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Mikuláš s čertem a andělem udělali
opět radost i našim zahraničním
spolužákům.

Společné tvoření s čertovskou tématikou si opět společně užili žáci
třetích tříd z naší školy a ze školy Grundschule Rosenstraße Sebnitz.
Symbolické přenášení hříchů nebo zlobivých dětí do pekla i utíkání před
peklem vzbudilo při soutěžích v tělocvičně všeobecné veselí. Vrcholem
tohoto setkání byla samozřejmě návštěva Mikuláše, čerta a anděla, kteří
si pozorně poslechli českou i německou písničku a všechny žáky poté
obdarovali. Každý žák naší třetí třídy obdržel malou pozornost od některého žáka z Německa. Všichni se už těší na ,,Fasching“, na který jsou
třeťáci pozváni do Sebnitz.
I. Bílková

Mikuláš, čert a anděl
v mateřské škole.

Jako každý rok, tak i letos navštívil děti z mateřské školy svatý Mikuláš v doprovodu andílka a čerta. Stalo se to dopoledne 5. 12. 2016.
I když se některé děti trochu bály, přece jen zvládly čertovi zazpívat,
říci básničku a nakonec ho i naučit trochu cvičit. Mikuláši slíbily, že
budou nadále hodné a proto jim předal pytlík plný dobrot. Dobrůtky do balíčků částečně zasponzorovali rodiče vietnamských dětí.
J. Jirmanová

Nové oficiální www stránky města
http://www.dolnipoustevna.cz/

Naše město chce být otevřené občanům a plně transparentní, proto na portálu najdete vše, co se týče našeho města, včetně rozpočtu,
probíhajících a ukončených výběrových řízení. Také zde naleznete
veškeré informace vyvěšované na úřední desku a akce pořádané městem, důležité kontakty, historii, aktuální informace, hlášení rozhlasu,
překladač, odkazy a mnoho dalších užitečných věcí. Pevně věříme, že
Vám náš portál přinese podrobný přehled nad děním v našem městě.

KRÁTCE Z MĚSTA
•

•

•

DĚTSKÁ OSLAVA SILVESTRA

Na tradičním místě pod kostelíčkem, kde se koná vždy popůlnoční
ohňostroj, byl tentokrát naplánován dětský Silvestr. Již před 17. hodinou
se začali scházet první rodiče s dětmi, babičky s vnoučátky a dalšími členy rodiny, přijeli i lidé z okolních obcí. Lidé se přišli pobavit a všichni
nedočkavě čekali na ohňostroj, který byl za doprovodu hudby odpálen
v 18. hodin. Bylo vidět, že připravené občerstvení - svařáček, punč, slané
i sladké občerstvení a společné opékání buřtů se všem líbilo a chutnalo.
Věříme, že se dětem a nejen jim dětský Silvestr líbil a stane se tak další
tradicí v našem městě.
Tímto děkujeme sponzorům Aničce Lahučké a Danu Andresovi za
občerstvení.
Robert Holec
starosta

•
•
•
•

Na listopadovém zasedání zastupitelé, mimo jiné, schválili:
podání žádosti o poskytnutí peněžního daru na vybudování workoutového hřiště v Dolní Poustevně ve výši 80 000,- Kč a jeho budoucí
přijetí od firmy ČEZ Distribuce a. s., předpokládaný celkový rozpočet je 199 464,- Kč (termín realizace: rok 2017)
podání žádosti a její předfinancování na akci: Žádost o příspěvek
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací na opravu komunikace ulice Tyršova a ulice Pod Viaduktem, požadovaná výše dotace je 1 000 000,- Kč, termín
realizace rok 2017
podání žádosti a její předfinancování na akci: Žádost o příspěvek
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci na opravu památníku padlým
vojákům v Horní Poustevně (vedle bývalé ZŠ), požadovaná výše dotace je max. 300 000,- Kč (70%), termín realizace rok 2017
ceník dřeva pro občany Města Dolní Poustevna v rámci samovýroby
na městských pozemcích mimo les pro období 12/2016 – 03/2017
cena jehličnatého a měkkého dřeva (smrk, borovice, osika, olše)
250,- Kč/prm bez DPH
cena tvrdého listnatého dřeva (buk, dub, javor, bříza) 300,- Kč/prm
bez DPH
uzavření smlouvy a předfinancování zdrojů města na projektu Ukažme vodě hranice s předkladatelem nejvýhodnější nabídky, tj. ČSOB
a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem

Poustevník

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

leden 2017

JUBILANTI V PROSINCI

ZUBNÍ LÉKAŘ

I v prosinci proběhlo v zasedací místnosti městského úřadu další setkání našich občanů, kteří v tomto měsíci slavili své životní jubileum.
Přivítal je pan starosta Robert Holec, který s nimi poseděl u malého občerstvení a předal jim dárečky a kytice. Životní jubileum oslavily paní
Jírovská Miloslava a paní Krejčová Alžběta.

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!!!

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)

ZUBNÍ POHOTOVOST
7. – 8.1.2017
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129 Děčín IX
412 544 539

LOUTKOVÉ DIVADLO

14. – 15.1.2017
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7 Děčín VI
412 539 298

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

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

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

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

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

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města Dolní
Poustevna bude zasedat v pondělí 30. 1. 2017 v 16:30 v zasedací místnosti na úřadě.

MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128

INZERCE

Trescal s. r. o. Dolní Poustevna hledá nového zaměstnance pro jednosměnný provoz do pracovního poměru na pozici Metrolog – Kalibrant.
Náplní práce je kalibrace měřidel. Požadujeme spolehlivost, pracovitost,
pečlivost, schopnost samostatně pracovat a být kolektivní. Středoškolské
vzdělání nebo vyučení v technickém oboru. Praxe ve strojírenském směru, znalost měřidel, NJ slovem a písmem výhodou. Znalost práce na PC,
ŘP sk. B. Vhodné pro zdravé osoby i absolventy. Svůj životopis můžete
posílat na radek.smejkal@trescal.com.
„Začínající sběratel odkoupí gramofonové desky. Máte na půdě, ve
sklepě nebo jinde nevyužité vinylové dlouhohrající LP desky, které je
Vám líto vyhodit? U mě najdou využití. Nevyhazujte prosím a zavolejte
na 777 242 699 nebo pošlete zprávu na marty.jirasek@gmail.com. Za
nabídky předem děkuji.“
Prodám/pronajmu byt 4+1 v Dolní Poustevně. Byt má vstupy, vše po
úpravách, foto na vyžádání. Kontakt: rakocka@seznam.cz.

LEDNOVÉ PRANOSTIKY

Holomrazy - úrody vrazi.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Leden jasný, roček krásný.

AKCE NA LEDEN 2017

14.1. Přípravka – turnaj v hale
28.1. Střelecký závod ve střelbě na baterii „Polární liška“
na Čtverci (8.ročník)

21. – 22. 1.2017
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056
28. – 29.1.2017
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7 Děčín VI
737 501 440
4. – 5. 2.2017
MDDr. Barcal Pavel
J.Š.Baara 692/26 Děčín V
412 507 588

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel./fax: 412 397 203
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář –
M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 - 16:30
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

FK DP
MS Jezevec

BEZPLATNÁ LINKA
ČEZ
800 850 860
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Vyhodnocení projektu Ukažme vodě
hranice za rok 2016
Dne 17.12.2016 proběhlo v kulturním sále v Ulbersdorfu (Hohnstein) slavnostní zakončení a vyhodnocení projektu “Ukažme
vodě hranice” za rok 2016. V pěkném prostředí byli přivítáni hasiči a zástupci obou projektových
partnerů. Během večera zazněly
proslovy p. Carsten Böhme (velitel hasičů Gossdorf) a p. Daniel
Brade (starosta města Honhstein)
za projektového partnera a Ing.
Jana Diessnera a Ing. Miroslava
Jemelky za město Dolní Poustevna - Leadpartnera. Všichni zhodnotili průběh, poděkovali všem za
odvedenou práci v rámci projektu
a popřáli mnoho úspěchu a dobré
spolupráce do příštího roku. Poté
následovala volná zábava. Po celou dobu byl na místě tlumočník
a bylo zajištěno občerstvení. Projektový partner zajistil i dopravu.

Akce byla projektovým partnerem
velice dobře naplánována a tímto
děkujeme za její uspořádání. Závěrem bych chtěl osobně poděkovat za odvedenou práci v rámci
projektu “Ukažme vodě hranice”.
Poděkování patří paní Malé za
administraci projektu a dále
všem zaměstnancům městského
úřadu včetně pana starosty, hasičům, kteří se podílejí na přípravě
a průběhu akcí. Poděkování patří i všem na straně projektového
partnera. Vyzdvihnout bych chtěl
velice dobrou spolupráci a komunikaci s kolegou velitelem hasičů
z Gossdorfu s p. Carsten Böhme.
Děkuji všem za odvedenou práci, přeji mnoho úspěchů nejen
v pracovním, ale i osobním životě
a šťastný vstup do roku 2017.
Ing. Jan Diessner

CENÍK SD A PODNIKATELÉ 2017

Pravidla sběrného místa:
Sběrné místo mohou využívat fyzické osoby s trvalým pobytem nebo
vlastnící nemovitost na území města Dolní Poustevna. Provozní doba je
každou sudou sobotu od 10:00 do 12:00 hodin a lichý čtvrtek od 14:30
do 16:30 hodin. Limit pro domácnost je 1 m³ objemného odpadu nebo
stavební suti za jednu osobu. V rámci zpětného odběru jsou přijímány
do sběrného místa pouze kompletní elektrozařízení.
Ve sběrném místě nelze odevzdat:
- nebezpečné odpady a pneumatiky – 2x ročně svoz NO
- směsný domovní odpad
- odpad, který lze dále třídit

Ceník:
Světelné zdroje – zpětný odběr
zdarma
Malé spotřebiče, TV a PC monitory – zpětný odběr
zdarma
Velké spotřebiče a lednice – zpětný odběr
zdarma
Železo
zdarma
200307 Objemný odpad z domácností
100,- Kč/ m³
170101 Stavební suť bez příměsí (frakce do 10 cm)
200,- Kč/ m³
Ceník pro podnikatele za využívání systému odděleného sběru komunálního odpadu zavedeného Městem Dolní Poustevna pro rok 2017:
400,- Kč/rok.

Město Dolní Poustevna, jako
vlastník nově vybudované vodohospodářské infrastruktury
na území obce Dolní Poustevna
(veřejná kanalizace, ČOV) stanovilo s platností od 1. 1. 2017
pro odběratele cenu stočného.
Stočné - cena za 1 m³ odvedené odpadní vody činí 50,79
Kč bez DPH, tj. 58,41 Kč včetně
zákonem stanovené výše DPH
(15 %).
V porovnání nově stanovené ceny stočného pro rok 2017

3
s cenou stočného pro rok 2016
je nárůst ceny o částku 1,83 Kč/
m³ bez DPH, tj. 2,11 Kč/ m³ vč.
DPH. Cena stočného je jednotná pro území obce Dolní Poustevna, kde nově vybudovaný
kanalizační systém včetně ČOV
vlastní město Dolní Poustevna
a provozuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Cena stočného pro rok 2017 byla
schválena na 28. zasedání Zastupitelstva města Dolní Poustevna
dne 22. 12. 2016.

