zvítězilo v Ústeckém
kraji mezi všemi gymnázii Gymnázium Rumburk, letos před gymnázii v Lovosicích a Litvínově. Více na www.gymplroku.cz
(podle údajů ČeSU) jé

BÍLÁ PERLA V ČERNÉM SRDCI

DEN KNIHY PODRUHÉ
Na druhém stupni se žáci V Loutkovém divadle setkali se spisovatelem Lubomírem
Műllerem, který nám přijel představit svou
novou knihu s názvem Bílá perla v černém
srdci. Pan Műller se žákům nejdříve představil
a přivezl nám ukázat všechny své knihy. Velmi poutavě vypravoval o tom, jak Bílá perla
vznikala, co vše musel sám nejdříve prožít
a okusit, aby mohl psát. Celé povídání zpestřil dvěma písněmi z vlastní tvorby a vlastním
doprovodem na kytaru. Žáci se také poprvé
setkali s autorským čtením, které je velmi zaujalo. V závěru setkání se žáci pana Műllera
zvědavě ptali na předem připravené otázky
a dostalo se jim velmi zajímavých, pěkných
a milých odpovědí. Nakonec si mnoho žáků
představenou knihu zakoupilo, a pan spisovatel jim dokonce vepsal i pěkná věnování.
Prožili jsme velmi příjemné chvíle, radost,
naučili jsme se novému. Všechny nás setkání pohladilo po duši a obohatilo. Milému
panu Műllerovi děkujeme za jeho návštěvu. V další části dne žáci tvořili návrh obalu
k představované knize – ilustrace, písmo. Některé knihy budou vystaveny v naší městské
knihovně. Poslední část byla literárně tvořivá
– úkolem bylo napsat povídku – žáci 6. a 7.
třídy – Schody do nebeského pokoje a žáci
8. a 9. třídy – Bílá perla v černém srdci. Ze
všech povídek, příběhů byla vybrána ta nejlepší. Den knihy se nám velmi vydařil, prožili
jsme pěkný den.
Mgr. Zdena Kramerová

V jednom malém městě žila namyšlená, zlá a necitlivá dívka, která všechny urážela. S chlapci si jen hrála
a zesměšňovala je. Nikoho neměla ráda. Lidé si o ní
mysleli, že má černé srdce. Plno lidí jí chtělo pomoci,
ale ona to spíš brala, jako že jí přihoršují život. Vyhovovalo jí všem se posmívat, protože ona sama si
o sobě myslela, že je dokonalá. Ve škole začala ztrácet přátele, nebavilo je více poslouchat její urážky.
Nikdo už nevěřil, že by se mohl objevit někdo, kdo ji
úplně změní. Jenže najednou přišel nový kluk. Nebyl
obyčejný. Byl něčím zvláštní a něco ji k němu přitahovalo, ale přesto se i jemu posmívala a urážela ho.
Pak ji to začalo mrzet. Tento pocit ještě neznala. Že
by se v jejím černém srdci uvolnilo místo pro bílou
perlu? Omluvila se mu a začali se spolu bavit. Ona se
do něj časem víc a víc zamilovávala. Když byla s ním,
všechny její špatné vlastnosti jako kdyby zmizely. On
ji také miloval. Byl strašně rád, že tu její zlost a necitlivost změnil v obrovskou lásku k němu. Přitom
stačilo tak málo. Tou bílou perlou se stal ON.
Autorky: Patricie Siváková a Veronika Svobodová (IX.
třída)
Rozhovor s panem spisovatelem
1. Čím se cítíte víc? Spisovatelem, publicistou, klavíristou či fotografem?
Vším dohromady, někdy spisovatelem někdy klavíristou.
2. Jedno z vašich povolání bylo „ učitel“. Co jste učil?
Učil jsem na vysoké škole na klavír a hudební výchovu.
3. Napsal jste mnoho knih. Kde berete inspiraci?
V lidech, v životě a v tom, co je okolo mě.
4. Kterou ze svých knih máte nejraději?
Tu první- Schody do nebeského pokoje.
5. Máte dvě dcery- podědily po vás nějaké vlohy? (spisovatelství, hudba…)
Jenom v hudbě, jedna zpívá a druhá hraje na saxofon.
6. Co vás přimělo založit divadelní soubor?
Bylo to kvůli lidem, kteří chtěli hrát a neměli nikoho,
kdo by je vedl.

