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Ročník XVI.

SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ

Dne 31. 12. se uskutečnil na
tradičním místě (pod kostelíkem) slavnostní ohňostroj,
kterým jsme společně všichni
přivítali Nový rok 2018. Tímto bych chtěl poděkovat všem
příchozím za vytvoření báječné
atmosféry, která celou silvestrovskou slávu provázela. Dále
bych chtěl poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci.
Díky patří zaměstnancům úřadu, kteří připravili a nabízeli
chutné občerstvení. Poděkování patří také panu Kestlerovi,
který k milé atmosféře přispěl
příjemnou hudbou k poslechu
i tanci a v neposlední řadě děkuji slečně Jolaně Benešové,
která spolu se svým týmem připravila nádherné světelné efekty, na které jen tak nezapomeneme. Ještě jednou mi dovolte, abych jménem všech zaměstnanců Městského úřadu popřál do Nového roku 2018
vše nejlepší, hodně štěstí, životních úspěchů a především ZDRAVÍ!!!!!
Robert Holec, starosta města

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA POŠTU
Změna telefonního čísla na poštu v Dolní Poustevně: 9542 407 82.

ZMĚNA UZÁVĚRKY NOVIN

Od nového roku dochází ke změně uzávěrky poustevenských novin.
Uzávěrka bude vždy poslední den v měsíci. Do této doby lze posílat příspěvky na mailovou adresu petr3kral@seznam.cz.

Poustevník

2
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tyršova 299
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

JUBILANTI V PROSINCI

Poslední letošní setkání pana starosty s jubilanty proběhlo v úterý
19. prosince.
Gratulaci přijali: paní Krejčová Alžběta, Kubátová Roswitha, Novotná
Dana, pan Klimt Václav a Poucha Jiří. Tak jako vždy se posezení neobešlo bez malého pohoštění, předání kytic, finančních dárků a malé
pozornosti od pana starosty Roberta Holce.
RP

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
petr3kral@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

INFORMAČNÍ
CENTRUM
středa 14:00 – 16:00
(prodej propagačních materiálů, výpůjčka knih a časopisů,
přístup na internet)

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

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

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018
otevřeno každou sobotu
11:00 – 16:00

LOUTKOVÉ DIVADLO

leden 2018

VÁNOČNÍ KONCERT

18. 12. proběhl v Centru setkávání tradiční vánoční koncert, který
pro zájemce připravily ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní Poustevna ve
spolupráci se ZŠ a MŠ Dolní Poustevna a recitačním kroužkem Drak.
Děti předvedly pestré pásmo vánočních skladeb, písní a básní, které navodily tu správnou předvánoční atmosféru. Odměnou jim byl potlesk
72 návštěvníků, kteří toto předvánoční vystoupení navštívili. Všem
účinkujícím i učitelům patří velký dík za předvedené výkony.

6. –7. 1. 2018
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
13. –14. 1. 2018
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129 Děčín IX
412 544 539
20. – 21. 1. 2018
MUDr. Milič Lukáš
Fügnerova 600/12, Děčín I
412 511 482
27. – 28. 1. 2018
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056
3. – 4. 2. 2018
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
412 507 588

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
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

zasedání
zastupitelstva
Zastupitelstvo města Dolní
Poustevna bude zasedat v pondělí 29. 1. 2018 v 16:30 v zasedací
místnosti na úřadě.

leden 2018
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AKCE V LEDNU
20. 1. 1. Společenský ples Národní dům 20:00
27. 1. Halový turnaj žáků
27. 1. Střelecký závod Polární liška – Čtverec 10:00
3. 2. Smíření – divadelní představení Centrum setkávání 19:00
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Jizeru, kde bylo celkem 60 účastníků. Další bylo dvoudenní školení na dopravní nehody na německé straně nebo třídenní výcvik na vodním kanále
ve Veltrusech. Dále bylo během roku uskutečněno několik koordinačních
schůzek, kde se domlouvaly akce, investice a průběh projektu. Hasiči
se účastnili několika jednání s dodavatelem cisterny v Poličce. V rámci
vyhodnocení roku 2017 byl nastíněn i příchozí rok 2018. Účastníci si dali
za cíl udělat první koordinační schůzku počátkem ledna. Co se týče investic na rok 2018. V příštím roce by měla být dokončena hasičská zbrojnice v Gossdorfu a také vyrobeno hasičské vozidlo pro hasiče z Gossdorfu.
Na straně Dolní Poustevny to pak je pořízení mobilního protipovodňového systému, vybavení hasičské zbrojnice a pořízení vozidla 4x4. Závěrem
bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na projektu Ukažme vodě
hranice a popřát všechno nejlepší do roku 2018.
Ing. Jan Diessner

