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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Bývá dobrým zvykem, že si lidé na konci roku
popřejí nejrůznější přání do roku nového. Obsahem oněch přání je zpravidla, a je to dobře,
dobré a stálé zdraví, popřípadě trocha toho
štěstí. V adventním čase, který je dle dávných
zvyklostí především časem rozjímání a duševní přípravy na vánoce, je vše navíc umocněno
blížícími se svátky. Dovolím si zde i já trochu
rozjímat. To, co je během celého roku nepříjemností, lapálií, neštěstím, se v těchto dnech
jeví mnohem negativněji a tragičtěji. A ty
veselé chvilky se stávají v tomto čase ještě
veselejšími a šťastnějšími, máme-li je s kým
trávit. Pokud tedy vůbec najdeme čas na roz-

DIAKONIE BROUMOV

Vážený pane starosto,
Srdečně Vám děkujeme za přízeň, kterou jste
nám projevili. Nesmírně si vážíme, že jste si
i přes pracovní vytíženost našli čas, abyste
zorganizovali sbírku a pomohli nám v naší
činnosti. Děkujeme Vám za angažovanost,
kterou jste projevili v dobrovolné činnosti
pro naši organizaci. Bez Vás bychom nemohli
vykonávat naše poslání. Děkujeme občanům
za jejich štědrost a ochotu pomoci lidem
v nouzi. Je obdivuhodné, že vyvinuli tolik úsilí, aby nezištně podpořili vyhlášené sbírkové
akce. Dovolujeme si proto apelovat na Vaši
solidaritu a požádat Vás o pořádání sbírek
použitého textilu i nadále, byť budou ve vaší
blízkosti umístěné naše pískově-žluté kontejnery či kontejnery konkurenčních firem. Pevně věříme, že nám zachováte přízeň a těšíme
se na další spolupráci.
Se srdečným pozdravem PhDr. Vítězslav Králík - předseda družstva a generální ředitel

ZDARMA

jímání, vzpomeňme si mimo jiné i na ty, kteří
nemohou trávit adventní dobu s námi, ať už je
příčinou jejich absence cokoli (chybějící zdraví u těch, co musí bohužel být v nemocnicích
či definitivní odchod těch, kterým již vypršel
čas). Pokud se některým rodinám podařilo přivést do našeho světa během roku nový život,
čekají je nádherné chvilky. Většinou se však
v rodinách mísí pocity oba.
Musím zde rovněž podotknout, že v posledních měsících nám všechna média podsunula
strach z něčeho úplně nového, nepoznaného
– fenoménu migrace. Nechci diskutovat o postojích nás všech k tomuto tématu, jen prostě nerad přiznávám, že mám o budoucnost
svých dětí obavy bez ohledu na to, jak se bude
ve světě situace vyvíjet.
Přeji Nám všem, abychom ten strach dokázali
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potlačit, abychom byli zdraví a šťastní, abychom měli ty, které milujeme, co nejblíže vedle sebe. Z toho pragmatického soudku Vám
přeji stálou práci a dost peněz na to, abyste
mohli tvrdit, že nemáte finanční potíže. Šťastné a veselé vánoční svátky.
Vladimír Tesařík - starosta
Blíží se čas vánoční, čas svátků označovaných
jako nejkrásnější v roce. Doba, kdy atmosféra vánoc nechá na chvíli za dveřmi většinu
hádek, sporů, nenávisti a zloby. Dovolte mi
popřát všem našim občanům, aby to nebylo
jen na chvíli, aby to trvalo co nejdéle, nejlépe po celý rok. Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, spokojenosti
a hlavně pevného zdraví do dalších let.
Petr Král – redaktor

INFORMACE PRO PODNIKATELE

Město Dolní Poustevna nabízí podnikatelům
možnost zapojení do systému odděleného
sběru komunálního odpadu zavedeného
městem. Tato služba je určena především pro
drobné podnikatele, pro které je výhodné
vkládat vytříděný odpad (plast, papír, sklo)
do zvonů nebo využívat pytlový svoz stejně
jako občané města.
Jako na původce odpadů se na podnikatele
vztahují povinnosti vyplývající ze zákona
o odpadech (zejména v ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb.). Jednou z povinností je odpad třídit a předávat jej pouze oprávněným
osobám. Pokud podnikatelé nebudou zapojeni do systému města, nesmí ukládat vytříděný
odpad do barevných zvonů a nebudou jim
sváženy barevné pytle s vytříděným odpadem
z podnikání. Podnikatelé mají povinnost předávat odpad pouze oprávněné svozové firmě

na základě smluvního vztahu a toto následně
při kontrole doložit.
Pokud v rámci své podnikatelské činnosti
produkujete odpad podobný komunálnímu
odpadu a máte zájem o využívání odděleného sběru odpadů zavedeného městem pro
občany, máte možnost uzavřít s Městem Dolní Poustevna smlouvu o zapojení do systému
pro nakládání s tříděným komunálním odpadem.
Cena pro podnikatele za využívání systému
odděleného sběru odpadů v Dolní Poustevně
za kalendářní rok 2016 je 400,-Kč/rok.
V případě zájmu o uzavření smlouvy se obracejte na odbor správy majetku, Městského úřadu Dolní Poustevna, tel.: 412 397 221,
e-mail: zp@dolnipoustevna.cz.
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ÚŘEDNÍ DNY V DOBĚ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

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. 2015 do 30. 9. 2015 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)

Městský úřad Dolní Poustevna oznamuje,
že od 28.12.2015 bude uzavřena městská
pokladna. Veškeré platby v hotovosti (nájemné, místní poplatky, známky na popelnice aj.) můžete uhradit nejpozději
do středy 23.12.2015 do 15.00 hodin.
Pokladna bude opět otevřena v pondělí
4.1.2016!
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23.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
28.12.2015
29.12.2015
30.12.2015
31.12.2015
01.01.2016

7.30-11.30 a 12.30-15.00 hodin
radnice uzavřena (Štědrý den)
radnice uzavřena (1. sv. vánoč.)
radnice uzavřena
radnice uzavřena
radnice uzavřena
radnice uzavřena
radnice uzavřena (Nový rok)

Po 4.1.2016 7.30 – 11.30 a 12.30 – 16.30 hod.
Děkujeme za pochopení.

PETICE
„Za záchranu budovy čp. 71 v Dolní Poustevně – bývalá spořitelna“
V současné době probíhá petice za záchranu
budovy čp. 71 – bývalá spořitelna. V případě
že souhlasíte se záchranou daného objektu,
můžete svůj podpis připojit na petiční archy,
které jsou k dispozici na těchto místech:
- Restaurace Chilis, Lobendavská 184,
D. Poustevna
- Stavebniny KM NEZMAR s.r.o.,
Nádražní 293, D. Poustevna
- Potraviny „Můj Obchod“, Nádražní 96,
D. Poustevna
- Ovoce, zelenina & květiny Migovi,
Vilémov 138
Předem děkujeme a přejeme klidné prožití
vánočních svátků.
Daniel Andres a Petr Kalčík

SAMOVÝROBA DŘEVA
Cena za samovýrobu palivového dřeva je sjednána takto:
Jehličnaté palivové dřevo - 350 Kč/PRM (včetně DPH 15%)
Listnaté palivové dřevo - 450 Kč/PRM (včetně DPH 15%)
Své požadavky na samovýrobu hlaste na Městském úřadě
Dolní Poustevna u pana Kohouta.

