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POUSTEVENSKÝ MASOPUST

V sobotu 24. 2. proběhl tradiční poustevenský masopust. Trochu
jsme měli obavu z účasti v masopustním průvodu, vzhledem k souběžně probíhajícímu zápasu našich hokejistů o olympijský bronz a nízkým
venkovním teplotám, ale nakonec jsme byli účastí mile překvapeni. Na
radnici čekal na masopustní průvod, vedený Laufrem, pan starosta, a po
slibu jím stanovených podmínek vydal průvodu vládu nad městem do
sobotní půlnoci. Maškary se vydaly na cestu Poustevnou, každého, koho
potkaly, obdarovaly koblihou jako symbolem slunce a blížícího se jara.
Ženy měly možnost zatancovat si s medvědem. Cestou došlo i na svatbu
ženicha a nevěsty. Kdo je kdo se dalo poznat pouze podle šatů. Morana
se z vhození do potoka vykoupila zárukou dobré úrody. Poté promrzlý průvod dorazil až na místo zabíjačkových hodů, na prostranství za
samoobsluhou. Zde ještě ras přečetl obžalobu obecní kobyly, která se
i minulý rok nechovala řádně a spoluobčanům život ztrpčovala. Jelikož
ji nikdo nechtěl vykoupit, přistoupil ras k exekuci. Ctihodný Laufr ale
i letos učinil zázrak a kobylu oživil. Poté se už všichni mohli pustit do
konzumace zabíjačkových dobrot.
Poděkování za finanční podporu a organizaci patří městu Dolní Poustevna a všem, kdo se na celé akci podíleli.
Radek Sádovský

Foto: Tomáš Fúsek

MAŠKARNÍ PLES
Maškarní ples hokejisté pořádali už po jedenácté v Národním domě
v Dolní Poustevně. Na plese tančily maškary a někteří se vážně vymaškařili. K tanci a poslechu hrál tradičně dobrý Novamix, který se podle
slov kapelníka Petra Machuty tímto plesem rozloučil a ukončil bohatou kariéru. «Po jednadvaceti společných letech na pódiích se už cítíme unaveni,» vysvětlil rozhodnutí frontman Petr Machuta. Uvidíme
příští rok, zda to není novinářská kachna. Jiný novinář, Víťa Bureš, bál
profesionálně odmoderoval a ve spolupráci s ředitelem plesu Michalem
Pavlovičem se postaral o plynulý tok programu na akci. Bary bezvadně
fungovaly pod vedením šéf barmana Karla Ruckera a přičinění jeho
barmanů a barmanek. O technickou podporu, a aby vše fungovalo, se
postaral všeuměl Milan Mitošinka. Zároveň děkujeme všem sponzorům
a spolupracujícím. Speciální poděkování máme vyřídit od paní Gábiny
z pošty mysliveckému sdružení Jezevec, za krásnou první cenu v tombole, kterou vyhrála. Ale jak mám toho KAŇOURA dotáhnout domů,
ptala se paní Gábina? Doufejme, že tím nemyslela svého chotě. Pro příznivce disca dole v malém sále hrál do ouška se svojí fajnovou diskotékou
DJ Čápik. Škoda jen, že asi chřipka způsobila poněkud menší účast lidí
na bále, ale už se těšíme na příští maškarní ples, na 16. února 2019.
HC Kanci Dolní Poustevna, hokejový klub.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tyršova 299
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
petr3kral@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)
Od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018
otevřeno každou sobotu
11:00 – 16:00

JUBILANTI V ÚNORU
Ve středu 28. 2. 2018 se pan starosta Robert Holec setkal se seniory,
kteří v únoru oslavili svá významná životní výročí. Posezení proběhlo
v zasedací místnosti úřadu, kdy při více jak hodinovém povídání a vyprávění, bylo připraveno občerstvení a samozřejmě byly předány gratulace s finančními dary a kyticemi. Osobně popřál pan starosta paní Marii Millerové, pánům Willibaldu Kreibichovi, Rudolfu Kalubovi a Janu
Královi. Na přání pana Rudolfa Kaluby a pana Jana Krále uvádíme, že
oslavili krásné 80. výročí narození. Blahopřání jsme také předali paní
Boženě Pavlovičové a Libuši Veselé. Všem přejeme nadále hlavně pevné
zdraví a životní pohodu.
RP

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

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

ZUBNÍ POHOTOVOST
7. – 8. 4. 2018
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343
14. – 15. 4. 2018
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
412 519 622

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

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

ZUBNÍ LÉKAŘ

Prosíme, aby se neobjednaní
pacienti dostavili nejpozději
hodinu před koncem ordinace!!!

