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WORKSHOP
Víkend (29. 2. - 1. 3.) je za námi, a jak jsme ho strávili? Nádherně
a plodně, uspořádali jsme další workshop s výborným malířem Michalem Janovským. Toto setkání se stává již tradicí v našem městě, na což
jsem patřičně hrdá…Tentokrát jsme si zvolili téma»Vlámské krajiny»
a já, jako milovnice naší krajiny «Českosaské Švýcarsko». No, posuďte
sami, jak se díla vydařila… Za mě super výkon a smekám před všemi zúčastněnými. Děkuji všem. Poděkování také patří městu Dolní Poustevna, Danu Andresovi za výborné jídlo a Bohdaně Duškové za ubytování.
Ještě jednou moc děkuji.
Milena Záležáková

osobám vracejícím se z rizikových oblastí je doporučeno kontaktovat
telefonicky pracovníka KHS, který posoudí nutnost domácí karantény,
a dále sledovat svůj zdravotní stav.
Telefon na pověřené pracovníky KHS: 477 755 260, 477 755 261,
477 755 264.
V tuto chvíli nemáme žádné informace o výskytu koronaviru na Šluknovsku, není proto důvod k panice. Doporučujeme obecná preventivní
opatření: hygiena rukou, vyhýbat se prostorům s vyšší koncentrací lidí.
Uvedená doporučení se mohou měnit v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.
Je vhodné, aby všichni sledovali aktuální seznam rizikových regionů
na webu ministerstva zahraničních věcí, který je neustále aktualizován.
MUDr. Matej Tvorík

MASOPUST 2020
V neděli 9. 2. 2020 proběhl tradiční poustevenský masopust. Masky a účastníci průvodu se sešli na dvoře městského úřadu. Na radnici
předal pan starosta Laufrovi glejt a po slibu jím stanovených podmínek
se průvod vydal na cestu městem. Během průvodu si ženy mohly zatancovat s medvědem, účastníci a kolemjdoucí byli obdarováni koblihami i něčím ostřejším na zapití. V parku se pak konal svatební obřad
a ženich opravdu neměl šanci říci nevěstě ne. Celý průvod byl ukončen
před Národním domem, kde kobyla díky svým hříchům, které po celý
rok na území města páchala, přišla o hlavu. Následně se účastníci mohli
pustit do velikého výběru zabijačkových dobrot, které byly připraveny
v přízemí Národního domu. Na sále se pak pro místní drobotinu konal
maškarní bál se spoustou soutěží o sladké odměny. Veliké poděkování
patří především všem zástupcům spolků, kteří se na přípravách i chodu
akce podíleli, Josefu Benešovi a Jakubovi Vaxmanskému za výrobu pochoutek, důchodcům za upečené dobroty a všem sponzorům.
(fotodokumentace na straně 8)

INFORMACE PRO PACIENTY OHLEDNĚ
KORONAVIROVÉ NÁKAZY
Prosíme případné pacienty s obecnými příznaky virové nákazy (horečka > 38°C, suchý kašel, dušnost) s anamnézou pobytu v rizikové oblasti v minulých 14 dnech (zejména některé regiony severní Itálie, Čína,
Írán, Jižní Korea a další) nebo byli v kontaktu s osobou s potvrzenou koronavirovou nákazou, aby zásadně nevstupovali do prostor čekárny, ale
nejprve kontaktovali telefonicky pracovníky Krajské hygienické stanice (KHS) nebo praktického lékaře k určení dalšího postupu. V případě
vstupu takové osoby do prostor ordinace hrozí uvalení karantény na veškeré přítomné pacienty v čekárně a zřejmě také na zdravotnický personál, což by paralyzovalo provoz ordinace až na 2 týdny. Bezpříznakovým

MAŠKARNÍ PLES
Již potřinácté v Národním domě v Dolní Poustevně pořádali členové
hokejového klubu HC Kanci Dolní Poustevna Maškarní ples. Celý bál
profesionálně moderoval místní rodák Víťa Bureš. K tanci a poslechu
letos hrála kapela Falzet a svého úkolu se zhostila na jedničku. O krásné fotky se jako vždy postaral Tomáš Fúsek, k dispozici byl účastníkům
plesu i fotokoutek, kde si mohli nechat vyrobit profesionální fotografie.
Samozřejmě nechyběla bohatá tombola, soutěž masek, kterou vyhrála
čtveřice Čtyřlístku, židličkovaná a ani diskotéka v přízemí Národního
domu. HC Kanci tímto děkují všem návštěvníkům plesu a další obrovský dík patří všem lidičkám a sponzorům, kteří se na přípravě a chodu
celé akce podíleli.
Foto: Tomáš Fúsek
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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
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JUBILANTI V ÚNORU