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 20. 1. 2016 v 17:30 v zasedací místnosti Městského úřadu Dolní Poustevna.

TERMÍNY MOBILNÍ KANCELÁŘE SČVK
Mobilní kancelář SčVK bude na dvoře městského úřadu pouze 9. 12. 2015
od 13:00 do 15:30.

OSADNÍ VÝBOR
8. 12. 2015 od 17:00 v restauraci U Fišarů.

RESTAURACE FAJN
• rozvoz jídel v Dolní Poustevně zdarma
• jídelní lístek na www.countrystodolafajn.cz
• objednávky denně na tel: 412 397 129
• pizza taxi tel: 608 355 304

PODĚKOVÁNÍ
Velmi děkuji panu starostovi Tesaříkovi
a kolegyním p. Diessnerové, Králové a Vodákové za milou návštěvu a dary k mým
narozeninám.
J. Kateřiňáková
EW_inz_komiks_tisk.indd 1
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BYLI JINÍ?
(Něco jako malé předsilvestrovské povídání)
Asi každý z žijících se někdy zamyslí nad tím,
jak na tom místě, na které se řízením osudu
dostal on, asi žili předci. Tak trochu zalistujme
v kronikách, historických pramenech, archivech, pověstech a pokusme se zjistit, zda byli
hodně jiní.
Před rokem a půl u nás došlo k velké události.
Bylo obnoveno železniční spojení s Děčínem
přes Německo, Poustevna se více otevřela
světu. A pořádně se slavilo, hodně vytrvalců
hodně dlouho. To máme nakonec v čerstvé
paměti.
Předci nás ale asi předčili. Kronikář píše, že už
v roce 1900, když bylo rozhodnuto o stavbě,
došlo k „politickému“ oslavování dráhy. Čili
s pořádným předstihem. První oficiální vlak
vyjížděl 15.11.1904 ve 4.06 ráno. Mohutně se
začalo oslavovat už den předem dopoledne.
Odpoledne, opět dle kronikáře, se přesunula většina do nádražní restaurace, kde začal
ten pravý ruch. Vydrželo se až do rána. Tím to
neskončilo, Poustevňáci nastoupili do vlaku,
šťastně dojeli do Mikulášovic, zde vzbudili
hospodského a pokračovali v oslavách. Prý
pro účastníky zůstala tato jízda nezapomenutelnou.
Byli jiní? Ani ne. Možná víc vydrželi,
Před více než sto lety byla Poustevna vyhledávaným místem. Krásná příroda, dřevěné chodníky pro vycházky do okolí, možnost posezení
v útulných restauracích. Nedělní návštěvy
ze Sebnitz a z okolí se staly tradicí. Ale došlo
k nepříjemné změně. Poustevna začala být
nebezpečná, hlavně pro návštěvy rodin. Proč?
Mluvilo se zde prý neobyčejně sprostě a děti
by se mohly zkazit
Jak to bylo doopravdy je nejasné, místní to prý
sváděli na ty cizí, co stavěli železnici nebo přicházeli za prací.
Na krasomluvu a spisovné vyjadřování si my
sice také nepotrpíme, ale vulgarity se snad

dnes v Poustevně nepěstují.
V selském povstání v roce 1680 se o nějaké
aktivní účasti Dolní a Horní Poustevny nehovoří. Naopak naši sedláci byli k účasti na akcích
proti vrchnosti dosti dlouho přesvědčováni.
A když už to začalo vypadat bledě a blížilo se
vojsko, včas couvli a vzdali to.
To Mikulášovičtí byli stateční a kladně se zapsali do historie. Ale také to tehdy pěkně
odnesli a jejich konšel Jiří Rössler byl oběšen
a povstalci tvrdě potrestáni.
Ovšem starosta Horní Poustevny (patřily k ní
i Markéta a Karlín) Jan Meisner se do dějin
své obce také zapsal, byť jinak. Byl uznáván,
měl plnou důvěru. Když byl ve funkci vystřídán Franzem Paulem, dosáhl jeho odvolání
a opět se do funkce starosty vrátil. Ovšem 17.
března 1877 ráno zmizel. V kanceláři zanechal
dopis, ve kterém sděluje, že končí svůj život sebevraždou. Agendu zanechal v hrozném nepořádku a zjistilo se, že si zadržoval pro sebe
daně a podpisoval falešné kvitance na příjem
obecních peněz. Putovaly do jeho kapsy.
Ale nesmutněte. Na život si nesáhl, zmizel
do Ameriky, v roce 1892 se vrátil, odseděl si
pár měsíců a zbytek života byl velmi činný
a dokonce se zasloužil o rozvoj nožířství v regionu. Odpočívá na Markétě.
Když si dnes přečteme noviny nebo pustíme
televizi, skoro denně vidíme, že se tolik také
nezměnilo a že by to ten starosta dotáhl třeba
mnohem výše.
Dne 3. prosince 1929 se rozhodli Emil
Schicktanz z Dolní Poustevny a jeho tři kamarádi pro pánskou jízdu. Objednali si rumburského taxikáře Dobívala a vyrazili do Velkého
Šenova. Zde navštívili hostinec Zu Heimat
a poseděli do půlnoci. Ale nátisk je nátisk, tak
vyrazili na Janovku. Zde byla hospoda zavřena, tak pokračovali do hospody ve Starém
Hraběcím. To už s nimi držel krok i taxikář.
Následovaly Mikulášovice a hostinec Zum

weifien Schwan. Jejich cesta končila ráno opět
ve Velkém Šenově. Dosud spící obyvatelé byli
před pátou hodinou probuzeni hroznou ránou
a viděli jak z auta, napasovaného na stromě,
vylézají potlučení flamendři.
Dobíval přiznal, že vypil 8 půllitrů piva a nějaký likér. Ale jel prý nanejvýše rychlostí 30 km
za hodinu a přepadl jej mikrospánek. U soudu
vyfasoval pokutu 100 Kč a jeden den v žaláři.
Tehdy bylo aut málo, ale alkohol za volantem
se trestal možná nekompromisněji než dnes.
A bez diskuse. Četníci neměli radary ani se
nefoukalo. Řidič musel na četníka dýchnout.
Pak jít po nakreslené bílé čáře a rychle se otočit a jít zpět. Když to nezvládl, mohlo mu být
dočasně zabaveno auto, mohl ztratit řidičské oprávnění. O pokutách se nediskutovalo,
úplatky si nikdo nedovolil dát ani vzít.
Nejznámější pověst vztahující se k Poustevně
je určitě ta o bílé paní. V roce 1801 byla do vsi
nakvartýrována armáda. Do statku Friedlhof
pak švédský oficír, kterému učarovala statkářova krásná žena. Sympatie byly oboustranné
a milenci se scházeli nad Poustevnou. Statkářovi se to samozřejmě ani trochu nelíbilo a došlo ke střetu, ze kterého vyšel vítězně manžel.
Měl lepší zbraň – masivní vidle, milenec se šavlí neměl šanci. Po smrti manžela nechala statkářka postavit na místě konce svého miláčka
pomníček a dodnes se tam zjevuje právě jako
bílá paní.
Realitou je asi jen ta nevěra a ubití soka. To
prvé se vyskytuje i dnes více než hojně. To druhé zřídka. Takže jsme dnes na štěstí alespoň
trochu jiní.
S využitím informací čerpaných z prací J.Bednáře,J.Heriga,Motor journalu-J.H.Němce a SČ
archivu P. Marka zpracoval
Pavel Špaček