INFORMACE K VOLBÁM PREZIDENTA

Zhodnocení projektu Ukažme vodě
hranice za rok 2017

Informace o volbě prezidenta České republiky
zákon č. 275/2012 Sb.
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhne 1. kolo volby prezidenta republiky, (případné 2. kolo 26. a 27. ledna 2018), v pátek od 14,00 do
22,00 hodin, v sobotu pak od 8,00 do 14,00 hodin. Volebním okrskem č.
1 pro voliče v Dolní Poustevně bude zasedací místnost Městského úřadu
v Dolní Poustevně, pro voliče Horní Poustevny, Karlína, Markety a Nové
Vísky bude volební okrsek č. 2 v kulečníkové místnosti bývalého pohostinství u Fišarů v Horní Poustevně.
Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den
volby prezidenta dosáhl věku18 let. Ve druhém kole volby prezidenta
může volit i občan, který alespoň druhý den konání volby prezidenta
dosáhl věku 18 let. Každý volič je povinen prokázat při hlasování svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič může
požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů,
obecní úřad a ve dnech konání voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Při
hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Své požadavky na takový způsob hlasování může volič
uplatnit na telefonním čísle 412 397 221 a 704 319 696.
Voličský průkaz
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní
úřad o vydání voličského průkazu.
Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta - do 5. 1. 2018, pro
2. kolo volby do 19. 1. 2018. Osobně lze požádat o vydání voličského
průkazu do 10. 1. 2018 do 16.00 hod., pro 2. kolo volby do 24. 1. 2018.
RP

BYL U NÁS JEŽÍŠEK
Roční zhodnocení projektu proběhlo dne 2. 12. 2017 od 18. hodin
v Centru setkávání v Dolní Poustevně. Této akce se zúčastnili zástupci
samospráv a hasičů obou projektových partnerů. Starosta Dolní Poustevny Robert Holec zhodnotil celý průběh projektu v roce 2017 a připomenul dvě hlavní události na obou stranách. A to pořízení a předání
nové Cisternové automobilové stříkačky pro hasiče z Dolní Poustevny
a dokončení hrubé stavby hasičské zbrojnice v Gossdorfu. Dále jeho slova doplnil starosta města Hohnstein Daniel Brade, který průběh roku
hodnotil velice pozitivně a věří v následnou dobrou spolupráci. Investice a doprovodné akce následně zhodnotil a připomenul velitel hasičů
z Dolní Poustevny Ing. Jan Diessner. Jeho slova doplnil velitel hasičů
z Gossdorfu Carsten Böhme.
Ve stručnosti byl průběh roku následující. Z investic, mimo již zmiňované pořízení “cisterny” pro hasiče, bylo zakoupeno i jiné vybavení (stan,
vybavení pro práci ve vodě, lehké zásahové oděvy a mnoho dalšího). Hasiči se v rámci projektu účastnili i mnoha akcí, školení a výcviků. Celkem
těchto akcí bylo 18. Za zmínku stojí určitě třídenní výlet s dětmi na řeku

V pondělí 18. 12. jsme svátečně oblečení a naladění čekali na vánoční
zvonění a příchod Ježíška s dárky v mateřské škole. Po svačince opravdu Ježíšek zazvonil a děti plny očekávání otevřely dveře třídy, kde čekal
nejen krásný stromeček, ale i plno dárků. Za dárky jsme zazpívali a poděkovali. K vánočním zvykům patří i ochutnávání cukroví, i to přišlo na
řadu – spousta krabiček od maminek plných výtečného cukroví. Poté
následovalo spravedlivé dělení nových hraček na obě třídy, kde je děti
hned vyzkoušely. Nové kočárky, koloběžky, panenky, autíčka, stavebnice putovaly do dětských rukou. Ježíšek také nadělil každému hodnému
chlapečkovi a holčičce dárek domů. Za všechny z mateřské školy přejeme
všem veselé vánoce a hodně zdraví v novém roce 2018.
Mgr. Jiřina Jirmanová

AKCE ŠKOLY V LEDNU

24. 1. divadelní představení Král Karel IV. - v Centru setkávání
pro žáky 4. – 9. třídy
31. 1. vydání Výpisu vysvědčení
2. 2. jednodenní pololetní prázdniny
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SETKÁVÁNÍ PŘES HRANICE

V tomto školním roce jsme společně s ředitelkou sebnitzké školy Rosenstraße, s paní Isolde Dlabola, opět naplánovali několik společných
aktivit žáků třetích tříd z naší základní školy a ze školy Rosenstraße Sebnitz. V úterý, 5. prosince 2017, si čeští a němečtí žáci při hraní vánočního pexesa, skládání obrázků, vyrábění čertíků a řetězů z papíru, při
zpívání i soutěžích v tělocvičně prožili první z těchto setkání. Společně
přivítali Mikuláše, čerta a anděla. Pro německé děti je to jedinečná příležitost zažít mikulášskou nadílku v tradičním českém podání. Děti ze
Sebnitz si se zájmem prohlédly naši školu a s chutí poobědvaly v naší
školní jídelně. Je pěkné vidět, že žáci dvou zemí si při hrách porozumí
i bez velké znalosti jazyka svých spolužáků ze zahraničí. Všem, kteří se
podíleli na přípravě mikulášské nadílky a celého setkání, patří velký dík.
Příště se žáci uvidí v Sebnitz při ,,Olympijském klání“.
Mgr. Marcela Králová

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Některé akce se stávají v našem městě
tradičními. Mezi takové patří i žákovské tvoření na téma zima a čas vánoční.
Letos naši žáci vytvořili např. betlém
ze slaného těsta, svatou rodinu z lékařských špachtlí, ozdoby ze dřeva, papírové anděly a mnoho dalších pěkných
výrobků a obrázků, kterými jsme chtěli
navodit vánoční či zimní atmosféru.
Děkujeme Mgr. Petru Vomáčkovi, který
nám pro uskutečnění výstavy poskytl
výlohu své lékárny. Rádi bychom také
poděkovali paní Renatě Holcové za stálou materiální podporu pro žákovské tvoření, odměny a výzdobu. ZŠ
a MŠ Dolní Poustevna přeje do nového roku 2018 mnoho pevného zdraví, klidu, pohody a úspěchů.
Mgr. Zdena Kramerová

