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Blíží se nové komunální a senátní volby - 10. a 11. října 2014
Volby do zastupitelstev obcí,
tedy i do Zastupitelstva města
Dolní Poustevna a také do jedné
třetiny Senátu Parlamentu ČR se
budou konat v pátek 10. října 2014
v době od 14:00 hodin do 22:00
hodin a v sobotu 11. října 2014
v době od 8:00 hodin do 14:00
hodin.
V případě 2. kola voleb do
Senátu je určen termín konání ve
dnech 17. a 18. října, ve stejném
čase jako při konání prvního kola
voleb.
Zatímco při volbách do zastupitelstev obcí nelze volit mimo svůj
volební okrsek na voličský průkaz,
při volbách do Senátu Parlamentu
ČR mohou občané, kteří budou volit mimo svůj volební okrsek požádat o vydání voličského průkazu.
Pro každé kolo senátních voleb je
vydáván samostatný voličský prů-

kaz. V případě města Dolní Poustevna se žádost o vydání voličského průkazu podává na Městském
úřadě v Dolní Poustevně na evidenci obyvatel u paní Pajerové.
O vydání voličského průkazu
může tedy občan, požádat zasláním
písemné žádosti a to do 3. října
s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče a nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. O vydání voličského průkazu může požádat
také na úřadě osobně a to do 8. října do 16 hodin. Voličský průkaz
opravňuje voliče k hlasování ve dny
voleb do Senátu Parlamentu ČR,
ale pouze v tom volebním okrsku,
který spadá do volebního obvodu
Děčín. Důležité je, že volič musí
mít trvalý pobyt v tomto volebním

obvodu.
Seznam kandidátů pro volby do
jedné třetiny Senátu pro volební
obvod č. 33 - Děčín (řazeni abecedně a v závorce navrhující politický subjekt):
Marcela Dvořáčková (ANO) –
manažerka;
Vladimír Gregor (Svobodní) –
podnikatel (distribuce olejů), finanční poradce;
Josef Holub (ODS) – viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR;
Jaroslav Kuba (NE Bruselu – Národní demokracie) – ústavní
právník;
Zbyněk Linhart (STAN) – starosta Krásné Lípy;
Jaroslav Sykáček (ČSSD) – současný senátor;
Václav Šenkýř (KSČM) – organizační a ekonomický poradce;
Petr Šmíd (SPO) – ředitel ZŠ ve

Varnsdorfu;
Martin Zíka (Piráti) – podnikatel;
Josef Zoser (PRO!Zosera) – starosta Jiřetína pod Jedlovou.
Do nových komunálních voleb
se letos přihlásilo celkem šest uskupení. Seznam zaregistrovaných
kandidátních listin pro volby do
Zastupitelstva města Dolní Poustevna pro volební období 2014 2018 (řazeni abecedně): Hasiči
pro Dolní Poustevnu, Komunistická strana Čech a Moravy, SNK
Evropští demokraté, Strana Práv
Občanů, Za záchranu Dolní
Poustevny, Změna pro Poustevnu.
Jmenný seznam všech kandidátů je již zvěřejněn na www.volby.cz. Další informace k volbám
naleznete na www.dolnipoustevna.cz nebo na úřední desce Městského úřadu Dolní Poustevna.

V novém školním roce jsme přivítali celkem dvacet osm prvňáčků

Nový školní rok 2014/2015 začal v pondělí 1. září slavnostním přivítáním prvňáčků
v Centru setkávání, kde je paní ředitelka Mgr. Olga Diessnerová spolu s panem starostou
Miroslavem Jemelkou a paní učitelkou Alenou Jarolímovou pasovali na školáky. Prvňáčci
dostali keramické medaile s označením "1. 9. 2014 ‐ JSEM ŠKOLÁK", jako památku na

tento významný den v jejich životě. Celkem dvacet osm prvňáčků bylo rozděleno na třídu
1. A, kterou povede paní učitelka Mgr. Jiřina Waldaufová (foto vlevo) a na třídu 1. B, kte‐
rou povede paní učitelka Simona Koldanová (foto vpravo). Od září do ZŠ a MŠ Dolní Pou‐
stevna nastoupilo celkem 164 žáků, kterým přejeme úspěšný nový školní rok 2014/2015.

Místní firma KM Nezmar, která vyhrála výběrové řízení na obnovu místních chodníku, za‐
čala v měsíci srpnu s jejich opravou. Jedná se celkem o devět úseků ve středu města.
Viz foto: Zaměstnanci firmy KM Nezmar pokládají novou zámkovou dlažbu v ulici Vilé‐
movská. Dokončené chodníky s nízkými nájezdy pro kočárky nebo vozíčkáře.

Firma SAM z Děčína provedla kompletní rekonstrukci místní komunikace na Marketě.
Jednalo se o položení nového asfaltového povrchu v délce celkem 550 m (tj. 1.575 m2). Dále
byla opravena frézovaným recyklátem ulice Chalupářská v Horní Poustevně a lokální
opravy výmolů po celém městě. Náklady na tuto akci stály městskou pokladnu 853 tis. Kč.

Nových povrchů se dočkaly chodníky a komunikace na Marketě
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Petice s požadavkem na efektivnější
řešení sociálních záležitostí
Vážení spoluobčané,

V září 2014 oslaví
své životní jubileum

ŠŤASTNÝ Jiří – 50 let
RAKICKÁ Veronika – 50 let
SCHMALZOVÁ Alena – 60 let
BOHUSLAVOVÁ Lenka – 60 let
SLAVÍKOVÁ Evženie – 65 let
KUBÁTOVÁ Ivanka – 65 let
KRAUSE Reinhold – 70 let
ZÁLEŽÁKOVÁ Christa – 75 let
ŠŤASTNÁ Erika – 75 let
KOŘÍNEK Milan – 83 let
TAJČMANOVÁ Isolda – 83 let
SOUKUPOVÁ Annaliesa – 83 let
HOŠKOVÁ Jozefína – 83 let
BROŽ Oldřich – 86 let
PROŠKOVÁ Lieselotte – 91 let
BĚL Václav – 93 – let
HÁJKOVÁ Marie – 94 let
Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus
do dalších let.

