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DUO ADAMIS
Neděle 17. 6. byla vyhrazena nejen našim seniorům. Ve stylu dřívějších
čajů patřilo nedělní odpoledne v Dolní Poustevně kapele DUO ADAMIS
ze známé televize Šlágr. Na diváky i tanečníky čekal hezky vyzdobený
sál, který byl připraven pro další krásný zážitek. Spousta známých písní
a dobré nálady. To bylo nedělní odpoledne v Národním domě. Všem,
kteří přišli, děkujeme. Myslím, že takových hudebních akcí by mohlo
být klidně více.

Změny při vydání řidičského průkazu od
1. 7. 2018
Řidičský průkaz bude možno získat na kterémkoliv úřadě obce
s rozšířenou působností (pro nás nejbližší Rumburk). K žádosti
již nebude potřeba papírová fotografie. Papírová fotografie bude
potřeba pouze v případě vydání mezinárodního řidičského průkazu.
V řidičském průkazu nebude uvedeno bydliště. Při změně bydliště
se již nebude muset řidičský průkaz měnit. Správní poplatky od
1. července 2018 – výměna ŘP zdarma, vydání nového ŘP 200 Kč,
vydání ŘP do 5 pracovních dnů 700 Kč, mezinárodní ŘP 50 Kč,
vydání karty do digitálního tachografu 700 Kč.
Zdroj: Ministerstvo dopravy

DOVOLENÁ NA DĚTSKÉM STŘEDISKU
Ve dnech 11. 7. – 27. 7. bude na dětském středisku zavřeno
z důvodu čerpání dovolené. Akutní případy ošetří lékaři v Rumburku.

MIRAI
Když nemůžeš, přidej víc. Toto heslo si v Dolní Poustevně při odchodu z vystoupení kapely Mirai broukal téměř každý. Počet platících
diváků se blížil číslu 400. Parádní atmosféra, mnoho úsměvů a skvělé
hudební vystoupení. To vše bylo k vidění 18 6. v Národním domě. Na
den přesně 100 let od povýšení Dolní Poustevny na město, byl koncert
Mirai důstojnou oslavou tohoto výročí.
Robert Holec starosta
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tyršova 299
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

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

POHÁDKOVÁ CESTA
Neporučíme větru, dešti…
V sobotu 23. 6. se konala tradiční pohádková cesta na Nové Vísce.
Počasí se tento rok proti nám spiklo a kromě deště se Pohádkové cestě
postavila do cesty i zima. Oproti předešlým rokům tedy dorazilo mnohem méně účastníků a rodičům (a prarodičům), kteří poznali, že jejich
ratolesti nejsou z cukru a nerozpustí se, patří velká pochvala. Odměnou,
kromě té v cíli, jim bylo setkání s čarodějnicemi a uvězněným Jeníčkem, Asterixem a Obelixem, dvojicí krutých loupežníků, Ivánkem a Nastěnkou, Rumcajsem, Mankou a Cipískem, Hopem a Májou, vodníky,
Spongebobem a Sépiákem, čerty a tlupou indiánů na koních. Afterparty
na Vísce se pak už vzala honem rychle a potom alou domů, do tepla.
Ohromný dík všem skvělým lidičkám, kteří se navzdory počasí podíleli
na chodu této tradiční akce, a zbývá jen doufat, že příští rok bude počasí
mnohem lepší.
Radek Sádovský

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

místní hasiči
JSDH Dolní Poustevna
412 397 222
velitel JSDH Dolní Poustevna
725 066 526

bezplatná linka čez
800 850 860

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!!!

14. – 15. 7. 2018
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
412 151 056
21. – 22. 7. 2018
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72, Děčín II
412 526 250
28. – 29. 7. 2018

INFORMAČNÍ
CENTRUM

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

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

5. – 8. 7. 2018
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I
412 519 622

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

ČÍSLO NA CALL
CENTRUM SčVaK

ZUBNÍ LÉKAŘ

ZUBNÍ POHOTOVOST

LOUTKOVÉ DIVADLO

středa 14:00 – 16:00
(prodej propagačních materiálů, výpůjčka knih a časopisů,
přístup na internet)
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MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129 , Děčín IX
412 544 539
4. – 5. 8. 2018

ZELINÁŘI

Od poloviny června do Dolní Poustevny začali opět jezdit „Naši zelináři“ z Polep. Stánek s čerstvou zeleninou a ovocem mají na obvyklém
místě naproti masně.