LOUTKOVÉ DIVADLO

INFORMAČNÍ
CENTRUM
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu v čele s panem starostou za příjemné
posezení s občerstvením, kytici a finanční pozornost při příležitosti
jubilejních narozenin.
Rudolf Kaluba

ZÁKAZ VSTUPU DO LESA
Rada města Rumburk rozhodla na své 125. schůzi dne 31. 01. 2018 usnesením č. 2092/2018 vydat nařízení o dočasném vyloučení vstupu do lesa
ve vlastnictví města Dolní Poustevna.
ZÁKAZ VSTUPU DO LESA platí od 01. 02. 2018 do 31. 03. 2018!

21 – 22. 4. 2018
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12 Děčín I
412 513 989
28 – 29. 4. 2018
MUDr. Bolfíková Renata V
aršavská 1863/7, Děčín VI
412 535 930
1. 5. 2018
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056
5. – 6. 5. 2018
MDDr. Klevetová Magdalena
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 26. 3. 2018 v 16:30
v zasedací místnosti na úřadě.
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KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Provázíme rodiny v obtížné životní situaci
Někdy se situace v rodině, kam Kostkou poskytovaná služba pro rodiny s dětmi vstupuje, zdá být téměř neřešitelná. Nicméně pokud sociální
pracovnice najde to semínko motivace v klientovi a podpoří ho v růstu,
dějí se věci nečekané. Tak jako u jedné rodiny, která s naší službou začala
spolupracovat na základě doporučení OSPOD. Jednalo se o matku, samoživitelku, se třemi dětmi, po léčbě drogové závislosti, v rodině byl stanoven soudní dohled. Děti chodily do školy minimálně, měly výchovné
problémy a nedostatečný prospěch. Příprava do školy doma vůbec neprobíhala. Rodina žila v nevyhovujícím bytě. Po navázání spolupráce
s naší službou pracovnice docházela do rodiny dvakrát v týdnu nebo dle
dohody. Matka začala být aktivní a za podpory služby se jí podařilo získat jiné bydlení, následně proběhlo přestěhování rodiny. Pracovnice také
zprostředkovala kontakt s učiteli základní školy. Tam matku zpočátku
doprovázela do chvíle, kdy začala probíhat lepší komunikace. Děti začaly chodit do školy a podařilo se předcházet či včas řešit nastalé problémy.
Dále byla navázána spolupráce se Střediskem výchovné péče, kam matka s dětmi dochází již sama. Příprava do školy začala probíhat dvakrát
v týdnu za účasti pracovnice, matka postupně rozvíjela rodičovské kompetence. Naučila se, jak s dětmi pracovat samostatně a jak je připravit do
školy. Postupně se situace v rodině stabilizovala a péče o děti je zajištěna
podstatně lépe. Je tu prostor pro řešení dalších věcí, následovat bude snižování počtu návštěv a ukončení spolupráce. Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi poskytují podporu rodinám v obtížné sociální situaci, u kterých je ohrožen vývoj dětí nebo fungování rodiny. Snahou je
předcházet a snižovat míru sociálního vyloučení rodin prostřednictvím
kvalitní a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou. Služby jsou
poskytovány především terénně v přirozeném prostředí rodiny. Tu se
pracovníci snaží motivovat a podpořit v tíživém období. Podporují rodiče v jejich kompetencích, zůstávají v roli průvodce a usilují, aby se
rodiče na řešení problému spolupodíleli a zodpovědnost za řešení situace zůstala na jejich straně. Obsahem spolupráce je individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů
rodičů a jejich dětí, získávání a prohlubování rodičovských schopností,
dovedností a kompetencí, zlepšení hospodaření rodiny, prevence
zadlužení, ztráty bydlení, zaměstnání apod. Náplní služby je také zlepšení
života dětí a jejich úspěšnosti ve vzdělání včetně prevence předčasného
ukončování jejich vzdělávání. Služba spolupracuje s dalšími institucemi
v regionu. Sociální služba působí v obcích ve Šluknovském výběžku. Poskytování služby finančně podpořil Ústecký kraj, Evropská unie a obce
z regionu. Ve službě pracuje v současné době 5 zaměstnanců – tři sociální pracovníci a dvě pracovnice v sociálních službách. Za rok 2017 bylo
podpořeno 60 rodin.
Mgr. Renáta Kučerová, vedoucí služby Kostka Krásná Lípa p. o.

„Poradna v kostce“ – cesta k oddlužení

„Poradna v kostce“ nabízí již osmý rok občanům Krásné Lípy
a dalších měst Šluknovska službu Odborné sociální poradenství.
V průběhu svého působení pomohla řešit klientům poradny problémy
z různých oblastí života, zejména se však jednalo o zadlužení, exekuce,
insolvence a dále problémy v oblasti rodinných a partnerských vztahů,
rozvody a majetko-právní spory. Cílem poradny je pomoci klientům
nalézt řešení jejich problému v co nejkratším čase. V Kostce nabízíme
také dluhové poradenství a zpracování návrhu na oddlužení. S klientem většinou spolupracujeme po dobu nezbytnou pro shromáždění
všech podkladů a jejich posouzení, až po odeslání návrhu soudu. Od
1. července 2017 je účinná novela insolvenčního zákona, která mimo
upravila to, že již nelze, aby si dlužník insolvenční návrh u soudu podal sám. Musí si najít oprávněnou osobu (advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo pověřená osoba), která ručí za kvalitní
zpracování. Pozitivní je to, že novela insolvenčního zákona upravila
cenu za sepsání a podání návrhu, jejíž maximální výše činí 4.000,-Kč
bez DPH, a v případě společného návrhu manželů jde o částku 6.000,Kč. Méně příjemné je, že se řada oprávněných osob rozhodla za uvedenou cenu tuto službu neposkytovat. V Kostce máme dohodu s právníkem, který pro naše klienty, za uvedených podmínek insolvenční
návrh zpracuje a podá. Jsme tedy schopni podpořit klienta i v případě,
pokud se rozhodne pro oddlužení.
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Poskytování sociální služby finančně podporuje Ústecký kraj a obce
z regionu.
Konzultační hodiny poradny:
Pondělí 10.00 – 17.00 (15.00 – 17.00 bez objednání)
Středa 08.00 – 15.00 (13.00 –15.00 bez objednání)
Do poradny je vhodné se telefonicky objednat na čísle 777 925 302, nebo
elektronicky na e-mailové adrese hanzlicek@komunitnicentrum.com.
JUDr. Miloš Hanzlíček, odborné sociální poradenství

KRÁTCE Z JEDNÁNÍ ZM

Výpis z usnesení ze dne 7. 2. 2018:
– ZM zamítlo návrh mimořádné odměny starostovi za jeho příkladný výkon funkce
– ZM schválilo rekonstrukci střešní krytiny na objektu čp. 349 za
cenu 409.634,68 Kč vč. DPH, kterou provede firma KM Nezmar
s.r.o., Dolní Poustevna
– ZM schválilo zpracování proj.dokumentace na umístění přechodu
pro chodce na místě křižovatky ulic Nádražní a Lobendavská
– ZM udělilo souhlas s výstavbou komunitního domu pro seniory
v objektu čp. 71 Dolní Poustevna
Výpis z usnesení ze dne 26. 2. 2018
– ZM schválilo podání žádosti na akci „Hockey-united.eu
2017/2018“
– ZM schválilo zveřejnění záměru na pronájem posilovny
– ZM bere na vědomí vyplacení tříměsíčního odstupného místostarostovi
Celý výpis z usnesení na www.dolnipoustevna.cz
Zuzana Bednářová

JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI ČEZ
Dne 22. 2. 2018 proběhlo na úřadě jednání se zástupci ČEZu.
Impulzem k němu byl častý výskyt výpadků elektrické energie při
menších či větších výkyvech počasí. Projednávány byly možnosti, jak
podobným problémům předcházet. Nastavena byla pravidla pro předávání informací mezi městem a ČEZem, následně mezi městem a občany.
Nejpalčivějším problémem je zokruhovat elektrický obvod. V současné
době je prioritou ČEZu posílit dodávku elektrické energie především
v průmyslové zóně v Rumburku a Varnsdorfu. Dle získaných informací
je v plánu tuto investici dokončit do roku 2023 (?). Bylo mi sděleno,
že posílení dodávek elektrické energie do horní části našeho výběžku,
by bylo součástí výše zmíněné investice nebo akcí následující. Taková
odpověď není pro naše město příliš uspokojivá, ovšem není v mé moci
řešení tohoto problému více urychlit, ač bych velmi rád. Ale abychom
nekončili příliš pesimisticky, nutno zmínit, že částečné opravy v našem
katastru jsou naplánovány na rok 2019.
Robert Holec, starosta města

SOFTBALISTÉ PLNÍ SVŮJ SLIB
Jak bylo na 1. společenském plese slíbeno, tak bylo i vykonáno. Z části výtěžku tomboly věnovali softbalisté 12 000,- Kč na finanční pomoc
mladým nadějným sportovkyním, za biatlon Švitorková, Mocíková, za
basketbal Zirmová. Tato částka byla mezi holčiny rozdělena.
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SKŘIVÁNEK

Úspěchy našich žáků
v pěvecké soutěži
Každoročně se pořádá pro
děti od 6 do 15 let pěvecká
soutěž Karlovarský skřivánek a letos se uskutečnil
již 23. ročník. Soutěž je tříkolová – školní, regionální
a celostátní kolo. Zúčastnit
se mohou žáci základních
škol a základních uměleckých škol, kteří mají za úkol
zazpívat jednu lidovou píseň
a jednu dle vlastního výběru. Za naši školu bojovali
Tomáš Jírovský, Tereza Pavlovičová a Michael Križan.
V regionálním kole, které se konalo v Rumburku 22. 2. 2018, si Míša
vybojoval krásné 3. místo a Tomášek dokonce 2. místo. V kategorii žáků,
kteří se věnují studiu sólového zpěvu, soutěžily Karin Gruntorádová, Simona Křížová (umístily se pouze ve školním kole) a Sára Křížová. Sára
si v náročné konkurenci vybojovala dokonce 2. místo s postupem do
celostátního kola, které se koná 26.–28. 3. 2018 v Karlových Varech. Poděkování patří všem soutěžícím, jejich rodičům i jejich pedagogům Mgr.
Veronice Matysové a Petře Kalčíkové, dipl. um.
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k pobytu ve spádovém obvodu (tj. Dolní Poustevna, Horní Poustevna
a Lobendava) obdrží písemné vyzvání s upřesněním času. Zápis
dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Výňatek ze ŠKOLSKÉHO ZÁKONA:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není
povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho
právních povinností, resp. za přestupek.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.

KARNEVALOVÝ TÝDEN
V období od pondělí 5. 2. do pátku 9. 2. se naše školka přeměnila v karnevalový rej. Děti se nejen podílely na výzdobě celé budovy, ale i sami sebe
převlékaly do různých pohádkových či filmových postav. V maskách si
užily tancování, soutěžení, hraní či dramatizace, samozřejmě nechyběla ani promenáda
a představení své
masky. Nakonec
jsme vyšli i do
ulic za zvuků různých hudebních
nástrojů a zpěvu
k a r n e v a l ov ý c h
písní. Maminky si
zaslouží pochvalu
za to, že ani jedna
ratolest nezůstala
bez převleku.
JJ

AKCE ŠKOLY V BŘEZNU
5. 3.
8. 3.
13. 3.
14. 3.

účast členů souboru Drak na recitační soutěži v Rumburku
Duha ve Velkém Šenově – výtvarné zaměření
divadlo ve Varnsdorfu - Záhada hlavolamu (6. a 7. třída)
kulturní pořad v loutkovém divadle - Krejčík Honzík (MŠ,
1. a 2. třída)
16. 3. divadlo Liberec – Řekl bych vtip a pak bych umřel smíchy
		 + exkurze do muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (8. a 9.
třída)
20. 3. celoškolní projekt Den knihy
23. 3. Den otevřených dveří
26. 3. Velikonoční koncert v Centru setkávání
28. 3. Šluknovská liga – basketbal ve Šluknově
28. 3. setkání třeťáků naší školy a žáků ze Sebnitz – téma Velikonoce
29. a 30. 3. velikonoční prázdniny

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Poustevna Mgr. Olga Diessnerová vyhlašuje
datum zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. Termín je
stanoven na čtvrtek 19. dubna 2018. Zákonní zástupci dětí přihlášených

PROJEKT KROKUS
Žáci deváté třídy se zapojili do mezinárodního projektu Krokus irské
nadace HETI pro osvětu holocaustu. V projektu se názorně přiblížili
k tématice holocaustu a prohloubili si povědomí o nebezpečí rasismu
a nesnášenlivosti. Dozvěděli se, jak je důležité chovat se vůči ostatním
s tolerancí a úctou nezávisle na jejich etnické příslušnosti, zdravotnímu
postižení, sexuální orientaci či náboženskému vyznání. Žluté krokusy se
sázejí, abychom si připomněli jeden a půl milionu židovských dětí a tisíce
dětí nežidovských, které zemřely v holocaustu. Žlutá barva krokusů
symbolizuje Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické
nadvlády. Květy nám ale také připomenou, že i po těch nejhrůznějších
událostech začíná nový život, a my smíme doufat, že v budoucnu bude líp
než dřív. Květiny nám připomínají, že na světě je pořád ještě plno krásy
i naděje v budoucnost. 6. listopadu žáci zasadili cibulky krokusů, které
obvykle rozkvétají koncem ledna a začátkem února, tedy v době kolem
Mezinárodního dne obětí holocaustu (27. ledna). První květy se objevily
9. února, shodou okolností v den, kdy navštívili výstavu o Anne Frankové
ve Šluknově. Výstava byla věnována dívce, která se schovávala se svými rodiči dva roky před nacisty v Amsterodamu a na základě udání byla jejich
skrýš odhalena
a celá rodina byla
transportována
do koncentračního tábora, kde
Anna zemřela na
tyfus. Přežil pouze její otec, který
po válce zveřejnil deník, který
si Anna po dobu
ukrývání vedla.
Projekt Krokus je
součástí dlouhodobého projektu Děti v holocaustu, který na škole realizujeme. Jeho výstup je možný zhlédnout na Dni otevřených dveří naší školy
23. 3. 2018.
Bc. Dana Tobišková
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AKCE NA BŘEZEN
11. 3. O statečném Honzovi a jednookém drakovi Loutkové divadlo
16. 3. Hasičský ples v Národním domě
21. 3. – 24. 3. Jarní burza v Nároďáku
26. 3. Velikonoční koncert v Centru setkávání

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ POUSTEVNA
připravuje na pátek 23. března 2018 od 14.00 do 16.30 hodin na obou
stupních školy DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a těší se na vaši návštěvu!
Na I. stupni můžete navštívit čtyři tvořivé dílny:
• tvoření ze suchých travin
• tvoření z papíru
• tvoření z přírodnin
• výroba jarních zápichů do květináče
Nebude chybět ani pěvecké vystoupení a malé občerstvení.
Na II. stupni pro vás žáci se svými učiteli připravují celkem šest zajímavých stanovišť.
• Prezentace projektu Děti v holocaustu
• Představení anglicky mluvících zemí
• Poustevna dříve a dnes
• Fyzikální pokusy
• Tajemství kuchyně
• Záhady hlavolamů
Časový harmonogram bude včas upřesněn na webových stránkách
školy www.zsdpou.cz.
Jako bonus pro rodiče, kteří mají volno dopoledne, máme ještě pozvánku na kulturní zážitek.
Přijďte si společně se svými dětmi pod vedením mistra Zdeňka Rollera zabubnovat na drumben (originální ekologický buben a sedák v jednom). Žádáme o dodržení časového harmonogramu:
v 9.00 hod. – 1., 2. a 3. třída, v 10.00 hod. - 4., 5. a 6.třída, v 11.00 hod.
- 7., 8. a 9. třída.
Místo: tělocvična II. stupně ZŠ.
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OLYMPIÁDA V SEBNITZ

Ve čtvrtek 8. února 2018 se šest žáků třetí třídy zúčastnilo sportovního klání, na které nás pozvali žáci a učitelé ze školy Rosenstraße.
V tělocvičně se konal slavnostní nástup mezinárodních družstev, slib
sportovců a zapálení olympijského ohně. Soutěže napodobily disciplíny
jako rychlobruslení, jízda na saních, lety na lyžích, hokej, krasobruslení
a biatlon. Všichni přítomní třeťáci reprezentovali svou školu a prokázali
sportovního ducha a smysl pro hru. Domů si někteří přinesli i více než
jednu medaili. Škoda, že se tohoto svátku sportování nemohli z důvodu
nemoci zúčastnit všichni žáci z pozvané třídy.
MK

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Ve středu 21. 2. se vypravili všichni předškoláci do místní knihovny,
aby se seznámili s chodem tohoto zařízení. Přivítala nás milá paní
knihovnice Lucka, která děti provedla prostory místní knihovny,
připravila nám k nahlédnutí spoustu knih pro děti. Společně jsme si
připomněli, jak se s knihou zachází,
co má kniha ráda a co ne. Pak se již
děti věnovaly prohlížení připravených knih. Následovala společná četba malovaného čtení, kdy učitelka četla písmenka a děti obrázky. Toto
setkání proběhlo v rámci podpory a rozvoje čtenářské pregramotnosti
u dětí předškolního věku.
JJ

DĚTSKÝ KARNEVAL

V neděli 18. 2. se v Národním domě konal tradiční dětský karneval.
Tentokrát děti karnevalem provázel rytíř Brtník z Brtníku s dcerou Leontýnkou, které všichni známe z filmu Ať žijí duchové. Děti si zařádily
na parketu, formou soutěží pomohly rytířovi opravit jeho hrad, jehož
zmenšená kopie stála na pódiu. Za svoji vydanou energii byly odměněny sladkostmi a po dvou hodinách dovádění v maskách se rozešly
domů. Děkuji všem, kteří jakkoliv pomáhali s organizací za jejich čas,
dary a energii.
Radek Sádovský

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Větrná hůrka rodiny
Brönteových
Hana Parkánová-Whitton
Strhující román zachycuje
příběh výjimečně umělecky
založených sourozenců Brontëových, známých spisovatelek
Emily (1818–1848), Charlotte

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

VÝSTAVA OBRAZŮ

březen 2018
stipendium, které pokryje výdaje na školné i tanec. Proto
dře do úmoru a tanec už jí
nepřináší takovou radost jako
kdysi. Ale jak jí má Aria pomoci?

Ve dnech 7. 2. - 28. 2. probíhala v Centru setkávání výstava obrazů
Mileny Záležákové, která byla zahájena ve středu 7. 2. vernisáží. I přes
chřipkovou epidemii a celkem mrazivé počasí v tomto období nalezlo
cestu za uměním 81 spokojených návštěvníků.

(1816–1855) a Anny (1820–
1849) i jejich nadaného, ale
nezdárného bratra Branwella.
Autorka na základě podrobného studia nedávno odhalených
pramenů i osobních návštěv
míst, kde pobývali a jež inspirovala jejich tvorbu a poznamenala jejich život, zejména
severoanglického

Tajemná místa naší země

Haworthu,

Petr Dvořáček

volně rozvíjí dramatické líčení

Jsou

mnohdy neuvěřitelných osudů

místa,

která

mají

v sobě něco zvláštního, zne-

výjimečné rodiny.

klidňujícího. Může to být dávnými událostmi, které jsou již
skoro zapomenuty. Vydejte
se na místa pravěkých svatyň

Poděkování za účast na výstavě

Můj anděl strážný:
Poslední přání

Chtěla bych touto cestou poděkovat za opravdu hojnou účast na mé
výstavě obrazů v Centru setkávání a všem návštěvníkům za milá slova
vepsaná do knihy návštěv, která mě velmi potěšila.
Zvláště pak děkuji 9-ti letému Jeníkovi Běhunčíkovi, který mi napsal
tento krásný vzkaz: Vaše obrazy se mi moc líbí, já maluji také, ale do vás
mám ještě daleko.
Poděkování patří samozřejmě i zástupcům města, kteří mi umožnili
celou akci připravit a panu Petrovi Královi za jeho vzornou spolupráci
po celou dobu výstavy. Ještě jednou vám všem moc děkuji a těším se na
další společná setkání.
Milena Záležáková

pohanských bohů, na místa
spojená s počátky křesťanství a jeho boje s pohanskými
démony, na místa zázračných
skutků světců nebo tajných
rejdů templářů ve středověku.
Poznejte renesanční Čechy
jako ráj alchymistů, v dobách
baroka přihlížejte příchodu
ďábla a pozorujte planoucí
hranice s čarodějnicemi.

Victoria Schwab
Aria je ta nejlepší kamarádka na světě, je totiž anděl
strážný! Aby si vysloužila křídla, která každý správný anděl
musí mít, má za úkol pomoci
třem různým dívkám. Dvě
z nich už jsou šťastnější, třetí
ještě zbývá. Mikayla Stevensová je dvanáctiletá špičková
tanečnice, které leží na ramenou tíha finanční situace její
rodiny. Pokud se dostane na
prestižní taneční školu, získá

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

Druhý turnaj Zimní ligy mladých nadějí Šluknovského výběžku ve
Vilémově se vydařil a přinesl opět nejedno překvapení.
Za účasti 5 týmů přípravek do 10 let a 5 týmů do 12 let pod patronací
Schrödingerova institutu proběhl v sobotu 17. 2. 2018 druhý ze čtyř turnajů populární Zimní ligy mladých nadějí ve sportovní hale ve Vilémově. Hrálo se 1x9 minut, za příjemné atmosféry na tribuně, kterou plně
obsadili vesměs rodiče a k tomu i pár zvědavců. Všech deset účastníků
– Vilémov, V.Šenov, D.Poustevna, Šluknov a Mikulášovice, obdrželo
ceny a diplomy, věnované Schrödingerovým institutem. Byli také odměněni i nejlepší jednotlivci samostatně v obou kategoriích, a sice nejlepší hráči, brankáři a střelci. Ve skupině do 10-ti let vyhrál Šluknov
před D. Poustevnou, ve skupině do 12-ti let pak D. Poustevna před
Šluknovem. Nejlepší brankář do 10-ti let – Platil (Šluknov), hráč – Vorel
(V. Šenov) a střelec - Barák (D. Poustevna 7 gólů). Nejlepší brankář do
12-ti let – Barák (D. Poustevna), hráč - Sokol (Šluknov) a střelec - Holub
(D. Poustevna 5 gólů).
Do 10-ti let:
Hauser – Kramer, Šolc, Ungr, Vaxmanský M., Barák
DP – Šluknov
1–3
Šolc
– V. Šenov
2–1
Barák 2
– Mikulášovice
5–0
Barák 3, Kramer 2
– Vilémov
2–0
Barák 2
Do 12-ti let:
Barák – Holub, Chalánek, Bareš, Liška
DP – Šluknov
3–0
Holub 2, Chalánek
– V. Šenov
2–1
Holub 2
– Mikulášovice
1–2
vlastní
– Vilémov
3–1
Bareš, Holub, Chalánek
P. Kramer

HALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Mikulášovice – 10. 2. 2018
Sestava: Hauser – Bareš, Barák, Kramer, Liška, Ungr, Chalánek
Naše zápasy:
Skupina B: DP – Mikulášovice B 6 – 0 Chalánek 3, Bareš 2, Barák
– Velký Šenov
2–2
Chalánek, Liška
– Rumburk
1–2
Bareš
Čtvrtfinále: DP – Šluknov 1 – 2 na pk. Barák
Po celý turnaj jsme předváděli hezkou nátlakovou hru se spoustou vyložených šancí, které jsme však nedokázali proměnit v góly. Soupeři naše
ojedinělé chyby trestali brankami, a tak brány do semifinále turnaje pro
nás zůstaly zavřeny. Škoda.
Pořadí turnaje: 1. Jiříkov, 2. Šluknov, 3. Mikulášovice A, 4. Česká Kamenice, 5. Rumburk, 6. Velký Šenov, 7. Dolní Poustevna, 8. Mikulášovice B.
P. Kramer, J. Bareš, Z. Hauser

ZIMNÍ LIGA MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK

Druhý turnaj Zimní ligy mladších přípravek Šluknovského výběžku v Dolní Poustevně vyhrála družstva Šluknova.
Za účasti 6 týmů (tří fotbalových klubů) mladších přípravek proběhl
v neděli dne 18. února ve sportovní hale v Dolní Poustevně pod patronací Schrödingerova institutu v pořadí druhý turnaj Zimní ligy mladších
přípravek Šluknovského výběžku. S ohledem na absenci mladých nadějí
z Jiříkova byl turnaj dle dohody trenérů odehrán základním systémem
každý s každým, kde po celkovém odehrání byly sestaveny tabulky „A“
mužstev a „B“ mužstev zvláště. S ohledem na takto určený herní systém
byla dohodnuta délka jednotlivých zápasů 10 minut. Hrálo se za nádherné atmosféry, kterou zajistili především rodiče malých fotbalových
nadějí a pár fotbalových nadšenců z řad dětí a dospělých.
Za FK Dolní Poustevna se zúčastnily turnaje družstva „A“ a „B“. Obsazení hráčů do jednotlivých družstev odpovídalo stanovenému hernímu
systému.
Družstvo FK Dolní Poustevna „A“ odehrálo ve složení:
Adélka Hauserová, Jan Sádovský, Ivan Sádovský, Štěpán Kerbl a Matyáš Mrkvička
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Přehled zápasů:
FK Dolní Poustevna „A“ - Mikulášovice „B“ 1: 0
(branka Matyáš Mrkvička)
FK Dolní Poustevna „A“ - Šluknov „B“ 0: 2
FK Dolní Poustevna „A“ - FK Dolní Poustevna „B“ 5: 0
(branky Matyáš Mrkvička 2 x a Štepán Kerbl 3 x)
FK Dolní Poustevna „A“ - Mikulášovice „A“ 3: 1
(branky Matyáš Mrkvička 2 x a Štepán Kerbl 1 x)
FK Dolní Poustevna „A“ - Šluknov „A“ 1: 5
(branka Štěpán Kerbl)
Družstvo FK Dolní Poustevna „A“ obsadilo celkové pěkné druhé místo v turnaji. Začátek turnaje nebyl opět z naší strany ideální. Škoda posledního zápasu se Šluknovem „A“, kde výsledek neodpovídá odehrané
hře. Gólově se zaskvěli oba naši střelci, a to Matyáš Mrkvička a Štěpán
Kerbl. Celkově chválíme celé družstvo za předvedené výkony.
Branky za „A“ mužstvo: Štěpán Kerbl 5 x, Matyáš Mrkvička 5 x, Matěj
Kalčík 1 x
Družstvo FK Dolní Poustevna „B“ odehrálo ve složení:
Adélka Hauserová, Samuel Bureš, Štěpán Ungr, Izabela Migová a Miroslav Hamák
Přehled zápasů:
FK Dolní Poustevna „B“ - Mikulášovice „B“
0: 1
FK Dolní Poustevna „B“ - FK Dolní Poustevna „A“ 0: 5
FK Dolní Poustevna „B“ - Mikulášovice „A“
0: 2
FK Dolní Poustevna „B“ - Šluknov „A“ 		
0: 5
FK Dolní Poustevna „B“ - Šluknov „B“ 		
0: 5
Družstvo FK Dolní Poustevna „B“ obsadilo celkové třetí místo v turnaji. Naši „benjamínci“ se na turnaji neztratili. Sic nemají fotbalových
kvalit jako spoluhráči z „A“ týmu, přesto vynikali bojovností. Svoji fotbalovou premiéru si odbyl Miroslav Hamák. Velkou pochvalu za skvělý
výkon zaslouží Samuel Bureš. Celkově chválíme celé družstvo za předvedené výkony.
Druhý turnaj mladších přípravek vyhrála v obou skupinách, dle očekávání, družstva Šluknova, ve skupině A-týmů se na druhém místě
umístila domácí Dolní Poustevna, na třetím místě družstvo z Mikulášovic. Ve skupině B-týmů se za vítězným Šluknovem umístilo družstvo
z Mikulášovic, bronzová příčka patří Dolní Poustevně. Na závěr proběhlo klasické vyhodnocení turnaje. Všechna družstva (šest účastníků
– Dolní Poustevna „A“ a „B“, Šluknov „A“ a „B“, Mikulášovice „A“ a „B“)
obdržela diplomy, a každý hráč (i hráčky) ze všech týmů si odnesl sladkou i vitamínovou odměnu za předvedenou hru. Dále byli samostatně
odměněni i nejlepší jednotlivci turnaje, a to nejlepší hráč, nejlepší střelec
a nejlepší brankář. Nejlepší střelci turnaje byli celkem tři, z toho dva
z Dolní Poustevny (Štěpán Kerbl a Matyáš Mrkvička). Ceny a diplomy
byly věnované patronem Zimní ligy mladších přípravek, Schrödingerovým institutem. Celou akci sponzoroval Schrödingerův institut Rumburk a FK Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna,
kterým patří velký dík. Všichni účastníci, tj. především mladé fotbalové
naděje Šluknovska a i jejich rodiče a sourozenci, si odnesli nejen pěkné
ceny, ale i skvělé zážitky a nové fotbalové zkušenosti, a všichni se již
těší na další, v pořadí 3. satelitní turnaj zimní ligy, který proběhne opět
ve sportovní hale v Dolní Poustevně, a to v neděli od 9.00 hodin dne
11. 3. 2018. Tímto srdečně zveme rodiče, sourozence, babičky, dědečky
a příznivce fotbalu mladých nadějí.
Tabulky 2. kola:
„A-týmy“ „B-týmy“
1. Šluknov „A“
3 body
2. Dolní Poustevna „A“ 2 body
3. Mikulášovice „A“
1 bod
Celková tabulka po 2. kole:
„A-týmy“ „B-týmy“
1. Šluknov „A“
6 bodů
2. Dolní Poustevna „A“ 4 body
3. Mikulášovice „A“
2 body

1. Šluknov „B“
3 body
2. Mikulášovice „B“
2 body
3. Dolní Poustevna „B“ 1 bod

1. Šluknov „B“
5 bodů
2. Mikulášovice „B“
5 bodů
3. Dolní Poustevna „B“ 2 body
Zdeněk Hauser

Poustevník
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JEŠTĚ JEDNOU ROK 2017
V pokračování našeho malého seriálu se dostáváme k opravám cest.
Byly opraveny ulice Pod Viaduktem, Lesní, Nad Údolím, výjezd z ulice
Na Samotě, cesta na Marketě a parkoviště u bytovky č. p. 380 – 2. Zcela
nový koberec byl položen na Nové Vísce, což sice nebyl náklad z rozpočtu města, ale i přesto je na místě zde tuto akci zmínit, jelikož její realizaci

VETERINÁRNÍ
ORDINACE

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ

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

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

ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota
14:30 – 15:30
MVDr. Václav Žáček
Tel: 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá
731 107 987

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

březen 2018

předcházela dlouhodobá intenzivní jednání mezi starostou a zástupci
SÚS. Bohužel, z kapacitních důvodů, můžeme vybrat pouze 2 fotografie
ze všech opravených cest. Další investicí bylo vybudování workoutového
hřiště u sportovní haly, které je volně přístupné všem sportovním nadšencům. K jeho finální realizaci přispěli i dobrovolníci z řad tehdejších
žáků deváté třídy ZŠ.
P. S.

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař –
MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra – Jitka Nedvědová
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.

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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