ZUBNÍ LÉKAŘ

20. února 2020 přivítal pan starosta další letošní jubilanty. Tentokrát se
sešli v hojném počtu a na městském úřadě u stolu s malým občerstvením
tak usedla paní Jaroslava Růžičková, Naděžda Javorovská, Marta Slavíková a Vlastislava Mrázová a s nimi páni Willibald Kreibich, Ivan Novotný a
Rudolf Kaluba. Dalším třem oslavencům, kterými byl pan Jan Král, paní
Monika Dittrichová a paní Libuše Veselá, doručili zaměstnanci MěÚ
kytičku, pozornost a menší finanční obnos osobně k nim domů. Všem
přejeme do dalších let hodně štěstí a hlavně pevné zdraví!

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna

ZUBNÍ POHOTOVOST

OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)

7. – 8.3.2020
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12 Děčín I
412 513 989
14. – 15.3.2020
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343

LOUTKOVÉ DIVADLO
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

úterý a čtvrtek 15:00 - 17:00
(prodej propagačních
materiálů, výpůjčka knih
a časopisů, přístup na internet)

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

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

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

BEZPLATNÁ LINKA
ČEZ
800 850 860

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!!!

tel.730 157 572
petr3kral@seznam.cz

INFORMAČNÍ
CENTRUM

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

INZERCE
Prodám rodinný dům v Dolní Poustevně.
Informace na tel. čísle 736 259 098.

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

______akreditovanými ODERUDWRĜemi________
]DMLãĢXMH]D]YêKRGQČQRXFHQX
v SRQGČOt dne 20.4.2020
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(platba hotovČSĜLRGEČUX
x YHĜHMQp]iVRERYiQtSLWQRXYRGRX– Y\KOþ6E
XUþHQRSURUHVWDXUDFHKRWHO\SHQ]LRQ\VWUDYRYDFt]DĜt]HQt
YHĜHMQpVWXGQ\ãNRO\DSRG
NUiFHQêUR]ERUDRGEČU vzorku
cena bez DPH 1251,- .þ315,-.þ ]YêKRGQČQpGRSUDYQp
~SOQêUR]ERUDRGEČU vzorku
cena bez DPH 8679,- .þ + 315,-.þ ]YêKRGQČQpGRSUDYQp
SODWEDIDNWXURXQD]iNODGČ]iYD]QpREMHGQiYN\
evidence objednávek do 14.4.2020:
S=GHQČN+DXVHURGERUVSUiY\
PDMHWNX0ČÒ'ROQt3RXVWHYQD
WHOþ
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

21. – 22.3.2020
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
412 519 622
28. – 29.3.2020
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72 Děčín II
412 526 250
4. – 5.4.2020
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7 Děčín VI
412 535 930

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

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města
Dolní Poustevna bude zasedat
v pondělí 17. 2. 2020 v 17:30
v zasedací místnosti na úřadě.
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PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu starostovi a za blahopřání
k mému jubileu, kytičku a milé dárky.
Dana Tobišková st.

MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA
Ve dnech 14. 2. – 27. 2. 2020 se konala v Centru setkávání „Modelářská výstava“, kde měli možnost prezentovat svá díla děti z místního
modelářského kroužku a jejich vedoucí p. Luboš Zach. Ten se modelářství věnuje již od dětství. Nejprve sestavoval létající modely házedel
a letadel z balsy, později rádiem ovládané, tak zvané RC modely větroňů. Postupem času začal sestavovat i plastikové modely, které vystavoval
na modelářských výstavách po celé České republice, kde získal i různá
ocenění. Díky tomu si ho všiml ředitel firmy Eduard, která plastikové
modely vyrábí a oslovil ho, aby začal stavět pro tuto firmu modely na
zakázku za účelem reklamy produktů vyráběných v této firmě. Po několikaleté spolupráci dostal nabídku pracovat v této firmě jako konstruktér
modelů, kde s malou přestávkou pracuje dodnes. Koníček se stal jeho
zaměstnáním. Proto přišel s nápadem založit v Dolní Poustevně modelářský kroužek, aby mohl částečně předat své zkušenosti se stavbou
plastikových modelů dětem a naučit je zručnosti a dovednosti v tomto
oboru. Kroužek vede od září loňského roku. Navštěvuje ho pravidelně
deset šikovných žáků a je na nich vidět, že je stavba modelů, ať už letadel, tanků, aut, baráčků či dinosaurů, hodně baví, což bylo k vidění na
nedávné výstavě v Centru setkávání v Dolní Poustevně.
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Příprava do školy v Kostce
Každý den začíná Amari klub přípravou do školy a přípravou úkolů.
Dětem se věnují pracovníci služby a pedagog. Celkem bylo poskytnuto
v roce 2019: 1050 intervencí. Nejčastější je psaní domácích úkolů, ale ve
vymezených dvou hodinách je prostor i na procvičování učiva, přípravu
penálu nebo školní tašky. Nedílnou součástí je také podpora v oblasti
vhodného chování a pravidelné školní docházky. Program podpořila
Nadace Sova a Ústecký kraj.

Šijeme s babičkou
Ušít si pouzdro na mobil, sáček na svačinu, kabelku na prázdniny
nebo maňáska se naučila skupina dětí, která se pravidelně scházela na
lekcích šití s Dášou Hadravovou. Celkem se konalo 25 setkání. A kolik
bylo setkání, tolik bylo výrobků. Šily se v ruce, zkoumaly různé techniky
práce s textilem, a některá děvčata si troufla i na šití na šicím stroji. Program podpořil Ústecký kraj. Děkujeme.

Kouzelné čtení pro děti
Kouzelné čtení je soubor výukových elektronických knih, které můžeme nově používat při práci s nejmladšími dětmi ze Včelky. V Kouzelném
čtení se tak budeme s dětmi věnovat světu zvířat, lidskému tělu, prvním písmenům, pohádkám a dalším tématům. Nákup Kouzelného čtení a dalšího vybavení podpořila Nadace VINCI. Včelku také navštívila
v čase předvánočním paní Lucka, která s dětmi pekla cukroví a účastnila
se programu.

SOUTĚŽ V KNIHOVNĚ
V Městské knihovně budou opět od března do června probíhat vědomostní kvízy pro všechny žáky I. a II. stupně ZŠ. Mohou přijít soutěžit
i ti, kteří nejsou registrovaní čtenáři knihovny.Vylosování opět proběhne na Školní akademii a výhry budou knihy.
Lucie Englerová

ROZBOR VODY
ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 71009361
844 06 06 06 Po – Pá 8:00 – 17:00

AKCE:
TRVÁNÍ:

info@zuusti.cz

DIČ: CZ71009361
www.zuusti.cz

INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
1. 3. - 15. 5. 2020

URČENO: pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
k zásobování domácností pitnou vodou

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
v platném znění, dle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Escherichia coli
Enterokoky (Intestinální enterokoky)
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
TOC
pH
Železo
Tvrdost (Ca+Mg)

CENA:

DĚNÍ V KOSTCE
Živá voda podpořila děti i seniory
Nadační fond Severočeská voda podpořil v roce 2019 z programu Živá
voda dva programy Kostky. Prvních z nich je služba Osobní asistence,
kdy poskytujeme domácí péči zejména seniorům ve Šluknovském výběžku. Cílem služby je taková podpora seniorů se sníženou soběstačností, aby mohli zůstat v domácím prostředí. Druhým podpořeným
programem je práce s předškoláky ze sociálně slabého či nepodnětného
prostředí. Cílem je rozvoj jejich dovedností, přirozený vývoj a příprava
na přestup do mateřské či základní školy. Děkujeme.

750,- Kč s DPH (620,- Kč bez DPH)

+
Rn

Zároveň nabízíme ve zvýhodněné ceně radiologický ukazatel RADON, nyní za
200,- Kč s DPH (165,30 Kč bez DPH). Cena mimo akci je 330,- Kč bez DPH.
Cena zahrnuje výsledkový akreditovaný protokol o zkoušce včetně posudku,
zaslání protokolu e-mailem.
Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotního ústavu.
Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz
nebo volejte naši zákaznickou linku 844 06 06 06.