AKCE NA ČERVENEC
6. 7.		 Středověké slavnosti ve Fajnu
6. 7. – 8. 7. 		 Sraz Matýskářů
14. 7. 		 Hec Turnaj 2018 tenis
21. 7. 		 Memoriál 2018 – nohejbal
28. 7. 		 Rockfest Čtverec

MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové
412 550 343

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

zasedání
zastupitelstva
Zastupitelstvo města
Dolní Poustevna v červenci
nezasedá.
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DĚTI A VODA – JIZERA 2018

Sbor dobrovolných hasičů zorganizoval pod vedením Jana Diessnera
druhý ročník akce s názvem Děti a voda – Jizera 2018. Tato akce proběhla
ve dnech 15. 6.–17. 6. 2018, a jejím úkolem bylo přiblížit dětem vodu jako
přírodní živel a vyzkoušet si plavbu na lodi. Akce byla určena pro mladé
hasiče z Dolní Poustevny a partnerského města Hohnstein, jejich rodiny
a dále děti ze Základní školy v Dolní Poustevně. Účastníků bylo celkem 66
a naše řady doplnili v sobotu 3 členové Vodní záchranné služby z Jablonce
nad Nisou. V pátek v 16 hodin byl odjezd autobusem z Dolní Poustevny. Po příjezdu do kempu Dolánky u Turnova byl zbudován společnými
silami stanový tábor. Poté proběhlo opékání buřtů na ohni. V sobotu po
snídani byla pro děti připravena kolektivní hra „stopovaná“, kde úkolem
bylo přemístit se z kempu Dolánky do tábořiště Žlutá plovárna v Malé
Skále. Na vyznačené trase plnily děti rozdělené do skupin úkoly. Úkoly
plnili i kamarádi z Hohnsteinu, k ruce jim byl tlumočník. Trasa měla cca
11 km. Děti postupně přicházely do cíle, kde pro ně byl připraven oběd.
Po obědě proběhla ukázka činnosti Vodní záchranné služby, děti si mohly
vyzkoušet např. záchranu pomocí „házečky“. Poté proběhla příprava na
splutí řeky. Všichni byli vybaveni záchrannými vestami, pádly a byli rozděleni do posádek. Když bylo 7 raftů, 8 kánoí připraveno k vyplutí, vydali
se všichni po řece Jizeře do Dolánek. Plavba s jednou zastávkou na svačinu
trvala přibližně 3 hodiny. Některé děti získaly své první zkušenosti s plavbou a ovládáním lodě na tekoucí vodě. Celá plavba probíhala pod dozorem členů Vodní záchranné služby. Po návratu do kempu byla připravena
večeře. Po večeři děti samy začaly soupeřit v různých disciplínách. Děti
z Hohnsteinu předvedly jejich klasické hasičské soutěže (např. přetahování hadicí) a naše děti zase ukázaly táborové soutěže (např. skákání přes
lano). V neděli po snídani bylo hlavním úkolem zbourat a uklidit stanový
tábor. Když bylo vše připraveno, vydali se všichni na Zrcadlovou kozu,
kde ručně poháněným přívozem se všichni dostali na druhý břeh. Tam se
mohly všechny děti koupat v řece. Po osvěžení v teplém počasí se všichni
vrátili na oběd do kempu. Po obědě už byl v 13 hod. přistaven autobus pro
návrat zpět do Dolní Poustevny. Při zpáteční cestě byla ještě naplánována zastávka na svačinu a zmrzlinu. Závěrem bych chtěl poděkovat Víťovi
Kopáčkovi a Elišce Pavlovské za jejich práci s dětmi, všem rodičům, kteří
pomáhali v rámci celého výletu a Norbertovi Diessnerovi, který po celou
dobu tlumočil. Celá akce proběhla a byla financována v rámci projektu
„Ukažme vodě hranice“.
Jan Diessner

ZMĚNY VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ
VE ZKRÁCENÝCH LHŮTÁCH OD 1. 7. 2018
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů
občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti – občan může požádat o vydání CP ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
• v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání CP podat ve zkrácených lhůtách:
• u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(ORP) – pozn. (pro nás nejbližší Rumburk)
• v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22
• u Ministerstva vnitra
Převzetí CP – CP vydaný v pracovních dnech do 24hodin může občan
převzít pouze u Ministerstva vnitra, CP vydaný do 5 pracovních dnů může
občan převzít u MV nebo u OPR, u kterého podal žádost o vydání CP.

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ OD 1. 7. 2018
•

všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se poplatek 500 kč)
• dosavadní občanské průkazy bez čipů zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů)
• občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb
• lhůta pro vydání OP zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat
OP za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních
dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů
Správní poplatky za vydání OP pro občana mladšího 15 let
• ve lhůtě do 30 dnů – 50K č, ve lhůtě do 5 pr. dnů – 300 Kč a ve
lhůtě do 24 hodin v pr. dnech – 500 Kč
Správní poplatky za vydání OP pro občana staršího 15 let ve zkrácené
lhůtě
• ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč, ve lhůtě do 24 hodin
v pracovních dnech – 1000 Kč
Podrobný popis a přehled správních poplatků za vydání CP ve zkrácených lhůtách a za vydání OP je zveřejněn na webu MVČR, webu města
Dolní Poustevna a na městském úřadě na vývěsce.
Zdroj: MVČR

CHARITATIVNÍ TURNAJ

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Městskému úřadu a panu starostovi za kytici, finanční
hotovost a příjemné posezení k našim jubilejním narozeninám.
Vlasta Vlková, Libuše Konopíková
Děkuji všem zaměstnancům města za udržování čistoty města a za
sportovní a kulturní vyžití občanů Dolní Poustevny.
B. Pjetaš
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Poustevna chce touto cestou poděkovat p. Ivetě Malé za vynikající administrativní činnost v rámci dvou
dotací, které město Dolní Poustevna čerpá pro své hasiče. V minulých
týdnech proběhly dvě velké kontroly a obě s dobrým výsledkem.
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SNAG akademie Mikulášovice na charitě v Ústí.
Hranice handicapu 2, tak se jmenoval charitativní turnaj odehraný
v Golfovém resortu Ústí nad Labem 20. 6. 2018. Za CZDGA nastoupilo
hned sedm reprezentantů, kteří společně s hokejisty Alešem Hemským,
Janem Čalounem, Jiřím Šlégrem, fotbalovou legendou Lubošem Kubíkem, sportovním komentátorem Davidem Pospíšilem a dalšími hráči
podpořili Centrum Srdíčko z Litoměřic. Každý hráč totiž za zahraný aut,
bunker, vodní překážku nebo ztracený míč vkládal dobrovolnou částku
na podporu tohoto denního stacionáře pro děti s mentálním a fyzickým hendikepem. Do závěrečné dražby přispěl i Jarda Jágr vlastnoručně
podepsaným dresem, který nesl motto turnaje „Musíme si pomáhat“.
Doprovodný program vedl společně s profesionálním trenérem i hráč
CZDGA Milan Turek hrající z Paragolferu a zároveň domácí člen golfového klubu. Během celého dne se na golfové akademii zdokonalovali
i klienti Integrovaného centra pro osoby s mentálním postižením Horní
Poustevna a Varnsdorf, kteří pod vedením trenéra Ivana Strakoše již pilně trénují ve SNAG akademii Mikulášovice. Skvělá a přátelská atmosféra
provázela celý turnaj. Přidanou hodnotou celé akce bylo i oficiální zařazení Golfového resortu Ústí nad Labem do projektu CZDGA Golf bez
bariér ve všech třech úrovních – Tréninkové centrum hendikepovaných
golfistů, Partnerské hřiště CZDGA a Hřiště reprezentace CZDGA. Moc
děkujeme Tomáši Kodrlemu a celému týmu golfového resortu a zároveň
týmu Parahelp – organizátorům turnaje za pozvání. Těšíme se na další
setkání na Hranicích handicapu v roce 2019.
Ing. Ivan Strakoš
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DEN MYSLIVOSTI
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VÝLET

Dne 15. 6. myslivecký spolek Skřivánčí vrch opět pořádal dětský den
s mysliveckou tématikou pro děti z prvního stupně základní školy. Letos
to byl již 12. ročník. Ráno jsme se sešli na Čtverci, kde celá akce probíhala. Po osmé hodině přišly děti a my jsme začali s programem. Děti dostaly sladký zákusek a paní učitelky i kávu. Jako prví proběhla velice zajímavá přednáška o sokolnictví, v podání paní Hendrychové. Děti byly
uchváceny, jak jsou dravci vycvičení. Poté proběhla další přednáška, tentokrát o myslivosti a jeho působení v přírodě, pod vedením pana Tomka.
Součástí přednášky byla i ukázka vábení zvěře a práce loveckého psa. Po
přednášce a svačině v podobě grilovaného buřtu, se děti a paní učitelky
vydaly na vědomostní stezku lesem. Na různých stanovištích měly děti
za úkol poznávání zvěře, hod na terč v podobě divočáka a dále i poznávání paroží lesní zvěře. Stezka byla měřena i časově. Po doběhnutí
do cíle byly děti odměněny sladkou odměnou a paní učitelky květinou.
Nejchytřejší a nejrychlejší skupinka dětí byla dne 18.6 obdarována věcnými cenami. Poté byly vyhlášeny i třídy, podle průměru bodů skupinek
v dané třídě. Nejlepší 3 třídy byly odměněny dortem. Nejlepší třída si
na rok ponechá putovní pohár. Jménem sdružení bych chtěl poděkovat
paní Hendrychové za její čas, poté městu a starostovi města Dolní Poustevna za vypůjčení grilu a za sponzorský dar. Za vypůjčení prostorů,
děkujeme panu Kalčíkovi. Dále také děkujeme společnosti Uniles, řeznictví v Dolní Poustevně, pneuservisu pana Hauschilda a panu Bílkovi
staršímu. Za sladké odměny a pohoštění děkujeme paní Tomkové.
Filip Tomek

V pondělí 18. 6. 2018 jsme vyrazili vlakem na malý výlet. Dojeli jsme
do Mikulášovic a lesní cestou jsme se vydali na putování za nomády.
Jako správným výletníkům i nám se podařilo maličko sejít z cesty, ale
nakonec jsme dorazili do cíle. Zde na nás čekala p. Jarmila Ptáčková,
která nás mile přivítala a pozvala do mongolské jurty. Při promítání
dokumentu o nomádech nám vyprávěla o jejich zvycích, způsobu života, získávání obživy, o jejich kultuře a náboženství. Děti si mohly
prohlédnout jačí chlupy a jejich „ koblížky“, které suší a používají jako
topivo. Následovala prohlídka živých jaků v ohradě a návštěva stupy –
meditační věže. Prohlédli jsme si také funkční pec. Po obědě z vlastních
zásob jsme se vydali na okružní cestu lesem. Nadýchaní čerstvým vzduchem a příjemně unaveni jsme se vlakem vrátili zpět do MŠ.
Jiřina Jirmanová

ZAHRADNÍ SLAVNOST

ZÁVĚREČNÉ KOLO SOUTĚŽE DUHA

Letošní zahradní slavnost se nesla v duchu klasických českých pohádek. Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se sešlo 14 skoro školáků v pohádkových převlecích, aby předvedli své vystoupení v podobě básniček šitých na míru
každé pohádkové postavě a písniček z pohádek. Slavnostního loučení
s předškoláky se jako každý rok účastnila i paní ředitelka a pan starosta, kteří v pohádkovém duchu popřáli dětem mnoho úspěchů ve škole.
K vyslovení přání se přidaly čarodějnice, vodník, víla Amálka a Manka – učitelky. Po oficiálním rozloučení pokračovala pohádka různými
zastaveními – u perníkové chaloupky, u rybníčka, na paloučku a v lese
u loupežníka, Červené Karkulky a Manky. Za odměnu čekala na děti
i dospěláky spousta dobrot, které přinesli rodiče. Následovala volná zábava a 11 odvážlivců zůstalo na poslední spaní. Před hledáním pokladu
se posilnili opékanými klobáskami.
Jak už to v pohádkách bývá – bylo, nebylo, není tomu tak dlouho, kdy
mrňata nastoupila do mateřské školy, rostla, sílila, byla čím dál šikovnější a bystřejší, až se z nich
nakonec stali
předškoláci.
V další pohádkové kapitole
„Ve škole“ přejeme všichni
z MŠ hodně
úspěchů, hezkých známek,
zážitků, kamarádů a hodné
učitele.

OCHUTNÁVKA MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

V rámci projektu „ Mléko do škol „ obdržela naše škola malé ochutnávkové koše, které obsahovaly různé druhy pomazánkových másel,
plátkové sýry, bílé jogurty, kysané smetany a tvarohy. Na I.
stupni si žáci se svými učiteli
připravili jednohubky s másly
a sýry, müsli s bílým jogurtem,
a sladkou tečku na závěr, šlehaný tvaroh. Tyto dobrůtky poté
posnídali ve svých třídách. Na
II. stupni tuto akci pojali formou pikniku na školní zahradě.
Žákům byly nabídnuty nepečené dorty ze zakysané smetany,
bílé jogurty s müsli a čerstvým
ovocem, pečivo s plátkovými
sýry a různými typy másel. Na
mléčných výrobcích si celkem
pochutnávalo 135 žáků a z fotografie je vidět, že všem chutnalo.
Hana Tesaříková

Poslední kolo soutěže DUHA proběhlo v arboretu v Kunraticích
14. června, kde si pro nás úkoly připravila Střední lesnická škola Šluknov.
Protože se jednalo o závěrečné kolo, studenti lesnické školy uvedli a ukončili
soutěž slavnostně hrou na
lesní rohy. Žáci měli za
úkol nejprve vyplnit test,
který obsahoval 10 otázek.
Odpovědi měli najít na
informačních
panelech
po celém areálu arboreta.
Poté bylo připraveno
pět stanovišť, kde měli
poznávat stopy, parohy, byliny, dřeviny a šišky. Nejtěžší bylo pro žáky
uvádět nejen rodová, ale i druhová jména. Michal Kopecký, Anička
Hošicová, Simona Křížová, Ivana Tomková, Radana a Šárka Sádovské si
s tím poradili celkem slušně a umístili se na 4. místě! Než bylo samotné
ukončení soutěže, tak si žáci mohli opéct buřta nebo si dát něco sladkého v podobě koláčů, sušenek a dalších dezertů. Po vyhlášení výsledků tohoto soutěžního kola, následovalo celkové umístění škol v soutěži
DUHA ve XXI. ročníku školního roku 2017/2018. Z osmi základních
škol Šluknovského výběžku jsme vybojovali krásné 4. místo! Gratulujeme! Žáci sedmého ročníku si zaslouží velkou pochvalu, protože
soutěž brali svědomitě a zodpovědně. Konkurovat větším městům, kde
je mnohem širší výběr žáků, bylo náročné, ale domnívám se, že to naši
žáci zvládli s grácií a že reprezentovali základní školu vždy s respektem
a úctou. Zároveň jsme si užili i spoustu legrace a zábavy.
Mgr. Blanka Rožánková
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SLAVIA V POUSTEVNĚ

Internacionálové Slavie v Poustevně rozdávali radost.
Nadšení fanoušci, marně se vzpírající domácí a nadělující Slavia. To
byl závěr první červnové soboty na fotbalovém stadionu v Dolní Poustevně. Více než 400 diváků aplaudovalo akcím legend slavného klubu
a v závěru i povedeným útokům poustevenských, kteří se přeci jen zaslouženě dočkali čestného úspěchu. Áčko Poustevny v exhibičním zápase nakonec internacionálům pražské Slavie podlehlo 1:9.
Ne, opravdu nikdo nečekal, že by poustevenští kluci mohli jakkoliv
konkurovat ostříleným hráčům s letitými ligovými i reprezentačními zkušenostmi. Utkání proti staré gardě pražské Slavie brali hlavně jako zábavu
a možnost zahrát si s borci, na něž s úctou hleděli v dobách jejich největší
slávy v televizi. A hlavně - si ho užít. „Bylo to vyvrcholení mé kariéry,“
přiznal například Jaroslav Škrabák, který v barvách Poustevny odkopal
pěknou řádku let i zápasů a který před lety zažil postup do 1.B třídy.
„I já jsem si to nesmírně užil,“ dodal brankář Břetislav Moravec, který
se dojatý při slavnostním nástupu oficiálně loučil s kariérou. Od klubu
dostal pamětní dres, který mu navíc slávistické legendy podepsaly. Tu
parádní sobotu zahájil mimořádně vydařený dětský den. Jak ale odpoledne vrcholilo, přibývalo na tribuně lidí a hlavně těch ve slávistických
barvách. „My jsme přijeli až z Prahy. Za gardou jezdíme na každý zápas,“ hlásila například skupinka nadšenců s červenobílými šálami.
A parta kolem Medynského, Hyského, Pešíra či ještě nedávno trenéra
Slavie Šilhavého je, ale ani ostatní diváky na tribuně, nezklamala. Domácí borci ve své soutěži bojující o postup z „pralesa“ zcela pochopitelně
od začátku zápasu tahali za kratší provaz, k první opravdové kombinaci
se dostali až po čtvrthodině - to už ale prohrávali 0-3. Bylo to ale úplně jedno - všichni to slunečné odpoledne přeci přišli hlavně na Slavii.
Její obranu spolehlivě dirigoval kapitán Jaroslav Šilhavý, zálohu dnes už
televizní expert Martin Hyský, v útoku dominovalo trio Daniel Veselý
(vnuk slávistické ikony Františka Veselého), Roman Janoušek a Tomáš
Pešír - které obstaralo všechny góly. „Byl to těžký zápas, zpotil jsem se,“
přiznal pak s úsměvem a diplomaticky obránce Lukáš Došek, který za
Slavii odehrál přes čtyřicet zápasů v evropských pohárech. Ostatně opět
si mohl vychutnat znělku Ligy mistrů, při které obě mužstva před zápasem nastoupila. Výjimečnost duelu pak umocnila i státní hymna, kterou
zazpívala místní rodačka Sára Křížová. A kdo čekal, že slávisté ve druhé
části poleví a dají domácím naději na přijatelný výsledek, ten se mýlil.
Legendy slavného klubu po přestávce přidaly dalších pět gólů (sám Pešír
v zápase skóroval čtyřikrát), navíc další dva góly odvrátil na brankové
čáře stoper David Karpíšek. O čestný úspěch domácích se deset minut
před koncem postaral Vilém Hájek - a to až po starostou vyhlášené speciální prémii v podobě sudu piva... Porážka 1-9 nakonec Poustevňáky
nebolela. Předvedli sympatický výkon, navíc několik společných fotografií a podpisů se slávisty a povídání u piva po zápase jejich náladu
podstatně vylepšily. A radost měla i poustevenská drobotina - naděje
domácího fotbalu. Vždyť komu se poštěstí při nástupu doprovodit ruku
v ruce taková jména?
Dolní Poustevna - Slavia Praha (garda) 1-9 (0-4)
Dolní Poustevna: Moravec (36. Šolín) - Koleňák, Karpíšek, Tomek Schmalz - Mitternach, Šafránek, Slanina, Svačina - Príhoda, Galbavý
V poli hokejově střídali: Pechovský, Hrdlička, Lebeda, Hájek, Moravec
J., Margala J., Škrabák
Slavia Praha: Bureš - Ondrejčík, Šilhavý, Došek L. - Medynský, Hyský,
Müller, Klinka - Veselý D., Janoušek, Pešír
Střídal: Mareš
Rozhodčí: Šťastný - Beneš, Jaryš
Branky: 6. Veselý 0-1, 8. Pešír 0-2, 16. Janoušek 0-3, 33. Pešír 0-4,
39. Veselý 0-5, 46. Pešír 0-6, 50. Janoušek 0-7, 56. Pešír 0-8, 60. Hájek
1-8, 66. Janoušek 1-9
(foto na str. 8)
Víťa Bureš

OLYMPIÁDA DSO SEVER
21. 6. 2018, toto čtvrteční dopoledne patřilo historicky první dětské olympiádě Dobrovolného svazku obcí sever. Zúčastnilo se všech
12 obcí a měst. Z každé obce nebo města bylo vybráno 20 dětí, kde jedinou podmínkou bylo trvalé místo bydliště města, které děti reprezentovaly. Ty byly rozděleny do pěti věkových kategorií. Předškoláci, mladší
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a starší přípravka, mladší a starší žáci. V každé
věkové kategorii byli
vždy dva chlapci a dvě
dívky. Předškoláci soutěžili v atletické abecedě, která obsahovala
skok, hod, běh a různé
hry. Školní děti soutěžily ve třech disciplínách:
50 metrů sprint, hod
míčkem a skok do dálky. Vše bylo počítáno
dle pravidel IIHF dle věkových skupin, přesně tak, jak můžeme vidět například na mistrovství světa v desetiboji. Po absolvování všech disciplín
a očekávaném vyhlášení nejlepších následovala atletická exhibice, kde
český reprezentant ve skoku o tyči ukázal svůj um a skočil více než přes
čtyři metry nastavenou laťku. Ve výsledkové listině nakonec figurovaly
děti z Dolní Poustevny na hezkém sedmém místě. Z vítězství se radoval
domácí Rumburk před Mikulášovicemi a Vilémovem. Neotřelé heslo
– „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ zde platilo dvojnásob. Žádný
závodník neodešel s prázdnou. Tričko v barvách svého města a medaile
byla dle mého názoru hezkou a zaslouženou odměnou. Poděkování patří
Jiřině Jirmanové, Janě Bryndové a Pavlu Kramerovi za parádní organizaci,
pomoc a povzbuzování našich atletických nadějí. Pevně věřím, že první
ročník předurčil dlouholetou tradici tomuto atletickému klání.
Robert Holec starosta

NEMOCNICE V RUMBURKU

Pro občany Šluknovského výběžku je zajišťována nemocniční lůžková péče v Lužické nemocnici v Rumburku, která je akciovou společností ve vlastnictví města Rumburku. Jistě mnozí z Vás zaznamenali informace, zejména v některých novinách, o problémech, které
nemocnici provázejí. Její provoz je nesmírně finančně náročný a město
Rumburk jej vysokými částkami hradí ze svého rozpočtu. Proto před
téměř třemi lety vstoupil Rumburk do jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje (KÚ ÚK) s nabídkou, aby KÚ nemocnici odkoupil. Na
základě neshody týkajících se požadovaných podmínek nedošlo k dohodě a jednání v této věci bylo ukončeno. Město Rumburk vyhlásilo
následně tendr, do kterého se přihlásila jediná firma Penta, která posléze
od zájmu nemocnici získat do svého vlastnictví ustoupila. V současné
době je situace ještě složitější, jak finanční, tak personální. Nedostatek
lékařů a zdravotních sester je koneckonců velikým problémem v celé
republice. Vedení města Rumburku přehodnotilo celou situaci a mělo
zájem obnovit jednání s KÚ ÚK s tím, že ustoupilo od svých předchozích podmínek. Celou situaci velmi citlivě vnímají i všechny starostky
a starostové Šluknovského výběžku, protože si velmi dobře uvědomují
potřebu zachování akutní lůžkové interní a chirurgické péče pro všechny obyvatele výběžku, jejichž počet čítá 55 tisíc. V rámci Sdružení pro
rozvoj Šluknovska (SPRŠ) vstoupili aktivně starostky a starostové do
jednání a oslovili vedení KÚ ÚK se žádostí, aby bylo obnoveno jednání
s městem Rumburk ve věci zachování nemocnice v Rumburku a možného převodu nemocnice pod Krajskou zdravotní a.s. Aktivitu v této
oblasti vyvinulo i vedení města Varnsdorfu, které nabídlo KÚ prostory
v bývalé nemocnici ve Varnsdorfu, kde navrhují zřízení tzv. jednodenní
chirurgie. Domníváme se, že toto není správný krok, který by řešil problém zachování akutní interní a chirurgické lůžkové péče pro občany
výběžku. Dne 25. června 2018 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva ÚK, kde s naší žádostí vystoupili dva kolegové starostové. Zastupitelstvo ÚK nedoporučilo Radě ÚK, aby zahájila jednání s Rumburkem ve věci možného převodu nemocnice pod Krajskou zdravotní a.s.,
dále Zastupitelstvo ÚK schválilo usnesení, že bude celou situaci řešit
s VZP. Co tedy dál? Oslovíme VZP se žádostí o schůzku v co nejbližším
termínu. Senátor pan Zbyněk Linhart oslovil ministra zdravotnictví se
žádostí o pomoc a ministr ji přislíbil s tím, že je třeba tuto situaci urychleně řešit. Nadále se budeme aktivně zajímat o vývoj situace týkající se
zajištění zdravotní péče na Šluknovsku a budeme neustále tlačit na VZP,
kraj a Ministerstvo zdravotnictví, aby byla zachována základní lékařská
péče v potřebném rozsahu.
Starostky a starostové Šluknovska

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Knihkupkyně
Swanson Cynthia
Denver, 1962: Kitty Miller se
smířila se svým jednotvárným
samotářským životem. Miluje
knihy a s kamarádkou Friedou
si založily knihkupectví. Je
ráda, že má plnou kontrolu nad
svým životem. Když nechce
do práce, nemusí jít, nikomu
se nemusí zodpovídat. V jejím životě byl jen jeden muž,
lékař Kevin, ale nefungovalo
jim to tak, jak Kitty doufala.
Denver, 1963: Katharyn Andersson je vdaná za Larse, lásku
svého života. Mají krásné děti,
velký elegantní dům a spoustu
přátel. Prostě všechno, po čem
Kitty Miller toužila. Ale Katharyn existuje pouze tehdy, když
Kitty spí, Kitty je přesvědčena,
že tyto sny jsou prostě jen kvůli
její hyperaktivní představivosti. Ale s každou další nocí se
lákavý Katharynin život stává
stále více reálnější. Může si
Kitty vybrat, který život chce?
A pokud ano, jaká bude cena
za to stát se Katharyn? Hranice mezi těmito dvěma světy se
Kitty začínají rozmazávat. Dokáže ještě rozlišit, co je skutečné a co jen představa?

Deník mimoňky: Příběhy
nehorázný primadony
Russell Rachel
Nikkiina NOČNÍ MŮRA se
stala skutečností! Její rivalka
MacKenzie jí totiž ukradla deníček! Co když všem vyslepičí
její mega tajné myšlenky a pocity?! Brzy se ale ukáže, že se
královně KCO partičky zachtělo něco víc, než si jen přečíst
zápisky své úhlavní mimoňské
nepřítelkyně – prostřednictvím
deníku ji touží zasvětit do své-

SVATBY V CS
Dne 9. 6. 2018 byli v Centru setkávání oddáni Jan Bednář a Zuzana
Koděrová a 16. 6. 2018 Michal Kroužek a Hana Štíchová. Přejeme vše
nejlepší na společné cestě životem.

Michal Kroužek a Hana Štíchová

KONCERT V CS
19. 6. 2018 od 16 hodin proběhl v Centru setkávání tradiční koncert
k závěru školního roku, kde své umění předvedli klavíristé, flétnisté
a zpěváci ze ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní Poustevna a recitační soubor DRAK při ZŠ Dolní Poustevna. Koncert trval skoro dvě hodiny a zaplněný sál odměňoval malé umělce velkým potleskem. Největší aplaus
pak patřil krásnému zpracování hudební pohádky Z. Svěráka a J. Uhlíře
Dvanáct měsíčků.

červenec 2018
ho FANTASTICKY ÚCHVATNÉHO života nejoblíbenější
holky na škole. Co si doopravdy myslí o Nikki a jejích exotských kámoších? A jak se své
rivalce pokusí překazit vztah
s Brandonem tentokrát?

40 dní pěšky do Jeruzaléma:
Ladislav Zibura
Dvaadvacetiletý Ladislav Zibura v létě sbalil svůj život do
12 kilogramů, hodil batoh na
záda a vypravil se po vlastních
do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu pěšky ušel 1
400 kilometrů napříč rozpálenou krajinou Turecka a Izraele,
stanul pod Zdí nářků a prožil
největší dobrodružství svého
života. Jeho cesta je příběhem
omylů, pozoruhodných setkání, puchýřů a opruzenin. Těšte se na vyprávění cynického
kavárenského povaleče, který
vám svým laskavě nekorektním humorem dokáže, že poutník rozhodně nemusí být katolík, asketa ani nudný člověk.

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách města
v sekci Volný čas –
Knihovna.
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ČTYŘHRA ŽEN

Tenisový klub Dolní Poustevna z.s. pořádal 9. 6.2018 za vedení
p. Zdeňky Mickové turnaj Čtyřhry žen. Zúčastnilo se 8 párů. Hráčky
z České Lípy, Varnsdorfu, Děčína, Rumburku a Dolní Poustevny. Za
horkého počasí si každý pár zahrál pět kvalitních setů. Zvítězil pár
z České Lípy ILONA SUCHÁ, JITKA DOUTNÁČOVÁ. Umístění poustevenských hráček : 4.místo ZDEŇKA MICKOVÁ – PAVLA
MUCHOVÁ, 6.místo ALENA KARPÍŠKOVÁ – HANKA MILITKÁ.
Turnaj se opravdu vydařil. Všem se u nás velmi líbilo nejen prostředí,
ale také přátelská sportovní atmosféra. Poděkování patří paní Pokorné,
která se postarala o občerstvení, panu Třešňákovi a Žákovi za technickou údržbu kurtů po dobu celého turnaje.
Zdeňka Mickov