Jména miminek a zesnulých
zde budeme uvádět hromadně za určité
období a to následně po poskytnutí
oficiálních informací z MěÚ Rumburk.
Děkujeme za pochopení.
Žádáme občany, kteří si nepřejí, aby jejich
jméno bylo uvedeno ve společenské kronice, aby tuto skutečnost nahlásili nejpozději do uzávěrky na evidenci obyvatel.

INZERCE

• Pronajmu byt 2+1 v Horní Poustevně s příslušenstvím, koupelna,
WC a ústřední topení. Levně!
Telefon: 723 345 085.

• Prodám řadovou zděnou garáž

v Dolní Poustevně u restaurace
Fajn klub. Garáž je v osobním
vlastnictví o rozloze 24 m2 a v roce
2013 proběhla rekonstrukce.

ODPADY
Svoz pytlů s tříděným odpadem
PONDĚLÍ v sudém týdnu
15. a 29. září
Svoz domovního odpadu
týdenní vývoz - každé ÚTERÝ
14ti denní - ÚTERÝ v sudém týdnu
16. a 30. září
měsíční - první ÚTERÝ v měsíci
7. října
Svoz BIOODPADU
STŘEDA v lichém týdnu
10. a 24. září
Sběrné místo pro elektroodpad
a objemný odpad
SOBOTA v sudém týdnu
20. září a 4. října
(10 - 12 h)

všichni společně s obavami sledujeme stále se zhoršující stav bezpečnosti v některých oblastech republiky, včetně našeho města a růst
sociálního napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Jsme přesvědčení, že klíčem k řešení těchto
problémů je mimo jiné i změna
příslušných právních předpisů
a větší ekonomická podpora obcí
ze strany státu.
Také z těchto důvodů se Město
Dolní Poustevna, jako člen Svazu
měst a obcí ČR, připojuje k petici,
se kterou se svaz následně obrátí na

vládu ČR a obě komory Parlamentu
ČR.
Rádi bychom proto touto
cestou požádali vás, naše spoluobčany o podporu této petice tím, že
připojíte svůj podpis do podpisového archu.
Pevně věřím, že i tato petice
může pomoci k řešení dlouhodobě
přehlížených oblastí veřejného života jako celku.
Předem děkujeme za podporu.
Petiční archy jsou uloženy na
radnici a na poště v Dolní Poustevně.

Ing. Miroslav Jemelka, starosta

Informace k napojení na kanalizaci
Nová čistírna odpadních vod
přečerpává a čistí denně přibližně
500 ekvivalentních obyvatel. Zároveň připomínáme občanům, že
se nadále mohou připojovat na
novou kanalizaci. Opět uvádíme
postup realizace napojení na novou kanalizaci pro katastr Dolní
Poustevna:
1. Před samotnou realizací se
nahlásit pracovnici SčVK Varnsdorf, paní Jínové (tel. 412 374 637
nebo 607 830 520).
2. Provést vlastní přípojku.
3. Před zahrnutím přípojky se
nahlásit na úřadě u pana Madunického nebo u pana Kohouta, kteří
nové napojení zdokumentují pro
revizi SčVK.
4. Zahrnout přípojku.
5. Sepsat novou smlouvu o odvádění odpadních vod se SčVK,
s paní Jínovou, která bude opět na
dvoře MěÚ v Dolní Poustevně se
svojí mobilní kanceláří v těchto
dnech:
pondělí 8. září a pondělí 22. září,
vždy od 12:30 do 15:30 hodin.

Nalezený pes

Město Dolní Poustevna dle občanského zákoníka oznamuje nález
ztraceného zvířete.

Dne 25. srpna 2014 byl v Poustevně nalezen kříženec rotvajlera,
který byl odvezen do útulku v Děčíně (kontakt: Městský útulek Děčín,
Pod Chlumem 408, Děčín III - Staré Město, tel. 412 510 594).

září 2014
NABÍDKA PRÁCE
TRATEC – CS, s.r.o, Brtnická 57,
407 78 Velký Šenov nabízí práci:
• Technolog řadění
• Technolog kovovýroby
• Obsluha CNC dřevo
• Obsluha CNC kovo
• Obsluha CNC ohraňovací lis
• Svářeč; Konstruktér
Kontaktní osoba: Věra Barochová
tel.: 412 315 419
Další zajímavé nabídky práce
a brigády najdete také webu vybezek.eu - "Volná pracovní místa ve
výběžku" a nebo na Facebooku Práce ve Šluknovském výběžku.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za gratulaci a dárek
k mému jubileu, které předala paní
Lencová.
Jana Lauermannová
Děkuji městu za blahopřání
a finanční dar k mému životnímu
výročí.
Uršula Beňová
Velmi děkuji Městu Dolní Poustevna za gratulaci a finanční dar
k mému životnímu jubileu.
Drahomíra Hokeová

Čistička jede již v plném proudu.

KRÁTCE Z MĚSTA
Občané, kteří přišli na začátku
roku do Dolní Poustevny, se již od
nás odstěhovali. Situace se přirozeně konsolidovala. Dle dostupných informací se do Dolní Poustevny od ledna do srpna 2014 přistěhovalo z jiných měst a obcí
celkem 58 občanů a za stejné období se odstěhovalo cca 61 občanů.
Narodilo se 17 miminek a zemřelo
11 občanů.
O prázdninách byla letos poprvé v Centru setkávání pozměněna otevírací doba. Návštěvníci
tak mohli zrekonstruovaný kostelík navštívit ve všední dny i o sobotách. Záměr města se vyplatil,
návštěvnost turistů stoupla až
o 300 % a prodalo se téměř na
150 různých suvenýrů! Od září je
kostelík otevřen ve stejném čase
jako před prázdninami, tj. v pondělí a ve středu od 14 do 17 hod.
Radnice v současné chvíli eviduje celkem 83 nádob na bioodpad
a další nádoby v tomto období již
nebude objednávat.
Nezaměstnanost v Dolní Poustevně k dni 31. 7. 2014 klesla na
8,58 % (tj. celkem 110 lidí bez
práce).
Byl schválen nový územní plán
města a k nahlížení je na odboru
SM.
Dále byl schválen nový povodňový plán města, který můžete
najít na webu města (v sekci Radnice - Další informace - Projekty).