7. Co fotíte nejraději?
Přírodu a změny v ní, ale ještě raději asi koně.
8. Kdo vás přivedl k hudbě?
Maminka- byla harmonikářka.
9. Jaká je vaše oblíbená barva?
Zelená.
10. Představte si, že jdete do ZOO. Na jaké zvíře se těšíte
nejvíc?
Nejvíc (jestli je tam mají) na koně, taky docela na
šimpanze a orly.
11. Čím jste chtěl být jako malý? Co bylo vaším snem?
Chtěl jsem být námořníkem, ale mám mořskou nemoc. Potom jsem chtěl být letcem.
12. Který předmět vás ve škole bavil nejvíce a který nejméně?
Bavil mě český jazyk, i když jsem dostával poznámky, protože jsem nedával pozor. Naopak mě nebavila
matematika.
13. Kdybyste si mohl cokoliv uvařit, co by to bylo?
Spíš bych si upekl jahelný dort s borůvkami.
Pane Műllere, děkuji Vám za milý rozhovor.
Mirka Kopecká, žákyně 8. třídy
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AKCE ŠKOLY V DUBNU 2015
9. 4.
9. 4.
15. 4.
15. 4.
19. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
28. 4.

29. 4.
30. 4.
6. 5.
7. 5.

Duha v Dolní Poustevně (soutěž
sedmých tříd výběžku)
MŠ – exkurze do muzea vláčků v Sebnitz
MŠ – v projektu Odmalička české děti
v Německu (muzeum)
pilotní přijímací zkoušky vycházejících
žáků
Pochod za vodníkem Česílkem
Den Země na prvním i druhém stupni ZŠ
třídní schůzky na prvním i druhém
stupni (I. B ve čtvrtek 23. 4.)
MŠ – v projektu Odmalička německé
děti u nás (statek p. Suka)
zájezd žáků 6. – 9. třídy do Prahy do
divadla Hybernia na muzikál Sněhová
královna a prohlídka Stavovského
divadla
Šluknovská liga – florbal v ZŠ Rumburk
MŠ – rej čarodějnic
Coca - cola cup
vyučování končí ve všech třídách v 11.40
hodin z důvodu vzdělávací akce celého
pedagogického sboru

Projekt „Za novými
kamarády přes hranice“
I letos učitelky mateřské školy zpracovaly projekt, tentokrát s názvem „Za novými kamarády
přes hranice“ na podporu přeshraniční spolupráce s mateřskou školou Saupsdorf. Projekt
byl schválen ze Společného programu česko-německých setkávání dětí „Odmalička“, který zaštiťuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni (s
podporou MŠMT a Česko-německého fondu
budoucnosti). Předškoláci se v období březen
- červen budou dvakrát měsíčně setkávat na
obou stranách.