Jsme Vám k dispozici na 32 pracovištích v 9 krajích ČR.
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
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zvířátka, strašidla a jiné postavy. Nakonec si děti zahrály i pohádku. Aby
to dětem, které se nemohly kvůli nemoci zúčastnit, nebylo líto, bude
ještě další týden jeden minikarnevalový den.
JJ

VYHODNOCENÍ ZIMNÍHO TVOŘENÍ
Ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Poustevna Mgr. Olga Diessnerová vyhlašuje
datum zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. Termín je stanoven na čtvrtek 2. dubna 2020.
Zákonní zástupci dětí přihlášených k pobytu ve spádovém obvodu (tj.
Dolní Poustevna, Horní Poustevna a Lobendava) obdrží písemné vyzvání s upřesněním času.
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Výňatek ze ŠKOLSKÉHO ZÁKONA:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho
právních povinností, resp. za přestupek.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Mgr. Olga Diessnerová

Domácího tvoření na téma zimní sporty se zúčastnilo celkem 14 dětí
a jejich rodičů. V pondělí 17. 2. dětská porota předávala body jednotlivým výrobkům. Vyhlášení a předávání cen se konalo ve třídě Sluníček.
Ocenění sklidili velký potlesk. Nejvíce bodů získalo kluziště Emilly. Již
se těšíme na výrobky s tématem turistika a cyklistika.
VYHODNOCENÍ ZIMNÍHO TVOŘENÍ DĚTÍ A RODIČŮ
2019/2020
1. MÍSTO Emilly Varga, 2. MÍSTO Alenka + Týnka, 3. MÍSTO Jaroušek Kolda, 4. MÍSTO Ondrášek Budina, 5. MÍSTO Terezka Moravcová, Pavlínka Snášelová, Markétka Koubková, Natálka, 6. MÍSTO Evelínka Kovářová, Mireček Gruntorád, Adélka Holcová, Honzík Diessner,
Terezka Sladká, Irenka.
JJ

DUHA VE VELKÉM ŠENOVĚ
Dne 20. 2. 2020 se konalo další kolo soutěže DUHA. Tentokrát nás
přivítala Základní škola Velký Šenov a soutěž se zaměřila na talent
našich žáků v oblastech HV, VV, PČ- keramika. Naši školu reprezentovali žáci 7. třídy: Josef Liška, Jakub Hauser, Matěj Vaxmanský, Natálie Humrová, Natálie Fejtová, Alena Čáchová a Simona Túroczyová.
Disciplíny byly velmi povedené. V hudební části žáci poznávali podle
poslechu písničky z pohádek. Měli za úkol poznat na obrázcích české
zpěváky a zpěvačky a různé hudební nástroje. Také je čekala teoretická
část, kde museli prokázat znalosti o českých skladatelích B. Smetanovi
a A. Dvořákovi. Kvalitní a precizní práci jsme odvedli na výrobku z hlíny
a kresby. Nepovedla se nám pouze výroba papírové kytičky. Naše škola
se umístila na slušném 5. místě. Soutěž jsme si všichni užili a moc se
nám líbilo přátelské prostředí šenovské školy.
Mgr. Pavel Kramer

KARNEVALOVÝ TÝDEN
O trochu kratší, kvůli vichřici Sabine, a s menším počtem dětí, kvůli
chřipkové epidemii, se konal v naší mateřské škole od 11. 2. do 14. 2.
maškarní karneval. Děti si s pomocí dospěláků nejdříve třídy i chodby
vyzdobily. Každý den si krásné masky užívaly rej, tance, soutěží a zábavy. Nechybělo ani molo k představení jednotlivých masek – princezny,

Řemeslo má zlaté dno
V pátek 17. ledna 2020 se naše škola zúčastnila již potřetí soutěže
družstev základních škol Šluknovského výběžku ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO, kterou pořádala VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu
Varnsdorf. Pětičlenné družstvo chlapců vyrazilo bojovat ve svých „nových“ rolích za sebe i celou školu. V řemeslné i znalostní části soutěže
nás reprezentovali jmenovitě: elektrikář V. Vaxmanský, automechanik A.
Chalánek, truhlář R. Bednář, kovoobráběč M. Šimek a kuchař D. Kolář.
Naši „řemeslníci“ obsadili v silné konkurenci osmi škol krásné třetí
místo.
Mgr. Olga Diessnerová

Akce ZŠ v březnu

AKCE V BŘEZNU

19. 3. celoškolní projekt Den knihy
31. 3. Den otevřených dveří na ZŠ
2. 4. procházka národním parkem
– naši třeťáci a žáci ze Sebnitz
2. 4. zápis do první třídy ZŠ

13. 3. Divadelní představení souboru Hraničář v Centru setkávání od 19:00 hodin
14. 3. Hasičský ples v Národním
domě od 20:00 hodin
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O NOČNÍM MYSLIVCI
Za dávných časů se ve zdánlivě poklidném kraji Šluknovského
výběžku pohybovalo mnoho loupežníků různého druhu. Dokonce
i páni z Vartenberka podnikali odsud loupeživé výpravy do Horní
Lužice a za tímto účelem zde získali také mnoho spojenců, kteří sídlili na menších loupežnických, většinou skalních hradech, či spíše
hrádcích nebo pevnůstkách, většinou dobře ukrytých v hustých lesích na skalách. Jejich osádkám se mezi obecným lidem říkalo loupeživí rytíři, ačkoliv v žádném případě se o rytíře nejednalo, nýbrž šlo
o dobrodruhy a vyvrhele nejhrubšího charakteru, které si však někteří opravdoví rytíři, jako např. Vartenberkové najímali. Páni z Vartenberka je dobře vyzbrojili a vybavili pro přepadávání kupeckých
vozů a celých výprav, zabývajících se obchodem s hornolužickými
městy a vesnicemi. Mnohdy právě v Horní Lužici města a obce přepadávali, v nich drancovali a loupili, aby se pak s tučnou kořistí vrátili zpět na české území. Obecnímu, zde žijícímu lidu, z jejich strany
tolik nebezpečí nehrozilo, jako ze strany zcela jiného druhu loupežníků. Ten tvořili lapkové z těch úplně nejnižších vrstev, kteří měli své
úkryty v různých skalních rozsedlinách, v malých a primitivních lesních chýších, ba dokonce i v dutých stromech, ve kterých hledali pak
úkryt před svými pronásledovateli. Před těmito loupežníky si obyvatelé vesniček a osad, ani jejich návštěvníci, nemohli býti jistí. Několik
takovýchto loupežníků se potloukalo po lesích v okolí Mikulášovic
a Velkého Šenova. Protože moc dobře věděli, že každý sám na vlastní
pěst má jen malou šanci na úspěch při provozování tohoto nekalého
řemesla, scházívali se v jednom lesním údolí, právě mezi oběma jmenovanými městy, aby se tam na tajných shromážděních poradili kdy,
koho a jak oloupit. Ozbrojené panské hlídky po nich mnohdy pátraly,
leč většinou bezvýsledně, neboť tito loupežníci měli své skrýše dobře
a rafinovaně ukryté a v nich se schovávali tak dlouho, dokud hlídka
omrzelá neúspěšným hledáním, neopustila místa, na nichž měli své
úkryty. Uprostřed jednoho takového, dosti obávaného lesa, žil v dřevěném srubu, který si sám vybudoval, myslivec jménem Petr. Říkalo
se o něm, že má jasnovideckého ducha a že zná všechny tajemné přírodní síly a proto se k němu obracelo mnoho osadníků o radu i pomoc, které u něho vždy nalezli. Jednou se za ním vypravilo několik
mužů z blízkého okolí, kteří mu vyprávěli o nouzi a příkoří, které jim
způsobují loupežníci a snažně jej prosili, zda by jim mohl pomoci
nebo poradit jak se lapků zbavit. Petr byl očividně jejich vyprávěním
dojat a některé žalující ubožáky vyslechl téměř se slzami v očích. Rozechvělým hlasem jim děkoval za jemu vyslovenou důvěru a nabádal
je, aby přišli v hojném počtu a dobře vyzbrojeni po setmění k němu,
že teprve tehdy jim bude moci udělit další rady. Všichni užasli nad
tajemnou odpovědí myslivce Petra, nicméně ihned po setmění přišel
z různých stran k jeho srubu početný dav ozbrojených mužů. Petra
zastihli klečícího před křížem a hluboce pohrouženého v modlitbě.
Když modlitbu ukončil, pozdravil shromážděný dav, kterému poručil, aby jej následoval. Odvedl tyto ozbrojené muže za naprostého
mlčení o několik stovek kroků dál, až na hráz jednoho lesního rybníka, kde se zastavil. Mezitím už nastala hluboká noc, jen měsíční svit
probleskoval hustými stromy a občasné zvuky vydávané lesní zvěří
naháněly těmto srdnatým mužům hrůzu. Myslivec, který za celou
dobu nepromluvil ani jediné slovo, náhle počal promlouvat k zástupu jdoucímu za ním. Ve své řeči všem přítomným sdělil, že v mládí
vedl lehkovážný život nalezence, pročež na něm spočívá trest Boží
a že všude, kde pobývá, panuje neštěstí a žal. Jasný duch jeho matky
prý mu oznámil, že mu Bůh udělí milost, když se bude modlit za lidi,
kteří se v důvěře na jeho osobnost a pomoc ve svých útrapách spoléhají. Závěrem jim udělil ještě radu, aby po zdolání loupežnické tlupy
nechali tento rybník, jakož i mnohé jiné, vyschnout. Loupežníci totiž
velmi často pod jejich hladinou ukrývají naloupené poklady a mnohé jiné důležité věci. Sotva myslivec domluvil, vyskočili loupežníci ze
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svých úkrytů a strhl se strašný boj, ve kterém mnozí divocí pacholci byli zabiti a další pak zahnáni daleko odsud. Ze shromážděných
vesnických mužů nikdo nepadl, pouze myslivec Petr nalezl v této
řeži smrt a s ní pravděpodobně také osvobození od božího trestu.
Na místě, na kterém svůj život dokonal, byl pak pochován. Vesničané uposlechnuvší jeho rady, nechali lesní rybníky vyschnout a tu se
ukázalo, že myslivec Petr se nemýlil. Ze dna rybníků byly vyzdviženy
a mezi ožebračený lid rozděleny naloupené poklady. Žádný z těchto
rybníků již neexistuje, byly proměněny v louky, na nichž byly znatelné stopy po původních rybnících, jejichž staré německé názvy jejich
původ dosvědčují. Lidé, kterým pak tyto louky náležely, a ti, kteří
bydleli v jejich blízkosti, prý vídávali v nočních hodinách v těchto
místech tiše se procházejícího myslivce a o dlouhých zimních večerech si vyprávěli příběh o „nočním“ myslivci.
Eduard Steun
Vzpomínky pamětníků ožijí díky audio a video reportážím žáků z osmi základních škol Šluknovského výběžku
Ve čtvrtek 19. března 2020 se od 16 hodin v Kulturním domě Střelnice v Rumburku uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky pamětníků ze Šluknovska. Do projektu Příběhy našich sousedů, který se na Šluknovsku
konal letos již podruhé, se zapojilo celkem osm žákovských týmů
z osmi základních škol. Pod vedením svých učitelů zaznamenali
pamětnická vyprávění žáci ze základních škol v Krásné Lípě, Dolní Poustevně, Mikulášovic, Dolního Podluží, Šluknova, Varnsdorfu
a rumburských základních škol U Nemocnice a Tyršova. V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků
a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která
odborné i široké veřejnosti představí právě na slavnostní prezentaci
19. března. Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, patří
pan Martin Schulz, který žákům z Krásné Lípy přiblížil svou práci v rádiu Svobodná Evropa. Pan Jaromír Ulbrecht vyprávěl o svém
dětství během druhé světové války, ale i o velmi úspěšném životě
v emigraci. O emigraci si děti mohly vyslechnout také z vyprávění
pana Jaroslava Šťastného, který jako houslista procestoval celý svět.
Pan Werner Hentschel děti seznámil se zajímavou historií obce Liščí
i s poválečnými událostmi v našem kraji. O svém dětství za druhé
světové války žákům pohovořila paní Věra Kyjovská. Tématu odsunu
německých obyvatel a vysídlování pohraničí se věnovaly děti z Dolní
Poustevny díky vyprávění pana Willibalda Kreibicha. Děti ze Šluknova naslouchaly sourozencům Růženě Wienerové a Vladislavu Lahučkému o osídlování pohraničí, ale i o následné kolektivizaci. Žáci
z Varnsdorfu se vypravili za paní Bohumilou Loukovou, která jim
mimo jiné přiblížila i strasti její rodiny v období druhé světové války
a po roce 1948. V rámci slavnostního podvečera odborná porota ve
složení Ester Sadivová (historik), Jitka Čapková (pedagog), Marek
Douša (novinář) posoudí zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a nakonec z nich vybere tři vítězné
projekty. Prezentace v Kulturním domě Střelnice v Rumburku je přístupná veřejnosti. Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou Post Bellum a měst Šluknovského výběžku, konkrétně pak:
Dolní Poustevny, Dolního Podluží, Šluknova, Mikulášovic, Rumburku, Varnsdorfu a Krásné Lípy. Od roku 2012 do ledna 2020 se do
projektu Příběhy našich sousedů po celé České Republice zapojilo
989 českých škol s více jak 6319 žáky a studenty, kteří pod vedením
1162 učitelů zdokumentovali v 1475 žákovských dokumentaristických týmech téměř již 1500 pamětnických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou
moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých
žáků a studentů. Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na webu
www.pribehynasichsousedu.cz.
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Život plný iluzí - Katarína
Gillerová
Čtyři kamarádky se sejdou
po letech… a pravda vyplouvá
na povrch. Aneta má nepříjemné tušení, že v jejím manželství
něco nehraje. Ráda by zjistila
příčinu, ale musí zároveň řešit problémy v práci a těžko
zvladatelnou pubertální dceru.
Zničehonic dostane od staré
známé pozvánku na sraz. A nejen ona, ale i další dvě kamarádky, se kterými kdysi trávila veškeré volné chvíle, ale po konci
studií se jejich cesty rozešly.
Proč se má čtveřice kamarádek
sejít po tolika letech? Odpověď
je zdánlivě jednoduchá: je třeba zapomenout na staré křivdy
a obnovit přátelství. Zdá se, že
všechny jsou šťastné, ale realita
není až tak růžová. Aneta postupně zjišťuje, že žije obklopená iluzemi, a stačí jeden malý
otřes, aby se rozpadly na tisíc
kousků.
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Příběhy našich sousedů
Dolní Podluží