SOUTĚŽÍME KDE SE DÁ

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V úterý 5. prosince zavítala do mateřské školy vzácná návštěva, a to
Mikuláš, anděl a čert. Většina dětí převlečená za anděly a čerty přivítala
návštěvu s úsměvem, trochu s ostychem a našli se i jedinci, kteří plakali.
Čert byl trochu hubatý a strašidelný, ale nakonec přece jen žádné dítě
do pekla neodnesl, protože děti nejen zazpívaly, přednesly básničky, ale
i slíbily, že budou hodné a poslušné. Za odměnu a slib děti obdržely od
Mikuláše balíček sladkostí. Dobroty do balíčků zajistili vietnamští tatínkové a maminky, ovoce p. Miga z Vilémova.
Mgr. Jiřina Jirmanová

ZPÍVÁNÍ V SEBNITZ

V sobotu 9. prosince 2017 zazpívali naši žáci opět na vánočním trhu
v Sebnitz. Ani nepřízeň počasí a chybějící hudební nástroj nepokazily
slavnostní adventní náladu. Pod vedením paní Petry Kalčíkové se po celém náměstí krásně rozezněly české písničky, zazpívané zčásti společně
s německými školáky.
Mgr. Marcela Králová

leden 2018

Gymnazisté se rozjeli na soutěžní klání
Letošní školní rok se zdárně přehoupnul za první čtvrtletí a míří ke
své polovině a naplno se začínají rozjíždět nejrůznější sportovní i předmětové soutěže. Studenti Gymnázia Rumburk proto nezahálejí a vyrážejí reprezentovat sebe a svou školu do blízkých i vzdálenějších koutů
naší republiky.
Daleko nemusela naše basketbalová družstva z nižšího stupně, která
se na začátku listopadu účastnila Podzimních her ve Varnsdorfu. Děvčata po tuhých bojích vybojovala pěkné druhé místo a chlapci svou kategorii dokonce vyhráli.
O něco dále, do Děčína, se za svými úspěchy vydala děvčata z primy
a sekundy. Ačkoliv jejich tým byl složen převážně z nováčků, nakonec
se v Okresním přeboru mladších žákyň ve florbalu umístily na pěkném
třetím místě. Starší žákyně se o postup do okresního finále kvůli velkému počtu družstev ve své kategorii musely poprat v okrskovém kole
v Markvarticích. Na postup stačilo skončit z pěti týmů nejhůře třetí. Ale
florbal je nevyzpytatelná hra a někdy i ten nejlepší tým může při troše
smůly prohrát se slabším soupeřem. Naše hráčky se však nenechaly zlomit a zajistily si účast v okrese druhým místem.
Perným soutěžním dnem se stal i poslední listopadový pátek, kdy na
reprezentaci školy vyjela hned čtyři žákovská družstva (vždy dvě do každé soutěže). Tentokrát se ale nejednalo o klání sportovní, ale vědecká.
Terciáni s kvartány se vydali do České Lípy, kde na ně čekaly fyzikální
úlohy v soutěži Náboj junior, a ti z vyšších ročníků zamířili do Prahy na
třetí předkolo Robosoutěže 2017.
Náboj junior je tradiční fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy určená
žákům druhého stupně. Ti mají 120 minut na vyřešení co největšího
počtu úloh, ve kterých musí uplatnit i logické myšlení a invenci. Své
výsledky pak mohou porovnat s dalšími týmy v republice i s účastníky
z jiných zemí. Ačkoliv na medailové pozice naši reprezentanti nedosáhli,
obsadili v konkurenci dalších 14 týmů pěknou pátou a jedenáctou příčku. Jak sami zhodnotili: „Ještě ve vlaku na zpáteční cestě jsme se bavili
o tom, jak se nám tento princip soutěže líbil a nelitujeme toho, že si budeme muset doplňovat zameškanou látku.“
Na Robosoutěž 2017 jeden z týmů, 404 Not Found, vyrážel v pozici
zkušeného účastníka z loňského roku, zatímco dvojice tvořící tým Bakrza vstupovala do soutěže jako nováček. Jimi postavení a naprogramovaní roboti měli v prostorách FEL ČVUT Praha za úkol posbírat barevné
míčky na herní ploše a podle barev se s nimi trefit do cíle. Předkola se
účastnilo celkem 36 týmů z letošního celkového počtu 131 přihlášených,
který je v této soutěži rekordní. Boje byly urputné a štěstí nakonec stálo
na straně zkušeného týmu ze sexty, který se šestým místem po roce znovu kvalifikoval do celostátního finále.
Postupně se také na škole rozjíždějí školní kola dalších předmětových
olympiád a soutěží – Astroolympiáda, Olympiáda z českého jazyka, Biologická olympiáda či Dějepisná olympiáda už znají ty, kteří budou školu
reprezentovat v kolech okresních a možná i vyšších. Přejme tedy našim
studentům, aby byli nejen úspěšní, ale hlavně, aby pro ně účast v soutěžích znamenala i přínos a zábavu.
Lenka Nedvídková
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Kaplička nad zázračnou studánkou a jak
to bylo s její stavbou
Podle starých záznamů se dne 19. října 1646 zjevili mladičké Anně
Grohmannové, dceři sedláka Hanse Grohmanna, při pasení dobytka ve
svazích nad dnešním kostelem ve Vilémově, dva andělé. Anna trpěla už
dlouhou dobu jakousi blíže nepopsanou oční chorobou a oba andělé jí
zavedli pod kopec, tehdy zvaný Steinberg. Tam jí ukázali místo, kde ze
země vyvěrá léčivá voda a sdělili jí, že voda léčí oči a bolavé nohy. Toto
se přihodilo Anně Grohmannové ještě jednou o necelý měsíc později 10.
listopadu 1646.
Zbožná Anička si skutečně touto vodou oči pravidelně umývala, až
opravdu došlo k jejímu uzdravení. Římsko-katolická církev tuto událost
uznala jako zázrak a od té doby sem do Vilémova každoročně přicházely
celé zástupy poutníků ze širokého i dalekého okolí a zejména i z Horní
Lužice, tamní Lužičtí Srbové, čili Vendové. Tím byl položen základ
k tradičním vilémovským poutím, které svým rozsahem byly největší
v dobách panování císaře Františka Josefa I. a v období mezi oběma světovými válkami (1918-1939).
Ještě v padesátých letech 20. století byly na stěnách v prostoru kolem
kapličky rozvěšené tabulky se jmény těch, kterým „zázračná“ voda pomohla a těch, kteří se sem rádi často vraceli, doufajíce ve své uzdravení.
Bohužel, rukou nenechavců a vandalů bylo vše zničeno.
V roce 1945 dokonce první české obecní zastupitelstvo zauvažovalo