ASISTENTI PREVENCE
KRIMINALITY
S našimi asistenty prevence kriminality se můžete setkat především v problémových lokalitách
našeho města, jako je park, nádraží, hřiště, Centrum setkávání
apod. Jsou vnímáni jako velký
přínos pro naše město a ve spolupráci s PČR pomáhají řešit kriminální delikty. Asistenti přispívají
k ochraně osob a majetku, vykonávají pochůzkovou činnost s cílem snížit riziko páchání trestné
činnosti či přestupků, dohlížejí na
čistotu veřejného prostranství, na
dodržování vyhlášek města a dodržování občanského soužití. Ve
spolupráci se strážníkem, mentorem projektu, panem Jiřím Gajdošem, zprostředkovávají komunikaci obyvatel s institucemi, které
působí v sociální sféře a v oblasti
bezpečnosti. Zaměřují se na mládež, jejíž část město identifikuje

jako rizikovou, ohroženou drogovou závislostí a obecně náchylnou
k sociálně-patologickým jevům.
Pokouší se o navázání neformálního kontaktu s touto skupinou
a o monitoring a řešení problémů,
které s ní zejména souvisí (záškoláctví, šikana, herny, restaurační zařízení, prodej tabákových
výrobků apod.) Zvyšují důvěryhodnost policie v očích občanů
a naopak pomáhají „otevírat“ problémová místa policii, díky jejich
informování. Asistenti prevence
kriminality jsou obrovským přínosem, spolupracují a školí se
s asistenty z okolních měst, učí se
navzájem a snaží se spojit prevenci
s represí.
Iveta Malá

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017
Plán práce ZM Dolní Poustevna na rok 2017 - veřejná zasedání
1.pololetí
30. ledna
27. února
27. března
24. dubna
29. května
26. června

2.pololetí
14. srpna
25. září
30. října
27. listopadu
11.prosince

Veřejná zasedání se konají zpravidla poslední pondělí v měsíci od
16.30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Dolní Poustevna
(pokud nebude dohodou stanoveno jinak). Kromě pravidelných zasedání ZM mohou být, v případě potřeby, svolávány semináře na objasnění
některých specifických otázek.
KOMISE – iniciativní a poradní orgán rady (není-li rada, vykonává
tuto činnost starosta)
VÝBORY – plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo
Robert Holec
starosta
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ČERTOVSKÁ POHÁDKA
O tom, že se děti vůbec nemusí
bát čertů, jsme se s dětmi z mateřské školy a žáčky první třídy
přesvědčili v pondělí 28. 11. 2016
při návštěvě loutkového divadla.
Na scéně divadélka se představila
loutkoherečka Jarmila Enochová
se svou pohádkou plnou loutek

z rozmanitých materiálů – hlavní
postavu vytvořila během představení z koštěte. Pohádku provázela
hrou na kytaru a děti se naučily
čertovskou písničku. Pohádka se
dětem moc líbila, což projevily
velkým potleskem.
Jiřina Jirmanová

ČERTOVÁNÍ NA ČTVERCI
V sobotu 3. 12. 2016 se výletiště Čtverec proměnilo i letos na
peklíčko, kde vládly samé čertice
– učitelky a pracovnice mateřské
školy. Pro děti – nové čertíky, byly
připraveny úkoly – malování čertíka, ozdobení perníkové podkovy, hledání drahokamu v čertovských sklenicích, hra karet nebo
kostek s čertem, kování podkovy,
přeskakování ohně a házení šišek
do ohně. Pokud tyto všechny úkoly čertíci splnili, mohli se vydat

na pekelnou cestu, na jejímž konci obdrželi čertí medaili a malý
dárek. Na posilněnou si všichni
mohli dát i čertí gulášek. Celkem
bylo přijato 30 nových čertíků.
Sponzorsky se na akci podílelo
město a velký dík patří MS Jezevec, který poskytl prostory a uvařil pro účastníky vynikající zvěřinový guláš. Já jako hlavní čertice
samozřejmě děkuji všem čerticím,
které s akcí pomáhaly.
Jiřina Jirmanová