Dolní Poustevna

Krásná Lípa

Mikulášovice

Rumburk

Šluknov

Varnsdorf

Příběhy našich sousedů
slavnostní prezentace
pamětnických příběhů,
které objevili žáci
ze Šluknovska

Glosy Pavla Maurera - Pavel
Maurer
Pavel Maurer je výraznou
osobností české gastronomické
scény. Ovšem ne v roli kuchaře. O jídle přemýšlí, píše, čte,
ochutnává ho a hodnotí. Krátké glosy, původně odvysílané
na vlnách Českého rozhlasu Radiožurnál, jsou rozděleny do
kapitol, které vám poodhalí náhled barda českého kulinářského světa na nejrůznější témata
zahrnující kulturu restaurací,
jídelní zvyky a rituály, nebo
třeba specifika české i zahraniční kuchyně.

čtvrtek 19. 3. 2020 od 16 hodin
Kulturní dům Střelnice
SNP 29, Rumburk
Na setkání s Vámi se těší žáci základních
škol a zástupci Post Bellum.

Divadelní představení
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Fany byla při tom - Hanna
Schott
Píše se rok 1989 v Lipsku.
Fany hlídá přes léto svojí kamarádce psa Sputnika, aby jí ho
před začátkem školního roku
vrátila. Jenomže po Sophii jako
by se s koncem léta slehla zem.
Do školy už nenastoupí. Utekla
totiž s rodiči z komunistického
Východního Německa do Západního, kde je svoboda. Ale
Fany by ráda svojí kamarádce
psa vrátila, musí se jí přece po
něm stýskat. Ve víru událostí,
které otřásají totalitními režimy v celé Evropě, se s odvahou
sobě vlastní vydává na nebezpečné dobrodružství. Podaří
se jí Sputnika dopravit jeho původní majitelce?