Žáci a zaměstnanci školy G.
Pelechové zdvořile děkují zástupcům Města Dolní Poustevna, v čele
s panem starostou, za veškeré
aktivity a snahy získat dotaci na
závěrečnou externí rekonstrukci, tj.
zateplení a výměnu oken školního
objektu. Trvalá podpora zdejšího
úřadu a vzájemná spolupráce je pro
naši práci velkou motivací a silným
motorem. Společně se žáky již
chystáme návrhy barevných kreací
pro nový kabát. Ještě jednou děkujeme.

Mgr. Miroslav Marek

Veřejná zasedání:
Zastupitelstvo města
Dolní Poustevna
se koná
ve středu 24. září 2014
od 17:30 hodin
v zasedací místnosti
MěÚ Dolní Poustevna

•
Osadní výbor
pro Horní Poustevnu
se koná
v úterý 16. září 2014
od 17:00 hodin
v restauraci u Fišarů
v Horní Poustevně

Hledá se nový majitel

Hledá se nový majitel pro nalezené štěně (kříženec německého ovčáka). Možnost odběru lze dohodnout na tel.: 412 337 020 - 021
nebo 412 397 184 - p. Jírovský.
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obložené odpadem
Z policejního deníku - červenec, srpen Nádoby
městu nepřidají na kráse!
Text: nprap. Martin Kuchař

Dne 3. července bylo sděleno
podezření z přečinů krádeže a porušování domovní svobody dvěma
mladíkům, toho času bytem v Dolní Poustevně, kteří jsou podezřelí
jednotlivě a ve formě spolupachatelství z krádeží vloupáním do kůlen v Dolní Poustevně u vlakového
nádraží a v ulicích Nad Parkem
a U Letadla. Státní zástupce podal
okresnímu soudu návrh na potrestání.
V současné době probíhá
prověřování a pátrání po pachateli
krádeže elektroměru od rekreační
chalupy v ulici Na Svahu, vloupání
do zahradní chatky u nové čistírny
odpadních vod a krádeže bouracího kladiva z garáže v Hřbitovní ulici.
Dne 18. července došlo v časných ranních hodinách k fyzickému napadení a poškození zařízení v restauraci Bílý Lotos v Sadové
ulici. Podezřelý byl na místě zadržen policisty, eskortován do cely
předběžného zadržení v Rumburku
a následně proběhly další úkony
trestního řízení (ohledání místa činu, výslechy poškozených a svědků, odborná vyjádření k způsobené
škodě). Téhož dne bylo muži z Lobendavy sděleno podezření z přečinu výtržnictví, byl podán návrh na

jeho potrestání. Vzhledem k tomu,
že se jedná u podezřelého o opakované jednání, hrozí mu trest odnětí svobody až na tři léta.
Opakovaně během prázdnin
bylo na základě přijatých oznámení
zpracováno a správnímu orgánu
při MěÚ Šluknov oznámeno k projednání narušování občanského
soužití mladíkem, ke kterým došlo
v ulici Vilémovská a U Letadla.
Dne 14. srpna bylo nahlášeno
rušení nočního klidu v Sadové
ulici a dne 17. srpna přestupek
proti občanskému soužití v Lobendavské ulici. Oba tyto případy
byly rovněž oznámeny k projednání.
Na Odbor životního prostředí,
úsek ochrany zvířat, při MěÚ
Rumburk, byl oznámen přestupek
majitelky psů z Horní Poustevny,
která dne 9. července řádně své psy
nezabezpečila a volně pobíhali po
obci.
Dne 1. srpna byl v ranních
hodinách zajištěn ve Vilémovské
ulici občan Tuniska, který se na
území ČR pohyboval bez platného
oprávnění a s doklady o vyhoštění
ze SRN. Po převzetí mladíka kolegy z cizinecké policie v Rumburku byl ve večerních hodinách předán orgánům německé spolkové
policie.

Proto žádáme občany, aby neodkládali svůj
vytříděný odpad v okolí barevných kon‐
tejnerů, ale použili nenaplněné nádoby na
jiném stanovišti popř. pytle na tříděný od‐
pad, které dostanete ZDARMA na radnici.

Vandalismus na hřišti

Vzdělávací kurzy budou probíhat od října 2014 do června 2015
v Rybništi, Růžové a Dolní Poustevně. Výuka proběhne ve 4 seminářích pod vedením kvalifikovaného lektora, každý ze seminářů bude
v délce 3,5 hodiny. Tyto kurzy mo-

V sobotu 16. srpna se do Národního domu v Dolní Poustevně
sjelo několik stovek občanů vietnamské národnosti na velkolepou
oslavu, kterou uspořádali při příležitosti 20. výročí jejich příchodu do
Dolní Poustevny. Ve zhruba pětihodinovém programu se kromě
řečníků představily skutečné hvězdy vietnamského hudebního nebe.
Zpěváci a zpěvačky, kteří předvedli
neuvěřitelné pěvecké výkony, jak ve
vietnamském, tak i v českém jazyce. Měli jsme možnost vyslechnout
několik životních příběhů o tom,
jak tenkrát, v nové zemi, viděli
možnost zlepšení své ekonomické
situace. Přicházeli sem za vidinou
lepšího výdělku, než jaký měli ve
Vietnamu. Nemigrovali ve jménu
touhy po změně kulturního prostředí, ani poznání něčeho nového.
Přicházeli proto, aby uživili rodinu,
finančně zabezpečili děti a posta-

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
Žádáme občany, aby dodržovali
úřední dny.
PRACOVNÍ DNY:
pondělí - pátek
Tyršova 299
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA:
úterý a čtvrtek
15:00 - 17:00