o zřízení lázní, s využitím této vody. Avšak rozbor, který si tehdy nechali udělat, nic mimořádného neprokázal a tak bylo od záměru upuštěno.
Zřejmě v podzemních vrstvách a ve spodních vodách došlo ke změnám
a voda už neměla žádné účinky. Nás ale bude dnes zajímat, kdo nechal postavit onu krásnou kapličku nad pramenem, o kterém mnozí starousedlíci
tvrdili, že se nachází pod oltářem kostela a do míst pod kapličkou, že je
jeho voda svedena. Jedna věc je jistá, že když lidé začali pramen hojně
navštěvovat, že nad ním byla ještě před touto nynější kapličkou postavena
jakási kaplička původní, o jejíž podobě neexistuje žádný záznam. Avšak
důkazem, že tu cosi stávalo, jsou kameny, které jsou dnes umístěné v základech dnešní kapličky, ve kterých je vytesán text s pravopisnými chybami a letopočtem. Ve většině průvodců a regionální literatuře je uváděn
jako stavitel kapličky majitel lipovského (tehdy hanšpašského) panství,
kam Vilémov patřil, hrabě Jan Jiří Jáchym Slavata z Chlumu a Košumberka. Tento údaj je však naprosto mylný. V době, kdy ke zjevení došlo, tj.
v roce 1646, byl majitelem hanšpašského (lipovského) panství hrabě Karel
Adam z Mansfeldu, který pravděpodobně nad pramen nějakou kapličku
umístil, ze které mohou pocházet ony zmíněné kameny v základech kapličky, kterou známe dnes. Pokud ale Karel Adam z Mansfeldu nad pramenem nic nepostavil, pak je dost možné, že tedy tu úplně první kapličku
zde mohl hrabě Slavata skutečně postavit, když se oženil s Marií Markétou
hraběnkou z Trautsonu a získal tímto sňatkem lipovské panství. Marie
Markéta byla totiž dcerou Kristýny Alžběty hraběnky z Trautsonu, která
pocházela z rodu Mansfeldů.
Kaplička, kterou známe dnes, je opatřena letopočtem 1713 a je na ní
dobře poznat, že její základy tvoří starší kameny s vytesanými nápisy, což
je důkazem, že už před ní tu zřejmě kaplička stála, kterou mohl Slavata
postavit, pokud jí nepostavil už Mansfeld. Rozhodně ale Slavata nepostavil tu kapličku, která tam stojí dnes. V roce 1713 byl totiž už Slavata téměř
čtvrt století mrtev a jeho vdova Marie Markéta prodala lipovské panství už
v roce 1696 své dceři Marii Anežce, provdané za Františka Viléma hraběte
ze Salm-Reifferscheidtu, jehož rodu pak panství patřilo až do prvních let
20. století. Stávající kaplička je opatřena kromě letopočtu také tzv. pietou,
tj. Pannou Marií oplakávající Krista a v podélném rámečku německým
prosebným veršem:Bitt´Gott für uns,Maria rein,so wird der Brunn zur
Gesundheit sein. A právě mezi pietou a prosebným veršem je umístěn
šlechtický erb skutečného stavitele kapličky, kterého různí rádobyznalci
tohoto kraje a jeho historie vydávají za slavatovský erb, aniž by se přesvědčili o správnosti svého tvrzení. Skutečný slavatovský erb je na kostele sv.
Šimona a Judy v Lipové a na kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích.
A kdo je tedy stavitelem současné kapličky nad zázračným pramenem? Pro odpověď se musíme více ponořit do historických událostí
a souvislostí. Císař Ferdinand II. Habsburský udělil 19. března 1630 Vilémovi hraběti Slavatovi z Chlumu a Košumberka práva spojená s titulem „comes palatinus caesarei“ (komitiva palatinátu císařského), která
opravňovala Slavatu k různým právním úkonům, jako např. legitimování nemanželských dětí, jmenování veřejných notářů a také měl právo
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povyšovat jím uznalé osoby do šlechtického stavu, udělovat jim predikáty a rodové erby. Titul císařského palatina pak dědili všichni Vilémovi
potomci v primogenituře, tzn. všichni prvorození. Tento titul vladaře
slavatovského rodu obdržel také Jan Jiří Jáchym hrabě Slavata z Chlumu a Košumberka, čtvrtý vladař domu jindřichohradeckého, císařský
palatin, pán na Jindřichově Hradci, Telči, Nové Bystřici, Opařanech,
Pluhově Žďáru a Lipové (Hanšpachu). Tento majitel lipovského panství
využil svého práva a diplomem vydaným v Praze na Malé Straně 27.
dubna 1674 povýšil hospodářského hejtmana panství Hanšpach (Lipová), Eliáše Karla Schwartze, za dlouholeté a věrné služby do šlechtického
stavu s predikátem „ze Schwartzenfeldu“ a udělil mu rodový erb. Tento
jmenovací diplom se vzácně dochoval jak v nezpečetěném kancelářském
konceptu, tak v ještě vzácnějším originále. Erb tvoří polcený štít, vlevo
dělený. V pravé černé polovině stříbrná kotva. Vlevo nahoře v zeleném
poli černý, zlatě korunovaný havran s roztaženými křídly, stojící na dělící čáře. Vlevo dole v černém poli zelený trojlístek, ležící šikmo, řapíkem
nahoru. Na štítě je turnajská přílbice s přikrývadly, vpravo černo-stříbrnými, vlevo zeleno-zlatými. Na přílbici točenice v barvách přikrývadel,
v klenotu tentýž havran jako ve štítu.
Popsaný erb je totožný s erbem ve výklenku kapličky nad pramenem, z čehož lze logicky usuzovat, že stavebníkem byl v roce 1713 právě
zmiňovaný Eliáš Karel Schwarz ze Schwartzenfeldu. Jeho erb ve Vilémově patří k ojedinělým památkám svého druhu, a proto zasluhuje maximální péči a ochranu. Je totiž jeden z mála erbů z dosud známých
slavatovských nobilitací (povýšení do šlechtického stavu), kterému se
dostalo praktického využití, umístěním na stavbu. Bohužel při opravách
v minulosti nezůstaly jeho barvy zachovány a byl přetřen jen jednou
jedinou barvou. Takže až zase budete někde slyšet nebo číst, že kapličku
nad studánkou postavil hrabě Slavata, už budete vědět, že je to jeden
ze stále opakovaných omylů a že skutečným stavitelem byl Eliáš Karel
Schwartz ze Schwartzenfeldu.
Popřejme naší kapličce, aby nám zůstala zachována, chraňme ji, buďme na ní pyšní a ukazujme jí pro slávu Vilémova turistům. Je to skutečně
vzácná a ojedinělá památka.
Eduard Steun