míst jako například Cheb, Opava,
či Zlín. Předávání se tak kromě
oceněných a jejich vedoucích zúčastnili výkonný ředitel programu
DofE v České republice Tomáš
Vokáč a jeden ze známých patronů
projektu – cestovatel a nezávislý
novinář Dan Přibáň, který proslul
svými trabantovými výpravami
napříč jednotlivými kontinenty.
Na rumburském gymnáziu funguje program již třetím rokem a je do
něj zapojena řada studentů napříč
všemi ročníky, kteří splňují podmínku minimální věkové hranice
14 let. Ti všichni se stejně jako
oceněné dívky věnují rozvoji svých
schopností v oblasti dobrovolnictví, sportu či dovednosti a svou
odolnost a fyzické schopnosti pak
mají možnost otestovat i v rámci závěrečné společné expedice.
V letošním roce řady úspěšných
účastníků rozšířily Ketrin Feríová,
Eliška Hocková, Klára Holakovská, Kristýna Papežová, Gabriela
Skopalová, Petra Zabilková či Lucie Zamrzlová, jež z rukou Dana
Přibáně převzaly svůj bronzový
odznak. Osmá z dívek, Karolína
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Veselá, je držitelkou bronzového
odznaku již z loňska a letos si za
své úsilí (jedním z jejích cílů bylo
například uběhnout půlmaratón)
odvezla z Prahy odznak stříbrný.
A jak program vidí jedna z oceněných dívek?
„Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu mi přijde jako zajímavý a velice užitečný program.
Zdokonalíte se v různých aktivitách, uděláte něco pro sebe a zároveň něčeho dosáhnete. Hlavně ze
sebe budete mít dobrý pocit. Dosáhnout cíle, který jste si sami určili, je dobrou odměnou i motivací
do budoucna. Tento program bych
určitě všem doporučila. Zažijete
spoustu zábavy, zlepšíte se a uděláte něco dobrého pro svého ducha
a tělo.“
Nejvyšší metou programu DofE
je získání odznaku zlatého. A proto se všechny dívky rozhodly
v programu dále pokračovat a stát
se úspěšnými absolventkami všech
jeho úrovní. Přejme jim tedy v jejich cestě za zdokonalením a rozvojem hodně zdaru a pevné vůle.
(rrn, Petra Zabilková, 2. D)

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

ZŠ a MŠ Dolní Poustevna děkuje Mgr. Petru Vomáčkovi za poskytnutí
výlohy pro vánoční výstavu. I letos žáci vytvořili velmi pěkné výrobky
s vánoční a zimní tématikou, které jistě potěšily mnohé z nás.

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Jiřímu Brůnovi za zajištění dřevěných špalíků pro netradiční
práci ve výtvarné výchově. Díky této pomoci a šikovným žákům 7. třídy
tak vznikli krásní andělé a svícny. Děkuji.
p. uč. Mgr. Zdena Kramerová

VÁNOČNÍ NADÍLKA

S více než týdenním předstihem k nám do mateřské školy dorazil Ježíšek. Všechny děti i dospělí přišli svátečně oblečení, abychom si navodili
tu správnou vánoční atmosféru. Samozřejmě nechyběl stromeček s dárky, zpívání koled, ochutnávání cukroví. Děti Ježíškovi za všechny dárky
pěkně poděkovaly a poté si už jen hrály a hrály.
Jiřina Jirmanová

GYMNÁZIUM RUMBURK
Do Prahy pro bronz a stříbro rumburské gymnazistky převzaly svá ocenění
Na konci listopadu se osm dívek,
studentek Gymnázia Rumburk,
zúčastnilo předávání stříbrných
a bronzových medailí úspěšným
účastníkům Mezinárodní ceny
vévody z Edinburghu (zkráceně
DofE). Tento slavnostní akt se

odehrál v Centru
současného umění DOX v Praze.
Do projektu DofE
jsou zapojeny školy
a vzdělávací zařízení z celé republiky,
a proto se zde mohli setkat účastníci
z tak vzdálených
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PŘEHAZOVANÁ

Školní liga pokračovala přehazovanou děvčat
Šluknovská liga základních škol pokračovala dalším turnajem,
tentokrát v přehazované děvčat. Organizátorsky tento turnaj již léta
připravuje základní škola v Mikulášovicích a na jejich palubovce
ve sportovní hale se utkalo všech šest škol zapojených do tohoto
dlouhodobého projektu. Díky omezenému provozu hromadné dopravy
měli účastníci škol z Rumburku mírné zpoždění, a tak se harmonogram
zápasů operativně uzpůsobil, a k prvnímu zápasu tak nastoupila Dolní Poustevna a domácí Mikulášovice. Naše děvčata si v tomto zápase
nevedla špatně, nicméně díky zbytečným chybám svým soupeřkám zápas darovala. Nakonec se našim děvčatům nevydařily ani ostatní zápasy
a v celkové zúčtování obsadila až šestou příčku.
Výsledky:
1. ZŠ Mikulášovice
2. ZŠ Rumburk, Tyršova
3. ZŠ Rumburk, U nemocnice
4. ZŠ Šluknov
5. ZŠ Jiříkov
6. ZŠ Dolní Poustevna
Text a foto: Tomáš Fúsek

POVĚSTI O BERN-DITTRICHOVI
Před dávnými časy žil v myslivně
v Dolní Poustevně lesník jménem
Bernhard Dittrich, zvaný všeobecně Bern-Dittrich, někdy také
Bann-Dittrich, nebo dokonce
i Pan-Dittrich. Říkalo se o něm,
že to byl velice zlý, namyšlený, nepříjemný a arogantní člověk, v té
době dokonce i nevěřící v Boha.
Vedl život plný nevraživosti, svárů
a nenávisti k lidem a proto se mu
lidé raději vyhýbali, ba ani žádná
žena se za něho neprovdala, zkrátka nikdo s ním nechtěl mít nic
společného, pouze to co bylo nezbytně nutné. Lidé se ho báli.
Jednou, bylo to právě na Štědrý večer, se vrátil téměř na smrt
utahaný z jakéhosi neúspěšného
lovu v lesní divočině. Zrovna když
se chtěl odebrat na lože, přišli za
ním děvečky a pacholci, kteří u něj
sloužili a žádali jej o povolení zúčastnit se štědrovečerní půlnoční
mše v lobendavském farním kostele, který byl tehdy jediným a nejbližším kostelem v celém okolí. Na
jejich prosebnou žádost, jim pan
lesní velmi neurvale odpověděl:
„Táhněte třeba k čertu!“

Ani děvečky, ani pacholci dost
dobře nechápali, co takovouto
odpovědí jejich pán myslel a tak
se přece jen do kostela odebrali.
Pouze jeden ze služebníků zůstal
doma, aby byl v případě potřeby
svému pánu při ruce a aby obstaral
domácí zvířectvo. Když se přiblížila půlnoc a pacholek se chtěl uložit
ke spánku, šel se ještě jednou podívat do stáje ke koním, aby se přesvědčil, že je všechno v pořádku.
Avšak téměř oněměl v úžasu, když
si všiml, že koně žerou černé uhlí,
ačkoliv jim předtím nasypal do žlabů oves. Zcela vyděšený, běžel tuto
skutečnost oznámit svému pánovi,
který se rovněž vyděsil a se strnulým výrazem ve tváři řekl pouze:“Je
čas!“ Vstal, osedlal koně, přivolal
psy a jako šílený vyrazil do tmavého lesa, ze kterého už se nevrátil.
Až po mnoha dlouhých letech se
na chvíli vrátil, aby u svého bývalého bydliště napojil z koryta s tekoucí vodou svého koně. Jeho kůň
měl tak rozpálené podkovy, že do
kamenné dlažby vytlačily své otisky, které bylo ještě po dlouhý čas
možno spatřit. Když Bern-Dittrich

svého koně napojil, opět spolu
zmizeli na hustě zalesněný Ječný
vrch (dnes říkáme „u vysílače“),
který se vypíná mezi Lobendavou,
Lipovou, Vilémovem, Karlínem
a Markétou. Čas od času se pak
zjevoval náhodným návštěvníkům
lesů tohoto vrchu a jeho okolí, ať
už to bylo ve dne nebo v noci. Nejraději se zjevoval jako jezdec na
koni nebo jako velký černý pes,
doprovázený malými bílými psíky.
Lidé se jej báli a do lesů se odvážil
málokdo. Bern-Dittrich ničil pole
i louky a vyprávělo se, že prý také
uzavřel smlouvu s ďáblem, místo
kterého se v různých převtěleních
zjevoval lidem, aby je strašil. Jeho
zjevení pak bylo vždy provázeno
bouřlivým větrem a silným hlukem. Smečka malých bílých psů,
která jej vždy se silným štěkotem
provázela, sestávala z neobyčejně
čilých jedinců.
Jakýsi sedlák z dolní části Lipové
projížděl koňmo lesy Ječného vrchu, chtěje se dostat do Lobendavy. Bylo to na květnou neděli
a sedlák chtěl být proto zase brzo
doma. Avšak v místech, kde cesta
od Lipové navazovala na cestu vedoucí od vilémovského koupaliště
na Anenský vrch (Annaberg), se
náhle jeho kůň vzepjal a nechtěl jít
dál. Sedlák ani nedomyslel, co by
toho mohlo být příčinou, když tu
náhle za silného větru, hluku a psího štěkotu, se kolem něho prohnal
na koni cizí, neznámý jezdec. Když
jezdec v mysliveckém obleku, na
svém rychlém oři zmizel, zklidnil
se sedlákův kůň a oba pokračovali v cestě. Sedlák po této příhodě
značně zneklidněl a zpáteční cestu
proto zvolil raději jinudy.
Jednou k večeru jel sedlák Hampl z Lobendavy s koňmi zapřaženými do žebřiňáku přes Ječný
vrch. Uprostřed hlubokého lesa,
ve stejném místě kde z cesty od
Anenského vrchu do Vilémova
odbočuje cesta do dolní části Lipové, jeho koně náhle zneklidněli,
ržáli, vzpírali se a i přes pobídky
odmítali pokračovat v cestě. Také
Hampl zneklidněl a zcela se vyděsil, když spatřil přes cestu nataženého velkého, černého psa, který
se nehýbal, ale který tam při příjezdu určitě nebyl. Aby přemohl
tuto tajemnou sílu, která mu naháněla strach, nahlas slíbil Bohu,
že na tomto místě umístí obraz
Matky Boží, bude-li moci bez
újmy odtud odjet. Jakmile učinil
tento slib, velký černý pes zmizel, stejně tak náhle jako se zjevil
a koně hnali domů tak rychle, jak
to jen bylo možné. (Poznámka autora:Sedlák Hampl na onom popisovaném místě skutečně postavil
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kříž s obrazem Matky Boží. Ještě
v roce 1966, kdy jsem pracoval
u státních lesů, jezdíval jsem kolem něho na motorce. Už tehdy
byl vandalsky poničený a dnes po
něm už není ani stopy).
Bern-Dittrich však nadále strašil obecný lid v různém převtělení,
neničil jen pole, louky a lesy, ale
i některá stavení. Např. na samém
konci Lipové, při silnici do Lobendavy (přibližně v místech naproti
hospodě U pytláka, dříve Střelnici), stával kdysi statek. O tomto
statku se vyprávělo, že byl celý
zničen právě Bern-Dittrichem.
Zoufalý sedlák, který vložil do
statku celé své jmění, o které tak
záhy přišel, nevěděl co si počít.
Padl na kolena a v modlitbě slíbil
Pánu Bohu, že pokud mu pomůže,
postaví jako díkůvzdání na onom
místě kříž. Jeho prosbu bůh vyslyšel a sedlák postavil krásný nový
statek, tentokráte na opačné straně
silnice z Lipové do Lobendavy, daleko od hospody U pytláka. Statek
byl opravdu krásný a dostal název
Lesní zámeček. Byla v něm i hojně
navštěvovaná hospoda. Bohužel
po druhé světové válce, po vystěhování původních obyvatel, byl
statek zničen, rozbourán a dnes po
něm už není ani stopy. S tím, ale
jak se zdá, neměl už Bern-Dittrich
nic společného. V zatáčce u silnice, kde stával, zůstala stát jen jedna stará letitá lípa, kterou tam ještě
dnes můžeme spatřit. Až ona zajde, už o tom místě nebude nikdo
ani vědět. Onen sedlák dostál také
svému slovu tím, že na místě kde
stával jeho původní statek, postavil
mohutný a masívní kříž (u silnice
z Lipové do Lobendavy po levé
straně, skoro naproti fotbalovému
hřišti), který jako zázrakem přežil
až do dnešních časů. Díky svému
původnímu zbarvení, dostal mezi
lidem pojmenování „Černý kříž“.
Nedávno obec Lipová toto místo
s oním pověstným křížem zkulturnila a upravila takovým způsobem, jakým si to takováto místa
zasluhují, neboť jen tak se stanou
obdivovanými poutníky a turisty,
kterých bychom v našem kraji rádi
viděli co nejvíce.
Bern-Dittrich páchal mnoho
škod, ale také i spoustu roztodivných a strašidelných kousků v různém převtělení, kterým se lidé
nemohli nikterak ubránit a tak si
vlastně dělal, co chtěl a co si zamanul, ale jen do jisté doby. Do
Lobendavy totiž přišel nový kněz
z Tovaryšstva Ježíšova (jezuita),
který se záhy o řádění Bern-Dittrichově dozvěděl.
Eduard Steun
Pokračování příště
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Sladké zapomínání - Kristin
Harmel
Se šestatřicetiletou Hope se život
zrovna nemazlil: nedávno jí
zemřela matka, manžel ji opustil
kvůli dvaadvacetileté blondýnce,
její účet zeje prázdnotou a ona
se ze všech sil snaží vychovávat
dospívající dceru a zároveň
udržet krachující pekárnu. Na
dobré konce ale není nikdy pozdě: stačí jen trocha odvahy, víry
a neutuchající naděje.