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Na dětském hřišti U Letadla nám někdo
ukázal jak velkou má sílu. Poškodil prolé‐
zací tunel pro děti v hodnotě 30 tis. Kč.
Proto radnice zvažuje v blízkosti tohoto
hřiště umístění monitorovacího zařízení.

hou navštěvovat občané bez práce
ale i se zaměstnáním, podmínkou je
však jejich trv. pobyt na území ČR.
Účast bude zcela zdarma!
Vzdělávací programy budou zaměřeny na následující oblasti:
1. právní vzdělávání, 2. finanční
gramotnost, 3. základní počítačové

dovednosti, 4. základy podnikání,
5. spotřebitelská gramotnost.
Přihlásit se můžete: massluknovsko@atlas.cz. Přihlášky budou také k dispozici na městském
úřadě a v kanceláři MAS Šluknovsko, Boženy Němcové č.p. 476
(Střelnice), Varnsdorf.

rali se o své rodiče, kteří zůstali ve
Vietnamu. Spousta „českých“ Vietnamců se pomalu začíná smiřovat
s tím, co pro většinu z nich bylo donedávna jen těžko představitelné,
že se do své rodné země natrvalo již
nikdy nevrátí. Chtějí tu zůstat, aby

tu žili v rámci udržení rodiny pro
své děti, které tu vyrostly, vystudovaly a zvykly si tady a Česko považují za svůj domov.
Chtěli bychom ještě jednou vyslovit poděkování za jejich pozvání
k účasti na této velkolepé oslavě.

Velkolepá oslava 20. výročí příchodu do Dolní Poustevny
Text: Iveta Malá

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Od října budou v Poustevně probíhat vzdělávací kurzy

Text: Dita Špačková, koordinátorka

září 2014

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

T-CLUB
VOLNÁ HERNA
Loutkové divadlo
Vilémovská 126

407 82 Dolní Poustevna
OTEVÍRACÍ DOBA:
úterý
14:30 - 17:00

ŠATNA
ČERVENÉHO KŘÍŽE
Vilémovská 211 (býv. ZUŠ)
407 82 Dolní Poustevna
OTEVÍRACÍ DOBA:
úterý a čtvrtek
9:00 - 11:00 a 15:00 - 17:00

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
tel.: 731 107 987
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Ze života školy...

Více informací o škole na webu

www.zsdpou.cz

PLÁN ŠKOLNÍCH AKCÍ
11. 9. - Focení prvňáčků do MF
DNES (vyjde 10. 10.)
18. 9. - hudební pořad pro všechny žáky
19. 9. - loutkové představení pro
děti z MŠ
23. 9. - třídní schůzky pro rodiče
žáků 1., 5. a 6. třídy
25. 9. - celoškolní projekt - Den
bez aut, i v MŠ
29. 9. a 30. 9. - sběr papírů

Organizace
školního roku
2014/2015

září 2014

Informace o ZŠ a MŠ Dolní Poustevna - 2014/2015

Zaměstnanci základní školy
Ředitelka školy: Mgr. Olga DIESSNEROVÁ,
současně výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Zástupkyně ŘŠ: Mgr. Marcela KRÁLOVÁ
Třídní učitelé:
1.A tř. Mgr. Jiřina WALDAUFOVÁ
1.B tř. Simona KOLDANOVÁ
2.tř. Mgr. Eva ŽÁKOVÁ
3.tř. Mgr. Věra TŘEŠŃÁKOVÁ
4.tř. Vlasta ZBOŘILOVÁ
5.tř. Iva BÍLKOVÁ, správce školního webu
2. stupeň

6. tř.
7. tř.
8. tř.
9. tř.

Vladimír TESAŘÍK
Mgr. Zdeňka KRAMEROVÁ
Mgr. Pavel KRAMER, metodik prevence
Dana TOBIŠKOVÁ

Další pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Jaroslava VODÁKOVÁ - výchovná poradkyně
pro 1. st., kariérová poradkyně a koordinátorka EVVO
Mgr. Denisa SALABOVÁ
Mgr. Blanka CHARVÁTOVÁ
Vychovatelky školní družiny:
Věra MADUNICKÁ, Kateřina VODÁKOVÁ
Asistentky pedagoga:
Kateřina VODÁKOVÁ, Ivana ENGLEROVÁ
Správní zaměstnanci:
Jan PROCHÁZKA (vedoucí správních zaměstnanců),
Jaromír OBERREITER, Marcela MEINHARDTOVÁ,
Dagmar FINKEROVÁ, Lenka BEDNÁŘOVÁ
Školní jídelna:
Hana ŠETKOVÁ (vedoucí školního stravování),
Alena ROŽÁNKOVÁ, Lenka BEDNÁŘOVÁ

Ekonomka školy: Naděžda MÄSIAROVÁ

Kontaktní spojení:
ředitelka a zástupkyně ŘŠ: 412 397 208
školní jídelna: 412 397 913
sborovna 1. st.: 412 397 108, 607 749 338
školní družina: 607 007 344
sborovna 2. st.: 739 179 407
ekonomka, účetní: 412 384 694
e-mail: reditel@zsdpou.cz, zastupce@zsdpou.cz
webové stránky: www.zsdpou.cz
Vyučovací hodiny:
1. hodina 08:00 – 08:45 4. hodina 10:55 – 11:40
2. hodina 08:55 – 09:40 5. hodina 11:50 – 12:35
3. hodina 10:00 – 10:45 6. hodina 12:45 – 13:30
odpolední vyučování na 1. st. 12:30 – 14:00
odpolední vyučování na 2. st. 14:15 – 15:45
Provoz školní družiny: 06:15 - 07:40 a 11:40 - 16:00
Výdej obědů ve školní jídelně: 11:45 - 14:15
Stravné ve školní jídelně:
6 - 10 let: 22,- Kč, 11 – 14 let: 24,- Kč,
15 a více let: 26,- Kč za jeden oběd

Pedagogický sbor mateřské školy:
Bc. Jiřina JIRMANOVÁ (vedoucí MŠ),
Alena JAROLÍMOVÁ, Alena ADÁMKOVÁ,
Petra HOLEŠOVSKÁ
Správní zaměstnanci MŠ:
Marcela MEINHARDTOVÁ, Jiřina HUBÁČKOVÁ,
Anna KUSENDOVÁ
Provoz mateřské školy:
pondělí – pátek od 6:15 do 16:00 hodin
telefon: 412 397 227

Soutěž ve sběru papíru!