Březnová setkání
První setkání proběhlo 12. 3. na německé
straně, kam se vypravilo sedm předškoláků
v doprovodu učitelky na turnaj v kuželkách.
Samotnému sportovnímu klání předcházela procházka městečkem, děti se společně
představovaly jménem. Při srážení kuželek se
počítalo jak česky, tak německy. Po vyhlášení
vítězů si všichni sportovci společně pohráli na
dětském hřišti.
Druhé setkání proběhlo 18. 3., a to na straně
české. Tentokrát jsme se společně vypravili
vlakem do Děčína. V Děčíně jsme navštívili
Hopsárium v opraveném komplexu pivovaru.
Nejdříve jsme si prohlédli výstavu kovových
monster a vyzkoušeli jezdící schody. Poté bylo
Hopsárium na dvě hodiny naše, děti se vyřádily na různých prolézačkách, trampolínách,
zajezdily si na dopravním hřišti, zahrály stolní
fotbálek, posvačily. Cesta zpátky opět vlakem
nám rychle utekla a přišlo loučení s německými kamarády, kteří vystoupili o stanici dříve
než my. Poděkování patří babičce Ingrid Vaníčkové, která s námi jela jako překladatelka.
JJ
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Kašpárek ve Šluknově
aneb výlet Pomněnky
Smolíček, Kašpárek, Jezinky i Jelen - dřevění
herci ze souboru Pomněnka – vyjeli potěšit
pohádkomilné děti do Šluknova. A vzali s sebou i své živé protějšky ze stejnojmenného
souboru. Konal se zde totiž 23. ročník Loutkařské přehlídky. Šluknovští loutkaři jezdí každoročně podpořit poustevenský festiválek, bylo
pro nás proto samozřejmostí podpořit taktéž
jejich akci. Na nové „základně“ šluknovského
souboru Rolnička (soubor přestěhoval svou
scénu do kulturního domu) se kromě poustevenské Pomněnky představily i renomované
soubory z Nového Boru, Litoměřic a Liberce.
Podle vášnivých reakcí dětí měl náš napínavý
příběh „O Smolíčkovi“ skutečný úspěch. Emoce dětí při únosu Smolíčka podlými Jezinkami
byly natolik vybičované, že chyběl jen krůček
k osobnímu zákroku při záchraně neposlušného Smoldy. Naštěstí vše dobře dopadlo. A ponaučení? „Nepouštějte domů nikoho cizího,
byť by vám sliboval hory doly!“
D. Kučerová
Foto: Dušan Blanár

Pletení pomlázek
s panem starostou
Mezi tradiční velikonoční zvyky patří bez pochyb pletení velikonoční pomlázky, chcete-li
tataru, mrskačky. Uplést si pomlázku z osmi
vrbových proutků si ve čtvrtek 26. března při
výtvarné výchově vyzkoušeli žáci šesté třídy.
O pomoc a rady jsme požádali našeho pana
starostu Vladimíra Tesaříka. Ten si totiž jako
správný koledník plete každý rok pomlázku
novou, a tak jako zkušený radil a pomáhal.
Chvílemi to vypadalo, že se nám pletou více
prsty na rukou než proutky- tak jednoduché
to totiž nebylo... Pletení se nakonec podařilo, a proto si někteří žáci vyzkoušeli i košíček
z dalších pěti proutků. Nyní může každý šesťák říci, že si svůj tatar alespoň jednou v životě
upletl sám.
Teď už jen: Hody, hody, doprovody,… a nejen
hezké Velikonoce, ale celé Svátky jara.
Mgr. Zdena Kramerová