ZAKONZERVOVAT, ZBOURAT NEBO ZREKONSTRUOVAT
Chtěl bych informovat naše občany o jednom z ožehavých témat, které jsme probírali
na veřejném zasedání zastupitelů ve středu
2. prosince. Zastupitelé, pánové Andres a Kalčík přišli na zasedání se žádostí, abychom odložili usnesení, ve kterém jsme si odhlasovali
(6 pro a 2 proti, 1 nehlasoval) demolici bývalé
spořitelny. Podkladem jejich žádosti je probíhající petice (do 15. ledna), kterou oba zastupitelé zastřešují. Petice je vyvěšena na několika
místech ve městě a je tedy v dosahu všech,
kteří mají zájem nějak reagovat.
Můj názor je, že argumenty, opírající se zejména o srdeční záležitosti ke stavbě, která
byla dlouhá léta dominantní v našem městě,
jsou pro nás velmi rizikové. V dnešní době neobhájíme hospodaření s městskými penězi,
pustíme-li se do zakonzervování, či dokonce
rekonstrukce této, dnes již ruiny v pokročilém
stádiu rozpadu. Budova je navíc, díky své poloze, zcela evidentně nebezpečná pro všechny
kolemjdoucí i kolemjedoucí. Dnes nemá smysl
se zaobírat tím, jak v novodobé historii spořitelna měnila majitele a kdo je za to zodpovědný. Dnešní stav budovy je tristní a my jej musíme řešit. Situaci řešilo již předchozí vedení
a jejím zámyslem bylo jednoznačně dům koupit a zdemolovat. S odkazem na články v minulých Poustevnících zjistíte (únor 2013, září
2013, květen 2014), že město dávalo v tomto
smyslu i informace veřejnosti a že se se svým
záměrem nijak netajilo. Nostalgie prostě musela ustoupit bezpečí a nerentabilnosti. Prav-

dou je, že naše město má podobných staveb
více, problém se však za poslední roky zúžil
v podstatě na to, mít spořitelnu nebo nádraží,
popřípadě mít oba nebo se zbavit obou.
Jako občan jsem se také pouštěl do diskusí o těchto domech a vím jak je jednoduché,
z této pozice, zbrkle rozhodnout, ať už jakkoli. V pozici zastupitele je už to rozhodování
mnohem těžší, je tu velmi důležitý prvek zodpovědnosti vůči současným občanům, těm
budoucím, ale i našim předkům. Je potřeba
argumentaci obhájit věcně a střízlivě. Nedá
se problém zjednodušit do slov zbourat nebo
opravit. Je potřeba rozhodnout a věřte tomu,
že čím víc informací získáváte pro i proti, tím je
rozhodování složitější.
Ještě před zničujícím požárem byl dům v takovém stavu, že se dalo o něj bojovat a uvažovat
o jeho případné rekonstrukci a smysluplném
využití (mimo jiné nějak se zde vytratil viník
požáru a jeho jakýkoliv finanční podíl na opravě). Dnes je rekonstrukce tohoto domu v řádech několika, možná i desítek milionů, tedy
aspoň tak, aby dům vypadal, jak jej známe.
I kdybychom získali nějaký typ dotace na rekonstrukci, byl by náš podíl stále v řádech několika milionů. Navíc bychom museli v rámci
jakékoli dotace dokázat předložit smysluplné
využití budovy a v rámci tzv. udržitelnosti jej
dotovat za každou cenu několik let, abychom
pak nemuseli dotace vracet. Tady je asi největší kámen úrazu. Budeme-li totiž se stejnou
vervou postupovat například i s nádražím,

nejsme absolutně schopni naplnit oba naše
giganty (spořitelnu i nádraží) něčím smysluplným a hlavně neztrátovým, neprodělečným.
Obrovským problémem a doslova časovanou
bombou je stav naší sociální ubytovny, i zde
se nabízí varianty s rekonstrukcí (za několik
milionů) či s demolicí. Kam ale potom s lidmi,
kteří na ubytovně bydlí? Možná do budovy bývalé ZUŠky, ale tu musíme také zrekonstruovat
(za několik desítek milionů). Mimo jiné i tato
budova má své historické parametry a minimálně je to jeden ze symbolů Centrofloru
v Dolní Poustevně.
Tak co si vybrat jako prioritu v našem městě?
Který starý dům opravit a postavit vůbec něco
nového? Na zastupitelstvu jsme také mluvili
o projektech, které je potřeba zrealizovat a je
jich opravdu hodně. Stále nám chybí chodníky (v těchto dnech podaná žádost o dotaci
na chodník na Vilémovské ulici byla zamítnuta
z důvodu staré a neplatné projektové dokumentace, budeme vyrábět novou), v plánu
je realizace některých našich vedlejších cest
(pokládka asfaltu), budeme muset dokončit
realizaci kanalizace v Karlíně, Horní Poustevně
a nad nádražím, musíme v příštím roce opravit střechu na škole 1. stupně, měli bychom se
rovněž věnovat i projektům, které sem k nám
přilákají návštěvníky (vybudování a propojení
cyklostezek, rekonstrukce rybníků na Nové
Vísce, vybudování turistické ubytovny, revitalizace zeleně, atd.), stále chybějící důstojný
domov pro důchodce.
pokračování na str. 4
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ZAKONZERVOVAT, ZBOURAT
NEBO ZREKONSTRUOVAT
pokračování ze str. 3

Možná jsem zapomněl na některé problémy
a kdokoliv z Vás si při čtení dokáže vybavit
jistě ještě mnohem více dalších našich problémů. Není mým úmyslem a doufám, že
ani petičního výboru, abychom se rozdělili
na občany se srdcem (ti, kteří chtějí zachránit
spořitelnu) a občany bez srdce (to jsou ti, kteří
pochopí, že budeme-li investovat smysluplněji jinam než do rekonstrukce spořitelny, je
pro nás nejvýhodnější její demolice).
Na otočení prstenem Arabely nebo příchodu
milionáře-záchranáře do města prostě nevěřím. Je to jen na nás a posuďme, do čeho
peníze investovat. Evropské dotace, kvůli
kterým se někdy vyplatí se zadlužit, budou
jednou končit, možná, že se příliv eur do naší
země bude úměrně zmenšovat tak, jak bude
Evropa úměrně zvyšovat podíl vynaložených
eur na fenomén migrace. Právě o to více se
musíme rozhodnout zodpovědněji.
Vladimír Tesařík - starosta