7

18. 8. 2018 Plážák 2018 – PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Začátek v 10 hodin. Turnaj v Beach voleyballu na písečném kurtu
v areálu Marina baru určený pro amatérské odbíjenkáře a srandisty. Už
po dvacáté druhé!!
1. 9. 2018 Pétangue – Koulená
Začátek v 10 hodin. Turnaj dvojic ve francouzských koulích v areálu
Marina baru. Určeno nejširší veřejnosti, včetně dětí. Už počtrnácté!!
Zdeněk Bašta

DEN DĚTÍ
Tentokrát trochu jinak, sobota 2. 6. patřila dětem. Sešli jsme se v našem sportovním areálu, kde na děti čekali zástupci téměř všech spolků Dolní Poustevny. Naši nejmenší si zde mohli vyzkoušet fotbal, tenis,
volejbal, softbal, hokej, ale i své znalosti z myslivosti, střelbu ze vzduchové pistole, hasičský sport a soutěžilo se také u turistů na jejich základně.
Pomalované obličeje samozřejmě nemohly na takové akci chybět. Vše se
vydařilo na jedničku, i počasí nám přálo. Poděkování patří všem, kteří
se na tomto společně stráveném odpoledni podíleli.
(foto na str. 8)
Robert Holec starosta
Tenisový klub Dolní Poustevna, z.s.
pořádá turnaj

pro začátečníky

OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH
22. 05. 2018
27. 05. 2018
03. 06. 2018
10. 06. 2018

Č.Kamenice – D.Poustevna 10 : 4
D. Poustevna – Huntířov
6:0
Křečany – D.Poustevna
1:3
D. Poustevna – Bynovec
3 : 0 soupeř se nedostavil, kontumačně vyhráváme

Konečné umístění: Dolní Poustevna obsadila se 46 body a skóre
77:44 první místo.
Po podzimní části nikdo nevěřil, že postoupíme. Nacházeli jsme se
na pátém místě a vypadalo to, že budeme spíše hrát na chvostu okresní
soutěže. Jarní část soutěže však byla o něčem jiném, prohráli jsme pouze
jeden zápas a dva zápasy jsme remizovali. Díky vítěznému tažení v jarní části soutěže jsme se nakonec umístili na prvním místě. Chtěl bych
poděkovat všem hráčům za úspěšné zakončení sezóny, velké dík patří
i paní Dulkajové, Bělové, Liškové a panu Svobodovi. Hráčům přeji hodně sportovních úspěchů a v nové sezóně 2018 – 2019 dobré umístění ve
vyšší soutěži / alespoň do pátého místa /.
Podrobnější statistiky a tabulky jsou k nahlédnutí na webových stránkách FK Dolní Poustevna.
Břetislav Moravec st. vedoucí mužstva

MLADŠÍ ŽÁCI

TJ Junior Roma Děčín - FK Dolní Poustevna 2 – 3 (poločas: 1 – 2)
neděle 3. 6. 2018 od 10.00 hod., 17. kolo soutěže mladších žáků, rozhodčí: Stanislav Forro, diváků: 25
Branky: A. Chalánek 2x, J. Liška
FK Dolní Poustevna – FK Jiskra Modrá 3 – 2 (poločas: 2 – 1)
sobota 9. 6. 2018 od 10.00 hod., 18. kolo soutěže mladších žáků, rozhodčí: J. Bareš, diváků: 30
Branky: J. Liška, P. Holub, A. Chalánek
Pavel Kramer

AKCE NA MARINĚ

21. 7. 2018 Memoriál 2018 – NOHEJBAL
Začátek v 10 hodin. Turnaj v nohejbalu tříčlenných družstev v areálu
Beach clubu Marina bar jako vzpomínka na Pavla Kamberského, Jirku
Širokého, Aleše Baštu a Olivera Knödena, kteří turnaj pomáhali organizovat. Už po šestnácté!

(ženy a muži)

Kdy: sobota 14.7.2018
Kde: tenisové kurty Dolní Poustevna
Začátek: v 10:00 hodin (prezentace od 9:15)
Startovné: 200,- Kč
povinná obuv: sportovní obuv s hladkou podrážkou
možnost zapůjčení tenisových raket

informace u p. M. Bureše tel.: 607877220

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. Armády228,
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

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař – MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra – Jitka Nedvědová
Dolní Poustevna
PO -7–10.30 sestra
Út - 7 –12.30 sestra
8.30 –10.30 lékař
Čt - 7–13 sestra
10 –12 lékař
Pá - 7–13.30 sestra
Vilémov
Po - 11 – 15 sestra
11.30 – 12.30 lékař
Út - 13 – 15 sestra
PORADNA ZŮSTÁVÁ V PONDĚLÍ 8-9 HOD., POPŘÍPADĚ
K LÉKAŘI DLE DOMLUVY.

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