JAK TO VIDÍM JÁ
Bydlím a žiju v Dolní Poustevně několik desítek let, tak bych se vyjádřila k realitě dnešních
dnů. Nechci moc vzpomínat, co bylo, jak bylo,
jestli bylo lépe, nebo hůře. Ale jedno je jisté:
V dobách, kdy tady byl sice jeden výrobní závod, hlavní křižovatka byla po ukončení pracovní doby ve 14,00 plná lidí, včetně několika
místních obchodů – masna – úterý a čtvrtek
fronty, zelenina –fronta na nedostupné ovoce, u novinového stánku fronta na denní tisk.
Doba se mění, dnes máme všeho dost, zeleniny, masných výrobků, – ale také minimum občanů, kteří se pohybují v centru našeho „města“ Dolní Poustevna. Ať jdeme dopoledne,
odpoledne, potkáváme množství obyvatel,
které se dá spočítat do desítky. Davy turistů ze
SRN již také opadly, protože za dobu otevření
hraničního přechodu nejprve pro pěší, mají
okolí našeho města prochozené a směrují své
cesty do jiných lokalit. Tímto navazuji na sliby zastupitelů z doby minulé, že s otevřením
hraničního přechodu bude chodník na ulici
Vilémovská od přechodu nahoru směr Vilémov. Do dnešního dne tomu tak není. Těch
projektů po ukončení výuky v odborném
učilišti bylo nebo ještě existuje mnoho! Dům
s pečovatelskou službou, jídelna, startovací
byty atd… Lidé, kteří by se do bývalého učiliště rádi přestěhovali, kvůli svému věku, většina se již nedožila, ti, kteří mají zájem nyní, se
zřejmě také nedožijí. U objektu je krásná zahrada, poloha celého objektu nedaleko centra, pohodlná přístupnost ze všech stran, jak
ze silnice, tak z cesty. Už ani sportovní oddíly
tento objekt nevyužívají! I pro turistický ruch
– dobré ubytování – ale jak vidno, ani turisti
nevyužívají.
Poustevna nemá koupaliště – jediné místo,
které využívalo velké množství občanů nejen z našeho města, ale i širokého okolí byl
Karlínský rybník. Ten se prodal, tím je nám
znemožněn přístup k rybníku jako takovému
– závora a smrčky v cestě. Někdo může nabídnout koupání v Sebnitz, ano, je blízko, úžasné,
ale vstupné je docela vysoké. Jedno léto jsme
měli možnost přes úřad získat levnější vstupenky. Nemohlo by se obnovit jednání s německou stranou, pokud by jednání dopadlo
jakkoli - informovat nás občany krátkou zprávičkou v Poustevníku? Množství informací
ohledně parku, náměstí atd… za desítky let je
také velké. Svobodárna čp. 22 – pouze úpravy
na malé pokojíky, kotel na plyn - tam se zastavil čas před 40 roky – pamatuji od svých
3 let – neboť jsem tam s rodiči bydlela. Vše je
původní. V současné době se plánuje tohle
vše realizovat s pomocí dotací, které nejsou
jisté, na nádraží. Pro důchodce bude úžasné,
když půjdou z centra do „velikého kopce“, rachocení vlaků od časného rána do pozdních
večerních hodin. A posezení – jako na peróně nebo na silnici, kde se dnes točí autobusy?
Představa úžasná!
Co nevidět máme rok 2017 – takže pokud projde návrh „Bydlení všem“ (MF Dnes), tak město
bude rádo, že má nádraží.
Když nás, obyvatele, nesežere nesmyslná kanalizace – tak nádraží určitě! Abych také pochválila: Akce Centrum setkávání – úžasné,
Loutkové divadlo – taktéž. Ale to vše za pomoci dotací! Některé objekty zachráněné místní
firmou, vietnamskou menšinou – za to díky.
Hana Skřápková
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Naši žáci a děti z MŠ vytvořili spoustu krásných
jarních a velikonočních výrobků, které zdobí
výlohu lékárny pana Mgr. Vomáčky. Tímto
mu děkujeme a přejeme krásné Velikonoce
a Svátky jara.
ZŠ a MŠ Dolní Poustevna

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
Rumburský divadelní soubor Hraničář přivezl
22. 3. 2015 do Centra setkávání známou
hru Oscara Wilda – Jak je důležité míti Filipa.
Tradičně perfektně zvládnuté vystoupení
potěšilo 26 diváků, kteří v neděli do Centra
setkávání zavítali.