DALŠÍ NOVÉ KNIHY
NALEZNETE NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
MĚSTA V SEKCI VOLNÝ
ČAS - KNIHOVNA“.
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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
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Halový turnaj ml. žáků
„O POHÁR STAROSTKY MĚSTA“
V neděli 2. 2. 2020 se ve sportovní hale v Mikulášovicích odehrál halový turnaj mladších žáků O Pohár starostky města. Do turnaje bylo přihlášeno celkem osm týmů, které byly rozlosovány do 2 skupin a zápasy
v nich určily tyto tabulky:
A: 1. Mikulášovice A 8-0 9b.
B: 1. Šluknov 8-1 7b.
2. DP 3-1 6b.
2. Rumburk A 5-3 4b.
3. Malšovice 0-4 1b.
3. Jiříkov 1-1 3b.
4. Rumburk B 0-6 1b.
4. Mikulášovice B 2-11 1b.
Ve skupině jsme porazili Rumburk B 2-0, Malšovice 1-0 a prohráli
s Mikulášovicemi A 0-1.
Po zápasech ve skupinách nastaly vyřazovací boje: ve čtvrtfinále jsme
narazili na Jiříkov a porazili ho 1-0, v semifinále jsme podlehli favoritovi ze Šluknova 1-4, v zápase o 3. místo jsme prohráli s Mikulášovicemi
A 1-2. Naše sestava a branky: Walter - Kramer (3 branky), Kerbl (2
branky), Smělík (1branka), Formánek Kluci zaslouží velkou pochvalu.
Celý turnaj odehráli bez střídání, statečně se prali o výsledek a snad jen
více zkušeností při řešení brankových příležitostí nás připravilo o lepší
umístění. Kluky chválím!!! Pořadí turnaje na prvních 4 místech: 1.místo - SK Plaston Šluknov, 2.místo - FK Rumburk A, 3.místo - FK Mikulášovice A, 4.místo - FK Dolní Poustevna.
Pavel Kramer

15. ročník závodu „ O polární lišku“
v Dolní Poustevně.
V sobotu 1. 2. 2020 se uskutečnil na střelnici Čtverec již 15. ročník
oblíbeného zimního střílení „Polární liška 2020“ - závod ve střelbě na
baterii. Závodu se zúčastnilo 45 střelců z celé republiky. Tento závod
si oblíbili střelci nejen z blízkého okolí, ale i sportovní střelci z Tábora,
Prahy, Domažlic, Ústí nad Labem. Vítězem se stal pan Brázda Daniel
s 48 zásahy a druhé místo obsadil pan Bohuslav Pokorný s nástřelem
46 terčů a na třetím místě se umístil domácí střelec pan Petr Brynda.
Všichni, kdo na střelnici zavítali, si pochvalovali nejen průběh závodu,
ale především vynikající kuchyni. Poděkování patří také městu Dolní
Poustevna, které finančně přispělo na nákup cen a odměn pro závodníky. Myslivecký spolek Jezevec stále zlepšuje propagaci města Dolní
Poustevny u sportovní veřejnosti.
Za MS Jezevec Hynek Jirman.

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

ZIMNÍ LIGA SI – 2. TURNAJ – 22. 2. 2020
Za účasti tentokráte 5 týmů starších žáků pod patronací Schrödingerova institutu a FK Dolní Poustevna se v sobotu 22. 2. 2020 uskutečnil
2. turnaj populární Zimní ligy starších žáků. Turnaj se hrál ve sportovní
hale v Dolní Poustevně, zápasy se hrály 1 x 12 minut a turnaje se zúčastnily 2 týmy SK Plaston Šluknov, 2 týmy FK Mikulášovice a 1 tým FK
Dolní Poustevna. Celkem bude liga mít 3 turnaje (jeden se z důvodu velké marodky u všech týmů zrušil), výsledky se budou sčítat a vítěz bude
vyhlášen na posledním turnaji.
Sestava DP A: Hauser – Liška, Formánek, Ungr, Kramer, Jírovský, Buriánek
Zápasy DP A: DP B 3:0 kontumačně, DP A: Mikulášovice A 1:2, DP
A: Mikulášovice B 2:2,
DP A: Šluknov A 1:2, DP A: Šluknov B 1:1.
Střelci DP A: Liška 2, Jírovský 1, Kramer 2.
Zápasy DP B byly kontumovány 0:3 ve prospěch ostatních týmů z důvodu nemoci hráčů.
Celkové pořadí na 2. turnaji:
1. Šluknov A 13 – 0, 15 b., 2. Mikulášovice A 12 – 1, 12 b., 3. DP A 8
– 7, 5b.,
4. Mikulášovice B 6 – 7, 5b., 5. Šluknov B 9 – 8, 5b., 6. DP B 0 – 15, 0b.
O pořadí na 3. – 5. místě rozhodla tabulka vzájemných zápasů.
Pořadí Zimní ligy SI po 2. turnaji: 1. Mikulášovice A 11 b., 2. Šluknov A 11 b., 3. DP A 7b.,
4. Mikulášovice B 6 b., 5. Šluknov B 3 b., 6. DP B 1 b..
Pavel Kramer

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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