SAD
Rekapitulace práce v městském sadu
Letošní rok nás postihla jablková kalamita,
na jejímž konci bylo skoro 500 litrů moštu,
který se rozdělil do škol, školky, mezi brigádníky a zbylo i na klub důchodců. Na sbírání jablek se podíleli kromě brigádníků a pracovníků
VPP i Základní škola, škola Gabriely Pelechové
a školka. Celý městský sad byl letos vysekán,
byly vykáceny nálety, probíhá prořezávka
stromů a chystá se i odstranění polorozbořeného příbytku pro ovce. Na jaře bychom rádi
vysadili několik nových ovocných stromků
a keřů. Také klub zahrádkářů česal jablka a případným zájemcům nabízí zimní jablka a mošt
k prodeji.
Radek Sádovský

ZAKONČENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
Poslední výlet v tomto roce se uskutečnil
v sobotu 7. listopadu. Původně bylo v plánu
další poznávání SASKÉHO ŠVÝCARSKA – výstup na stolovou horu Lilienstein. Počasí nám
sice nepřálo, ale podle počtu 47 účastníků to
ani v nejmenším nevadilo a to, že náhradním
řešením byla návštěva kostela - Johanniskirche z roku 1645 a Domu národního parku
Saského Švýcarska v Bad Schandau, už vůbec
ne. Po celou dobu nás provázel opět „náš“
průvodce Armin a jeho poutavé, zábavné
a poučné vyprávění.
Děti i dospěláci se naučili nová německá
slovíčka, vyslechli jsme si povídání o historii
kostela ale i o ničivých povodních. V Domě
NP Saského Švýcarska se výletníci bez rozdílu
věku vrhli s patřičným zápalem do připravené
soutěže a všichni obdrželi malou pozornost.
Shlédli jsme také dva filmy o skalních pískovcových městech, dali si občerstveníčko „ Kaffee und Kuchen“ a tak určitě můžeme říct, že
se výlet vydařil. Je vidět, že sobotní termín byl
dobrý nápad a již teď se těšíme na jaro 2016,
Lilienstein a další lákavé cíle.
RP
V rámci česko-německého projektu budeme
tyto výlety s průvodcem Národního parku
Saské Švýcarsko s tlumočníkem nabízet zase
od jara příštího roku. A protože na poslední
výlet přišlo při tak mokrém a nevlídném počasí téměř 50 výletníků, vidíme a moc nás těší,

GYMNÁZIUM RUMBURK
Víte, že gymnázium v Rumburku
- navštěvuje každý rok kolem 400 studentů
- zahájilo letos už 110. školní rok
- má za ta léta už více než čtyři a půl tisíce úspěšných absolventů, které
postupně vzdělávalo přes čtyři sta učitelů
- bylo vyhlášeno (podle ankety České studentské unie) už třikrát za sebou Gymnáziem roku
Ústeckého kraje
- je fakultní školou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
- nabízí studentům od 2. ročníku volbu studia ve čtyřech tematicky zaměřených blocích (matematicko-technický, přírodovědný, humanitní, jazykový)
- jsme dlouhodobě velmi úspěšní při přípravě žáků na technické i humanitní vysoké školy
- zajišťuje výuku tří světových jazyků
- umožňuje studentům zdarma získat mezinárodně uznávaný jazykový diplom - Deutsches
Sprachdiplom
- připravuje studenty na soutěž Jugend debattiert international, kterou organizuje Goethe-Institut Praha
- je zapojeno do mezinárodního projektu Erasmus
- organizuje pro studenty výměnné pobyty v Německu a exkurze do Berlína a do Anglie
- navázalo úzkou spolupráci s gymnázii v Sebnitz a Seifhennersdorfu a má v zahraničí i řadu
dalších partnerských škol
- nabízí konzultace školního psychologa
- má k dispozici tři učebny výpočetní techniky a řadu multimediálních a odborných učeben
- vede studenty každý rok k přípravě řady projektů jako Den Evropy, Já občan, Lanterna futuri,
Vánoční akademie a dalších
- je zapojené do projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
- podporuje již přes deset let úspěšný pěvecký soubor NTC
- pořádá pro nově příchozí studenty seznamovací kurzy
- připravuje lyžařský kurz v Krkonoších a sportovně-turistický kurz ve Slovinsku
- nabízí studentům týdenní zeměpisně-dějepisnou exkurzi
- otevírá každoročně kolem 15 zájmových kroužků (volejbal, plavání, florbal, gymnastika a parkour, posilování, stolní tenis, otužování, turistika, ale i kroužek věnovaný angličtině, němčině,
češtině, matematice, chemii, fyzice, robotice ...)
- navštěvuje se studenty pražská divadla, senát, botanickou zahradu i cíle v blízkém okolí
- podporuje zapojení studentů do několika charitativních akcí
- umožňuje studentům vydávat vlastní školní časopis a zapojit se do Studentského parlamentu
- má vlastní školní televizi
- podporuje studenty nejen ve školních, ale i v okresních, krajských a celostátních soutěžích
sportovního, znalostního i uměleckého charakteru
- je nejsevernějším gymnáziem v České republice
- a spoustu dalších věcí?

Hudební cesta po Evropě
V úterý 10. listopadu navštívili naši školu
umělci Giancarlo a Soňa Ruggieri, kteří si pro
první a druhý stupeň připravili pěvecko-taneční vystoupení s názvem ,,Hudební cesta po Evropě“. Pan Giancarlo zpíval písně ze známých
francouzských, španělských, německých i českých oper a paní Soňa se nám představila jako
baletka. Během představení zazněla i známá
hudební díla jako např. O Sole mio či árie Figara z opery Lazebník Sevilský. Nakonec nám
společně zatančili polku z opery Prodaná neže máte o tuto aktivitu zájem. Nabídka navíc
- jste-li skupina ca. 25 osob, je možné zorganizovat výlet na vaše přání jen pro vaši skupinu.
Kontaktujte mě včas: boehme.martina@googlemail.com, domluvíme se.
Přejeme všem klidné svátky vánoční a šťastný
nový rok.
Martina Böhme

věsta od Bedřicha Smetany a mazurku z operety Polská krev. Pro žáky i učitele to byl určitě
příjemný kulturní zážitek!
Zuzana Bednářová, 9. třída

AKCE ŠKOLY V PROSINCI
od 5. 12 .