STŘÍPKY ČASU ROK 1989

V roce 1989 se narodilo 29 občanů, zemřelo 21 občanů.

24. 4. Na všech školách měly děti volno, neboť v tento se oslavovalo
40. výročí vzniku Pionýrské organizace.
13. 5. Proběhl již 13. ročník turistického pochodu Severní stopa, který
měl zatím největší účast: 760 účastníků plus 50 pořadatelů. Novinkou
bylo, že pořadatelé zajistili i po trase možnost občerstvení.
10. 6. Důležitý den pro fotbalisty, dnešní zápas rozhodoval o tom,
zda Dolní Poustevna postoupí do vyšší, to je II. třídy. Zápas se vyhrál
a tím i postup.
1. 7. TJ Dolní Poustevna byla pověřena uskutečnit zde Přebor ČSR
v softballe žen.
20. 9. Odpoledne propukl veliký požár na závodě 2 k. p. Centroflor
v řezárně polystyrenu. Shořela velká část haly.
17. 11. V Praze dochází ke střetu studentů s pořádkovou službou, která proti nim použila násilí.
23. 11. Denně se shromažďují statisíce obyvatel na Václavském náměstí v Praze i v jiných městech, kteří žádají změnu v politickém systému.
27. 11. Je vyhlášena generální stávka. Též v Dolní Poustevně se před
MNV shromáždili občané na podporu požadavků studentů. Organizace
se ujal stávkový výbor, který se vytvořil v k. p. Centroflor.
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Nepolepšitelné děti ze sídla
Ashton:
Tajemné vytí - Maryrose Wood
Poblíž sídla Ashton byly nalezeny v lesích malé děti. Brzy
se ukázalo, že to nejsou jen tak
obyčejné dětičky: Alexander své
sourozence usměrňuje jemným
hryzáním, Cassiopea kouše
a štěká, až běhá mráz po zádech,
a Beowulf se honí za veverkami
s hbitostí, při níž se tají dech.
Slečna Penelope Lumleyová
ale naštěstí není žádná tuctová
vychovatelka. Patnáctiletá absolventka Swanburnovy akademie
pro nadané dívky z chudých
rodin přistupuje k novému
zaměstnání se vší zodpovědností. Než ale může začít s latinou
a zeměpisem, musí děti napřed
odnaučit zvířecím návykům.
Odvážná Penelope se v prostředí
plném záhad neztratí, neboť
i její původ je zahalený tajemstvím.

14. 12. se konalo shromáždění dolnopoustevenského Občanského
fóra.
20. 12. byla vedle Masny otevřena nová prodejna zeleniny.
29. 12. byl zvolen novým prezidentem ČSSR Václav Havel.
Domácí nápoje s alkoholem
i bez něj - Lindy Wildsmith
Kniha nabízí více než 100 receptů na domácí nealkoholické
a alkoholické nápoje. Krok za
krokem vás povede od čerstvě
sklizených přísad k výslednému
produktu. Objevíte staré řemeslné techniky a naučíte se, co je
luhování, macerování, lisování,
vaření a kvašení. Do domácích
zásob si můžete připravit sirupy,
vína, pivo, mošty, likéry a různé
čaje. Rovněž se dozvíte, jak
přísady kombinovat pro sváteční
punč a vytříbené koktejly nebo
jak vyrobit staromódní favority
jako citronovo-ječnou šťávu
a zázvorové pivo.

(čerpáno z místní kroniky psané panem Janem Bednářem)

VÁNOČNÍ KONCERT

ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní Poustevna ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Dolní Poustevna a recitačním kroužkem Drak připravily 19. 12. v Centru setkávání další tradiční vánoční koncert. Všichni účastníci svým
uměním navodili skvělou vánoční atmosféru, kterou bouřlivým potleskem ocenilo 85 návštěvníků.

VÁNOČNÍ AKADEMIE

Celkem 67 návštěvníků odměnilo potleskem pestrý program, který
na své vánoční akademii 20. 12. v Centru setkávání předvedla škola Gabriely Pelechové. Divadelní pohádka, recitační, taneční, hudební i pěvecká vystoupení, dokonce i jízda Večerníčka na svém kole, to vše bylo
k vidění a slyšení v krásné předvánoční atmosféře. Všem dětem i jejich
učitelům tak patří veliký dík za dobře odvedenou práci.

ROČNÍ BILANCE V CS
Rok 2016 se zapíše v historii Centra setkávání jako rok
rekordní co se týká počtu akcí.
Poprvé od rekonstrukce Centra
dosáhl počet akcí rovné padesátky. Besedy, výstavy, divadelní
vystoupení, svatby, semináře,
koncerty, akademie, vítání
občánků a mnoho dalšího bylo
k vidění během celého roku,
plus návštěvy turistů z domova
i zahraničí. Za rok 2016 tak
prošlo Centrem setkávání 2659
návštěvníků, kterým samozřejmě děkujeme za přízeň. I v roce
2017 se budeme snažit o maximální využití tohoto kulturního
stánku města a doufáme, že naše
stávající i budoucí návštěvníky
nezklameme.
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XIX. ročník Mikulášského turnaje –
Mikulášovice – 4.12.2016

Den před Mikulášem 4. prosince se ve sportovní hale v Mikulášovicích konal již XIX. ročník Mikulášského turnaje starších přípravek v halové kopané.
Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev, která byla rozdělena do dvou skupin:
sk. A: Mikulášovice B, Lipová, Dolní Poustevna A, Varnsdorf a Šluknov
sk. B: Dolní Poustevna B, Mikulášovice A, Rumburk, Jiříkov a Mikulášovice 2005
Hrálo se 1 x 8 minut s hokejovým střídáním za velké podpory přítomných diváků.
Naše mužstva reprezentovali:
A: J. Hauser - J. Liška, P. Holub, M. Ungr, F. Bareš
B: J. Hauser - J. Barák, J.Kalčík, T. Jírovský, M. Šolc
Naše výsledky
a) ve skupinách:
D.P. A – Varnsdorf
2–4
Bareš, Holub
– Mikulášovice B
0–3
– Lipová
6–0
Holub 4, Bareš 2
– Šluknov
1–0
Ungr
D.P. B – Mikulášovice A
1–4
Šolc
– Jiříkov
0-1
– Rumburk
0-0
– Mikulášovice 2005 0 - 2
b) ve čtvrtfinále:
D.P. A - Jiříkov
5–0
Holub 3, Bareš, Liška
D.P. B - Varnsdorf
1 -2
Šolc
c) v semifinále: D.P. A – Mikulášovice A
1 -2 na pk,
Holub
d) v zápase o 3. místo: DP A – Varnsdorf
2 – 3 na pk.,
Holub 2
Zhodnocení týmů:
A – Zápasy ve skupině se klukům moc nepovedly, 2 výhry a 2 prohry
= nevyrovnané výkony, které pokračovaly neproměněnými penaltami v semifinále a v utkání o 3. místo, proto jsme se v konečné
tabulce nemohli umístit lépe.
B – naši menší ve všech pěti zápasech podávali bojovné výkony, avšak
na zdatnější soupeře nestačili, přesto kluky chválím, především
Kubu Kalčíka.
Pořadí turnaje: 1. Mikulášovice A
2. Šluknov
3. Varnsdorf
4. Dolní Poustevna A
5.–8. Jiříkov, Rumburk, Mikulášovice B,
Dolní Poustevna B
9. Lipová
10. Mikulášovice 2005
Mgr. Pavel Kramer. Foto: Tomáš Fúsek
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vesměs rodiče a k tomu i pár zvědavců, a sice ve dvou skupinách (5 –
4). Z každé skupiny postoupila první dvě mužstva do Play off. Zde se
hrálo také 1x8 minut a v případě plichty rozhodovaly penalty. Finále si
zahrála Dolní Poustevna proti Šluknovu A, a v nervy drásajícím souboji
nakonec byli šťastnější „domácí“, kteří vyhráli v poměru 1:0. Všech 9
účastníků – Vilémov, D.Poustevna, Šluknov A a B, Mikulášovice A a B,
Jiříkov A a B a Krásná Lípa obdrželo za pořadí krásné ceny, věnované
Schrödingerovým institutem a vítěz k tomu i velký pohár, který věnoval
pořádající SK Stap Tratec Vilémov. Byli zde odměněni i nejlepší jednotlivci, a sice nejlepší hráč i brankář turnaje – Jaroslav Platil ze Šluknova
A, a nejlepší střelec – Petr Holub z D.Poustevny (dal 10 gólů). Celou
akci sponzorovaly – Schrödingerův institut Rumburk a SK Stap Tratec
Vilémov, kterým patří velký dík, neboť díky těmto subjektům si všichni
účastníci odnesli nejen pěkné ceny, ale i skvělé zážitky a všichni se již těší
na další turnaje, kterých bude během zimy ještě celkem pět.
Reprezentovali nás: J.Hauser – J.Kramer, P.Holub, F.Bareš, M.Ungr,
M.Šolc, J.Kalčík
Naše zápasy ve skupině:
D.P. – Jiříkov A
6–0
Holub 4, Kramer, Bareš
– Šluknov B
6–1
Holub 3, Bareš 2, Kramer
– ŠVilémov
1–0
Holub
– ŠMikulášovice B 1 – 1
Holub
Semifinále: D.P. – Mikulášovice A 2 – 1 pk Holub
			