LOSOVANÝ MIKULÁŠSKÝ VOLEJBAL
V sobotu 9. 12. 2017 se uskutečnil již tradičně další ročník losovaného
turnaje ve volejbale. Pět družstev sehrálo vždy dva sety do 25-ti bodů.
Na první tři vítěze čekaly drobné ceny. Turnaj se nesl v duchu fair play
a velmi dobré atmosféry. Poděkování patří MěÚ Dolní Poustevna.
Martin Pajer, předseda oddílu odbíjené

O LESNÍCH ŽÍNKÁCH
Bývalo kdysi, že v lesích sousedního Saska žilo mnoho lesních žínek,
které se nechávaly často vídat i v úzkém pásu našich pohraničních lesů.
Byla to malá ženská stvoření velmi hezkého vzhledu, která lidem Šluknovského výběžku prokazovala mnoho dobrých služeb. Žínky uměly
poradit lidem ve všech životních situacích. Bylinkami dokázaly léčit zlé
nemoci, ochraňovaly zbloudilce v lesích i varovaly lidi před neštěstím
a neuváženými činy. Děti, které chodívaly do lesa pro dříví a podestýlku*, tyto žínky obdarovávaly suchým roštím a listím, které se po příchodu dětí domů, proměňovalo ve zlato. Za to musely děti, které chodívaly
do lesa, vískat a pročesávat lesním žínkám jejich jemné a dlouhé blonďaté vlasy. Všichni lidé žili s lesními žínkami ve vzájemné úctě, porozumění a pospolitosti. Náhle však saské a po nich i české vrchnostenské
úřady vydaly nařízení, které přísně zakazovalo sbírání i odnášení dříví
a podestýlky z lesů. Děti, ale i dospělí lidé tudíž přestali do lesů chodit
a jen velmi zřídka někdo z nich do lesa zavítal. Lesním žínkám začalo být
proto velmi smutno, neboť se jim po lidech velice stýskalo. Rozhodly se
tedy, že odejdou do jiných lesů, kde se budou moci opět s lidmi setkávat.
Opustily tedy nejen Sasko, ale i tento kraj. Když z těchto míst odcházely,
bývalo slyšet jejich smutnou píseň na rozloučenou,ve které zpívaly:„My
vrátíme se jednou zpět do Saska, ale až mu zavládne kurfiřtova** ruka“.
*) podestýlka = suché jehličí, hlína a mech, které se nachází pod lesním porostem a dávala se do stájí pod dobytek místo slámy a sena.
**) kurfiřt = říšský kníže, který měl právo volit císaře Říše římské národa německého. Mezi kurfiřty patřili i čeští panovníci.
Eduard Steun