Vánoční výstava prací žáků ZŠ a dětí
z MŠ v lékárně Mgr. P. Vomáčky
9. 12.
MŠ - Z pohádky do pohádky - Těšíme
se na Vánoce s klaunem Álou
10. 12.
Duha Jiříkov
10. 12.
Adventní večírek s rodiči - odpoledne
v MŠ
16. 12.
Vánoční nadílka - dopoledne přijde
do školky Ježíšek
16. 12.
Vánoční koncert (Berušky, Drak,
kytaristé) od 15. 30 hodin
od 23. 12. vánoční
prázdniny,
vyučování
v lednu od 4. 1. 2016
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Setkání s asistenty prevence
kriminality
V pátek 13. listopadu se žáci 9. třídy setkali s asistenty prevence kriminality, paní Kristínou Liškovou a panem Davidem Lvem z Dolní Poustevny.
Na besedu s nimi jsme měli připravené různé
otázky, postřehy, nápady a připomínky. Oba
nás rádi vyslechli a my je také. Dozvěděli jsme
se nové informace o Dolní Poustevně, řekli nám,
jak moc se jim práce líbí, co se tu během roku
vše dělo a bude dít a také nám řekli, s jakými
problémy se v Poustevně setkali a s čím se setkávají neradi. Celá naše třída zjistila, že lehkou
práci opravdu nemají. Atmosféra našeho setkání
byla velmi příjemná a všem se tak přínosná diskuse moc líbila. Byli jsme rádi, že jsme se s asistenty prevence mohli setkat. Přejeme jim vše
dobré.
Míša Moravcová, 9. třída

ŠLUKNOVSKO

A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Program odpadového hospodářství ČR má
v plánu, do roku 2020 dosáhnout 50% recyklace komunálního odpadu a ukončit skládkování
neupraveného směsného komunálního odpadu
v roce 2024.
Možná se může zdát, že vše je ještě daleko a je
dostatek času na potřebná opatření. Omyl je
pravdou. Po získání informací z německé strany
(zde bylo ukončeno skládkování již v roce 2005
a ještě nyní mají některé věci nedořešené, především ve vztahu k spalovnám) je zřejmé, že
zvládnout celý proces tak, aby reálně odpovídal potřebám občanů, měst a obcí Šluknovska,
bude trvat minimálně 5-6 let. Na základě těchto
informací, rozvinuli starostové, členové SPRŠ Sdružení pro rozvoj Šluknovska (18 měst a obcí,
zastupujících cca 55 tis. obyvatel), mimořádnou
aktivitu směřující k odpovědnému zvládnutí
tohoto obrovského sociálně – ekonomického
problému. Ve spolupráci s Místní akční skupinou
Český sever, z.s. (MAS), proběhlo základní zmapování současného systému a plánů odpadového hospodářství všech měst a obcí a byly zajištěny další odborné materiály, související s touto
problematikou.
Protože se jedná nejen o organizačně technická
řešení, ale především o budoucí optimální financování ve prospěch všech občanů a obcí ve výběžku, zpracovává se již nyní, z podnětu SPRŠ,
takzvaná „Optimalizační“ studie odpadového
hospodářství.
Tento materiál, který by mněl být dokončen nejpozději do poloviny roku 2016 musí jasně ukázat,
jak nakládat s jednotlivými typy odpadů, jak lépe
zapojit do systému odpadového hospodářství
živnostníky a větší podniky, jak lépe koordinovat
řízení odpadového hospodářství i mezi jednotlivými městy a obcemi s ohledem na hospodárnost (např. množství kompostáren) i možnosti
efektivního využití dotačních titulů, v neposlední
řadě je zde i reálná možnost vytvoření nových,
tolik potřebných pracovních míst.
Sdružení pro rozvoj Šluknovska je připraveno
udělat vše pro to, aby se požadavky české i evropské legislativy včas a řádně splnily efektivně
a hlavně ve prospěch Vás, našich spoluobčanů.
Miroslav Jemelka - asistent senátora
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RAHAMIN
To, po čem každý s nás touží, po čem se mu
neustále stýská a co potřebuje, je láska. Existují různé druhy lásky, které můžeme zakoušet
v našem lidském životě. Je láska rozumová,
věrná, láska, která vyplývá z rozvážnosti, láska,
jež vyvěrá ze srdce…
Zdá se, že láska vyplývající ze srdce je to všechno – že stačí milovat z celého srdce.
Jenže existuje láska ještě silnější, taková, která
je silnější než rozum. Je to láska vnitřní, láska
lůna, láska z hloubky nitra.
Písmo svaté ji nazývá „milosrdenstvím“.
Hebrejské slovo RAHAMIN znamená „milosrdenství“, ale zároveň „ženské lůno“ – to výjimečné místo, ve kterém v okamžiku početí
začíná nový život.
Díky tomu, že žena nosí pod svým srdcem dítě
a přivádí je na svět, rodí se jedinečný a výjimečný vztah mezi ní a dítětem. To spojení s sebou přináší něžnost, citlivost, péči, trpělivost,
shovívavost, oddanost a odpuštění.
Právě tento vztah znamená, že matka je
schopna třeba skočit do ohně, aby své dítě za-

chránila. Je to silnější než rozum i rozvaha. Je
to silnější než její srdce, než její život.
Mohli bychom říci, že je to reakce, která pramení z jejího nitra a vyplývá ze skutečnosti, že
dítě nosila ve svém lůně, je s ním svázaná. Jde
o lásku nerozumnou, neopírající se o rozvážnost.
A taková je právě láska Boha k člověku - jako
láska matky ke svému dítěti. Jak řekl Pán Ježíš:
„Pokud svět v tuto lásku neuvěří a nepřijme ji,
nenalezne ani pokoj ani mír.“
To by nám měl připomínat Svatý Rok Božího
Milosrdenství, vyhlášený papežem Františkem. Budeme ho prožívat spolu s celou církví
od 8.12.2015 až do 20.11.2016.
Nynější čas Adventu a blížící se Vánoce jsou
dobrou příležitostí k tomu, abychom se zastavili a zamysleli nad smyslem svého života.
A snažili se jej odkrýt. A odkrývaje – zkusili
věřit. Když zkusíme věřit – dosvědčíme RAHAMIN: milosrdnou lásku Boží.
p. Jacek Kotisz