(pk vstřelili: Holub, Kramer)
Finále: D.P. – Šluknov
1 – 0 Bareš
Celkové pořadí na prvních čtyřech místech:
1. D.Poustevna
2. Šluknov A
3. Mikulášovice A
4. Vilémov
Mgr. Pavel Kramer

Starší přípravka – zhodnocení podzimu 2016

V dolnopoustevenské přípravce hraje celkem 10 kluků narozených
v letech 2006 – 2007. V podzimní sezóně 2016 jsme na turnajích skupiny Sever hráli s těmito mužstvy: FK Rumburk, FK Varnsdorf, SK Velký
Šenov/Vilémov, SK Plaston Šluknov a Skloluxus Lipová. Sehráli jsme
celkem 11 turnajů (jeden byl odložen – v Lipové), z toho 6x jsme turnaj
vyhráli, 4x skončili druzí a 1x třetí. Celkové naše skóre je 237 vstřelených branek a 43 obdržených. Na vstřelených brankách se podíleli: P.
Holub – 89 branek, F. Bareš – 36, J. Kramer – 35, J. Barák – 18, T. Jírovský
– 15, M. Šolc – 14, J. Liška - 12, J. Kalčík – 11 a M. Ungr – 3.
Tabulka starší přípravky SEVER po podzimu 2016:
FK Dolní Poustevna
49 bodů
FK Rumburk
40 bodů
SK Plaston Šluknov
35 bodů
FK Varnsdorf a.s.
24 bodů
SK Velký Šenov/Vilémov
15 bodů
Skloluxus Lipová
3 body
Na závěr sezóny jsme se zúčastnili dvou halových turnajů: Mikulášského v Mikulášovicích, kde naše dvě mužstva skončila na 4. resp. 5. až
8.místě a Vánočního ve Vilémově, který jsme vyhráli.
Zpestřením podzimní sezóny byla návštěva pohárového utkání Slovanu Liberec s AC Fiorentina, zhlédnutí hokejového utkání HC Bílí Tygři
Liberec s HC Verva Litvínov a závěrečné posezení v restauraci Miláno ve
Vilémově spojené s bowlingem. Tímto děkujeme sponzorům – paní Renatě Holcové, firmě KM Nezmar a panu Břetislavu Moravcovi st., kteří
nám umožnili tyto akce uskutečnit.
Mgr. Pavel Kramer

Mikulášský losovaný turnaj v odbíjené
Vánoční turnaj přípravek o pohár SK Stap Tratec za spoluúčasti Schrödingerova institutu ve Vilémově vyhrál tým – FK Dolní Poustevna.
Za účasti 9 týmů přípravek do 9-ti let, pod patronací Schrödingerova
ústavu, proběhl velkolepý turnaj ve sportovní hale ve Vilémově. Hrálo
se 1x8 minut, za nádherné atmosféry na tribuně, kterou plně obsadili

V sobotu 10. 12. 2016 se jako již tradičně uskutečnil ve sportovní hale
Mikulášský losovaný turnaj v odbíjené. Letošního ročníku se zúčastnilo 29 sportovců, což bylo 5 družstev, která sehrála vzájemně po dvou
setech. Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu starostovi Robertu
Holcovi a MěÚ Dolní Poustevna za finanční dar, který jsme využili na
nákup cen pro všechna družstva.
Klub odbíjené a nohejbalu
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vánoce
25.12.
26.12.

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

Listopad

Týden

Týden

Červenec
Srpen

Únor
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Červen

Dolní Poustevna
7.00 - 10.30
sestra
7.00 - 12.30
sestra
8.30 - 10.30
lékař
Čt
7.00 - 13.00
sestra
10.00 - 12.00
lékař
Pá
7.00 - 13.30
sestra
Po
Út

Březen

Lékař MUDR. Dalibor Karbula
Dětská sestra
Jitka Nedvědová

Duben

DĚTSKÝ LÉKAŘ

6 7
13 14
20 21
27 28
6 7
13 14
20 21
27 28

Květen

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

Červen

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

Únor

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ

3
10
17
24
31

čt pá so ne

Září

Leden

MVDr. Anna Nevrlá
731 107 987

2
9
16
23
30

st

Týden

pá út

ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota
14:30 – 15:30

Týden

Odpadový kalendář 2017

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

MVDr. Václav Žáček
Tel: 602 441 779

leden 2017

7

28.9.

7

28.10.
17.11.

měsíční svoz domovního odpadu - první úterý v měsíci

14 27
předpokládaný mobilní svoz - Nebezpečného odpadu
čtrnáctidenní
svoz
domovního odpadu - úterý v sudém týdnu
pytlový svoz tříděného odpadu - pondělí v sudém týdnu
týdenní svoz - každé
úterý
velké kontejnery na tříděný odpad (papír a plasty) jsou dle naplnění sváženy

24.12. vánoce
25.12.
26.12.

7
14 27

v závěru každého prac. týdne, kontejnery na sklo po naplnění cca 1 x za měsíc
ve svátky (25.12.2017,
26.12.2017,
17.04.2017,
měsíční svoz domovního
odpadu
- první
úterý01.05.2017,)
v měsícise uskuteční
svozy dle harmonogramu
předpokládaný mobilní svoz - Nebezpečného odpadu
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