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ZMĚNY V ZASTUPITELSTVU
Jako starosta města bych měl informovat
naše občany o tom, že se během ledna, udály významné změny ve složení zastupitelstva
města. Nejprve, na začátku roku, rezignoval na
pozici zastupitele pan Kučera a na jeho místo,
dle výsledků voleb, usedl pan Kuchař. Na veřejném zastupitelstvu, 20. ledna, byl šesti hlasy
zvolen pan Jemelka novým místostarostou. A
hned následující den po zastupitelstvu rezig-

noval na pozici zastupitele i předsedy finančního výboru pan Jirman. Náhradníkem za něj,
dle výsledků voleb, je pan Holec. Pan Kuchař
již složil slib, na pana Holce slib čeká na nejbližším veřejném zastupitelstvu.
V dalších odstavcích jsem chtěl podat svůj pohled na příčiny i důsledky těchto změn, ale dostal jsem několik dobře míněných rad, abych
tak nečinil, protože občané již nechtějí slyšet

bulvární a negativní zprávy. Takže už jen jeden
poslední odstavec.
Šest hlasů z devíti je v demokracii naprosto
zřejmá převaha a musí se respektovat. Místostarosta mi při našem prvním pracovním
setkání slíbil, že bude nápomocen v každém
případě. Přeju mu, ať se mu daří a ať pracuje
pro blaho města.
Vladimír Tesařík - starosta

ZDE SE SETKAJÍ PŘÁTELÉ
V prosinci 2015 proběhla v sebnitzské firmě
Wea schůzka mezi městy Dolní Poustevna
a Hohnstein, za účelem projednání podání
žádosti o dotaci a následná příprava a průběh
projektu „Hohnstein – Zde se setkají přátelé“.
Znovu otevření železničního přejezdu z Dolní Poustevny do Bad Schandau a dále do Děčína, které se uskutečnilo 4.7.2014, s sebou
přineslo velkou šanci pro turistický a hospodářský rozvoj v celém pohraničním regionu.
Pro podporu rozvoje vznikl tento projekt, jehož cíl spočívá ve společném přeshraničním
setkávání a vzájemném poznávání se. Díky
tomu stoupne úroveň vzájemného povědomí

o obou regionech v turistické, kulturní a kulinářské oblasti.
Ve dnech 10. - 12. 6. 2016 se bude v německém městě Hohnstein pořádat třídenní akce.
Oba sousední regiony tam představí své tradice, kulturu a turistické atrakce a zajímavosti.
Němečtí a čeští obchodníci a turistické informační stánky se budou prezentovat ve venkovních prostorech. Kooperační partneři
představí svoji vlast na jevišti a k tomu bude
nabízena tradiční hudba. Na programu bude
také loutkové divadlo a jiná představení. Současně se uskuteční napoleonský bivak na napoleonském valu, na kterém se setká nesčetné

množství představitelů napoleonské doby
z Německa a Česka. Toto setkání bude doprovázeno přeshraničním školním projektem, při
němž se budou čeští a němečtí žáci zabývat
napoleonskou dobou.
Oba partneři chtějí pokračovat ve spolupráci
na společných aktivitách i nadále!

SPRŠ A SENÁTOR PÍŠÍ
HEJTMANOVI
Na základě podnětů od občanů ze Šluknovského výběžku, zaslal předseda Sdružení pro
rozvoj Šluknovska a starosta města Jiříkov pan
M. Maják, spolu se senátorem Z. Linhartem
dopis hejtmanovi Ústeckého kraje. Společně
žádají o pomoc při řešení systémového zabezpečení stomatologické pohotovosti v oblasti
celého regionu Šluknovska. V současné době
mohou občané z naší lokality využívat pouze
omezené možnosti střídavé zubní pohotovosti v Děčíně, přičemž s ohledem na vzdálenost
je tato služba výrazně limitována, především
pak pro seniory, osoby sociálně slabé a děti,
kteří v mnoha případech musí využívat často komplikované spojení hromadnými dopravními prostředky. Navíc společně také
poukazují na specifické sociálně ekonomické
prostředí s vysokou nezaměstnaností a s tím
souvisejícími dalšími negativními vlivy. V dopise je rovněž poukaz na zintenzivnění jednání o možnosti lepšího využívání (finanční
dostupnosti) komplexní zdravotní péče speciálně v příhraničí ve spolupráci se Svobodným
státem Sasko.
Miroslav Jemelka - asistent senátora
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KRABICE OD BOT

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

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444, 407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
kultura@dolnipoustevna.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota 11:00 – 16:00 (každý lichý týden)
Od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016 otevřeno
každou sobotu 11:00 – 16:00.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Vilémovská 126, 407 82 Dolní Poustevna

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

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

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

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města Dolní Poustevna bude
zasedat ve středu 24. 2. 2016 v 17:30 v zasedací místnosti Městského úřadu Dolní Poustevna.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za přání k narozeninám, za dárek
a panu starostovi za milou návštěvu.
Eva Kreibichová

OMLUVA
Žádám o zveřejnění omluvy obyvatelce
z Dolní Poustevny, Nad parkem 155, za oslovení „Ty stará krávo“, které jsem použila
ve středu 13.1.2016. Za oslovení „krávo“
se omlouvám. Vše ostatní, co jsem řekla, je
pravda.
Oberreiterová Galina

Krabice od bot mají dlouholetou tradici, sbírka byla jako první realizována ve Spojených
státech a následně v Západní Evropě. A o co
vlastně jde? Smyslem této akce je, že děti pomáhají dětem. Ne každá rodina si může dovolit kupovat svým dětem vánoční dárky. Děti,
které tuto skutečnost nezažily, mají sociální
cítění a jsou ochotny připravit svým vrstevníkům z chudších rodin tzv. krabici od bot plnou
vánočních dárků. Krabice jsou vždy označeny pohlavím dítěte a věkovým rozmezím pro
koho je krabice určena. V těchto krabicích jsou
smysluplné a užitečné dárky jako např. oblečení, hygienické potřeby, školní pomůcky, drobné sladkosti a hračky. Jako v předešlých letech
tak i v roce 2015 jsme měli možnost týden
před vánočními svátky potěšit děti ze sociálně slabých rodin také i u nás ve Šluknovském
výběžku, kde bylo rozdáno přibližně 350 dárkových krabic. Iniciátorem této akce je Diakonie Českobratrské církve evangelické. Koor-

dinace na Šluknovsku se ujala Kostka Krásná
Lípa, která oslovila různé organizace a zajistila
svoz do zázemí a následně roztřídění krabic
dle požadavků sociálních a terénních pracovníků. Tímto bychom chtěli poděkovat dárcům vánočních krabic od bot a to studentům
Gymnázia Rumburk a paní učitelce Dagmar
Fohlové, dětem ze Základní školy v Dobříši
a Ev.–Luth. Dietrich–Bonhoeffer–Kirchgemeinde Chemnitz. Krabice předávali za Kostku
pracovníci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Terénního programu a dále pracovníci Teen Challenge, Města Šluknov – sociální odbor, Města Rumburk – sociální odbor,
Cedru – komunitní spolek, Oblastní charity
Rumburk a Integrovaného centra Horní Poustevna.
Tímto všem velice děkujeme.
Za komunitní centrum Kostka Krásná Lípa,
Ilona Weinerová

Dolní Poustevna - přehled rozpracovaných dotačních žádostí
a projektů pro rok 2016
Projekt

Poskytovatel Výše dotace (Kč)
dotace

Stav realizace projektu

Varovný protipovodňový OPŽP ČR
systém v Dolní Poustevně
Zateplení objektu
Mateřské školy v Dolní
OPŽP ČR
Poustevně
Zateplení objektu č.p.
192 (ZŠ a PŠ Gabriely
OPŽP ČR
Pelechové)

1.678.200,-

17. Mezinárodní loutkový Ústecký kraj
festival 2015

100.000,-

Asistenti prevence
kriminality 2015
Oprava hřbitovní kaple
v Dolní Poustevně
Oprava hřbitovního kříže
v Dolní Poustevně
Skate park pro děti
Oprava komunikace ulice
Lesní a ulice Na Kopci

MV ČR

283.000,-

MMR ČR

300.000,-

čeká se na vyjádření ÚK
k závěrečnému vyhodnocení
akce
zpracovává se závěrečné
vyhodnocení akce
zpracovává se závěrečné
vyhodnocení akce

MMR ČR

99.500,-

podaná žádost na MMR ČR

MMR ČR

400.000,-

podaná žádost na MMR ČR

MMR ČR

586.640,-

podaná žádost na MMR ČR

Ukažme vodě hranice
- projekt hasičů v Dolní
Poustevně

Program
spolupráce
mezi ČR
a Saskem

34.998.760,-

probíhá připomínkování ze
strany ÚK k podané žádosti

Hospodaření v lesích na
r. 2016 v Dolní Poustevně
18. Mezinárodní loutkový
festival v Dolní Poustevně
Asistenti prevence
kriminality 2016
Hohnstein - "Zde se
setkají přátelé"
Zpracování "Územního
plánu" pro Dolní
Poustevnu
Zpracování projektové
dokumentace
k rekonstrukci půdní
vestavby na II. stupni ZŠ
v Dolní Poustevně
Rekonstrukce půdní
vestavby na II. stupni ZŠ
v Dolní Poustevně
Výstavba chodníku u ZŠ I.
stupně v Dolní Poustevně
Výstavba chodníků ulice Vilémovská v Dolní
Poustevně

Ústecký kraj

95.145,-

podaná žádost na ÚK

Ústecký kraj

70.000,-

zpracování žádosti

MV ČR

486.000,-

zpracování žádosti

Euroregion
Labe

bez finanční
podaná žádost na Euroregion
spoluúčasti města Labe

MMR ČR

101.960,-

3.364.247,70
1.499.770,-

zpracovává se závěrečné
vyhodnocení akce
čeká se na vyjádření SFŽP ČR
k závěrečnému vyhodnocení
akce
zpracovává se závěrečné
vyhodnocení akce

podaná žádost na MMR ČR

POV ÚK 2017 50.000,-

zpracování žádosti

IROP

vyhlášeno výběrové řízení
na zpracovatele projektové
dokumentace

POV ÚK 2016

zpracování rozpočtu k projektu

SFDI ČR

zajištění veškerých podkladů
pro podání žádosti o vydání
stavebního povolení

únor 2016
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INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
PŘIPOJOVÁNÍ OBJEKTŮ NA NOVOU KANALIZACI ZAKONČENOU ČOV
Připomínáme občanům, kterým již byla zřízena
kanalizační přípojka, zakončená na veřejné
části, jejich povinnost se na tuto novou
kanalizaci připojit. Samotnou povinnost se
připojit ukládá zákon č. 274/2001 Sb., vodní
zákon v platném znění. Pro samotné přepojení
objektu uvádíme následující postup.
1. Před samotnou realizací je nutné nahlásit
tento záměr na varnsdorfskou pobočku

provozovatele SČVK paní Jínovou (tel.
412 374 637 nebo na mobil. 607830520),
která zajistí odečet vodoměru popř. upřesní
podrobnosti k napojení na novou kanalizaci.
2. Provedení samotné realizace kanalizační
přípojky
soukromé
části
nejvhodněji
odbornou
firmou
nebo
oprávněným
pracovníkem.
3. Před zahrnutím přípojky je nutné nahlásit

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení
o uložení zásilky a výzvy s poučením
na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte
hlášen trvalý pobyt. Uložením oznámení
o uložení zásilky a výzvy s poučením
na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou
po uplynutí lhůty deseti dnů splněny
podmínky fikce doručení;
desátým dnem se považuje písemnost

za doručenou. Upozorňujeme, že i nepřevzatá
písemnost nabude právní moci a stane se
tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti
adresátem neznamená, že
po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože
o tom nebyl srozuměn. Řízení pokračuje
dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat
např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto
chováním pouze vlastní osobu.

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních
dokladech účinné od 1. 1. 2016
Podat žádost o vydání cestovního pasu
a vyhotovený jej převzít bude možné
na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností. Vydávajícím úřadem
uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad
obce s rozšířenou působností, u kterého
občan požádal o vydání cestovního pasu.
V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí,
že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu,
bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno
správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento
správní poplatek bude vybírán při převzetí
cestovního pasu.
Občanům,
kteří
potřebují
urychleně

vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá
ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas
s biometrickými údaji s platností na 10 let,
občanům mladším 15 let s dobou platnosti
na 8 let. V tomto případě bude možné hotový
doklad převzít pouze v místě podání žádosti.
Správní poplatek za vydání cestovního pasu
s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních
dnů činí 4000 Kč, pro občany mladší 15 let
2000 Kč.
Zároveň se ruší vydávání cestovních pasů bez
biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do
15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

Některé změny spojené s novelou zákona o občanských
průkazech účinné od 1. 1. 2016
Platnost občanského průkazu občanů starších
70 let
Občanské průkazy se občanům starším 70
let budou nově vydávat s platností na 35 let
od data vydání dokladu. V případě změny
některého údaje zapsaného v takovém
občanském průkazu (např. údaj o místě
trvalého pobytu) bude však přesto nutné
občanský průkaz vyměnit.
Převzetí vyhotoveného občanského průkazu
na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností
I nadále bude možné podat žádost o vydání
občanského průkazu na kterémkoliv obecním
úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž
vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu
bude ten obecní úřad obce s rozšířenou

působností, u kterého občan požádal o vydání
občanského průkazu. V případě, kdy občan
při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
na jiném úřadu, bude převzetí občanského
průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který občan uvede v žádosti,
zpoplatněno správním poplatkem ve výši
100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán
při převzetí občanského průkazu.
Vydání občanského průkazu po dovršení
15 let věku
Pokud má občan trvalý pobyt na území
České republiky a nemá občanský průkaz, je
povinen požádat o jeho vydání po dovršení
15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy
dosáhl věku 15 let.

tento stav pro revizní podklady na místní
správu majetku panu Kohoutovi na tel.
412 397 203 popř. 602 195 961 nebo
technikovi SČVK Varnsdorf panu Mládkovi
na tel. 724 113 040. Následně může být
přípojka zahrnuta.
4. Po dokončení přípojky je nutné sepsání
nové smlouvy na odvádění odpadních vod.
Tento úkon zajišťuje paní Jínová ze SČVK
Varnsdorf.
Provozovatel kanalizace přislíbil opětovné
poskytnutí Mobilní kanceláře pro uzavírání
smluv se SČVK tak, jak bylo poskytováno
v minulém roce. Termín přistavení této
kanceláře bude po upřesnění zveřejněn
v
následujícím
vydání
Poustevníka.
Do zajištění přistavení zmiňované kanceláře
umí paní Jínová zájemcům o napojení zaslat
smlouvu korespondenčním způsobem, aby
nemuseli za tímto účelem jezdit do pobočky
ve Varnsdorfu.
Dále připomínáme, že úhradu revizní zprávy
napojení kanalizační přípojky za fyzické osoby
hradí Město Dolní Poustevna, které na měsíc
únor plánuje oslovení občanů, u kterých
k přepojení doposud nedošlo.
Josef Kohout

ODPADY
Po intenzivním jednání se nám podařila
dohoda se svozovou firmou, že se opětovně
vrátí vývozy čtrnáctidenních popelnic
do sudých týdnů.
SVOZ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
pondělí v sudém týdnu
8. a 22. února
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU
týdenní vývoz – každé úterý
čtrnáctidenní vývoz – úterý v sudém týdnu
9. a 23. února
měsíční vývoz – první úterý v měsíci
2. února
SBĚRNÉ MÍSTO PRO OBJEMNÝ ODPAD,
BIOODPAD, ELEKTROODPAD A ŽELEZO
sobota v sudém a čtvrtek v lichém týdnu
4., 13., 18. a 27. února

Nabídka kapely DIXIE
Dovolujeme si Vám nabídnout kapelu DIXIE
pro různé akce pro seniory. Kapela čítá
5 hudebníků. Repertoár lidové skladby
českých autorů. Hodinová sazba 5 hudebníků
1.250 Kč. Doprava 2x osobní automobil dle
současné sazby 3,70 Kč na km.
Kontakt: kapela DIXIE, VilemPfeffer@seznam.
cz.
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ZIMNÍ OLYMPIÁDA
Letošní zima nám moc sněhu nenadělila.
Přesto jsme se mohli s dětmi ze školní družiny
ve čtvrtek 21. 1. 2016 vrhnout na zimní radovánky. Místem uskutečnění dalšího ročníku
Zimní olympiády byl opět kopec pod kostelíkem. Každý soutěžící si vyzkoušel „ rychlobruslení na tácku „, psí spřežení na igelitu“ a
také předvedl svou zdatnost při jízdě na bobech. Tři nejlepší závodníci z obou oddělení
vyhráli medaili, sladkost a diplom za odvahu
a šikovnost. Všichni účastníci zdolali úkoly
na jedničku a už se těší na další ročník.
vychovatelky ŠD

únor 2016

Kdo si hraje, nezlobí aneb Postav si svého robota
Po celou dobu své existence
se rumburské gymnázium
zaměřuje na to, aby důkladně připravilo své žáky pro
jejich další studium v celém
spektru vysokých škol. Již
od 2. ročníku studia si mohou studenti volit
jeden ze čtyř tematicky zaměřených studijních bloků, podle toho, na který typ vysoké
školy by se v budoucnu chtěli přihlásit. Jedná
se o blok přírodovědný, humanitní, jazykový
a matematicko-technický. O smysluplnosti
rozdělení výuky do čtyř bloků svědčí úspěchy
absolventů při přijímacím řízení na vysoké
školy. Letos např. nastoupilo na vysoké školy
90% absolventů, největší část na vysoké školy
ekonomické (22%), stejný počet pak na vysoké školy technické a přírodovědné (22%).
Další studenti (13%) našli uplatnění na humanitních vysokých školách, ostatní pak na vysokých školách pedagogických, vojenských,
sportovních a jiných.
Dnešní článek se věnuje právě posledním
úspěchům matematicko-technického směru
na škole. Rumburské gymnázium otevřelo
v letošním školním roce jako novinku kroužek robotiky. Vedou ho Ing. Jaroslav Klinský
a Mgr. Robert Seifert. Členové kroužku se už
po necelých dvou měsících práce zúčastnili
Robosoutěže 2015 pro střední školy. Tu pořádá Katedra řízení ČVUT FEL Praha. Tříčlenné
týmy mají za úkol postavit a naprogramovat

robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS®
tak, aby splnil zadaný úkol. Letošním úkolem
bylo projet hrací plochu a uhasit požáry představované červeným světlem. Konstrukce
i naprogramování robota bylo na umu členů
týmu. Naše dva týmy (AnNiTy - Andrea Svatošová, Nikola Gottlieberová a Kristýna Zahejská a Spalovač - Jan Koštejn, Tomáš Brandejský
a Vojtěch Janeček) se úspěšně probojovaly až
do semifinále a při naší první účasti obsadily
5. – 8. místo z 21 týmů, což je výtečný výsledek
vzhledem k možnosti práce pouze na zapůjčených stavebnicích z ČVUT FEL a krátkému
času existence kroužku.
Do podobné zájmové oblasti spadá také
soutěž Bobřík informatiky, kterou pořádá již
osmým rokem Jihočeská univerzita České Budějovice. Soutěžící vyplňují interaktivní test
na počítači ve webovém prohlížeči. Otázky
nevyžadují žádné „speciální“ informatické
dovednosti. Jedná se o úkoly z oblasti porozumění informacím, řešení logických problémů,
algoritmizace a užití informačních technologií
v praktickém životě. Krajské kolo je určené
pro 30 nejúspěšnějších řešitelů daného kraje
a gymnázium bude letos zastupovat 8 žáků,
což je více než čtvrtina účastníků.
Řada studentů se zapojuje i do dalších matematicko-technických soutěží, např. do Turnaje
mladých fyziků, Fyzikální, Astrofyzikální či Matematické olympiády, do soutěže Junior náboj, Pythagoriága, Genius logicus aj. I v nich
získali žáci Gymnázia Rumburk za poslední
léta řadu úspěchů v krajských i celostátních
kolech.
Ing. Jaroslav Klinský+ájé

ZIMNÍ VÝPRAVA
Ve středu 27. 1. se v budově I. stupně ZŠ a MŠ Dolní Poustevna uskutečnil zápis do 1. třídy.

AKCE ŠKOLY NA ÚNOR
11. 2. Duha ve Velkém Šenově (HV, VV
a keramika)
16. 2. Sférické kino (sférický projekční
systém uvnitř pojízdné kupole)

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ÚNOR
1. 2. - 5. 2 Karnevalový týden - dopoledne
16. 2.
Návštěva sférického kina „Začarovaný korálový útes“ dopoledne tělocvična II.st. ZŠ
Zimní olympiáda s rodiči - datum bude
upřesněn - odpoledne dle počasí

V rámci rozvoje environmentální výchovy
u dětí předškolního věku jsme za krásného
zimního dopoledne s dětmi z mateřské školy
podnikli zimní výpravu s cílem Čtverec. Děti
vybavené batůžky se svačinkou nejen pro
sebe, ale i pro lesní zvířátka, vyrazily hned
po svačině se všemi zaměstnanci zařízení.
Cestou si děti užily plno sněhu, pozorovaly
zimní krajinu, poznávaly stopy zvířat, prošlapávaly cestičky. Po občerstvení přišlo na řadu
vybalování dobrůtek pro zvířátka, která právě v zimním období potřebují pomoc od lidí
pro úspěšné přežití. Za chvíli byl krmelec plný
suchého pečiva, jablíček, oříšků, kaštanů, kukuřice, slunečnice. Po vydatném obědě v myslivecké chatě jsme se vypravili na zpáteční
cestu do mateřské školy. Všichni, i ti nejmenší
výpravu zvládli na výbornou a do školky dorazili zdravě unavení a plní dojmů.
J. Jirmanová
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POVĚSTI, PŘÍBĚHY A ZAJÍMAVOSTI ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
Pověst o založení Pousteven

Za dávných časů pokrývaly většinu území
dnešního Šluknovska husté pralesy. Stejně
tak tomu bylo i v místech, ve kterých dnes leží
Dolní i Horní Poustevna.
V hloubi hustých lesů, v údolí pod čedičovým
vrchem Špičákem (dnes na mapách Poustevník), se v dávných dobách usadil klid hledající,
zbožný poustevník, jehož jméno bylo již dávno zapomenuto. Zbudoval si poustevnickou
chýši a žil nerušeným životem ve službě Bohu.
Živil se pouze tím, co mu skýtal les a protékající potok, nad jehož dolním tokem si později
vybudoval ještě jednu podobnou chýši. Obě
tyto poustevny pak střídavě obýval. Téměř nikdy nebo jen zcela vzácně spatřil lidskou tvář
a neměl tudíž ani tušení, že ve vzdálenějším
a již obydlenějším Sasku, tehdy ještě Míšeňsku
,zuří válka, která připravila mnoho lidí o majetek i přístřeší a mnohé i o život. Ti, kteří přežili,
se rozprchli do okolních, dosud neobydlených
krajů, tam v hustých lesích před drancujícími
vojsky nalezli klid a bezpečí. Tak se stalo, že
i poblíže poustevníkových chýší začalo být
náhle rušno. Mnoho rodin i jednotlivců, které
válka krutě postihla a kteří museli opustit své,
již po několik generací obývané domovy, se
rozhodlo hledat klid, mír a nové štěstí v těchto
končinách.
Do mohutných kmenů staletých dubů, buků
a jasanů se zařezávaly pily a zatínaly sekery,
z tohoto pokáceného dřeva bylo dále vyráběno různé, i když mnohdy primitivní, ale tolik
potřebné nářadí pro život. Štíhlé jedle, smrky
a borovice byly poráženy, aby z jejich kmenů
byly tesány trámy, prahy, prkna a jiný, tehdy
téměř jediný stavební materiál k výstavbě
nových obydlí. Noví osadníci se téměř ihned
seznámili se zbožným poustevníkem, který se
stal jejich rádcem při poznávání nového kraje,
pomocníkem při výstavbě nových obydlí, těšitelem ve svízelných chvílích, léčitelem nemocí
i úrazů a učitelem v křesťanské víře.
Není již známo, kdy a jak onen dobrý muž
skonal, je však zcela jisto, že když se rozrostl
počet domů i obyvatel, byla tato místa na připomenutí jeho pousteven také Poustevnami
nazvána. Vesnička u jeho původní poustevny
pod vrchem Špičákem byla nazvána Horní
Poustevnou a vesnička při jeho poustevně
na dolním toku potoka pak byla pojmenována
Dolní Poustevnou.
Jakýsi zámožný šlechtický rod pak postavil
nad Poustevnou hrad, po kterém jsou dodnes
patrné, avšak zanikající stopy. Jméno tohoto
rodu už také není známo, ale říká se, že jeden
z jeho příslušníků měl tři dcery, a sice Markétu, Karolínu a Františku. Markéta pak založila
vesničku Markétu, její sestra Karolína Karlín
a po třetí sestře Františce byla pojmenována
dnešní Dolina, původním názvem Franzthal,
v českém překladu Františkovo údolí. Tolik vypráví stará pověst.
Poznámky k pověsti:
První zmínka o Poustevně pochází z roku 1228,
nelze však s určitostí zjistit, zda se jedná o Horní nebo Dolní Poustevnu. Podle některých
pramenů se zdá být Horní Poustevna o něco
starší než Dolní Poustevna, čemuž nasvědčuje
i pověst o jejím vzniku.
Již sám název obou obcí napovídá, že zde kdysi
skutečně jakési poustevny bývaly. Totiž v údolí
pod vrchem Špičákem, který je dnes na mapách uváděn jako Poustevník, žil koncem
12. a začátkem 13. století skutečný poustevník,

jehož jméno není sice známo, ale ví se, že si
zřídil dvě poustevny. Totiž když český král Přemysl Otakar II.vedl územní spory s míšeňským
biskupem Brunonem II.,dohodli se na vyměření zemské hranice, která byla stvrzena za účasti dvanácti šlechticů-rytířů smlouvou ze dne
7.května 1241, jež se o poustevníkovi zmiňuje. Právě při onom hraničním vyměřování byl
poustevník objeven a spolu s ním i obě jeho
poustevny. Výše položenou poustevnu, právě
tu pod Špičákem, nazýval „ober Einsiedelei“
(horní poustevna) a níže položenou, v blízkosti dnešního města Sebnitz (česky Žebnice),
nazýval „nieder Einsiedelei“ (dolní poustevna).
V blízkosti obou jeho pousteven, jak uvádí
pověst, začaly postupně vznikat osady, které
právě podle nich převzaly své názvy, a sice
Nieder a Ober Einsiedelei. V německém jazyce
došlo později ke zkrácení názvu a tak z Einsiedelei vznikl Einsiedel, z čehož nakonec vznikly
definitivní názvy Nieder a Ober Einsiedel pro
Dolní a Horní Poustevnu. Po vzniku samostatného Československa se i v češtině uváděly
od roku 1919 názvy Dolní Einsiedel a Horní
Einsiedel a to i navzdor tomu, že tehdy v obou
lokalitách žijící česká menšina užívala už dříve
místo názvu Einsiedel pojmenování Poustevna. K definitivnímu a ustálenému českému pojmenování na Dolní a Horní Poustevnu došlo
po druhé světové válce.
Podle ústního podání starousedlíků měla
poustevníkova horní poustevna stávat někde
ve svahu nad Lobendavským potokem v blízkosti dnešní křižovatky cest ve středu obce.
Jeho dolní poustevna pak měla být v místech,
kde vedou kamenné schody od silnice k dnešní restauraci Fajnklub. V pověsti je i zmínka
o hradu nad Poustevnou, kterým je míněna
tvrz, která skutečně stávala nad Horní Poustevnou, na katastru Karlína. Není známa doba
jejího vzniku, i když vše nasvědčuje tomu, že
byla postavena pravděpodobně ve 13. století, avšak její význam začal velmi brzy upadat.
Tvrz byla mnohokráte přestavována, až zcela
změnila svůj charakter. Nejprve byla přeměněna na poplužní dvůr, později pak na správu
polesí a jak uvádí místopisec Josef Fiedler, říkalo se jí „Försterei“. Jako lesní správa sloužila
až do přelomu 20. století, kdy zde bylo polesí zrušeno a objekt, který už měl podobu jen
většího domu, převzalo Jednotné zemědělské
družstvo (JZD). V té době už začalo vinou nedostatečné údržby celé stavení i s přilehlými
budovami značně chátrat. Po přetvoření JZD
na Státní statek byl už celý objekt v troskách
a v sedmdesátých letech 20. stol. byl stržen
a srovnán se zemí.
Dnes na místě bývalé tvrze nalezneme pouze
její sotva znatelné stopy. Dochoval se pouze
nepatrný val a několik starých stromů. Přejdeme-li hráz rybníka v Karlíně, silnicí do Horní Poustevny, asi 100 metrů za železničním
přejezdem na vrcholku stoupání, můžeme
toto místo na levé straně spatřit jako součást
areálu pily V. Žáka. Někdy je lokalizována tvrz
níže od tohoto místa, blíže k železničnímu viaduktu, ale valy, které tam jsou, vznikly nejspíše terénní úpravou při stavbě železniční trati
a viaduktu mezi oběma Poustevnami. Jakkoliv
pověst, zřejmě až na malé výjimky, odpovídá
realitě, pak její samotný závěr je zcela jasným
výplodem fantazie tehdy prostého lidu a se
skutečností nemá nic společného. Totiž v dobách založení Markéty, Karlína a Doliny, sídlili majitelé panství na zámku v Lipové, tehdy

Hanšpachu a žádný z nich neměl tři dcery se
jmény Markéta, Karolína a Františka.
Markéta byla s největší pravděpodobností
založena kolem roku 1667 hraběnkou Markétou Slavatovou z Chlumu. Je však docela dost
možné, že osada je starší a mohla obdržet svůj
název po hraběnce Markétě ze Šlejniců, která
kolem roku 1584 žila v Lipové, na jejímž panství Markéta byla.
Karlín byl založen hraběnkou Karolínou (Charlottou) ze Salm-Reifferscheidtu, rozenou hraběnkou z Ditrichštejna v roce 1750. Po ní byla
pojmenována také část Dolní Poustevny v malebném údolí Vilémovského potoka na Charlottenthal, dnes Karolinino údolí, známé až
do konce 2.svět.války jako výletní místo s přepychovou restaurací a jezírkem s lodičkami.
Sporné zůstává založení a pojmenování Doliny, která se až do konce 2. svět. války jmenovala Franzthal, s českým významem jako
Františkovo údolí nebo dolina. Zřejmě vděčí svému pojmenování hraběti Františkovi
ze Salm-Reifferscheidtu. Ovšem v dobách,
kdy tato osada náležela k poplužnímu dvoru
v Horní Poustevně, nesla název Hofeleiten, což
v českém překladu znamená „dvorní úbočí“
a kdy byla přejmenována na Franzthal, není
nikde spolehlivě doloženo.
Jednoduché to není ani s vrchem Špičákem.
Ten dnes nalézáme na mapách jako Poustevník, avšak zdejší obyvatelé jej stále nazývají
Špičák. Navíc jsou ve Šluknovském výběžku
Špičáky hned tři. Kromě toho nad Horní Poustevnou je Špičák ještě nad Varnsdorfem a mezi
Lipovou a Novým Hraběcím.
Eduard Steun

STŘÍPKY ČASU ROK
1978
16. 1. velká vichřice, která vyvracela stromy
a poškodila několik střech.
Letošního roku byla 2. 3. v SSSR vypuštěna
kosmická loď Sojuz 28. Na palubě lodi byla
dvoučlenná posádka – sovětský kosmonaut a velitel lodi Alexej Gubarev a československý kosmonaut-výzkumník Vladimír
Remek.
21. 4. slavnostní zahájení výstavy k 30. výročí
založení n. p. Centroflor.
Letošní 1. máj se konal ve Vilémově.
21. 5. a 8. 10. Proběhlo vítání nových občánků
na MNV.
V srpnu připravil Centroflor pro děti svých
zaměstnanců pionýrský tábor v Pleskotech.
Celoobecní závazek na rok 1978 je již k 31. 10.
1978 splněn na 137,3 procent a jeho plnění se
ještě v posledních 2 měsících navýší minimálně o 300 000 Kč hodnoty díla. Těžištěm všech
akcí je výstavba tělocvičny.
V roce 1978 nás navždy opustilo 17 občanů.
(čerpáno z místní kroniky psané panem Manfrédem Wolfem)
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PODĚKOVÁNÍ JE
NAMÍSTĚ, ALE …
„Dojala mne ta Výzva pro důchodce, zveřejněná
v posledním čísle vašich novin. Je více než ocenění
hodné, že se u vás na starší spoluobčany nezapomíná. Já mám jen štěstí, že mne zatím vozí manžel.
Sama bych už nedošla nikam“.
Těch pár řádků z dopisu naší kamarádky, profesorky, publicistky, společensky angažovaného člověka, kterému bohužel věk a nemoci velmi omezily
pohyblivost, uvádíme, protože sami také nabídku
přepravy na akce seniorů oceňujeme. Pan starosta má pravdu, že nám starším ten monitor nestačí,
rádi se sejdeme s „rovesníky“, pobavíme se, zavzpomínáme, zkritizujeme, pochválíme. A vůbec nám
nevadí, že se nám do našich diskusí občas míchají
pánové Alzheimmer a Parkinson.
Ale dovolíme si i reagovat na prosincové číslo, kde
starosta v článku zakonzervovat, zbourat nebo
zrekonstruovat, uvádí přehled všeho, co by mělo
zastupitelstvo řešit. Sice až na posledním místě výčtu, ale zaplať pánbů, že vůbec, je uveden i „stále
chybějící důstojný domov pro důchodce“.
Kdybychom v Poustevně nežili tak dlouho, moc
by nás to potěšilo. Ale pochybnosti máme velké.
Kdo si schovává Dolnopoustevenské posly, vydávané už od konce minulého století a různé volební
programy různých volebních uskupení, zjistí, že se
toto téma objevovalo dosti často. Možná, že by
se na radnici našly dokonce i projekty. Ale skutek
utek…
Zastupitelé to nemají lehké. Navíc jsou převážně
středního věku, takže asi nevidí tento problém tak
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My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám

naléhavě. Za dvacet let budou asi mít pohled jiný.
Navíc je svazuje nedostatek financí.
Ale těm občanům seniorského věku, zvláště pak
těm, co zůstali sami, by se pomoci mělo. Obdobná
zařízení jsou i v jiných místech Šluknovského výběžku. Ale člověk, který žil v Poustevně, by jistě dal
přednost prožití té poslední zhruba čtvrtiny života
ve známém prostředí mezi lidmi, které zná.
Téměř ideálním místem, ať už pro pečovatelský
dům nebo domov důchodců, by dle našeho názoru
byla budova bývalého učiliště, jehož ubytovací ka-

pacita je nevyužívána téměř patnáct let. Ale to už
je jiná otázka. Vyloučit by se ovšem nemusela ani
budova nádraží – část kapacity vyčlenit pro seniory.
Stejně tak by se asi neměl zcela vzdávat boj o získání financí, včetně prostředků z Evropské unie. Každý
musí vidět, co měnící se vlády v tomto státě pro západní část Šluknovského výběžku opravdu udělaly.
Hospodářské konjuktury se zákonitě střídají s útlumy, krizemi. A v současné době je na tom republika
dobře, pomoc by měla být reálná.
Iva a Pavel Špačkovi

OHŇOSTROJ
Ani letos nechyběl tradiční novoroční ohňostroj, který se každoročně koná na kopci
pod Centrem setkávání. Poděkování patří všem kdo se na jeho přípravě a uskutečnění podíleli, našim vietnamským spoluobčanům pak za finanční příspěvek v hodnotě 10.000,- Kč.

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Biomanžel - Michal Viewegh
Známému spisovateli Mojmírovi praskne v cíli pražského maratonu aorta,
a někdejší sebevědomý světák se tak na několik příštích let změní v komicky neurotického pacienta. Takovou proměnu unese jen málokterá
žena, zvláště když se její choť ve slabé chvíli přizná k nevěře. Ani manželka
Hedvika není výjimkou. V životě ji navíc čeká ještě jeden doslova koperníkovský obrat a překvapivým veletočem prochází i sám Mojmír.
Žofinka Ofinka - Březinová Ivona
Příhody malé Žofinky a jejích kamarádů na školce v přírodě. O tom, co
všechno se dá zažít, když má člověk fantazii. Nebo snad nevěříte, že na záhonech tančí hořcové víly, na skalce se schovává skřítek Netřísek a v rybníku strašidelný Bahňulák? Žofinka Ofinka a její nejlepší kamarád Matouš
tomu všemu musí přijít na kloub.
Rytíři - Barnabás Kész
Vydejte se s námi do středověku a zjistěte, jaký byl skutečný život statečných mužů v lesklé zbroji. Jaká byla role pážat a panošů a kdy se z nich
stávali rytíři? Jak probíhal rytířský výcvik a jak vypadal obřad pasování?
Jaké používali zbraně a zbroj? Jak probíhaly bitvy, obrana hradů či pevností? Velká encyklopedie s 3D obrázky.
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1. TURNAJ ZIMNÍ LIGY
1. turnaj zimní ligy přípravek o pohár Schrödingerova institutu ve Vilémově vyhrála Dolní Poustevna
A !!! Za účasti 10-ti týmů ze Šluknovského výběžku se konal v naplněné hale ve Vilémově perfektně
připravený 1. turnaj zimní ligy přípravek do 8-mi
let, pod patronací Schrödingerova ústavu. Hrálo
se ve dvou skupinách po 5-ti týmech a první dva
z obou skupin postoupili do semifinále. Ze skupiny
A to byla – Dolní Poustevna A a Vilémov A a ze skupiny B pak – Mikulášovice A a Velký Šenov A. V semifinále proti sobě nastoupily týmy – Mikulášovice
A a Vilémova A a druhou dvojici pak tvořili borci
Dolní Poustevny A a Velkého Šenova A. O 3.-4 místo
porazil Vilémov A tým z Velkého Šenova překvapivě
5:0 a finále po výhře 3:1 ovládla Dolní Poustevna
A. Všech deset týmů obdrželo sladké odměny. Byli
zde díky sponzorům odměněni i nejlepší jednotlivci a sice – nejlepší hráč turnaje – Nafael Dos Santos z Vilémova A, nejlepší střelec turnaje – Holub

BRUSLENÍ
24.01.2016 proběhlo bruslení na zimním stadionu
v Dolní Poustevně a první trénink hokejistů (žáků)
na přírodním ledě.
Poděkování za skvělou přípravu ledu patří panu
Jírovskému.
Z. Bohuslav
Hokejový oddíl HC Kanci by chtěl touto cestou poděkovat za pomoc při přípravě ledové plochy pro
děti. Poděkování patří za vstřícný postoj vedení
města, dále pak hasičskému sboru, p. Diessnerovi
a především členovi sboru V. Kopáčkovi, který obětavě obsluhoval hasičskou techniku. Dále pak manželům Vomáčkovým, p. Bohuslavovi, J. Němcovi
a firmě Nezmar, hlavně F. Kalčíkovi, který zajišťoval
úklid sněhu.
M. Jírovský

2. POUSTEVENSKÝ
MASOPUST
V sobotu 27.2. proběhne druhý Poustevenský masopust. Sraz je ve 14.00 hodin u Loutkáče. Poté půjde masopustní průvod Poustevnou. Na konci budou domácí zabijačkové hody v Národním domě
a živá hudba. Hojná účast masek vítána!