CO? Úkolem školáků je nasbírat, co největší množství sběrového papíru. Jedná se pouze o TISKOVINY, tj.
svázané noviny, časopisy, reklamní letáky, katalogy, staré knihy bez vazeb apod. (nenoste mokré a špinavé
papíry, kartony ani lepenku!).
KDY A KDE? V pondělí 29. září a v úterý 30. září 2014 vždy od 07:00 do 08:00 hodin na dvoře za budovou
1. stupně základní školy, kde sběrový papír odevzdáte panu školníkovi.
Vyučování bude v prvním
pololetí školního roku 2014/2015
ukončeno ve čtvrtek 29. ledna
2015 . Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno
v úterý 30. června 2015 .
Podzimní prázdniny připadnou
na pondělí 27. října a středu
29. října 2014.
Vánoční prázdniny budou zahájeny
v pondělí 22. prosince 2014
a skončí v pátek 2. ledna 2015 . Vyučování začne v pondělí 5. ledna
2015 .
Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 30. ledna
2015 .
Jarní prázdniny v délce jednoho
týdne budou pro okres Děčín od
2. března do 8. března 2015 .
Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 .
Hlavní prázdniny budou trvat od
středy 1. července do pondělí
31. srpna 2015 .

JAK? Přineste svázané tiskoviny s lístečkem o jejich váze a se svým jménem (např. Jan Novák, 25 kg).
.... A PROČ? Sběr papíru na dolnopoustevenských školách mj. podněcuje: tzv. „šetrné papírování“. Přispějete
tak k finanční odměně pro školu za třídění odpadů a ti nejlepší získají věcnou odměnu.

Škola výhodně zakoupila v pořadí třetí interaktivní tabuli, která je již nainstalována v budoucí učebně páté třídy. Učitelé
byli zaškoleni pro práci s touto didaktickou pomůckou v přípravném týdnu.
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OBRAZEM: Investiční a dotační akce města za volební období 2010 - 2014

Obnova střechy hasičské zbrojnice z POV kraje.

Opravy mostů po povodních v roce 2010.

Obnova a doplnění dětských hřišť z MAS Šluknovsko.

Lanová dráha za přispění výhry v třídění odpadů.

Výstavba vodovodního řádu v Horní Poustevně.

Největší investiční akce v dějinách Dolní Poustevny ‐ výstavba kanalizace vč. nových asfaltových povrchů.

.

Výměna oken a dveří na bytovce č.p. 380‐382.

Nová okna na radnici za přispění Ústeckého kraje.

Výměna oken na budově 2. stupně základní školy.

Revitalizace Karlínského rybníka z OPŽP a SFŽP.

Zateplení mateřské školy ze SFŽP Zelená úsporám.

ČOV jako součást kanalizace města z OPŽP a SFŽP.

Další dotační a významné akce města: rekonstrukce veřejného osvětlení z dotace EFEKT z MPO; nové PC vybavení a automatizace městské
knihovny z Ministerstva kultury; prostředky na vysoušeče po povodních z dotace kraje; nové povrchy místních komunikací a nově i na Marketě; digitalizace historických fotografií a kronik města z dotace Euroregionu Labe; sportovní vybavení pro malé hokejisty z krajské dotace; dovybavení
školní kuchyně na ZŠ z dotace SZIF prostřednictvím MAS Šluknovsko; finanční podpora zájmových činností a akcí místních organizací (slavnostní
prapor a vybavení pro hasiče, herna pro Krtečka, podpora bruslení dětí atd.); zakoupení zchátralé a požárem poničené budovy bývalé spořitelny vč. přilehlých pozemků; pořádání městských oslav a slavností ke znovuotevření vlakového spojení mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz.

Pokračování na str. 6
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OBRAZEM: Investiční a dotační akce města za volební období 2010 - 2014

Vydláždění celé Nádražní ulice.

Dětské hřiště z příspěvku krajské výhry v třídění odpadů.

V rámci protipovodňového systému ‐ nový rozhlas.

Z dotací se pořídila multicara pro "Čisté město".

Loutkový festival je každý rok podpořen z dotací.

Město finančně podporuje zájmové organizace.

Nový přechod pro chodce a nové povrchy chodníků.

Zrekonstruované Loutkové divadlo v novém kabátě z evropských dotací slouží dnes i jako klub mladých.

Naučná stezka po kamenných památkách z dotace.

Investiční a dotační akce města, které ještě
proběhnou nebo se spustí v tomto roce 2014:
Chodníky u MŠ a 2. st. ZŠ - z Fondu kraje
Přechod pro chodce u nové lékárny - z POV
Vodorovné izolace kaple na Marketě - z dotace Ministerstva pro místní rozvoj
Zateplení ZŠ a PŠ G. Pelechové - z programu
SFŽP Zelená úsporám 2014
Obnovený kříž na vrcholu Poustevníku (Špičáku).

Opraveny byly drobné kamenné památky.