MANDAVA 2015
Kruh přátel muzea Varnsdorf (KPMV) v listopadu vydal další vlastivědný sborník. Název Mandava-Mandau 2015 naznačuje, že publikace
je tentokrát určena nejen českým, ale i německým čtenářům. Redakční tým se náročného projektu chopil potřetí, po předchozích
dvoujazyčných vydáních z let 2005 a 2010.
Každoroční poptávka po Mandavě svědčí
o tom, že regionální badatelská literatura nehodlá zajít na úbytě a stále přitahuje široký
okruh zájemců. Vydavatel pro ně letos připravil rekordní počet třiceti příspěvků v češtině
a tuctu v němčině. Regionální záběr sborníku
je Šluknovský výběžek včetně několika přesahů do sousedních regionů. Mandava bude
k sehnání v místních knihkupectvích, muzeích
a informačních střediscích. Ve sborníku se objevuje slušná řádka nových autorských jmen.
Například novoborský sklářský odborník Rudolf Hais věnoval příspěvky o sklárně ve Chřibské (čímž navazuje na stať Fr. Sajdla na toto
téma v Mandavě 2009) a o brusičích skla
v Rousínově - vše s unikátním ilustračním materiálem. Drážďanský kunsthistorik Hartmut
Ritschel představuje barokního sochaře Franze Bienera, autora soch na rumburské Loretě.
Od dalšího německého autora Gerda Menzela se dovíme o nerealizovaných projektech
tramvajové dráhy Rumburk - Seifhennersdorf
- Varnsdorf. Dopravní tematika je zastoupena
i železničním neštěstím ve Varnsdorfu v roce
1924 (R. Wünscheová z Ebersbachu). Děčínský
archivář Tomáš Valtr zaslal medailon pozapomenuté osobnosti plukovníka dělostřelectva
Karla Junga z Lipové u Šluknova. Starostka
Mikulášovic Miluše Trojanová obohatila knížku příspěvkem o tamní obnovené hvězdárně.
V článku Markéty Vovsíkové ožily rázovité postavy a humorné i tragické příběhy spojené
s legendární občerstvovnou rodu Münzbergů na hradě Tolštejně. A co naši „staří známí“
z předchozích ročníků Mandavy? Hluboká
poklona paní Kristě Fleknové, která z množství
dobových dokumentů už léta připravuje výtah z pamětihodných událostí do rubriky Před
sto lety. Miroslav Plekanec oznamuje nález
torz mamutích klů na Studánce. Josef Rybánský shrnul výsledky svých bádání o zvonech

varnsdorfského děkanského kostela sv. Petra
a Pavla a o přerušené a obnovené tradici velikonočních jízd v Mikulášovicích. Renata Procházková přiblížila sbírku biedermeierovského nábytku v našem muzeu a zrekapitulovala
projekt pro školní děti Malí velcí stavitelé a architekti Šluknovského výběžku. Kromě toho se
nadále věnuje ornitologii, a tak se díky ní dozvídáme o alarmujícím stavu rorýsí populace
ve městě. Matouš Jirák se v obou předchozích
ročenkách zabýval památníky knížete Jana II.
z Lichtenštejna na Rumbursku, letos v tématu
pokračuje statí o „císařských javorech“ vysázených v našem okolí na počest půlstoletí vlády
Františka Josefa I. Klára Mágrová pro nás objevuje přehlížená sochařská díla v novodobé
rumburské zástavbě: ačkoliv pojem „čtyřprocentní umění“ může vzbuzovat jiné asociace,
jde v tomto případě o kdysi uplatňovanou
povinnost při výstavbě sídlišť investovat 4 %
z rozpočtu na uměleckou výzdobu. Pro historiky i laické čtenáře jsou vděčným žánrem
přepisy ústně předávaných vzpomínek. Ervín
Heinl sestavil vzpomínkový materiál o poválečných počátcích učňovského školství při
podniku Velveta a Radek Andonov zaznamenal vyprávění Josefa Vacka z osady Tolštejn
(nyní Rozhled) o tom, jak měl coby 17letý
chlapec na konci války „zachraňovat Třetí říši“.
Do časů konce války se vydáme i s Ester Sadivovou, která z rodinného archivu vynesla
na světlo příběh svého dědy zachraňujícího
ruskou zajatkyni. Tento výčet není zdaleka vyčerpávající. Za „finanční injekce“, bez nichž by
vlastivědné čtení zůstalo v autorských šuplících, patří poděkování městu Varnsdorf a Česko-německému fondu budoucnosti. Jím podpořený projekt „Almanach Mandava / Mandau
2015“ zahrnuje kromě vydání publikace také
osobní kontakty regionálních badatelů z obou
stran hranic. Na druhou stranu, k čemu by byly
finance, nebýt těch, kdo tvoří. Proto naše poděkování míří též k autorům a překladatelům
a dalším kolegům, podílejícím se (a nutno podotknout, že bez nároku na honorář) na naší
doposud nejrozsáhlejší publikaci.
KPMV
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STŘÍPKY ČASU ROK 1976

KONEC VÝSTAVY

V roce 1976 začíná 6. pětiletka.
23. 3. vypukl požár v domku v Horní Poustevně. V domku
byly 3 děti, které měl hlídat devítiletý chlapec, jenž neopatrným zacházením se zápalkami požár založil. Oheň zničil skoro všechno vnitřní zařízení. Děti zachránila Janička B., která
vyvedla své mladší sestřičky do bezpečí k sousedům.
6. 5. kolem 21:15 byly pocítěny záchvěvy země. To samé se
opakovalo okolo půlnoci. Druhý den rádio hlásilo, že epicentrum zemětřesení bylo v Itálii.
24. 6. započato s potahem silnice kolem mateřské školy.
11. 9. přestala téci voda. Bytovky a velká část obce bez vody.
Po celý týden trvalo odstraňování závady na vedení vody.
V roce 1976 zemřelo 27 občanů.
Počet obyvatel k 31. 12. 1976 činil 937 mužů a 1006 žen. Celkem 1943 obyvatel. Přechodně hlášených bylo 100 občanů,
celkem tedy 2043 obyvatel.

Ve dnech 4. 11. – 27. 11. 2015 proběhla v Centru setkávání výstava Pověsti a příběhy
poutních míst Šluknovska. Dvanáct příběhů v komiksové podobě přiblížilo zázračné
události, které předcházely výstavbě poutních kaplí a vybraných křížových cest na Šluknovsku. O výstavě v Dolní Poustevně se zmínily i deníky Právo a Mladá fronta. Krátkou
reportáž s projektovou manažerkou Lorety Rumburk Klárou Mágrovou v Centru setkávání natáčela i ČTK, video je dostupné na webové stránce Videobanka ČTK. Výstavu shlédlo 112 návštěvníků, kteří měli i možnost zakoupit si pověsti ve zmenšené komiksové
podobě.

(čerpáno z místní kroniky psané panem Karlem Brůnou)

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Keleová-Vasilková Táňa - Kouzlo všednosti
Komorní příběh mladých manželů Magdy a Adama.
I když oba dva byli kdysi přesvědčení, že jim dvěma
se to nestane, čas ukázal, jak se mýlili. Příběh ze
života, který se děje dnes a denně kolem nás. Přes
každodennost si neuvědomujeme, že bychom si
měli vážit zdánlivě obyčejných chvilek.
Smolíková Klára - Husův dům
Kde jinde se setkat s Janem Husem než ve sluncem
rozpálené Kostnici? Místo, kde kdysi plála hranice
s českým kazatelem, střeží chytrý bílý pták. Pro holčičku Blanku zde začíná cesta napříč staletími. Tahle
husa je totiž Husem potrefená a – jde-li o mistra
Jana – vždycky zakejhá.
Herynek Petr - Perníčky s láskou pečené
Tato knížka vás seznámí s historií perníku, provede
vás krajovými specialitami a bude vás inspirovat při
pečení perníčků k různým příležitostem, ať již jsou
to Vánoce, Velikonoce, Mikuláš nebo svatba. Nechybí ani perníkový receptář, kde najdete vše od jednotlivých ingrediencí, přípravy různých druhů těsta
a polev až po rozličné techniky zdobení.