STATISTIKA EVIDENCE
K 1.1.2016:
Občané ČR s trvalým pobytem 1637, počet cizinců
s trvalým pobytem 147, s přechodným pobytem 57.
V roce 2015 se odstěhovalo 65 občanů, přistěhovalo se 63 občanů, narodilo se 17 občanů a zemřelo
13 občanů.

P. (dal 7 gólů) z Dolní Poustevny a nejlepší brankář
turnaje – Hauser J. z Dolní Poustevny A. Celou akci
sponzorovaly – Schrödingerův institut Rumburk,
Stap a.s. Vilémov a SK Stap Tratec Vilémov, kterým
patří velký dík, neboť právě díky těmto třem subjektům si všichni účastníci odnesli nejen pěkné ceny,
ale i skvělé zážitky a všichni se již těší na 2. turnaj
zimní ligy, který se uskuteční v sobotu 13.2.2016
opět v hale ve Vilémově, ale za pořadatelství SK Velký Šenov. Pak se bude pokračovat dalšími turnaji
a po nich bude vyhlášen celkový vítěz, který obdrží
velký pohár.
Dolní Poustevna A:
Hauser - Kramer, Nejedlý, Liška, Holub, Bareš
Výsledky Dolní Poustevny A:
Mikulášovice B
4:0
(Bareš 2, Holub 2)
Vilémov A
1:0
(Holub)
Lipová
2:1
(Bareš, Holub)

Velký Šenov B
2:1
(Bareš 2)
Semifinále:
Dolní Poustevna A - Vilémov B 2:1 (Holub 2)
Finále:
Dolní Poustevna A – Mikulášovice A 3:1 (Bareš, Holub, Kramer)
Nejlepší hráč týmu: F. Bareš
Celkové umístění: 1. místo
Dolní Poustevna B:
Ungr- Jírovský, Šandor, Chaloupka, Kalčík, Šolc
Výsledky Dolní Poustevna B:
Mikulášovice A
0:1
Vilémov B
0:0
Šluknov
0:0
Velký Šenov A
0:1
Nejlepší hráč týmu: M. Šolc
Celkové umístění: 9. místo
Mgr. Pavel Kramer
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MĚSTSKÝ ÚŘAD DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136, tel./fax: 412 397 203
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář – M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 - 16:30 hodin
Žádáme občany, aby dodržovali úřední dny.
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

VETERINÁRNÍ ORDINACE
Komenského 409 (u bytovky nad školou)
407 82 Dolní Poustevna
ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota - 14:30 – 15:30
MVDr. Václav Žáček
tel: 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá 731 107 987

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Dagmar Cornová
Čs. Armády 228, Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý 07:00 – 12:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 07:00 – 12:00
Pátek 07:00 – 12:00
Odběry krve (úterý až pátek) 07:00 – 07:30

ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228, Dolní Poustevnatel. 412 397 128

ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý
08:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek
08:00 – 11:30
Prosíme, aby se neobjednaní pacienti dostavili
nejpozději hodinu před koncem ordinace!!!

DĚTSKÝ LÉKAŘ

AKCE NA ÚNOR 2016
6. 2. O Koblížkovi – pohádka v loutkovém divadle
13. 2. Hokejový ples v Národním domě
14. 2. Dětský maškarní ples v Národním domě
20. 2. Halový turnaj v kopané – sportovní hala (stará garda)
27. 2. 2. Poustevenský masopust
28. 2. Stýček Váňa – divadelní hra DS Hraničář v CS

15:00
20:00
14:00

18:00

LS Pomněnka
HC Kanci
KŠK
FK DP
KŠK
město DP

ZUBNÍ POHOTOVOST
6. – 7. 2.

MUDr. Křemen Adolf

Teplická 270

Jílové

412 550 343

13. – 14. 2. MUDr. Miličová Jiřina

Anenská 385/2

Děčín I

412 510 154

20. – 21.2 MUDr. Charvát Pavel

J.Š.Baara 692/26

Děčín V

412 507 588

27. – 28.2. MUDr. Plyuschakov Oleksandr Myslbekova 404/23 Děčín I

412 519 622

5. – 6.3.

412 539 298

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7

Děčín VI

MUDr. Viktoria Talanov
Sestra: Jitka Nedvědová
tel. 412 397 197
tel.: 723 345 085
tel.: 725 072 223
ponděl - 08:00 – 10:30 (lékař Dol. P.)
06:00 – 10:30 (sestra Dol.P.)
11:00 – 13:00 (lékař Vilémov)
11:00 – 14:00 (sestra Vilémov)
úterý - 06:00 – 11:30 (sestra Vilémov)
12:00 – 14:00 (sestra Dol. P.)
čtvrtek - 08:00 – 10:00 (lékař Dol. P.)
06:00 – 12:00 (sestra Dol. P.)
pátek - 06:00 – 12:30 (sestra Dol. P.)

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Lužická nemocnice a poliklinika
MUDr. Josef Kořínek
Lesní 26, Rumburk
tel. 412 332 535
Pondělí – pátek 18:00 – 21:00
So, Ne, svátky 10:00 – 19:00
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