Foto: Vilém Madunický
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Nabídka zájmových kroužků a jazykových kurzů
pro děti i dospělé v Loutkovém divadle

Nabídka jazykových kurzů pro děti i dospělé + zájmových kroužků pro děti a mládež v prostorách Loutkového divadla za podpory Města Dolní Poustevna
a Schrödingerova institutu:

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ
lektor: Martin Weiss (učitel angličtiny a hudby)
ZÁPIS: pondělí 8. 9. 2014 v 17:00 (Loutkové divadlo)
ZAČÁTEČNÍCI (dospělí)
- každý pátek /18:00 - 19:30/
POKROČILÍ (dospělí)
- každé pondělí /18:00 - 19:30/
Kurzovné: 40,- / vyuč. hodina (platba na pololetí)
ANGLIČTINA PRO DĚTI
lektor: Martin Weiss (učitel angličtiny a hudby)
ZÁPIS: pondělí 8. 9. 2014 v 17:00 (Loutkové divadlo)
DĚTI předškolního věku (do 5 let)
- každé pondělí /15:00 - 15:45/ Hudebně pohybová
příprava s angličtinou (angličtina, hudba, divadlo
a pohyb) - 1 x týdně 45 minut
DĚTI (5 - 8 let)
- pondělí /17:00 - 17:45/ + pátek /16:00 - 16:45/
Angličtina s hudbou - dominantním prvkem kroužku
angličtina, doplňkem zpěv a hry v angličtině
- 2 x týdně 45 minut
DĚTI (I. stupeň ZŠ)
- pondělí /16:00 - 16:45/ + pátek /17:00 - 17:45/
Intenzivní kurz angličtiny - výuka výhradně v anglickém jazyce (mluvené slovo, poslech, hry, zpěv)
- 2 x týdně 45 minut
Kurzovné: děti 20,- / vyuč. hodina (platba na pololetí)
NĚMČINA PRO DOSPĚLÉ
lektor: Mgr. Roman Klinger
ZÁPIS: středa 10. 9. 2014 v 17:00 (Loutkové divadlo)
ZAČÁTEČNÍCI (dospělí)
- každé pondělí /18:00 - 19:30/ - 1x týdně 1,5 h
POKROČILÍ (dospělí)
- každou středu /17:00 - 18:30/ - 1x týdně 1,5 h
Kurzovné: 50,- / vyuč. hodina (platba na pololetí)
NĚMČINA PRO DĚTI
lektor: Mgr. Roman Klinger
ZÁPIS: středa 10. 9. 2014 v 17:00 (Loutkové divadlo)
DĚTI (I. stupeň ZŠ) - pondělí /16:00 - 16:45/
+ středa /15:00 - 15:45/ - 2 x týdně 45 minut
DĚTI (II. stupeň ZŠ) - pondělí /17:00 - 17:45/
+ středa /16:00 - 16:45/ - 2 x týdně 45 minut
Kurzovné: děti 35,- / vyuč. hodina (platba na pololetí)
NĚMČINA PRO PŘEDŠKOLÁKY
lektor: Jája Mejstříková
- pro předškolní děti (do 6 let)
- termín kroužku upřesníme během září
- děti se naučí základní německá slovíčka
- zdarma
•
•
•
•

Kurzy se rozběhnou další týden po ZÁPISU.
První hodina bude vždy ukázková a zdarma.
Platba na pololetí - možnost zaplatit na 2 x.
Při návštěvnosti více jak tří členů jedné rodiny
SLEVA.
• Dané termíny se mohou ještě případně změnit
podle zájmu či naplnění kurzů.

Svatby v kostelíku

• BONUS!!! pro angličtináře a němčináře začátečníky i pokročilé nabízíme během výuky hlídání dětí
v herně Krtečka ZDARMA.
• Přihlásit se můžete v den zápisu, na Facebooku LOUTKÁČ Dolní Poustevna, na tel. 775 246 211
nebo přímo v Loutkovém divadle.
BABY CLUB KRTEČEK
- dopoledne pro maminky s dětmi od narození do 3 let
- každé úterý /09:00 - 11:00/
- zdarma
KROUŽEK DOVEDNÝCH RUKOU
povede: Ivana Englerová, Lucie Syrovátková
- pro děti z prvního i druhého stupně ZŠ
- každé úterý /14:30 - 16:00/, začínáme 9. 9. 2014
- zdarma

Své "ANO" si v sobotu 2. srpna 2014
řekli v Centru setkávání Roman Ber‐
ka a Martina Adamcová.

T - CLUB + VOLNÁ HERNA
- každé úterý /14:30 - 17:00/
- začínáme v úterý 9. 9. 2014
- zdarma a pro všechny
CYKLISTICKÝ A TURISTICKO GEOCACHINGOVÝ KROUŽEK
- od jara se kroužek rozdělí na cyklistický
a geocachingový
- víkendové akce - vždy předem upřesníme
- zdarma a pro všechny
LITERÁRNĚ - FILMOVÝ KROUŽEK (LFK)
povede: Jája Mejstříková
- pro školní děti (3. - 9. tř. ZŠ)
- termín kroužku upřesníme během září
- náplní kroužku budou návštěvy knihovny, besedy
o knihách a filmech, tvůrčí psaní, návštěva kina,
promítání filmů atd.
- zdarma
DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ AKCE
(září - prosinec 2014)
14. 9. - SAVOVÁNÍ A MALOVÁNÍ NA TEXTIL
/od 13:00/ - tašky, sáčky, trička...
28. 9. - HAND MADE s Janou Lemfeldovou /13:00/
18. 10. - BURZA dětského oblečení (Národní dům)
19. 10. - DRAKYÁDA (dle počasí)
2. 11. - HALLOWEEN a lampiónový průvod
9. 11. - DECOUPAGE (ubrousky)
16. 11. - HRAČKOBRANÍ (burza hraček)
25. 11. - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Během tohoto roku ještě stihneme:
TVOŘENÍ SE ZUZKOU CHÁBOVOU
MALOVÁNÍ NA SKLO se Simonou Machorkovu
DRÁTKOVÁNÍ s Ladislavem Lokajíčkem
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
a další HAND MADE s Janou Lemfeldovou
- všechny termíny ještě upřesníme
Všechny kurzy, kroužky a připravované akce, pokud
nebude stanoveno jinak, se budou vždy konat v budově Loutkového divadla v Dolní Poustevně (adresa:
ul. Vilémovská 126, 407 82 Dolní Poustevna).

Aktuální informace, pozvánky nebo fotky z akcí můžete sledovat na našich facebookových stránkách LOUTKÁČ Dolní Poustevna.