ZHASNI V CS
Nadpis není příkazem k vypnutí světel v Centru setkávání.
Je to název folkové kapely z Nového Boru, mimo jiné adepta v nominaci za rok 2012 na ocenění Anděl za desku roku
v kategorii Folkové hudby, jejíž dva členové přivezli do kostelíku slušnou porci muziky v programu Večer tichých písní.
Potěšili tak dvacet tři návštěvníků, kteří ve středu 25. 11. dali
přednost pomalým a textově slušně zpracovaným písničkám před Mentalistou či Ulicí.

AKCE V CS
21.12. 2015 – 31. 1. 2016 výstava Akce v Centru setkávání za rok 2014
15. 12. 2015 Vánoční koncert žáků Petry Kalčíkové 16:00
16. 12. 2015 Vánoční koncert žáků ZŠ 15:30
17. 12. 2015 Vánoční akademie školy Gabriely Pelechové 15:00

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
Tak i letos se nám podařilo zpěvem a přednášením naladit tu správnou adventní atmosféru, a také nakonec zvoláním vánočně vyzdobený stromeček v našem městě rozsvítit.
A kdo všechno se o to postaral? No přece děti od mateřské školy až po žáky druhého
stupně. Početné publikum se sešlo v pátek 27. 11. u pódia a po úvodu se mohlo zaposlouchat do veršů v podání žáků recitačního kroužku Drak. Následovalo pásmo koled
v podání žáků 8. a 9. třídy pod vedením Mgr. Králové a žáků ZUŠ pod vedením p. Kalčíkové. Dojalo i vystoupení skupiny andílků. Na závěr vystoupili předškoláci s pásmem písní
a básní pod vedením p. Jarolímové. S poslední písničkou pomohl i pan starosta. Takže
zbývá jen prožít pohodové, klidné a veselé vánoce.
Mgr. Jirmanová
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OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
TURNAJ 17. 10. 2015
Sedmý turnaj starších přípravek se uskutečnil v sobotu 17.10.2015 ve Varnsdorfu.
Po celé dopoledne bylo chladnější, zamračené počasí, hřiště bylo silně podmáčené,
ale fotbal se mohl hrát. Tentokrát byl náš
tým v plné sestavě a tak jsme chtěli uhrát
dobrý výsledek.
Naše družstvo nastoupilo ve složení: P. Holub, J. Hauser, T. Jírovský, J. Nejedlý, F. Bareš,
J. Liška, M. Ungr, J. Kramer, J. Kalčík, M. Šandor a M. Šolc.

Počet bodů 3 a celkové skóre 6 – 9, tudíž
páté místo. Mírné zlepšení pouze v jediném zápase – s FAŠV. Předvedená hra
byla špatná, dopouštíme se individuálních
chyb, z kterých dostáváme laciné branky. Například: neobsazujeme hráče před
naší brankou, přihráváme pouze soupeři, nevystřelíme na branku, nebojujeme,
nezastavíme míč, aj.. Budeme muset přes
zimní přestávku více trénovat, abychom se
ve všech fotbalových činnostech výrazně
zlepšili.

Naše výsledky:
D. Poustevna - Šluknov
- Jiříkov
- Krásná Lípa
- FAŠV Vdf
- Mikulášovice
Naši střelci: Holub 1
Pořadí turnaje:
1. Krásná Lípa
2. Šluknov
3. FAŠV Vdf
4. Jiříkov
5 Mikulášovice
6. D. Poustevna

TURNAJ 31. 10. 2015
Devátý (poslední podzimní) turnaj starších přípravek se uskutečnil v sobotu
31.10.2015 na hřišti v Dolní Poustevně.
Po celé dopoledne bylo teplé, slunečné
počasí, jak stvořené pro fotbal. Náš tým
opět v celé sestavě a tak jsme chtěli po minulém nezdaru uhrát lepší výsledek. Tentokrát hoši zabrali a výsledek se dostavil. Tímto také děkujeme všem našim příznivcům,
kteří se sešli v hojném počtu, za velkou
podporu.

0–2
0–2
1 – 2 Holub
0–6
0–4
12 b.
10 b.
9 b.
7 b.
4 b.
0 b.

Počet bodů 0 a celkové skóre 1 – 16 si myslím hovoří za vše. Předvedená hra byla
katastrofická, nemělo to nic společného
s fotbalem. Hráči ukázali, jak moc jim míč
překáží ve hře, jak se ho bojí, jak se při fotbalu neběhá, nebrání, nestřílí na branku,
nebojuje.
TURNAJ 24. 10. 2015
Osmý turnaj starších přípravek se uskutečnil v sobotu 24.10.2015 v Mikulášovicích.
Po celé dopoledne bylo chladnější, slunečné počasí, přímo stvořené pro fotbal. Náš
tým opět v plné sestavě a tak jsme chtěli
po minulém „výbuchu“ uhrát dobrý výsledek. Opak byl pravdou.
Naše družstvo nastoupilo ve složení: P. Holub, J. Hauser, T. Jírovský, J. Nejedlý, F. Bareš,
J. Liška, M. Ungr, J. Kramer, J. Kalčík, M. Šandor a M. Šolc.
Naše výsledky:
D. Poustevna - Šluknov
- Jiříkov
- Krásná Lípa
- FAŠV Vdf

2 – 3 Holub 2
1 – 2 Holub
0–1
3 – 0 Bareš 2,
Holub
- Mikulášovice 0 – 3

Naši střelci: Holub 5, Bareš 2
Pořadí turnaje:
1. Jiříkov
2. Krásná Lípa
3. FAŠV Vdf
4. Mikulášovice
5. Šluknov
6. D.P.

10 b.
10 b.
7 b.
7 b.
5 b.
3 b.

Naše družstvo nastoupilo ve složení: P. Holub, J. Hauser, T. Jírovský, J. Nejedlý, F. Bareš,
J. Liška, M. Ungr, J. Kramer, J. Kalčík, M. Šandor a M. Šolc.
Naše výsledky:
D. Poustevna - Šluknov
- Jiříkov

0–1
2 – 1 Holub,
Bareš
- Krásná Lípa 0 – 4
- FAŠV Vdf
3 – 2 Bareš,
Holub 2
- Mikulášovice 2 – 0 Holub 2

Naši střelci: Holub 5, Bareš 2
Pořadí turnaje:
1. Krásná Lípa
2. Dolní Poustevna
3. Šluknov
4. FAŠV Vdf
5. Mikulášovice
6. Jiříkov

13 b.
9 b.
8 b.
5 b.
4 b.
1 b.

Počet bodů 9 a celkové skóre 7 – 9, druhé
místo. Výsledek velmi dobrý, ale předvedená hra s nedostatky. Dopouštíme se
hloupých chyb při neobsazování hráčů,
nedokážeme odkopnout míč do bezpečí od naší branky a neproměňujeme i ty
nejvyloženější šance. To vše nás stojí lepší umístění a patříme mezi dva týmy (se
Šluknovem), které nedokázaly ani jednou
tento turnaj vyhrát. Škoda. Přesto musím
tento turnaj hodnotit velice kladně, protože to bylo naše nejlepší umístění.
Klukům děkuji za předvedené výkony
ve všech turnajích.
Nyní nás čeká zimní přestávka se spoustou
tréninků, turnajů a zápasů v hale, kde se
budeme pilně připravovat na jarní turnaje,
abychom byli lepší.