Poustevník
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STŘÍPKY ČASU ROK 2001

NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Do vody
Hawkins Paula
Vyhýbejte

se

tichým

vo-

dám, nikdy nevíte, co se
skrývá

pod

hladinou…

Na dně řeky se najde tělo svobodné matky – a zrovna na
místě, kde byla toho léta objevena mrtvola mladého děvčete. V historii malého městečka
Beckford to sice nejsou první
ženy, jejichž osud se na onom
místě uzavřel, jsou to však
právě ony dvě, jejichž smrt
rozčeří nejen hladinu řeky,
ale i poklidné životy místních
obyvatel. A z temných vod začínají najednou na světlo dne
vyplouvat dlouho zamlčovaná
tajemství…

V roce 2001 se narodilo 21 občanů, zemřelo 12 občanů.
V Horní Poustevně byl nově zřízen Osadní výbor, který má hájit
zájmy Horní Poustevny.
Od 15. 1. bylo zahájeno společné odbavování na česko německém přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz.
V březnu byla na hranici zavedena povinná desinfekce všech občanů přecházejících do sousedního státu vůči nákaze slintavky a kulhavky.
V dubnu byla v bývalé kotelně otevřena nová prodejna stavebnin.
V tomtéž měsíci došlo k požáru v bývalém klubu n. p. Centroflor, který
jej úplně znehodnotil.
V červnu přijel do Dolní Poustevny cirkus Cecilie, který zde hostoval dva dny.
19. 8. navštívila dvakrát Dolní Poustevnu parní lokomotiva z roku
1870 na podporu znovuotevření hraničního železničního přejezdu mezi
Dolní Poustevnou a Sebnitz.
11. září došlo k teroristickému útoku na Světové obchodní centrum
v New Yorku.
V říjnu byly na sportovní hale umístěny sluneční kolektory, které budou v objektu sportovní haly ohřívat až 2000 litrů vody.
(čerpáno z místní kroniky psané panem Janem Bednářem)

ROČNÍBILANCEVCENTRUSETKÁVÁNÍ
I v roce 2017 probíhaly v Centru setkávání tradiční akce, jako je tomu
každým rokem od uvedení tohoto zařízení do provozu. Svatby, besedy,
výstavy, koncerty, představení pro žáky ZŠ, planetárium, akademie, semináře, vítání občánků a samozřejmě návštěvy turistů z domova i zahraničí. Celkový počet akcí v tomto roce se zastavil na čísle 39. Co se týká
počtu návštěvníků za tento rok, dostáváme se k číslu 2820. Centrum
setkávání má v provozu i facebookovou stránku, kde jsou k nalezení základní informace, fotodokumentace z uskutečněných akcí i upozornění
na akce následující, či případné změny v otevírací době.

VÁNOČNÍ AKADEMIE

Poslední děti na zemi
Brallier Max
Na město udeřila apokalypsa.
Ulicemi se plíží zombie a další
nestvůrné obludy… Třináctiletý Jack si vytvořil útočiště ve

Dne 19. 12. proběhla v Centru
setkávání Vánoční akademie, kterou připravili žáci školy Gabriely
Pelechové. Pásmo dostalo název
Letem světem a děti nás provedly
několika zeměmi. Zahájení se konalo v Dánsku, takže nemohla chybět
pohádka Sněhová královna. Potom
jsme se přenesli do anglicky mluvících zemí a vyslechli si anglickou
koledu v originále. V Čechách nás nejprve čekala příprava dárků pro
Ježíška s německými pomocníky a česká mikrokomedie Nebeské měření. Následoval skok do Německa za Frau Holle a opět návrat do Čech ke
společnému zazpívání vánoční koledy. Děkujeme za krásné odpoledne.

leden 2018
po střechu vyzbrojil praky.
Bloumajícím příšerám, a už
vůbec ne děsivě chytré obludě
jménem Blarg, ale nemůže
odolávat sám. Proto spojil své
síly s Quintem, Dirkem, Tulákem a June. Má tahle partička nějakou šanci na přežití?

Božena Němcová očima kluka, který nechtěl číst Babičku
Tomáš Němeček
Nejslavnější česká spisovatelka
je dnes postrachem lecjakého
školáka, kterého nebaví povinná četba. Ale věděli jste, že na
Boženu Němcovou nasadila
rakouská císařská policie tajné agenty, aby ji hlídali jako
nebezpečně bystrou a vlivnou
osobu? A napadlo vás, že kdyby se narodila v dnešní době,
byla by z ní reportérka nebo
hvězda Facebooku? Víc se dozvíte ve čtvrtém díle edice Velikáni do kapsy, ve kterém její
příběh zkoumají kluk, který
nechce číst Babičku, jeho češtinářka a do toho jim mluví
manžel Boženy Němcové.