STŘÍPKY ČASU
ROK 1968
Dne 20. ledna se konala výroční schůze Přátel
Slávie v Dolní Poustevně, které se osobně
zúčastnil zasloužilý mistr sportu František
Plánička.
Dne 25. března zapálil malý chlapec
z Horní Poustevny trávu a oheň se rozšířil
až do lesa. Když přijeli požárníci z Dolní
Poustevny, byl již požár uhašen občany.
Dne 24. května oslava 20. výročí založení
národního podniku Centroflor.
Dne 25. července zahájeny Taneční Čaje na
Karlínském koupališti.
20. srpen. Dnešního večera od 23. hodin
vstupují na naše území spojenecká vojska.
Tanky a obrněné vozy projíždějí i zdejším
krajem, od Drážďan přes Lobendavu, Velký
Šenov, Varnsdorf. Státní rozhlas stále hlásí,
že jsme obsazováni. Druhý den rozhlas
nabádá lidi ke klidu a žádá zaměstnance,
aby vstupovali do stávek. Na základě těchto
informací se usneslo i osazenstvo n.p.
Centroflor a vstoupilo do stávky od 12 do
13 hodin, která byla zahájena houkáním sirén.
31. srpna ve 2 hodiny v noci bylo na
pohraniční oddělení VB podáno oznámení,
že němečtí vojáci strhávají z budovy kina
lepenku a hází ji dolů. Po tomto oznámení
vyrazila z oddělení tříčlenná hlídka. Když se
však přiblížili k bývalému oddělení, začaly
rachotit závěry automatů a důstojníkem
jim bylo nařízeno, aby okamžitě odešli,
jinak začnou střílet. Německý velitel pak
v ranních hodinách podal vysvětlení, že
prý dal ze střechy strhat hanlivé nápisy
na jejich představitele a vzápětí podotkl,
že pokud nebudou sundány a smazány
ostatní nápisy v Dolní Poustevně, odstraní
je se svým vojskem i za použití násilí sám.
1. října zahrálo divadlo Hurvínka a Spejbla
představení. Odpoledne pro děti, večer pro
dospělé. Dětí celkem i z okolních škol bylo
500, dospělých 140.
28. října byla zasazena na náměstí proti
kotelně Centrofloru Lípa republiky.

duben 2015

NOVINKY V LOUTKÁČI
V dubnu si dovolujeme pozvat na tvůrčí dílnu – malování na textil, pravidelnou burzu
v Národním domě a také k zápisům na kurzy
tance. Taneční divadlo povede Mgr. Olga Šutková, kurzy budou probíhat v Loutkáči a také
v tělocvičně ZŠ. A jelikož nás nabídka velmi
příjemně překvapila, hlavně svou pestrostí (od
klasiky až po modernu), zeptali jsme se samotné trenérky:

tanec pracuje také s dýcháním. Spojuje dech
s pohybem tak, aby pomohl zvládnout technicky správně daný pohyb. Hodnotná díla divadelního směru měla vliv na taneční umění
v širokém slova smyslu. Pod vlivem nových
myšlenek a podnětů vyvíjející se taneční estetiky se utvářelo pokrokové současné umění
i pantomima. Mezi hodnoty patřila spontánnost individuálního výrazu, vědomí těla a výraz emoce. Objevovala se témata, která zdůrazňovala důležitost vztahů a konfliktů mezi
lidmi. Využití tance k osvěžení, odpočinku, ve
vzdělání i terapii. Z pohybu, který je přirozenou součástí života každého z nás,se postupně vyčlenil tanec, který je již specifickým pohybem.