Lucie Syrovátková

V sobotu 9. srpna 2014 se konala
v Centru setkávání svatba Otomara
Šacha a Terezy Sýkorové.

KNIHOVNA - NOVÉ KNIHY
DÁRKY Z BYLINEK - Bickel G.
Tipy a recepty
jak voňavé a léčivé b y l i n k y,
které se pěstují
na zahrádce či
v květináči, lze
proměnit v milé dárky.
LÉK NA SMUTEK - KeleováVasilková Táňa
Po rodinné
tragédii, Marice
porodní lékařce, připraví živo t n o vé p řekvapení.
ĆTYŘLÍSTEK: 4 DETEKTIVNÍ
PRÍBEHY ČTYŘLÍSTKU
Kniha obsahuje
čtyři komisové
příběhy:
Záhada zamčené s k ř í n ě,
Zlatý skarabeus,
Stopy vedou do
cirkusu, Pátrání
po Hubertovi.
V naší knihovně najdete opět
další nové tituly, přijďte si vybrat!
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PRAKTICKÝ LÉKAŘ
pro dospělé

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 (Út ‐Pá) 07:00 ‐ 07:30

ZUBNÍ LÉKAŘ

MUDr. Hana STEINBACHOVÁ
Čs. armády 228, Dolní Poustevna
tel.: 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY:
Pondělí 08:00 - 16:30
Úterý 08:00 - 13:00
Středa 12:00 - 18:00

(poslední středa v měsíci do 17:00)

Čtvrtek 08:00 - 13:00
Pátek 08:00 - 11:30

DĚTSKÝ LÉKAŘ

MUDr. Dalibor KARBULA
Lobendavská 180, Dolní Poustevna
tel.: 412 397 197
mobil: 723 345 085, 725 072 223
ORDINAČNÍ HODINY:
Pondělí 08:00 - 10:30
Středa /sestra/ 07:00 - 12:00
Čtvrtek 10:00 - 12:00
Pátek /sestra/ 07:00 - 12:00

FK: Rozlosování - podzim 2014
OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH - "A" MUŽSTVO:
Sobota 13.09.2014 od 17:00 hodin Dolní Poustevna - Jiříkov
Sobota 20.09.2014 od 16:30 hodin Union Děčín - Dolní Poustevna
Neděle 28.09.2014 od 16:30 hodin Šluknov B - Dolní Poustevna
Sobota 04.10.2014 od 16:00 hodin Dolní Poustevna - Markvartice
Sobota 11.10.2014 od 16:00 hodin Jiřetín - Dolní Poustevna
Sobota 18.10.2014 od 15:30 hodin Dolní Poustevna - Těchlovice
Sobota 25.10.2014 od 14:30 hodin Boletice - Dolní Poustevna
Sobota 01.11.2014 od 14:00 hodin Dolní Poustevna - Chřibská
Neděle 09.11.2014 od 14:00 hodin Staré Křečany - Dolní Poustevna

DOROST:
Neděle 14.09.2014 od 13:00 hodin Horní Podluží - Dolní Poustevna
Neděle 21.09.2014 od 10:00 hodin Dolní Poustevna - Horní Libchava
Neděle 28.09.2014 od 14:00 hodin Skalice B - Dolní Poustevna
Neděle 05.10.2014 od 10:00 hodin Dolní Poustevna - Česká Kamenice
Neděle 12.10.2014 od 10:00 hodin Markvartice - Dolní Poustevna
Neděle 26.10.2014 od 10:00 hodin Dolní Poustevna - Kam. Šenov
Neděle 02.11.2014 od 11:00 hodin Mimoň - Dolní Poustevna
Neděle 09.11.2014 od 10:00 hodin Dolní Poustevna - Žandov
MLADŠÍ ŽÁCI:
Neděle 14.09.2014 od 10:00 hodin Jiříkov - Dolní Poustevna
Neděle 20.09.2014 od 10:00 hodin Dolní Poustevna - Šluknov
Neděle 28.09.2014 od 15:00 hodin Rumburk - Dolní Poustevna
Neděle 04.10.2014 od 10:00 hodin Dolní Poustevna - Lipová/Vilémov
Neděle 18.10.2014 od 10:00 hodin Dolní Poustevna - Jiříkov
Neděle 25.10.2014 od 10:00 hodin Šluknov - Dolní Poustevna
Neděle 01.11.2014 od 10:00 hodin Dolní Poustevna - Rumburk
Neděle 08.11.2014 od 10:30 hodin Lipová/Vilémov - Dolní Poustevna
"A" mužstvo 30. 8. hrálo doma: Dolní Poustevna - Krásná Lípa 5 : 0
Dorost hrál 31. 8. venku: Bukovany /u N. Boru/ - D. Poustevna 2 : 6

ZUBNÍ POHOTOVOST

6. – 7. 9. 2014
MUDr. Charvát, tel.: 412 507 588
J. Š. Baara 26, Děčín IV
13. – 14. 9. 2014
MUDr. Křemen, tel.: 412 550 343
Teplická 270, Jílové
20. – 21. 9. 2014
MUDr. Janda, tel.: 412 532 216
Čs. Legií 1083/10, Děčín IV
27. – 28. 9. 2014
MUDr. Voborská, tel.: 412 519 624
Myslbekova 404/23, Děčín
4. – 5. 10. 2014
MUDr. Sudová, tel.: 412 513 989
Fügnerova 600/12, Děčín I
ORDINAČNÍ HODINY:
So, Ne, svátky: 08:00 -11:00
Doporučujeme vždy před návštěvou
lékaře telefonicky ověřit.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Lužická nemocnice a poliklinika
MUDr. Josef Kořínek
Lesní 26, Rumburk
tel.: 412 332 535
PROVOZNÍ DOBA:
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 evropské číslo
tísňového volání

září 2014
Domov „Srdce v dlaních”
Sociální služby Jiříkov

Pečovatelská
a asistenční služba
Šluknovska
Středisko Londýnská 564
407 53 Jiříkov

Nabízí tyto služby:
• dovoz obědů
• sociální poradenství
• pomoc při zvládání běž. úkon.
• pomoc při osobní hygieně
• zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti
• pomoc při uplatnění práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při zajištění chodu
domácnosti /např.: mytí
nádobí, úklid, mytí oken atd./
Výše uvedené služby poskytujeme ve šluknovském výběžku.
Podrobné informace o poskytování sociálních služeb vám podají:
Vedoucí pečovatelské služby
Ing. Václav Vlček
tel.: 413 035 320
mobil: +420 608 251 583
e-mail: v.vlcek1@seznam.cz
Zástupce vedoucího PS
Břetislav Moravec
tel.: 413 035 320
mobil: +420 734 346 254
e-mail: moravec@ddfilipov.cz
Sociální pracovnice
Pacltová Jana
tel.: 413 035 320
mobil: +420 752 112
e-mail: pacltova@ddfilipov.cz

Dětská pirátská diskotéka stála opravdu za to!

Text: Daniel Kolář

Pirátskou diskotéku v Národním domě ke konci letních prázdnin připravila agentura Genesis
Agency ve spolupráci s Pražským
Seejay rádiem. Děti se mohly skvěle „vyřádit“ a hlavně si zatancovat a
zasoutěžit. Dětí byla hnedle “padesátka“. Ano opravdu dorazilo
skoro 50 dětí plus rodiče. Některé
maminky přivezly i své nejmilejší v
kočárkách. Soutěžilo se o přetahování lanem, nafukování balonků, skoky přes švihadlo a největší
úspěch měla soutěž Miss pirát a
Miss pirátka, do které se zapojily i
maminky. Ke konci dětské diskotéky byly vyhlášeny nejlepší masky.
Nejmladším pirátem se stal Matyáš
Šolc (4. měs.), který dorazil ve
svém kočarkovém korábu.
"Moc se mi to líbilo, nejlepší by‐

la přetahovaná s lanem a taky to
tancovaní", řekl nám malinký Mi-

chálek, který se také zapojil do
soutěží.
Chceme poděkovat všem, co se
na přípravách podíleli a nesmíme

zapomenout na sponzory, kteří věnovali spousty krásných cen pro
děti: Elektro Fojt Velký Šenov, Taxi
Miroslav Lukeš, Drogerie Zdeněk
Vymer a německý Lotex sports.
Děkujeme.
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Bluegrass v Dolní Poustevně

V pátek 3. října 2014 pořádá kapela ABALONE v Centru setkávání v Dolní Poustevně již třetí bluegrassový večer. I tentokrát
je pozván zajímavý host, chomutovská kapela ALBUM . Kapela
ALBUM vystupuje v klubech a na festivalech nejen v Česku, ale
i v Evropě.
Repertoár kapely tvoří většinou převzaté skladby z moderního i tradičního bluegrassu. Mezi nejprestižnější vystoupení kapely Album patří účast na mezinárodních festivalech European
World of Bluegrass v Nizozemsku a Francii.
Pražská kapela Abalone je zaměřena na pestrý repertoár.
V jejím podání tak můžete slyšet gospely, české trampské
písničky nebo písně z filmů. Kapela vystupuje zejména na českých festivalech a v roce 2011 se stala vítězem soutěžní části
festivalu Banjo Jamboree.
Další informace naleznete na internetových stránkách obou
kapel: www.albumband.cz; www.abalone.cz

•

sobota 6. 9. 2014

•

pondělí 8. 9. 2014 od 17:00

•

středa 10. 9. 2014 od 17:00

•

pátek 12. 9. 2014 od 18:00

•

sobota 13. 9. 2014

•

neděle 14. 9. 2014 od 13:00

•

pátek 19. 9. ‐ neděle 21. 9. 2014

•

sobota 20. 9. 2014 od 09:00

•

neděle 28. 9. 2014 od 13:00

•

pátek 3.10. 2014 od 20:00

•

sobota 4. 10. 2014

NAROZENINOVÁ PÁRTY
vstupné flaška nebo šiška
salámu
Beach club Marina bar
ZÁPIS DO KURZU
ANGLIČTINY
T-Club v Loutkovém divadle
ZÁPIS DO KURZU
NĚMČINY
T-Club v Loutkovém divadle
Beseda s Josefem Klímou
"MŮJ ŽIVOT REPORTÉRA"
v Centru setkávání

STŘELECKÉ ZÁVODY VE
STŘELBĚ ŽEN na baterii
pořádá MS Jezevec na Čtverci
SAVOVÁNÍ a MALOVÁNÍ
NA TEXTIL
T-Club v Loutkovém divadle
16. MEZINÁRODNÍ
LOUTKOVÝ FESTIVAL
program na zadní straně

31. ročník O POHÁR MěÚ čtyřhry muži
na tenisových kurtech
Kurz HAND MADE s Janou
Lemfeldovou - výroba ekolog.
prostředků a kosmetiky
T-Club v Loutkovém divadle
Koncert ABALONE a ALBUM
v Centru setkávání

STŘELECKÉ ZÁVODY NA
BATERII DO 5. CHYBY
pořádá MS Jezevec na Čtverci

ČRS MO Dolní Poustevna

Rybářský
kroužek mladých
rybářů

Virtuální univerzita třetího věku, kterou organizuje
MAS Šluknovsko ve spolupráci s ČZU, pokračuje podzimním semestrem na téma Lidské zdraví. První přednáška bude v úterý 30. září 2014 od 9:30 hod v Klubu
Střelnice ve Varnsdorfu. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři MAS Šluknovsko (Klub Střelnice Vdf)
nebo ji můžete vyplnit až v průběhu první přednášky.

Pro všechny příznivce cechu
Petrova bude i nadále probíhat
v novém školním roce 2014/2015
rybářský kroužek mládeže a to vždy
každou středu od 16 hod na rybářské chatě. V případě špatného počasí a v zimním období se budeme
scházet v poustevenském T-Clubu.
(klub dětí a mládeže v loutkovém
divadle). Zájemci se mohou obrátit
na vedoucího mládeže: Radek Kolářík, tel: 731 479 781.
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