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Obnovení železničního přejezdu Dolní Poustevna - Sebnitz
V roce 1945 byl uzavřen
hraniční železniční přejezd, který
od roku 1905 spojoval nejen obě
sousední města, ale dopravně propojoval přilehlé česko-německé
regiony. Celé generace našich předchůdců se snažila tuto problematiku řešit, bohužel téměř 69 let se
veškeré snahy míjely účinkem.
V letošním roce, 4. července, se
konečně naše společné sny a přání
stanou skutečností a železniční
spojení našeho města nejen s Německem, ale především s Děčínem
a ostatním českým vnitrozemím,
včetně Prahy, nabude reálné hodnoty. Je dobré vědět, že více než
patnáctiletá práce Města Dolní
Poustevna nebyla marná a že rozbory, statistiky, rozpočty a další
důležitá jednání s českými a ně-

meckými státními, dopravními, finančními a dalšími odbornými
institucemi jsou korunována otevřením přejezdu. Podle vyjádření
Českých drah bude cesta vlakem do
Děčína trvat cca 1 hodinu a je jistě
velkým úspěchem, že tuto trať
v plném rozsahu objednává a řídí
Krajský úřad Ústeckého kraje,
a proto zde budou přednostně
uplatněny všechny výhody českého
tarifu a částka za dopravu vlakem
do Děčína by se měla pohybovat
maximálně kolem 60 Kč. Dopravu
budou nyní zajišťovat supermoderní vlakové soupravy Siemens-Desiro s možností připojení k internetu.
Budova nádraží zatím zůstává
v pronájmu Města Dolní Poustevna
a podle vyjádření Českých drah pro
provoz není nutná. Do budoucna

budeme společně hledat optimální
formu jejího využití.
Chci věřit, že očekávání spojené
s obnovou přejezdu může alespoň
trochu přispět k rozvoji nejen Dolní
Poustevny, ale celého regionu severozápadní části Šluknovského
výběžku, včetně posílení turistického ruchu a zvýraznění významu našeho města. Ještě bych rád
popřál všem dětem i dospělým,
kteří se zúčastníte kulturních programů spojených s oslavou obnovy
přejezdu, abyste prožili příjemné
a zábavné dny. Navíc jistě potěší,
že podstatné finanční náklady oslav
nám hradí Krajský úřad Ústeckého
kraje a Mikroregion Sever.
Ing. Miroslav Jemelka
starosta

Severní stopou se letos vydala tisícovka turistů
Text a foto: Magdaléna Jenčíková

Účastníci letos premiérově
zamířili k nejsevernějšímu místu
České republiky. Největší turistická akce na severu Čech přilákala i hosty z Německa a Polska.
Už 38. ročník známého turistického pochodu byl ve znamení
deště. Propršel celý týden před
startem a ani předpověď na den
konání neslibovala změnu.

„Meteorologové předpovídali na
dopoledne drobný déšť, vydatný pak
v odpoledních hodinách. Mnoho tu‐
ristů proto svou účast vzdalo už
předem“, říká hlavní organizátor

pochodu Jaroslav Leksa.
I tak dorazilo na tradiční akci
do Dolní Poustevny 920 účastníků,
což je o celou polovinu méně, než v
předchozích letech. Například v
roce 2006 to bylo 1917 lidí. Přesto
se akce stále řadí mezi nejnavště-

Přes nejsevernější místo ČR vedly pouze nejdelší trasy (28 km a 27 km z V. Šenova).

vovanější v Ústeckém kraji.
Turisté letos vybírali z tras od
3 do 28 kilometrů a připraveny byly
i cyklotrasy. Premiérově se šlo
k nejsevernějšímu bodu České republiky, na jehož místě je od minulého roku pamětní čtyřtunový
hraniční kámen.

„Tento pochod má zvláštní at‐
mosféru. Sjíždějí se sem turisté
z celého kraje a nechybí ani ná‐
vštěvníci z Německa a Polska. Po‐
chod je ale významný i pro místní.
Za téměř čtyřicet let konání se ho
zúčastnilo už několik generací.
Tam, kde před lety startovali dnešní
senioři, teď pochod absolvují jejich
synové, dcery a už i vnoučata,“ do-

dává starosta Dolní Poustevny Miroslav Jemelka.
Organizátoři, kterými jsou
každoročně Město Dolní Poustevna a Klub českých turistů Dolní
Poustevna, i letos vyhlásili nejmladšího a nejstaršího účastníka.
Tím nejmladším se stal Matyáš
Šolc, který se na trase objevil
v pouhém měsíci a dvou dnech.
Nejstarším účastníkem byl Václav
Malec z Mostu, který trasu prošel
v 90 letech.

Slavnostní znovuotevření
vlakového spojení
mezi Dolní Poustevnou
a Sebnitz proběhnou

4. - 5. července 2014
Program oslav
naleznete na 5. straně.

Mimořádné jízdné

Od soboty 5. července 2014
budou jezdit vlaky na trati č. 083
Rumburk - Bad Schandau (Děčín)
již dle nových jízdních řádů, které
naleznete na 6. straně.
Na dny 5. a 6. července 2014
bylo starostou města dohodnuto
mimořádné zpáteční jízdné a to ve
výši 10 Kč (podmínkou slevy je
jizda po nově obnoveném úseku
trati). ČD počítají v tuto dobu s posílením spojů.

STATISTIKA
letošní stopy

• Severní stopou se letos zúčastnilo 920 účastníků a 100 pořadatelů (26 dětí a 74
dospělých), tedy celkem
1.020 lidí.
Z toho bylo 84 turistů z Německa a 15 z Polska, dále
23 cyklistů a 224 dětí.
Z Velkého Šenova startovalo
celkem 68 osob.
• Nevyšší účast byla v roce 2006
na 30. ročníku a to 1.917
účastníků.
• Letošní nejúspěšnější trasy:
8 km a 12 km
Nejmladší účastníci :
1. Matyáš Šolc, 1 měs. a 2 dny,
z Dolní Poustevny
2. Majdalénka Petříková,
4 měs. a 13 dnů, ???
3. Alice Najmanová, 8 měs.
a 4 dny, z Plzně
4. Jan Salaba, 8 měs. a 12 dnů,
z Dolní Poustevny
Nejstarší účastníci :
1. Václav Malec, 90 let z Mostu
2. Jindřich Prokopius, 89 let
z Litoměřic
3. Gerta Kokšalová, 89 let
z Mikulášovic
4. Hans Otto, 88 let z Dürrröhrsdorf-Dittersbach
Fotodokumentaci k letošní stopě
naleznete na zadní straně.
Více na www.severnistopou.cz.
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V červnu 2014 oslaví své
životní jubileum

BERÁNEK Václav – 50 let
PORUBSKÝ Jiří – 50 let
PÁVKOVÁ Jana – 50 let
HÁJEK Jan – 55 let
HEJLOVÁ Helena – 55 let
BEDNÁŘ Jaroslav – 60 let
JANEČKOVÁ Ivana – 60 let
HRABOVÁ Vlasta – 65 let
RÄMISCH František – 65 let
BENEŠOVÁ Alenka – 65 let
ENGLEROVÁ Aloisie – 65 let
VAJSOVÁ Danuška – 65 let
MOTRAČUKOVÁ Ingrid – 70 let
Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus
do dalších let.

Žádáme občany, kteří si nepřejí, aby jejich
jméno bylo uvedeno ve společenské kronice,
aby tuto skutečnost nahlásili nejpozději do
termínu uzávěrky na evidenci obyvatel.

Narodila se:

Carolína PORISCHOVÁ

Navždy nás opustila:

Anna CHALUPNÁ - BÖHMOVÁ
77 let

PODĚKOVÁNÍ

• Velice děkuji Městu Dolní Poustevna za gratulaci a finanční dar
k mému životnímu výročí a také
za milou návštěvu paní Lencové.
Helga Hadvigová

• Dovolte, abychom poděkovali
Městu Dolní Poustevna za peněžitý dar a kytičku k našim narozeninám.
Marta Kohutová
a Robert Kobliha

• Děkuji městu za finanční dar

blahopřání k mým narozeninám. Rovněž děkuji pani Lencové za velice milou návštěvu.

Jana Kotková

SVOZY ODPADŮ

Pytle na tříděný odpad
pondělí 9. a 23. června,
7. července
Domovní odpad
týdenní vývoz - každé úterý
14ti denní - úterý 10. a 24. června,
měsíční - úterý 1. července
BIOODPAD
14ti denní vývoz - středa 18. června
a 2. července
Sběrné místo pro elektroodpad
a objemný odpad
sobota 14. a 28. června (10-12 h)

Volby do Evropského parlamentu
v Dolní Poustevně vyhrálo ANO 2011
V obou volebních okrscích
Dolní Poustevny se k volbám ve
dnech 23. - 24. května dostavilo
celkem 147 voličů z celkových zapsaných 1.295 voličů, což je zhruba
11,35 % účast. Voliči dali svůj hlas
celkem 21 stranám. Z 147 odevzdaných hlasů byl jeden hlas neplatný. Výsledky hlasování za celou
Dolní Poustevnu:
Strana

ANO 2011
KSČM
TOP 09 a STAN
ODS
ĆSSD
ÚSVIT
SNK Evr. Dem.
Strana zelených
Piráti

Volební komise v Horní Poustevně.

platné hlasy v %

35
30
16
11
9
8
5
5
5

23,97
20,54
10,95
7,53
6,16
5,47
3,42
3,42
3,42

Volební komise v Dolní Poustevně.

Další informace ohledně napojení na
novou kanalizaci

V průběhu měsíce června bude
zahájeno postupné připojování
městských a velkých objektů na
novou kanalizaci. O možnosti připojování objektů v soukromém
vlastnictví bude radnice následně
vyzývat občany formou městského

rozhlasu, vývěsek a webových
stránek. Samotné připojení na
novou kanalizaci, ale bude možné
až po této výzvě a následném
schválení tzv. revizí napojení,
kterou provede pracovník SčVK
(p. Mládek, tel. 724 113 040).

Přibudou dva nové kontejnery na textil
Město Dolní Poustevna ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a. s.
podporou Ministerstva životního
prostředí ČR připravuje pro naše
občany umístění dvou nových
kontejnerů, a to u bytovky Komenského a před č.p. 1 v Dolní
Poustevně, na sběr použitých
oděvů a textilních materiálů. Tento
sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají
jako surovina pro výrobu čisticích
hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.
Kontejnery na sběr textilu jsou bílé
barvy s označením TEXTIL. Od-

kládejte do těchto speciálních
kontejnerů použitý a nepotřebný
textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný
textil se při vyvážení a manipulaci
může znehodnotit.
Do kontejneru patří: veškeré
nepotřebné ošacení, ložní prádlo,
záclony, bytové textilie, ručníky,
ubrusy, rovněž párovaná nositelná
obuv a funkční hračky.
Do těchto kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály,
výrazně znečištěné a mokré textilie.
Myslete prosím na to, že s tímto
materiálem bude při zpracování
ručně manipulováno.

Provedená revize stavu laviček
Správa majetku města provedla
celkovou revizi všech odpočinkových laviček v celém katastru
města Dolní Poustevna. V Horní
Poustevně, Dolní Poustevně, Karlíně, Marketě a na Nové Vísce
máme celkem 30 laviček, které potřebují nutně opravit. Některé jsou
velmi poničené, že nemohou vůbec
plnit svou funkci - ty čeká celková
rekonstrukce. Ostatní lavičky potřebují jen trochu zvelebit, místy
obrousit, natřít apod. Město Dolní
Poustevna vyčlenilo finance na

opravu a během tohoto léta hodlá
všechny lavičky opravit.

Jedna z poničených laviček na Hamru
Foto: Vilém Madunický

červen 2014
INZERCE

Autodoprava a cestovní agentura
Jaromír Hlávka:
BULHARSKO Pomorie, 11 dní
u moře, doprava od 3.490 Kč,
ubyt. v soukr. 2.000 Kč, děti sleva.
AD Hlávka, 407 21 Česká Kamenice,
Sládkova 773, tel.: 602 231 498,
www.hlavkabus.cz
hlavka.bus@seznam.cz
Firma Rudolf SVOBODA - služby
a řemesla, Vilémov, nabízí:
kompletní provedení kanalizačních
přípojek, včetně napojení na vnitřní
kanalizace a kanalizační šachty

- zpracujeme cenovou nabídku
a uzavřeme smlouvu o dílo
- dodáme kompletni dokumentaci
potřebnou pro kolaudaci
Další vlastní výrobky z plastů:
septiky, žumpy, vodoměrné šachty,
šachty na vrtané studny, poklopy na
studny, lapače tuků a ropných látek,
a jiné vyrobky dle návrhů zákazníků.
tel.: 731 107 690, e-mail:
svoboda.sluzbyaremesla@seznam.cz

KRÁTCE Z MĚSTA

Pro letošní rok byl vyhlášen dotační program Ústeckého kraje
"Sport 2014", ve kterém Město Dolní
Poustevna uspělo a získalo dotaci ve
výši 40.000,- Kč na pronájem stadionu a dopravu v rámci dětského hokeje HOCKEY-UNITED. EU.
Již tradiční mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně
podpoří v tomto roce 2014 Ústecký
kraj dotací ve výši 30.000,- Kč. Tyto
peníze se použijí na úhradu části
odměn loutkovým souborům za
odehraná představení.
Ministerstvo pro místní rozvoj
podpoří náš projekt "Záchrana kaple
Panny Marie na Marketě" částkou
400.000,- Kč. Tato památka byla postavena v letech 1854-1855 z daru řádové sestry Margarety Hermannové
a následně vysvěcena Panně Marii de
Mercede. Díky dotaci dojde k podřezávce obvodového zdiva, osazení
vodorovné a svislé izolace a k opravě
výmalby.

Proběhla nejdůležitější kontrola hospodaření Města Dolní
Poustevna, tzv. audit za uplynulý
rok, kterou provedl Krajský úřad
ÚK s výsledkem bez výhrad.
Městu se opět podařilo získat
od Lesů ČR zpět další historické
pozemky lesů a to ve všech katastrech města. Jedná se lesní pozemky o celkové výměře 179,47 ha.
Výsledky letošního Českého
dne proti rakovině: téměř 350
kytiček našlo své nové majitele
a na konto sbírky jsme odeslali
7.183 Kč a 3,5 eura.
Veřejné zasedání Zastupitelstva
města Dolní Poustevna
se koná
25. června 2014 od 17:30 hodin
v zasedací místnosti MěÚ
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V Centru setkávání jsme přivítali osm nových občánků

Ve středu 14. května jsme
v Centru setkávání přivítali nové
občánky města Dolní Poustevna.
Tuto slavnostní událost zahájila
paní Jirmanová a starosta města,
poté následovalo vystoupení dětí
z mateřské školky. Rodiče tradičně
zapsali do pamětní knihy města.
Noví občánci obdrželi dárkové poukazy a maminky květiny.
Přivítáni byli: Eliška Kijonková,
Dominik Liška, Jáchym Petr Pánek,
Jitka Štěpánková, Jitka Pechovská,
Julie Weissová, Matyáš Šolc a Pavlína Lišková.

17. ročník
Memoriálu

R. Novotného

Text a foto: Ing. Jan Diessner

V sobotu 24. května se uskutečnil již 17. ročník Memoriálu Rudolfa Novotného v soutěži hasičských družstev. Na tuto soutěž do
Dolní Poustevny dorazilo celkem
deset družstev z celého Šluknovského výběžku, z toho šest mužských a čtyři ženská družstva. Soutěž probíhala u hasičské zbrojnice
a na ploše kluziště. Nejlépe zvládlo
nástrahy trati družstvo mužů z Velkého Šenova a družstvo žen z Království.

Z policejního
deníku - květen
Text: nprap. Martin Kuchař

Měsíc květen letošního roku byl
z hlediska trestné a přestupkové
činnosti oproti předchozím měsícům poměrně klidný.
Dne 28. května bylo přijato
oznámení o vloupání do rekreační
chalupy v Dolní Poustevně u železničního viaduktu.
Téhož dne bylo rovněž přijato
oznámení o falšování dokladu
pracovní neschopnosti. Zda došlo
v tomto případě k porušení zákona
občanem z Dolní Poustevny ukáže
následující šetření, během kterého
budou vyžádány potřebné podklady a vysvětlení osob.
Kolegy ze Služby kriminální
policie a vyšetřování Rumburk je
vyšetřována dopravní nehoda se
zraněním cyklisty, ke které došlo
dne 22. května v 15:30 hod. v ulici
Lobendavská.

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

Ohlédnutí za Nocí kostelů

Text: Ing. Martin Kučera

Poprvé se tato akce uskutečnila
ve Vídni v roce 2005. Od této doby
se pravidelně každý rok přidávaly
další a další kostely, kdy otevřely
své brány všem návštěvníkům v této nevšední příležitosti. V Dolní
Poustevně mohli zájemci již třetím
rokem shlédnout program připravený pro tuto událost nejen
v kostele Archanděla Michaela, ale
také v kapli Pany Marie de Mercede
na Marketě. Je zřejmé, že Noc

kostelů si již našla své místo v kulturním životě občanů a ostatních
návštěvníků, kteří navštívili otevřené kostely a zúčastnili se připravených programů. Snad jen málo
využitý svozový autobus sponzorovaný i Městem Dolní Poustevna,
připravený pro zájemce, který
umožnil navštívit sedm kostelů
a kapliček v našem výběžku za jediný večer, kazí dojem této zdařilé
akce.

OKÉNKO PANA FARÁŘE: Letnice
nebo svatodušní svátky?

Svatodušní svátky jsou velkým
církevním svátkem. Pro církev jsou
to tři klíčové slavnosti.
Letnice slavíme přesně padesátý den po Velikonocích. Jsou vlastně vyvrcholením nebo řekněme naplněním Velikonoc. Velikonoce
i letnice mají prapůvod v oslavách
přírody: Velikonoce byly původně
svátky jara, letnice oslavou začátku
sklizně. Pro Židy i pro křesťany
však oba tyto svátky znamenají
mnohem víc, protože mají spojitost
s událostmi z dějin spásy. Židé si
každoročně o Velikonocích připo-

mínají historickou událost zázračného vyvedení Bohem vyvoleného národa z egyptského otroctví.
O letnicích si připomínají další
důležitou událost - darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Pro
křesťany jsou Velikonoce svátkem
vzkříšení, zmrtvýchvstání Pána Ježíše a letnice jsou svátkem seslání
Ducha svatého, svátkem skutečné
plnosti života.
Letos svatodušní svátky vychází
na neděli 8. června. A tento den
končíme v církvi Velikonoční dobu.

V průběhu dubnových a květnových dní jsme nedbali doznívající jarní únavy a v rámci poznávání
svého okolí jsme podnikli výlet do
Benešova nad Ploučnicí, kde nás
příjemné paní průvodkyně při prohlídce obou zámků seznámily s trochou té historie, a to lehce podanou
a nikoliv nezáživnou formou. Další
celodenní výlet nás pak zavedl do
prostor bývalého koncentračního
tábora podzemní letecké továrny
Rabštejn u Jánské.
Proběhlo i několik akcí - během
Dne proti rakovině jsme pomáhali
nemocným prodejem žlutých kytiček, s krátkým programem jsme se
zúčastnili Noci kostelů a ve třídách
se konalo několik projektových dní
pod názvy Velikonoce, Den s Ondřejem Sekorou, Den Země a Kvě-

ten – měsíc událostí.
A co nás mimo jiné čeká dále?
Naše škola se v sobotu 14. června
zúčastní rumburského Festiválku
malého umění Na Kopečku, kde se
představí s hudebním vystoupením
Pomáda. Budete-li tedy mít čas,
chuť a možnost, přijďte nás podpořit.
A protože čas školního roku
plyne do svého závěru, 24. června
se v Centru setkávání koná naše
závěrečná letní Akademie.
Více informací nejen o letos
proběhlých školních akcích naleznete ve školním časopise Kakadu,
který je k dispozici na stránkách
školy www.skolygp.cz. V průběhu
měsíce června navíc čeká školní
stránky zbrusu nová tvář.

jk

Z dění ve Škole Gabriely Pelechové

PP

ÚŘEDNÍ DNY:
pondělí a středa
7:30 - 11:30 a 12:30 - 16:30
Žádáme občany, aby dodržovali
úřední dny.
PRACOVNÍ DNY:
pondělí - pátek

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 a středa
14:00 - 17:00

KLUB MLADÝCH
(T-CLUB)

Vilémovská 126
(Loutkové divadlo)
407 82 Dolní Poustevna
OTEVÍRACÍ DOBA:
úterý a čtvrtek
15:00 - 18:00

ŠATNA
ČERVENÉHO KŘÍŽE
Vilémovská 211 (býv. ZUŠ)
407 82 Dolní Poustevna
OTEVÍRACÍ DOBA:
úterý a čtvrtek
9:00 - 11:00 a 15:00 - 17:00

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
tel.: 731 107 987
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Společné jednání v Sebnitz se zástupci nemocnic

Dne 19. května proběhla v Sebnitz z podnětu pana starosty
Jemelky schůzka se zástupci německých nemocnic. Jednání se zúčastnil pan Mike Schuffenhauer,
ředitel Sächsische Schweiz Klinik
Sebnitz, a pan Stefan Härtel, ředitel
Orthopädische Klinik Hohwald.
Jednalo se na téma možnosti zdravotní péče pro české pacienty, jelikož od 22. dubna 2014 v ČR
vstoupila v platnost novela zákona
o zdravotním pojištění, která
umožňuje zvolit si zdravotnické zařízení v kterékoliv zemi EU (pozn.

v zemích EU tato direktiva platí již
od října, ale v ČR zákon čekal na
schválení novou sněmovnou). