ČERVENEC 2021
Ročník XIX.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
SPORTOVNÍ HALY

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ
S 9. TŘÍDOU
Dne 30. 6. 2021 proběhlo v Centru setkávání slavnostní rozloučení se
žáky deváté třídy za přítomnosti zástupců města a školy, rodičů, blízkých příbuzných a třídní učitelky letošních deváťáků, paní Zdeny Kramerové. A samozřejmě nesměli chybět ani hlavní aktéři, žáci, kteří se
loučili se základní školou. Žákům bylo předáno nejen jejich poslední
vysvědčení na základní škole, ale také zvoneček, kterým na závěr naposledy společně zazvonili. Na další cestě jim přejeme mnoho studijních
i životních úspěchů.

V pátek 25. června jsme společně otevřeli nově zrekonstruovanou
sportovní halu. Touto cestou bych znovu rád poděkoval všem, kteří se na
této, téměř rok trvající investici, podíleli. Dále bych rád poděkoval Fajn
klubu za výborné občerstvení. V neposlední řadě vám všem, občanům
Poustevny i okolí. Velmi nás potěšila hojná účast všech příchozích hostů. Věřím, že se nám všem bude v hale líbit a spokojeně sportovat. Halou
však nekončíme. Již nyní jsou v běhu projekční práce na rekonstrukci
Národního domu, interiérů úřadu, revitalizace vodních ploch (Komora
a Sportovní rybník) a také projekt cyklostezek v Dolní Poustevně.
Robert Holec, starosta města

PARKOVÁ SLAVNOST
Na páteční slavnost jsme navázali tou sobotní, parkovou. I v parku u I.
st. ZŠ bylo připraveno bohaté občerstvení, příjemná a pohodová hudba,
prodejní stánek upomínkových předmětů a také skákací hrady pro děti,
které byly po celou dobu plně obsazeny. U této příležitosti jsme dali dětem možnost využít skákacích hradů i v neděli. Celou slavnost provázela
milá atmosféra, spousta smíchu a dobré nálady. Již dnes se těšíme na
slavnosti, kterou jsou naplánované na 11. září.
Robert Holec, starosta města

ZÁSILKOVNA BOX
V průběhu měsíce června byla v těsné blízkosti parkoviště u městského úřadu nainstalována samoobslužná zásilkovna. Od 5. července
budeme mít možnost nechat si námi objednané zboží doručit právě do
tohoto zásilkovna boxu a pomocí telefonu si jej vyzvednout.
Robert Holec, starosta města
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář –
M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30–11:30 a 12:30–16:30
PRACOVNÍ DNY
pondělí–pátek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 571
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00–17:00

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!
Touto cestou bych rád popřál všem žákům základní a mateřské školy
krásné prázdniny plné radosti, hezkých zážitků a pořádného odpočinku. Rád bych poděkoval i celému pedagogickému sboru za letošní velmi
dobře zvládnutý, „covidový“ školní rok. Krásné prázdniny i vám.
Robert Holec starosta města

DOVOLENÁ NA DĚTSKÉM
STŘEDISKU
Ve dnech 1. 7. – 9. 7. 2021 a 19. 7. – 30. 7. 2021 bude na dětském středisku dovolená.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji sousedům z bytovky U letadla 377-379 za krásný dárek.
Hana Tesaříková

INZERCE
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Dolní Poustevně či okolí.
Telefon: 736 259 098.

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 572
petr3kral@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí–středa–pátek
14:00–17:00
sobota
11:00–16:00
(každý lichý týden)

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

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 09:00–14:00
Středa 12:00–18:00
Čtvrtek 09:00–14:00
Pátek ZAVŘENO
Ordinujeme dle ordinačních
hodin po předchozí telefonické
domluvě.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Matej Tvorík
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 07:00–12:00
Úterý 12:00–17:00
Středa 07:00–12:00
Čtvrtek 12:00–17:00
Pátek 07:00–10:00
Odběry krve (pondělí, středa,
pátek) 06:30–07:00

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař –
MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra–Jitka Nedvědová
Dolní Poustevna
PO–11:00–15:00 sestra
ÚT–07:00–12.30 sestra
08.00–10.00 lékař
ČT–07:00–13:00 sestra
10:00–12:00 lékař
PÁ–07:00–13.30 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223, 412 397 197
Vilémov
PO–07:00–10:30 sestra
08:30–09:30 lékař
ÚT–13:00–15:00 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223
Ordinujeme dle ordinačních
hodin po předchozí telefonické
domluvě.
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10.–11. 7. 2021
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056

Poděkování
Vážení rodiče,
přijměte poděkování za spolupráci,
za veškeré vynaložené úsilí a technické zázemí,
které usnadnilo našim žákům vzdělávání
v době distanční výuky.
Odvedli jste skvělou práci!
Velice si toho ceníme!
Přejeme všem klidné a odpočinkové prázdniny!
Pedagogický sbor ZŠ Dolní Poustevna

17.–18. 7. 2021
MUDr. Plyushchakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
732 329 007
24.–25. 7. 2021
MUDr. Šetek Vladislav
Fügnerova 600/12 Děčín I
412 539 310
31.–1. 8. 2021
MDDr. Fidler Jan
Vokolkova 546 Děčín
412 520 164
7.–8. 8. 2021
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7 Děčín VI
412 539 298
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Kanalizace a ČOV Dolní Poustevna
Byť Město Dolní Poustevna realizuje mnoho investičních projektů, stále
je v řešení vodohospodářský projekt „Kanalizace a ČOV Dolní Poustevna“,
který se v současné době nachází ve fázi své udržitelnosti a monitoringu.
Obecně to znamená, že musí být plněny podmínky stanovené při poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí. Jedna ze základních
podmínek je výše stočného, která je dána na celé období monitoringu a jeho
výše určuje množství prostředků na budoucí rozvoj a obnovu vodohospodářské infrastruktury v naší obci (bez vlivu na budoucí vklad majetku do
společnosti SVS a.s. a v souladu s finančně ekonomickou analýzou projektu). Od roku 2018 na základě konzultace se Státním fondem životního prostředí ČR je výše stočného řešeno ve formě solidární ceny, tj. ve výši jednotné ceny pro území provozované společností SčVK a.s.. Takto stanovená
výše stočného znamenala, a znamená, že Město Dolní Poustevna musí ze
svého rozpočtu provoz kanalizace a ČOV doplácet, a to formou záporného
nájemného provozovateli. V současné době je však výše stočného na úrovni
tzv. solidární ceny ve vztahu k projektu neúnosná, a je třeba přikročit k razantním krokům a vyhnout se případnému sankcionování ze strany poskytovatele dotačních prostředků. Prvním a zásadním krokem je vystoupení
z tzv. solidární ceny a zvýšení stočného pro období 1. 7.–31. 12. tohoto roku
ze stávajících 46,36 Kč bez DPH na 47,36 Kč bez DPH, tj. 52,10 Kč vč. DPH
(10%). Tento krok narovnává požadovanou výši stočného na základě ekonomické analýzy projektu. Nová cena stočného byla schválena na zasedání
Zastupitelstva města Dolní Poustevna dne 24. 6. 2021 pod usnesením ZM
č. 186/21 s platností od 1. 7. 2021. Jaká bude výše stočného pro období roku
2022, to v současné době řeší odbor správy majetku v koordinaci s provozovatelem. Dalším a opět nezbytným krokem je vydané nařízení Města Dolní
Poustevna vlastníkům nemovitostí o připojení na kanalizaci. Toto nařízení
je vydáno v podobné intuici jako v únoru 2016 a nařizuje všem vlastníkům
nemovitostí v zájmovém území kanalizace ukončené na ČOV Dolní Poustevna, aby provedli kanalizační připojení v termínu do 30. 9. 2021. Znění
nařízení včetně zveřejnění nově stanovené ceny stočného najdete na úřední
desce městského webu.
Co se týče napojení nemovitostí, odbor správy majetku eviduje seznam
napojených a nenapojených objektů dle dílčích uličních stok. V průběhu letních prázdnin obdrží vlastníci doposud nenapojených nemovitostí
Výzvu odboru správy majetku k provedení připojení nemovitosti, a to do
termínu 30. 9. 2021. Na přelomu měsíce srpna a září budou zahájeny kontroly připojení, a to u všech objektů. Rozsah a způsob kontroly připojení
bude zveřejněn na úřední desce MěÚ Dolní Poustevna. U objektů, které
nebudou po 30. 9. 2021 napojeny na kanalizaci ukončenou na ČOV Dolní
Poustevna a způsob nakládání s odpadními vodami bude vyhodnocen jako
správní delikt, zahájí v souladu se zákonnou legislativou odbor správy majetku s vlastníky nemovitostí správní řízení.
V souladu s výše uvedeným budou postupně na úřední desce MěÚ
Dolní Poustevna zveřejňovány postupy pro provádění kontrol kanalizačních připojení. Ti vlastníci, kteří nemají doposud nemovitost připojenou na kanalizaci, a budou tuto záležitost řešit, nechť kontaktují odbor
správy majetku, a to pouze formou e-mailu (hauser@dolnipoustevna.cz).
Po obdrženém e-mailu je bude odbor správy majetku kontaktovat.
Zdeněk Hauser, odbor správy majetku

LUŽICKÁ NEMOCNICE

Chirurgové z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem začali operovat
v Rumburku
Operační sály v Lužické nemocnici v Rumburku začali v červnu využívat chirurgové z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jednalo se
o výkony odpovídající vybavení a možnostem rumburské nemocnice. Vedení Krajské zdravotní, a.s., tak potvrdilo svá předchozí tvrzení, že mu jde
o efektivnější využití nemocničních kapacit tak, aby se vyšlo vstříc obyvatelům Ústeckého kraje, kterým byly díky pandemii Covidu-19 odložené
plánované operace. „Vše dopadlo skvěle. Musím pochválit nejen své kolegy
z Masarykovy nemocnice, ale také personál rumburské nemocnice. Všichni odvedli plně profesionální výkon na vysoké úrovni,“ komentuje spolupráci s Lužickou nemocnicí MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Lékaři v Rumburku
odoperovali pacienty připravené k plánovaným operacím žlučníku a kýly.
V nastavené spolupráci bude Krajská zdravotní, a.s., pokračovat. „Ukazuje
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se nám, že je to jedna z cest, jak ulevit dalším našim zařízením. Pacientů
na plánované výkony čeká opravdu hodně, proto jim v případech, kde to
je možné, nabízíme možnost operace v rumburské nemocnici. Nemusí tak
prodlužovat své zdravotní problémy,“ říká generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. Lužická nemocnice se stane oficiálně
součástí Krajské zdravotní, a.s., již o letošních prázdninách, konkrétně
1. července. Cílem vedení společnosti je vybudovat z Lužické nemocnice
zařízení, které bude poskytovat pacientům plně profesionální péči odpovídající dnešním standardům.
Zdroj: info@kzcr.eu

DOTACE NA OPRAVY KOMUNIKACÍ
V průběhu měsíce června jsme obdrželi velmi dobrou informaci, a to, že
jsme získali dotaci 5,5 milionů korun na opravy místních komunikací. Nyní
připravujeme zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Vzhledem k většímu rozsahu řešíme, zda opravíme vše v roce letošním nebo část přesuneme
do roku příštího. O rozhodnutí vás budeme informovat nejdéle v zářijovém
vydání Poustevníka. Další velký dotační úspěch!!!
Robert Holec starosta města

KATASTR NEMOVITOSTÍ
Anonymní uživatelé nebudou mít v internetovém katastru nemovitostí
od června přístup ke jménu vlastníka nemovitosti či účastníka řízení. Tyto
údaje budou dostupné jen přihlášeným uživatelům. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) rozhodnutí zdůvodnil extrémním nárůstem počtu
přístupů, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze. Od června budou kompletní údaje v internetové aplikaci Nahlížení do
katastru nemovitostí dostupné pouze uživatelům přihlášeným prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci, známého jako
eIdentita nebo pomocí účtu pro dálkový přístup do katastru nemovitostí.
Nepřihlášení uživatelé uvidí pouze základní údaje o nemovitostech a řízeních.
Zdroj: Internet

DÚKmobil

Informace o jízdních řádech a dopravě v Ústeckém kraji
DÚKmobil – pojízdná informační kancelář Dopravy Ústeckého kraje dorazí do Dolní Poustevny v pondělí 9. 8. 2021 v době od 9,30 do 13,30 hodin.
Bude stát u pošty v Dolní Poustevně. V DÚKmobilu se dozvíte informace
o jízdních řádech, tarifu i jízdenkách. Zajímají vás novinky v krajské integrované dopravě nebo tipy na výlet veřejnou dopravou? Těšíme se na vás.

LETNÍ KONCERTY
Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme do Šluknovského zámku na Letní koncerty, které
jsme pro Vás připravili. Protože se v letošním roce nekonají Zámecké
slavnosti a nás, a jistě i Vás to velice mrzí a slavnosti chybí, tak jsme vymysleli alternativu na Letní koncerty, které se budou konat každý pátek
v červenci.
V pátek 9. července se Vám přestaví SKUPINA PRO – BAND, v čele
s frontmanem a šluknovákem Jiřím Procházkou.
Další v pořadí bude 16. července SKUPINA NEBE, patří mezi nejvýraznější talenty nastupující generace kapel. Singly jako jsou Vteřina, Než se
rozední, Padáky nebo Pláštěnky trávily v air-playích českých rádií dlouhé
týdny a často atakovaly příčky nejvyšší.
Pražská SKUPINA SO FINE přijede do Šluknova 23. července. Zazní
to nejlepší z anglo/americké hudby od 60. let až po současnost. Těšit se
můžete na hity: Beatles, U2, Oasis, INXS, B. Springsteen, J. Cocker a další.
Poslední červencový pátek to rozjedeme hned dvakrát. 30. července
bude KONCERT V BARVÁCH SEMAFORU již od 16:00 hodin. Končit
budeme v 18:00 hodin a pokračovat bude od 19:00 hodin SKUPINA KATARZE. Šluknovská kapela konečně na šluknovské scéně!
Koncerty začínají vždy v 19:00 hodin a my se na Vás moc těšíme. Nemusíte rezervovat místa, vstup je volný. O občerstvení se postará CAFFE STODOLA, která bude mít připravené grilované dobroty, pivko, letní
drinky a další občerstvení. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Kolektiv Odboru kultury Šluknov
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a celkem netradiční, zvláštní atmosféra. Díky opakujícím se slovům (protektorát, váleční vězni, Židé, transporty, cela, smrt, strach, ghetto, esesáci,
útěky, tajná korespondence, pláč, nemoci, tyfus, úplavice, bití, nelidské mučení a ponižování, těžká práce, vyhlazovací tábory, zostřená vazba, nedostatek jídla a pití, popravy, gestapo, vojáci SS) jsme se cítili tak nějak divně
- cítili jsme úctu a obdiv k těm, kteří si těmito hrůzami prošli, prožívali jsme
soucit, bolest, smutek, ale i vztek. Vše jsme si ale uložili do našeho pomyslného kufru vzpomínek, znalostí, a tak nikdy nezapomeneme na události
a hrůzy války, které ovlivnily naše dějiny, naši budoucnost a vždy budeme
mít na paměti, že toto už nikdo nikdy nesmí prožít. Chceme mít svět klidný,
šťastný, láskyplný a usměvavý. Děkujeme za možnost se této akce zúčastnit.
Mgr. Zdena Kramerová

DEN DĚTÍ

Letošní předškoláci si celkem třikrát vyzkoušeli budoucí role školáčků.
V první třídě základní školy je uvítala paní učitelka Aneta Cihlářová, která
je seznámila nejen s prostorami školy, ale děti aktivně zapojila do „vyučování.“ V termínech 13., 20. a 27. 5. si děti zkusily něco málo z českého jazyka,
matematiky i prvouky. Plnily různě obtížné úkoly u tabule i v pracovních
listech. Po skončení celého cyklu každý předškolák obdržel upomínkový list
a portfolio prací. Dětem se ve škole moc líbilo a již se těší na nástup do první
třídy.
JJ

PAMÁTNÍK TEREZÍN

To to letí, to to letí, máme tady svátek dětí a ten se nám opravdu vydařil.
Od samého rána nám svítilo sluníčko a tak nám cesta na Čtverec utekla jako
voda. Cestou děti hledaly schované olympijské kruhy a plnily drobné úkoly.
Na Čtverci po malé svačince byla pro děti připravená sportovní olympiáda
se čtyřmi disciplínami, skok do dálky, slalom s medicinbaly, hod do dálky
a běh. Když děti splnily všechny disciplíny, mohly si vyzkoušet různé pohybové hry se sportovním náčiním. A teď nastal ten správný čas na oběd.
Po obědě na děti čekalo vyhodnocení jejich sportovního snažení. Nechyběly stupně vítězů a sladká odměna v podobě medaile. Následoval návrat do
školky, a krátký odpočinek s pohádkou. Olympiáda byla úspěšná a všichni
jsme si ji užili.
J. J.

SLAVNOST ZEMĚ

Kvůli pandemickým opatřením se nám letos nepovedlo odjet s žáky
8. a 9. třídy na prohlídku Památníku Terezín -Malé pevnosti a návštěvu Ghetta, kterou jsme měli na 1. června dva roky dopředu zajištěnou. Podařilo se nám ale zajistit zajímavý interaktivní program pro žáky
9. třídy, kteří si období 2. světové války nastudovali v hodinách dějepisu a mnohé také poznali na literárních textech autorů píšících v této
nebo o této době. Tato příprava, zkušenosti a znalosti pak umocnily samotný průběh a prožitek celého dne, kdy jsme měli možnost se přes
meet připojit do Terezína a prožít v něm jeden školní den. Byl to pátek
4. června. Naše návštěva měla tři části – Terezínské ghetto, Láska v ghettu
a Virtuální prohlídka malé pevnosti. V úvodní části jsme se dozvěděli, proč
a jak byla pevnost postavena, za jakým účelem, jak byla využita za války,
viděli jsme části města, kasárna, hřbitov, mansardy, život ve městě, zhlédli
jsme předměty na výstavkách, fotografie a mnoho dalšího s velmi zajímavým výkladem. Druhá část byla aktivní. Po zhlédnutí videí s výpověďmi
přeživších jsme si povídali o tom, co si myslíme, co cítíme, jak dobu vnímáme, jaké to v ghettu bylo, jakou roli v této době hrála láska. Jana Renné
Friessová ve své knize Pevnost mého mládí napsala: „Přesto zůstávala láska
průzračnou kapkou vody posilující v člověku naději. Naděje často hasly dřív,
než se rozhořely, ale v podmínkách apokalypsy může být i hodina života
dlouhá.“ V závěru jsme virtuálně prošli Malou pevností, kde jsme viděli Národní hřbitov, vstupní bránu s nápisem Arbeit macht frei, cely, nástupiště,
kanceláře, balíčkárnu, marodku, koupelnu, dezinfekční stanici, márnici, popraviště, Bránu smrti, samotky, panský dům, bazén, kino a další. Seznámili
jsme se také s akcí Terezínská tryzna. Celým dnem nás provedli tři průvodci

Po roční pauze jsme byli rádi, že se opět mohla na naší školkové zahradě uskutečnit slavnost s rozloučením s budoucími školáčky. Stalo
se tak ve středu 23. 6. 2021. Letošní slavnost se nesla v duchu ochrany životního prostředí – Slavnost Země aneb svoji zemi chráníme, od
odpadků čistíme. Nejprve přivítala děti, rodiče a ostatní příznivce mateřské školy vedoucí MŠ Mgr. J Jirmanová, poté předala slovo ředitelce
Mgr. O. Diessnerové a starostovi města R. Holcovi. Následovalo vystoupení
předškoláků s tematickým pásmem písniček, básniček a tanečkem. Děti vše
zvládly a mohly převzít z rukou starosty a ředitelky pamětní list s velkou
jedničkou, portfolio prací a dětskou knížku na památku. Dále pro všechny
děti byly připraveny soutěže týkající se třídění odpadů a ochrany naší planety. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení nejen od maminek, ale i od
našich kuchařek. Zkrátka slavnost se vydařila, všichni jsme si ji užili a našim
předškoláčkům přejeme úspěšný vstup do první třídy.
AJ a JJ
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Fotbalové novinky z činnosti přípravek
FK Dolní Poustevna
Byť nám nepříjemný Koronavirus předčasně ukončil zbytnou část fotbalové sezony ročníku 2020/2021, i přesto jsme nezaháleli a po uvolnění
opatření koncem měsíce dubna jsme se bez otálení pustili do fotbalové
přípravy mladší a starší přípravky. Tréninky jsme společně odehráli na
naší umělce i travnaté ploše v městském sportovním areálu. V rámci nezbytné údržby travnaté plochy jsme trénovali i na travnaté ploše v areálu
turistické základy, za což místním turistům děkujeme. Fotbalová příprava probíhala ve standardním duchu, s cílem obnovit fyzickou kondici
a „sundat“ nějaká ta získaná kila navíc. To platilo nejen u fotbalových
nadějí, ale i trenérů mládežnických mužstev.
V průběhu tréninkové přípravy proběhl i doplňující nábor nových nadějí do mladší přípravky ve dnech 18. 5. 2021 a 20. 5. 2021, kde jsme do
našeho týmu přivítali čtyři nové fotbalové naděje.
Dne 3. 6. 2021 jsme v rámci tréninkové přípravy přivítali přípravky
z Mikulášovic, se kterými jsme na naší umělce svedli několik vzájemných duelů. Branky jsme nepočítali, prostě jsme si po delší odmlce zahráli. Dne 5. 6. 2021 se zúčastnila naše mladší přípravka (pouze její hráči
do 7 let) 2. ročníku Bambini Cupu, který se uskutečnil ve vilémovském
fotbalovém areálu. Turnaje se zúčastnilo celkem 19 družstev. Hrálo se
ve dvou skupinách systémem každý s každým na pěti hřištích a pak play
off o umístění, takže každý tým absolvoval 9 zápasů po osmi minutách.
Maratón devadesáti dvou zápasů se odehrál během necelých pěti hodin,
protože pořadatelé museli udělat několik přestávek na osvěžení, neboť
bylo velice teplé počasí. Z FK Dolní Poustevna se turnaje zúčastnila
dvě družstva mladší přípravky, a to FK Dolní Poustevna A (ve složení
Martin Steinbach, Miroslav Gruntorád, Štefan Denisov a Daniel Dittert) a FK Dolní Poustevna B (ve složení Tomáš Čácha, Kryštof Marek
a Matyáš Vlk). Pro většinu chlapců to byl první turnaj v životě a první soutěžní fotbalové kroky. Hráli jsme proti takovým mužstvům jako
Arsenal Česká Lípa, Ústí nad Labem, Jablonné v Podještědí, Bukovany, Fotbalová akademie Děčín, Varnsdorf atd. I přes ostrý start jsme se
v tvrdé konkurenci neztratili. Naše Béčko skončilo jedenácté, nováčci
z Áčka osmnáctí. Výhodou je, že nováčci z Áčka s ohledem na svůj věk
mohou odehrát další dva ročníky tohoto turnaje. V rámci družstva B se
stal nejlepším střelcem Kryštof Marek (18 branek), dařilo se i Tomášovi
Čáchovi (11 branek) a své první góly za Poustevnu vstřelil i Matyáš Vlk
(3 branky). Družstvo A vstřelilo za turnaj pouze jediný gól a postaral se
o něj Daniel Dittert, a byl to též jeho první soutěžní gól. Svůj cíl jsme si
splnili a řádně jsme si zahráli a nabrali další fotbalové zkušenosti. Všechny chlapce za předvedené výkony chválím. Turnaj vyhráli mladí kluci
z FK Varnsdorf „žlutí“ před Arsenalem Česká Lípa „bílí“ a FK Rumburk.
Všichni účastníci dostali svačinku, pití a každý si odnesl pamětní list
a placku s věnováním, tašku plnou ovoce, dobrot a upomínkových předmětů. Poslední trénink této jarní sezony se uskutečnil v úterý dne 29. 6.
2021, který jsme ukončili společným „sranda zápasem“ starší přípravky
proti mladší přípravce. Poté jsme se přesunuli na terasu nové restaurace
ve sportovní hale, kde jsme poseděli a občerstvili se. Posledním úkonem
byl přesun do mexické restaurace na zmrzlinu. Inu, je po další sezoně.
Zatímco si děti od fotbalu na měsíc a půl odpočinou, trenéři započnou
organizaci v pořadí již 4. ročníku příměstského fotbalového soustředění,
které se uskuteční ve sportovním areálu Města Dolní Poustevna v termínu od 23. 8. 2021 do 27. 8. 2021. V rámci plánovaného soustředění již
budeme mít k dispozici nově zrekonstruovanou sportovní halu se záze-
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mím. Souběžně s naším soustředěním proběhne soustředění mladších
a starších žákyň z FK Teplice, což znamená, že soustředění ukončíme
standardně vzájemným utkáním našich přípravek s mladšími žákyněmi
z Teplic. Věříme, že si sportovní soustředění „poustevenské“ fotbalové
mládeže plně užijeme.
Mladší přípravka zahájí svou podzimní sezonu ročníku 2021/2022 již
v polovině srpna, tj. týden před plánovaným soustředěním. První víkend
v září nás již čeká první soutěžní turnaj okresního přeboru. V druhé polovině září proběhne další nábor fotbalových nadějí do mladší přípravky
FK Dolní Poustevna.
trenéři přípravek FK Dolní Poustevna
Zdeněk Hauser a Robert Holec

DOROST

5:4

FK ČESKÁ KAMENICE –
FK RUMBURK/FK DOLNÍ POUSTEVNA
1. přátelské utkání dorostu, sobota 19. 6. 2021 od 10.30 hod. diváků:
20, hrací doba: 2 x 45 minut
poločas: 2 – 1
sestava: Jeništa, Kramer, Liška, Mach, Hofman, Třísko, Müller, Hoke,
Marciňák, Chalánek, Petrla D.
střídání (hokejově): Petrla D., Jírovský, Walter, Demeter, Rouha, Kučera, Richter, Hauser
branky: Liška, Marciňák, Richter, Hofman
První utkání nově složeného týmu dorostu z hráčů FK Rumburk, FK
Dolní Poustevna a FK Mikulášovice. V sezóně 2021/22 budeme hrát I.
A třídu Ústeckého kraje. Zápas se hrál za úmorného vedra, vyzkoušeli
jsme všechny hráče na různých pozicích, sestava se teprve hledá, kluci nezklamali, naopak do poslední minuty bojovali o remízu, chválíme
je!!!!
P. Kramer, J. Trégr

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Poradna v kostce mění provozní dobu
V červenci letošního roku tomu bude 10 let od zaregistrování sociální
služby Odborné sociální poradenství a otevření Poradny v Kostce. Po
ukončení tříletého projektu financovaného z Evropského sociálního
fondu, se vracíme k dvoudenní provozní době v komunitním centru
Kostka Krásná Lípa. A k tomu zůstává zachována terénní forma poskytování poradenství. Služba je poskytována ve všech 18 obcích Šluknovského výběžku. V obou případech je lepší si předem sjednat schůzku u poradců Mgr. Romana Cupalová, tel. 777 291 359, JUDr. Miloš
Hanzlíček, tel. 777 925 302.

společné foto mladší a starší přípravky FK Dolní Poustevna

KOMUNITNÍ CENTRUM
Pondělí 09:00–17:30
Úterý 13:00–17:00
Čtvrtek

TERÉN
09:00–12:00
12:30–15:30

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Druhý život Marýny G. –
Vladimíra Klimecká
Svět žen je vždy jiný než svět
mužů. Kronika velké valašské
rodiny, v níž projdeme celé 20.
století, je psána výhradně z perspektivy žen. Marýna, Růža, Josefka a Fany - kolem nich míjejí
československé dějiny se všemi
zvraty, propastmi a výšinami,
nadějí i rezignací. Obě světové války, osvobození, 50. a 60.
léta rezonují ve třech příbězích,
čtvrtý je ukotven v naší současnosti. Díky autorčině výraznému
talentu vzniká originální, přitažlivý obraz jednoho kraje, jedné
země. Novely o čtyřech ženských
osudech se postupně splétají do
promyšlené románové struktury spojené jedním prostředím.
A ačkoli zachycují různá období
lidského života i velkých dějin,
pokaždé hovoří o fenoménu
ženství. Ženy jako hrdinky své
doby, bohyně našeho světa.

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Ve dnech 23. 7. - 31. 7. 2021 bude v Centru setkávání zavřeno. Děkujeme za pochopení.

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Knihobudka je originální, neziskový projekt, kdy se z vyřazených
telefonních budek stávají malé bezplatné knihovny, které se nacházejí ve městech na různých místech - v parcích, na nádražích, v nemocnicích. V Dolní Poustevně nemáme knihobudku, ale knihoregál,
který je instalován v chodbě Loutkového divadla. Je vždy přístupný
v otevírací době knihovny, loutkového divadla nebo Schrödingerova
institutu. Výhodou umístění knihoregálu je, že se knihy vlivem počasí
nezničí. Funguje na principu: Půjč si - přečti - nech si ji - vrať knihu
nebo vyměň za jinou. Tento projekt slouží všem, kteří mají rádi knihy
a rádi čtou. „Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto
ji vyhodit? Přineste ji do knihoregálu, ať si ji může přečíst někdo další.“
Lucie Englerová

červenec 2021
Katy, Nely a Mila by si bez
koní neuměly představit život.
Ve stájích, kam docházejí, se
ovšem děje něco nekalého. Leo
a jeho otec trénují koně pro filmová studia, zejména Bleska.
Ten se jednoho dne splaší a zraní
Katy. Proč je kůň najednou tak
nervózní a agresivní? Trojice kamarádek na to musí přijít, než se
stane něco horšího...
Kniha psychologie –
Catherine Collin
Kniha psychologie vychází
jako druhá ze série přehledových oborových publikací, určených pro nejširší veřejnost
od úplných začátečníků až po
pokročilé studenty a odborníky.
Srozumitelně vysvětluje všechny
velké myšlenky tohoto fascinujícího oboru společenských věd.
Provází nás vývojem psychologie od počátků až do současné
doby a v chronologickém řazení
seznamuje s nejvýznačnějšími
psychology a jejich teoriemi.
Knihu doplňují diagramy, které
krok za krokem zpřehledňují
složité teorie, klasická rčení, jež
činí psychologii snáze zapamatovatelnou, a vtipné ilustrace.

MEMORIÁL 2021

Kamarádky od koní –
Antje Szillat

16. 7 – 18. 7. 2021 – Nohejbalový turnaj trojic - Fußball Tennis turnier. Pavel Kamberský, Jiří Široký, Aleš Bašta, Oliver Knoden, Ivo Berčuk, Petr Vomáčka - vzpomínka na kamarády, kteří si s námi bohužel
už nezahrají. Motto turnaje: Bezpečnost silničního provozu.
Hraje se o originální medaile a poháry z keramické dílny Honzy
Krále. Startovné 300 Kč za družstvo. Začátek turnaje 17. 6. v 10 hodin.
Hraje se podle oficiálních pravidel nohejbalu, ale hodně benevolentních. Soupeři se mohou před zápasem dohodnout na drobné úpravě
pravidel. Turnaj pořádá hokejový klub HC Kanci Dolní Poustevna
a motocyklový klub MK Kanci Česko ve spolupráci s městem Dolní
Poustevna, Fajnklubem a Relax klub & Beach club Marina bar. Vstupné 4€ nebo 100 korun - za to 50 % sleva u hlavního baru, bazén, hřiště
a ostatní atrakce zdarma. Děti, důchodci a postižení mají vstup volný.
Přihlášky na telefonu 602335299 nebo email: zdenekbasta@email.cz
nebo na Facebooku.
Letos zahajujeme už v pátek 16. 7. 2021 v 17 hodin Spanilkou 2021–
spanilou jízdou od Mariny na Mýto a na Marketu, která pokračuje
srazem motorek v sobotu v Beach club Marina bar Dolní Poustevna.
Sobotou nás provede Dj Čápik a večer od 18 hodin začíná rockový fest
za účasti kapel Krleš a Wolfs gang. Dalším účinkujícím bude Hustej
Wimpy.
Mariňácký standard: bazén, pergola s bublinkovým relaxačním bazénkem, gril, bar vodou chlazený, osvětlené pískové hřiště na plážový
volejbal, antukový kurt na nohejbal, posilovna a sauna, minikemp možnost ubytování ve stanech.

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

Z pouťové střelnice na vrcholové sportoviště

Po dlouhodobém rozhodování a plánování se členové mysliveckého
spolku Jezevec Poustevna rozhodli k velké generální opravě střelnice Čtverec. Střelnice se dočkala rekonstrukce po šedesáti letech provozu. Nyní
nabízí střelecké veřejnosti profesionální zařízení srovnatelná s vrcholovými střelnicemi jako je například střelnice Kometa Brno nebo Dukla
Hradec Králové. Nový kabát si oblékla za finanční podpory firmy Mikov
částkou 250 tis. korun, Města Dolní Poustevny částkou 200 tis. korun
a firmy KK Lignum částkou 40 tis. korun. Ostatní náklady šly ze společné kasy MS Jezevec Poustevna. Část stavebních prací poskytla firma
DSP Děčín ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna. Demontáž, montáž a ostatní stavební úpravy provedli členové mysliveckého spolku.
Kompletní novou elektroinstalaci zajistil K. Učeň. Po součtu všech položek se kompletní rekonstrukce vyšplhala na částku 850 tisíc korun.
Nelze opomenout ještě jednu důležitou informaci, jež podtrhuje novou
střelnici dvojnásob. Je nám velkou ctí, že se garantem střelnice stal David
Kostelecký, olympijský vítěz LOH 2008 a několikanásobný mistr Evropy.
Tímto bychom rádi poděkovali všem výše zmíněným. Mnohokrát děkujeme. Více na stránkách FB Střelnice Čtverec a msjezevec.estranky.cz.
Za MS Petr Brynda

NOVÁ STŘELNICE PLODÍ OVOCE
Časté a intenzivní trénování nese ovoce. Střelec Ondřej Švec a střelkyně Adéla Bryndová jsou toho důkazem. Zrekonstruovaná střelnice
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se vyrovná i střelnicím, kde trénují naši reprezentanti. Na té naší nové
poustevenské se trénuje od ledna. I v těch největších mrazech naši sportovci nelenivěli a šli střílet. Poustevna, Karlín a celé okolí může slyšet
(za dobrého větru), jak se zdokonalují. Střílení není jen o vystřelení
po samostatném holubovi, ale i o psychice, postřehu a fyzičce. Adéla
Bryndová se po loňských výsledcích prostřílela až do juniorské reprezentace České republiky pro rok 2021. Našich prvních závodů se po
dlouhodobém uzavření z důvodu vládních opatření zúčastnilo 42 střelců. Mezi bývalými reprezentanty a velmi dobrými střelci si Ondřej Švec
vybojoval 1. místo. 12. června vyjeli naši sportovci na závody do Ralska.
Na Skelné Huti se Ondra probojoval z 36 závodníků na celkové 3. místo
a v samostatné kategorii Jdu Zalovit 1. místo. Adéla Bryndová v kategorii ženy obsadila 1. místo a celkově se umístila jako sedmá. Ovšem
jsou i dny, kdy to nestřílí. Na prvním kontrolním závodě reprezentace
se Adéla umístila na předposledním místě. Jelikož je to nákladný sport,
mají naši střelci sponzory. Pana Švece zčásti sponzoruje místní firma
KK Lignum. Slečnu Bryndovou částečně sponzoruje firma Mikov. Sponzorům patří velké díky a našim střelcům nadále přejeme rovné broky
a mnoho úspěšných závodů.
Za MS Jezevec Petr Brynda

AKTIVITY NA SRPEN

Informace o konání dětských česko-německých táborů během srpna
Ve spolupráci s místními sportovními kluby připravujeme tematicky
zaměřené aktivity na srpen pro děti. Více informací čtěte od příštího
týdne na vývěskách na obvyklých místech v Dolní Poustevně nebo na
Facebooku na mé stránce Martina Böhme. Účast na těchto aktivitách
bude ZDARMA. Počet míst pro účast je omezen. Těšíme se na zajímavé
dny plné nových zážitků s vámi!
Mgr. Martina Böhme

MIXY SE VYDAŘILY
Za velmi teplého letního počasí proběhl v sobotu 19. 6. 2021 na tenisových kurtech Dolní Poustevna tenisový turnaj ve smíšených čtyřhrách.
Zúčastnilo se ho celkem 8 párů, které pak byly rozlosovány do dvou
skupin po čtyřech. Hrál se na klasický set. První skupinu zvládli nejlépe Dan Jarisch s Lindou Vaníčkovou (bez ztráty setu), druhou skupinu
pak Jarda Málek s Hankou Militkou (též bez ztráty setu). Tyto páry si to
pak rozdaly o prvenství v turnaji, kde nakonec zvítězil pár Dan Jarisch
s Lindou Vaníčkovou. O třetí místo bojoval pár Václav Žák s Pavlou
Sklenářovou proti Jürgen Külhmann s Maruškou Chmůrovou, kde zvítězil pár Václav Žák s Pavlou Sklenářovou. Všichni zúčastnění předvedli
perfektní výkony i v tom úmorném teplu. Jak prohlásili na konci turnaje
Luděk Třešnák s Petrou Koblihovou: „I když jsme skončili na osmém
místě, tak jsme si to užili a už se těšíme na další turnaj.“
Chtěl bych poděkovat děvčatům v kantýně, za starost a péči o všechny
zúčastněné. A také hasičům Dolní Poustevna za to, že den před turnajem zkropili tenisové kurty a doplnili vodu do nádrží. Celkové pořadí:
1. Linda Vaníčková a Dan Jarisch, 2. Hanka Militká a Jaroslav Málek,
3. Pavla Sklenářová a Václav Žák, 4. Marie Chmůrová a Jürgen
Külhmann, 5. Petra Velčevová a Marek Bureš, 6. Jitka Brýlova a Josef
Křivonoska, 7. Věra Třešňáková a Alena Karpíšková, 8. Petra Koblihová
a Luděk Třešňák.
Marek Bureš
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Slavnostní otevření sportovní haly 										

Foto: Pavla Sklenářová

Parková slavnost												

Foto: Pavla Sklenářová
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