Paní Šutková, vítejte u nás v Poustevně,
velmi nás těší, že rozšíříte nabídku aktivit
pro veřejnost, takže hlavně pohyb?
O.Š.: Podívejme se, jakou roli v životě člověka
pohyb má, jak je chápán a jakou úlohu hraje.
Pohyb má vliv na naše pocity a prožitky, může
vyvolat jen zlepšení našeho zdravotního stavu. Pohyb ovlivňuje i naše myšlení. Může vést
k uspokojení bez únavy a deprese. V pohybu
nacházíme krásu, která je nekonečná ve své
variabilitě. Neoddělitelnou součástí krásy pohybu je jeho rytmus, přesnost, uvolněnost,
obratnost, dovednost, výraz, ladnost a další
atributy. Pohyb je také u každého člověka odlišný. Před vývojem řeči se lidé dorozumívali
mezi sebou pohyby a gesty, kterými mohli
sdělovat i své emoce a pocity. Pohybem lze
vyjádřit i to, co slovně vyjádřit nedokážeme.
Prvním a nejpřirozenějším způsobem, jak si
lidé dávali najevo své emoce a pocity, byl tanec. Tanec má ozdravný charakter, který znali
lidé odpradávna.
A tanec?
O.Š.: Tanec bývá vyjadřován rytmickým pohybem těla, nejčastěji za doprovodu hudby nebo
zpěvu. Tanec je umění, v němž hraje hlavní význam lidské tělo, jímž můžeme vyjadřovat své
city a emoce a odrážet tak náš duševní stav.
Prostřednictvím tance lze rozvíjet komunikativnost mezi sebou navzájem a překonávat
jazykové bariéry. Pro tanec je typická zvláštní
kvalita napětí. Stejně tak se liší kvalita pohybu,
hrajeme-li volejbal nebo fotbal, když doma
uklízíme nebo vykonáváme jinou každodenní
činnost. Tato obyčejná gesta a kroky se stávají
tancem, jestliže se v nitru tanečníka odehrává
přeměna. Přeměna, kterou rozumíme přemístění z reálného světa do světa zvýšené vnímavosti. Následně se naše gesta stávají symbolem myšlenky nebo pocitu. Pohyby se stávají
vyjádřením napětí, pocitů a vnitřních myšlenek. K pochopení principu tance musí jedinec
cítit změny v tíži, rychlosti, napětí i obsahu…
Současné vztahy mezi hudbou a tancem mohou být různé. Může převládat hudba, nebo
naopak pohyb. Vazba menších a větších pohybových celků rozvíjí koordinační schopnosti,
soustředěnost i pohybovou paměť. Výrazový

Co nám konkrétně nabídnete?
O.Š.: Ráda bych vám tedy nabídla jako jednatelka TANEČNÍHO DIVADLA aktivity dle
mého VŠ diplomu v tanečně-pohybových
multikulturních
oborech:
Management
a marketing sociálně kulturní sféry, Základy
režisérského a hereckého umění se scénickým vystoupením, Teorie a metody práce
s choreografickým kolektivem, Teorie a metodika vyučování a kompozice tance. “STEM”
= Současná Tanečně - Estetická Mozaika
Nabídka: Taneční průprava pro různý věk
+ základy baletu + terapie pohybová, Contemporary Dance + afro,Latinskoamerické mix
pro děti a dorost, Plesové tance pro různý věk,
Mini Broadway + step dance, Mini Jazz + scenický tanec, Moderní tanec + divadlo, Street
Dance + soudobý balet pro děti a dorost, Taneční světový folklor, Country dance, Orient
dance, základy tance Kapoejra, Muzikál, Pantomima, nalíčení, etika, dějiny obleku, Tanec
jazz a afro-jazz, Základy Step tance, Historický
žánrový tanec, Základy klasického tance, Základy plesového tance, Základy lidového scénického tance, Lidové tance ve stylu modern,
Populární a masové formy tance, Tanečně-pohybová terapie pro dospělé a pro hyperaktivní
dětí.
Nabídka je to opravdu pestrá! Kde a kdy se
tedy mohou případní zájemci hlásit?
O.Š.: Během zápisových (9.4. + 15.4. + 16.4.
vždy od 16:00 do 18:00 v přízemí Loutkového
divadla) a zkušebních měsíců (květen + červen 2015) trenování-tancovaní, vč. promítaní
filmů a letních přiměstských táborových multikulturných kurzů (i v angličtině) si společně
vytvoříme pět věkových skupin a v příštím
školním roce začnou kurzy probíhat již pravidelně.
Děkujeme a slovo na závěr?
NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK TANČÍTE, ALE NA
VAŠEM PROŽITKU
«O, Člověče nauč se tančit, jinak si andělé
v nebi neví s tebou rady» Sv.Augustin
Mgr. Olga Šutková
Kontaktujte prosím: rakocka@seznam.cz
tel.: 773 096 133