stromovém domě, který obehnal vodním příkopem a až

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

leden 2018

Poustevník

VÁNOČNÍ TURNAJ

Mezinárodní vánoční turnaj mladých nadějí o pohár SK Stap Tratec za spoluúčasti Schrödingerova institutu ve Vilémově
Za účasti 9 týmů přípravek do 10 let a 4 týmů mladších žáků do 12
let pod patronací Schrödingerova institutu proběhl ve sportovní hale ve
Vilémově Mezinárodní vánoční fotbalový turnaj. Hrálo se 1x8 minut,
ve třech skupinách (A1, A2 a B). Ze skupin A1 a A2 postoupili vítězové
do finále. Skupina B pak skončila tabulkou. Finále A1 – A2 si zahráli
suverénní vítězové skupin, a sice Varnsdorf B a německý celek ze Sebnitz. V souboji nakonec byli šťastnější varnsdorfští mladíci, kteří vyhráli v poměru 4:3. Všech devět účastníků do 10 let – Vilémov, V. Šenov,
Lipová, D. Poustevna, Šluknov, Mikulášovice, Varnsdorf A a B a Sebnitz obdrželo za pořadí krásné ceny, věnované Schr. institutem a vítěz
k tomu i krásný pohár. Odměněni byli i nejlepší jednotlivci a to nejlepší
hráč – Döring ze Sebnitz, nejlepší střelec – Holenda (dal 6 gólů) a nejlepší brankář – Zich, oba dva z týmu Varnsdorfu B. Skupinu B vyhrála
D. Poustevna před Mikulášovicemi a V. Šenovem. Nejlepším hráčem byl
Kozák z Mikulášovic, brankářem pak Vlach z V. Šenova a střelcem Holub z D. Poustevny se 4 zásahy.
Celou akci sponzorovaly – Schrödingerův institut Rumburk a SK Stap
Tratec Vilémov.
Naše výsledky:
a) do10-ti let: Hauser – Kramer, Šolc, Jírovský, Kalčík
D.P. - V. Šenov 0 – 2
- Lipová 0 – 0
- Varnsdorf B 0 – 2
- Vilémov 0 – 1
Klukům se turnaj vůbec nepovedl. Nevstřelili ani jednu branku, vše
prohráli a obsadili předposlední 8. místo.
b) do 12-ti let: Hauser – Liška, Bareš, Holub, Ungr
D.P. - Mikulášovice 1 – 2 Holub
- V. Šenov 1 – 0 Holub
- Šluknov 2 – 0 Holub 2
Přes úvodní prohru (asi vlivem nerozehranosti – přijeli jsme těsně
před prvním zápasem) jsme zbylé dva zápasy a i skupinu vyhráli.
P. Kramer, J. Bareš

HASIČI

Školení povodňových hlídek Ehrenberg
Hasiči z Dolní Poustevny se účastnili 16. 9. 2017 školení pro členy povodňových hlídek v Německém Ehrenbergu. Školení zajišťovala
společnost DWA. V rámci školení se naši hasiči dozvěděli o organizaci
a postupech při povodni na území Saska. Po teoretické části byla naplánována praktická ukázka stavění hrází z pytlů, zabezpečení objektů, aj.
Hasiči tak mohli porovnat postupy na Saské straně s těmi na České straně. V rámci projektu je naplánována ještě celodenní ukázka na rok 2018.
Společný výcvik hasičů na vodním kanále
Ve dnech 29. 9. -1. 10. 2017 absolvovali hasiči z Dolní Poustevny a německého Gossdorfu náročný výcvik na vodním kanále ve Veltrusech.
Projekt „Ukažme vodě hranice“ je zaměřen na povodně a další živelné
katastrofy. Proto byl v rámci projektu uskutečněn společný výcvik hasičů z české a německé strany. Výcviku se účastnilo celkem 21 hasičů. Celé
školení po odbornostní a bezpečnostní stránce zastřešovala Vodní záchranná služba Českého červeného kříže z Jablonce nad Nisou. V pátek
proběhla teoretická část, kdy hasiči byli seznámeni s prostředky, které
budou používat k výcviku a s bezpečnostními pokyny. Sobotu a v neděli probíhal praktický výcvik na vodním kanále ve Veltrusech. Hasiči si
vyzkoušeli pohyb ve vodním toku, sebezáchranu, záchranu osoby z vodního toku, ze břehu i záchranu osoby pomocí upoutaného záchranáře.
Dále si hasiči vyzkoušeli několik typů plavidel a jejich ovládání. Hasiči
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získali osobní zkušenost, co dokáže vodní živel. Že i malý potok, když
se rozvodní, může být nebezpečný a hasiči musí dbát v případě povodní
na svou bezpečnost. Společný výcvik je pak přínosem pro budoucí spolupráci, kdy hasiči jsou vyškoleni v jednotném postupu činností. Poděkování patří za odborné vedení výcviku členům Vodní záchranné služby
ČČK Jablonec nad Nisou.
Exkurze v Drážďanech
Hasiči z Dolní Poustevny společně s hasiči z Gossdorfu navštívili dne
21. 10. 2017 Integrované operační středisko hasičů v Drážďanech. Exkurze byla rozdělena do dvou částí. První část byla teoretická. Připravená prezentace vysvětlila organizaci a strukturu řízení mimořádných
událostí na operační úrovni. Další část byla samotná návštěva operačního střediska, kde bylo prakticky ukázáno, jak dochází k přijetí události
a vyslání zásahových složek k této události. Tato exkurze byla za plného
provozu, a za cca 30 min prohlídky bylo řešeno 8 pracovníky několik
událostí. Na závěr byla diskuze, kde si hasiči mohli vyměnit zkušenosti.
Zásadním rozdílem mezi českým a saským operačním střediskem hasičů je ten, že v Sasku hasiči vysílají i zdravotní záchrannou službu k pacientům. Dále byla naplánována exkurze letiště v Drážďanech. Hasiči
měli tak možnost se dostat do míst, kam se normální pasažér nedostane.
Pod vedením letištního personálu trvala exkurze cca jeden a půl hodiny
a hasiči navštívili i hasičskou stanici na letišti. Celý výlet organizovali
hasiči z Gossdorfu a byla to další akce v rámci projektu „Ukažme vodě
hranice”.
Richtfest v Gossdorfu
Dne 21. 11. 2017 byli zástupci města a hasičů z Dolní Poustevny pozváni
na “Richtfest” (glaicha) stavby hasičárny. Jednalo se o oslavu spojenou
s dokončením hrubé stavby hasičské zbrojnice v Gossdorfu. Stavba byla
započata počátkem srpna. Dnes je již hrubá stavba postavena. Celkové
dokončení stavby je plánováno v polovině roku 2018. Tato stavba je
realizována v rámci projektu „Ukažme vodě hranice”.
Ing. Jan Diessner