Zhodnocení podzimní části soutěže starších přípravek
Po roce trénování a hraní turnajů pod záštitou Schrödingerova institutu jsme se
na podzim roku 2015 zúčastnili soutěže
starších přípravek. Tuto soutěž hrají malí
fotbalisté do 10 let. Hráli jsme ve skupině Sever s dalšími pěti mužstvy: FAŠV
Varnsdorf, TJ Krásná Lípa, Spartak Jiříkov,
SK PLASTON Šluknov a FK Mikulášovice.

Náš tým reprezentovalo celkem 11 hráčů:
P. Holub, J. Hauser, T. Jírovský, J. Nejedlý,
F. Bareš, J. Liška, M. Ungr, J. Kramer, J. Kalčík, M. Šandor a M. Šolc.
Celkem jsme se zúčastnili 9 turnajů
(2x v Dolní Poustevně) a obsadili jsme
1x 2. místo, 2x 3. místo, 1x 4. místo,
3x 5. místo a 2x 6. místo. Na turnajích jsme

nastříleli celkem 66 branek
a 85 jsme jich obdrželi. Nejlepším střelcem byl P. Holub
se 42 góly, dále F. Bareš se
14, J. Kramer se 4, J. Nejedlý
se 3, T. Jírovský se 2 a J. Liška
s 1.
Celková tabulka po podzimní části vypadá takto:
1. TJ Krásná Lípa 37 bodů
2. FAŠV Varnsdorf 29 bodů
3. FK Mikulášovice 20 bodů
4. Spartak Jiříkov 17 bodů
5. SK Plaston Šluknov 16 b.
6. FK Dolní Poustevna 15 b.
Bodování turnajů vypadá
takto: 1.místo – 5 bodů,
2.místo – 4 body, 3.místo
– 3 body, 4.místo – 2 body,
5.místo – 1 bod a 6.místo – 0
bodů.
Na závěr sezóny jsme za odměnu shlédli fotbalové
utkání Synot ligy mezi Slovanem Liberec a Spartou
Praha. Byl to úžasný zážitek
vidět nejlepší ligové fotbalisty naživo. Tímto děkujeme firmě KM Nezmar
a panu Břetislavu Moravcovi
st. za sponzorský dar ve formě bezplatného odvozu
na toto utkání.
Zimní program našeho

mužstva tradičně zajišťuje Schrödingerův institut
a rozpis turnajů vypadá následovně:
Sobota – 5.12.2014 – XVIII.
ročník Mikulášského turnaje – od 9 h v Mikulášovicích.
Neděle - 20.12.2015 – Vánoční turnaj mladých nadějí
– od 9 h ve Vilémově.
Sobota – 16.1.2016 – 1. satelitní turnaj o pohár Šlukn.výběžku – od 9 h ve Vilémově.
Sobota – 13.2.2016 – 2. satelitní turnaj o pohár Šlukn.výběžku – od 9 h ve Vilémově.
Sobota – 27.2.2016 – 3. satelitní turnaj o pohár Šlukn.výběžku – od 9 h ve Vilémově.
Sobota – 12.3.2016 – 4. satelitní turnaj o pohár Šlukn.
výběžku – od 9 h v D.Poustevně.
Sobota – 26.3.2016 – 5. satelitní turnaj o pohár Šlukn.
výběžku – od 9 h v Mikulášovicích.
V zimní přestávce musíme
kvalitně trénovat, abychom
v konečné tabulce skupiny
Sever po jarní části obsadili
nejhůře 3.místo a probojovali jsme se závěrečný turnaj
O přeborníka okresu Děčín.
Mgr. Pavel Kramer

MUŽSTVO DOSPĚLÝCH
31.10. Mikulášovice : D. Poustevna 1:5 (Karpíšek 4x, Hájek)
7.11. D. Poustevna : Verneřice 4:3 (Karpíšek 2x, Hájek,
Šafránek)
14.11. Staré Křečany : D. Poustevna 3:1 (Karpíšek)
Po podzimní části soutěže se mužstvo Dolní Poustevny nachází v tabulce na 5. místě s 22 body a skóre 39:36.

Dívčí přehazovaná základních škol
Šluknovská sportovní liga zahrnuje hned několik sportovních odvětví v průběhu školního roku se postupně vystřídají všechny základní školy také pořadatelsky. Přehazovanou
děvčat pořadatelsky zajišťuje ZŠ Mikulášovice a naše družstvo děvčat se tohoto turnaje také zúčastnilo. Výsledkově
se nám nedařilo podle našich představ, ale bodově děvčata
na nule rozhodně neskončila. Čtyři body Dolní Poustevně
však stačilo pouze na páté místo, přesto nelze děvčatům
upřít jejich snahu, soupeřky byly prostě pro tentokrát lepší.
Konečná tabulka turnaje:
1. ZŠ Rumburk, U nemocnice
2. ZŠ Rumburk, Tyršova
3. ZŠ Mikulášovice
4. ZŠ Šluknov
5. ZŠ Dolní Poustevna
6. ZŠ Jiříkov

8 bodů
6 bodů
6 bodů
6 bodů
4 body
0 bodů
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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 PROSINEC 2015
21.12. 2015 – 31. 1. 2016 výstava Akce v Centru setkávání za rok 2014
město DP
SO 12. 12.
Malování na sklo (Loutkáč) 13:00
BC Krteček, město DP
SO 12. 12.
Mikulášský turnaj v odbíjené (hala- muži, ženy)
TJ DP
ÚT 15. 12.
Vánoční koncert žáků Petry Kalčíkové
CS 16:00
ST 16. 12.
Vánoční koncert žáků ZŠ
CS 15:30
ČT 17. 12.
Vánoční akademie školy Gabriely Pelechové
CS 15:00
SO 19. 12.
Rockfest Guláš – Národní dům
18:00
PÁ 25. 12
Fotbalový vánoční turnaj v hale
FK DP
NE 27. 12.
Vánoční turnaj ve stolním tenise v hale
TO DP

ZUBNÍ POHOTOVOST
12.-13.12.2015
19.-20.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
26.-27.12.2015
1.1.2016
2.-3.1.2016

MUDr. Hladík Pavel
MUDr. Křemen Adolf
MUDr. Vojtěch Vladimír
MUDr. Jůdová Jana
MUDr. Křemen Adolf
MUDr. Lisačenko Vladislav
MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7 Děčín VI
Teplická 270, Jílové u Děčína
28. října 110, Děčín I
Riegrova 773/72, Děčín II
Teplická 270, Jílové u Děčína
Karla Čapka 1, Děčín I
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
412 539 298
412 550 343
412 151 056
412 523 410
412 550 343
412 151 570
412 539 298

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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