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Vondruška Vlastimil - Husitská epopej
Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté
doby 15. století v Českém království. Historicky věrně
popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého
příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky
postaví neúprosný osud proti sobě.
Lindelauf Benny - Opak starostí
Dům U Devíti otevřených náručí, jak ho Boonovi pojmenovali, byl
zchátralý a stál osaměle daleko od všech stavení až na konci cesty

u hřbitova. Každý se mu zdaleka vyhýbal. Kdo by taky
chtěl bydlet v domě, který přinášel smůlu a byl opředený tajemnými příběhy? Tady končil svět....
Remešová Michaela - Jana Brejchová
otevřeně: Lásky mé, já stůňu
Strhující životní příběh nejkrásnější české
herečky a jejích mužů

duben 2015
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VĚDOMOSTNÍ KVÍZ
V městské knihovně od měsíce dubna bude
probíhat Vědomostní kvíz pro žáky I. a II.
stupně ZŠ. Losovat se bude ze správných
odpovědí opět na školní akademii v Národním
domě. Výherci dostanou krásné knihy.

Konečná tabulka
3. satelitního turnaje přípravek 28.2.2015 - hala VILÉMOV
Pod záštitou Schrődingerova institutu se v sobotu 28.2.2015 konal ve Vilémovské hale 3. turnaj
satelitního turnaje přípravek. Pořadatelem byl SK Skloluxus Lipová. Hrací doba byla 1x10minut
a po celý turnaj bylo vidět obrovské nasazení hráčů, trenérů i rodičů.
Turnaje se navíc zúčastnila přípravka z Velkého Března (byla ve Vilémově na soustředění), jejíž
výsledky se ale do tabulky nezapočítávaly.

1
2
3
4
5
6

Vilémov 28.2.15
Lipová
Mikulášovice
Velký Šenov
Dolní Poustevna
Vilémov
Velké Březno

Konečná tabulka 3. satelitního turnaje:
1
2
3
4
5
xxx
0:1
1:5
1:0
0:1
1:0
xxx
1:1
1:0
2:1
5:1
1:1
xxx
1:3
1:1
0:1
0:1
3:1
xxx
2:0
1:0
1:2
1:1
0:2
xxx
0:0
2:0
1:0
5:0
2:0

Sestava: F. Bareš – Holub P., Liška J., Jírovský T.,
Kramer J., Ungr M.
Střelci: Holub P. 4x, Liška J. 1x
Tento turnaj se nám moc nepovedl. Bylo
nás pouze šest, tudíž bez možnosti střídání,
vstřelili jsme málo branek, třikrát jsme prohráli
a celkově jsme předvedli slabý výkon.
Čtvrtý se koná v sobotu 28.3.2015 ve
Mikulášovické hale a pořadatelem je SK
Spartak Mikov Mikulášovice a všichni se moc
těšíme.
vedoucí mužstva: Mgr. Pavel Kramer

4. satelitní turnaj přípravek
14.3.2015 - hala MIKULÁŠOVICE

skóre
2:7
5:2
8:6
5:3
3:5

pořadí
5.
1.
3.
2.
4.

Poslední, pátý turnaj se koná v neděli 29.3.2015
v dolnopoustevenské hale a pořadatelem je
FK Dolní Poustevna a všichni se moc těšíme.
vedoucí mužstva: Mgr. Pavel Kramer

Konečná tabulka
4. Satelitního turnaje
1. Dolní Poustevna
2. Velký Šenov
3. Vilémov
4. Mikulášovice
5. Lipová

Pod záštitou Schrődingerova institutu se
v sobotu 14.3.2015 konal v Mikulášovické
hale 4. turnaj satelitního turnaje přípravek.
Pořadatelem byl Spartak Mikov Mikulášovice.
Hrací doba byla 1x12minut a po celý turnaj
bylo vidět obrovské nasazení hráčů, trenérů
i rodičů.
Nejlepší střelec turnaje: Petr Holub – Dolní
Poustevna, 7 branek
Nejlepší gólman: Filip Bareš - Dolní Poustevna
Sestava: F. Bareš – Holub P., Liška J., Jírovský T.,
Kramer J., Ungr M., Šolc M., Nejedlý J., D. Vlasák
Během turnaje jsme nepoznali hořkost porážky
(pouze jednou remizovali) a s přehledem ho
vyhráli. Klukům patří dík za velkou bojovnost!

body
3
10
5
6
4

(foto: Tomáš Fúsek)

9:2
5:1
3:7
3:4
2:8

10 bodů
9 bodů
4 body
4 body
1 bod
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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 hodin
Žádáme občany, aby dodržovali úřední dny.
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

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
ČÍSLO NA CALL CENTRUM SČVK
Uvádím číslo na Call centrum společnosti
SČVK, 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

OSADNÍ VÝBOR
Osadní výbor se koná v restauraci U Fišarů
ve dnech 7. 4. 2015 a 5. 5. 2015 od 17:00 h.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY VE
SBĚRNÉM DVOŘE
Od 01.04.2015 bude sběrný dvůr otevřen
pro veřejnost vždy:
• sudou sobotu od 10:00 do 12:00 hodin
• lichý čtvrtek od 14:30 do 16:30 hodin
Bližší informace o tom, které odpady patří
do sběrného dvora, najdete ve vyhlášce:
http://dolnipoustevna.cz/soubory/20150319155839 - umístěno na
webových stránkách města.

AKCE NA DUBEN 2015
Ne 12. 4.
Út 14. 4.
St 15. 4.
So 18. 4.
Ne 19. 4.
Ne 19. 4.
So 25. 4.
Čt 30. 4.
Čt 30.4.

Loutkové představení – pohádka v loutkovém divadle ................... LS Pomněnka
Strategický plán rozvoje v CS ............................................................................ město DP
Beseda s cyklotrempem Honzou Vlasákem v CS .............. BC Krteček a město DP
Jarní závod na 75 terčů – střelecký závod na asfaltové holuby
na Čtverci ............................................................................................................... MS Jezevec
Pochod za vodníkem Česílkem ...................................................................... KSK, Rybáři
Malování na textil ........................................................................................................ T-club
Samoprodejní burza v Národním domě ................................. T-club, BC Krteček, SI
Pálení čarodějnic spojené s lampionovým průvodem ...................................... SDH
Vítání jara na rybárně + pálení čarodějnic .......................................................... Rybáři

ZUBNÍ POHOTOVOST
4. – 6. 4. 2015
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343
11. – 12. 4. 2015
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72 Děčín II
412 526 250

18. – 19. 4. 2015
MUDr. Hanzlíková Václava
Pohraniční 1, Děčín I
606 059 508

1. – 3. 5. 2015
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI
737 501 440

25. – 26. 4. 2015
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12, Děčín I
412 513 989

8. – 10. 5. 2015
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
412 539 298

MUDr. Dagmar Cornová
Čs. Armády 228, 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

ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228, Dolní Poustevnatel. 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!!!

DĚTSKÝ LÉKAŘ
MUDr. Viktoria Talanov
Sestra: Jitka Nedvědová
tel. 412 397 197, tel.: 723 345 085
tel.: 725 072 223
pondělí
08:00 – 09:00 (poradna)
09:00 - 10:30 (pro nemocné)
11:00 – 13:00 (ordinace Vilémov)
úterý sestra (ordinace Vilémov)
07:00 – 12:00
středa sestra 07:00 – 12:00
čtvrtek
08:00 – 10:00
pátek sestra 07:00 – 12:00

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

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
158 – Policie České republiky
155 - Záchranná služba
150 – Hasiči
112 – Jednotné ev. č. tísňového volání
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