Bruslení dětí a mládeže
v Rumburku
Šestiměsíční bruslení, nejen dětí, se pomalu přehouplo do své druhé půlky, a tak je čas na bilancování. Autobus odjíždí stále každou
sobotu v 10:00 od lékárny. Změna nastala v tom, že rumburská část
bruslařů už nečeká na varnsdorfskou a odjíždí v 13:00 z Rumburku
zpět. Další změnou je to, že Dolní Poustevna zakoupila devět párů
nastavitelných bruslí od malých po velké velikosti. Tyto jsou k zapůjčení pro děti, které nemají vlastní brusle. Takže rodičové, jejichž děti
brusle nemají, mohou své ratolesti klidně na bruslení poslat. K dispozici jsou i hrazdy pro úplné začátečníky. A pokud si chtějí rodiče
také zabruslit, mohou jet též s námi. Tento projekt je hrazen z fondu
Euroregionu Nisa za spoluúčasti Dolní Poustevny a je pro všechny
účastníky zcela zdarma!
Radek Sádovský

VÁNOČNÍ DUHA
Třetí kolo soutěže DUHA konané 7. prosince v Domě kultury ve Šluknově se neslo v duchu Vánoc. Žáci sedmých tříd měli za úkol z krouceného drátu vyrobit vánoční ozdobu 2D či 3D tvaru. Úkol to byl pro
mnohé zapeklitý, protože se nejprve museli naučit pracovat s akuvrtačkou, aby drát správně zkroutili. Náš holčičí tým složený ze sester Sádovských, Natky Karpíškové, Týnky Šolcové, Aničky Hošicové a Lindy si
s vrtačkou jednoduše poradily a pustily se do práce. Na tvoření měly
pouhou hodinu, a proto nestihly vše vypracovat dle svých představ. Nakonec vytvořily 3D vánoční strom s ozdobami, kometou, sobem a textem, kterým popřály všem šťastné Vánoce. Pomocí vlašských ořechů si
žáci sami ohodnotili svá díla. Bohužel náš výtvor ostatní žáky příliš nezaujal a skončili jsme až na 7. místě.
Mgr. Blanka Rožánková
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MVDr. Václav Žáček
Tel: 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá
731 107 987

Srpen

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ

8

Září

Červenec

7

ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota
14:30 – 15:30

9

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

Říjen
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8
15
22
29
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Odběry krve (úterý až pátek)
07:00 – 07:30

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

DĚTSKÝ LÉKAŘ

Listopad
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20 21
27 28

Komenského 409
(u bytovky nad školou)
407 82 Dolní Poustevna
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Lékař MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra - Jitka Nedvědová
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pondělí - sudé týdny r. 2018 : svoz tříděného odpadu v zelených pytlích
státní svátky
měsíční svoz domovního odpadu - první úterý v měsíci
čtrnáctidenní svoz domovního odpadu - úterý v sudém týdnu
týdenní svoz - každé úterý
předpokládaný mobilní svoz - Nebezpečného odpadu
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Odpadový kalendář 2018
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Dolní Poustevna
PO -7-10.30 sestra
Út - 7 -12.30 sestra
8.30 - 10.30 lékař
Čt - 7 - 13 sestra
10 - 12 lékař
Pá - 7 -13.30 sestra
Vilémov
Po - 11 - 15 sestra
12 - 13 lékař
Út. - 13 - 15 sestra
PORADNA ZŮSTÁVÁ V PONDĚLÍ 8-9 HOD., POPŘÍPADĚ
K LÉKAŘI DLE DOMLUVY.

otevřené sběrné místo pro elektriospotřebiče a objemný odpad

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST

sobota v sudém a čtvrtek v lichém týdnu

Lužická nemocnice
a poliklinika

2018
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MUDr. Josef Kořínek
Lesní 26, Rumburk
tel. 412 332 535
Pondělí – pátek 18:00 – 21:00
So, Ne, svátky 10:00 – 19:00

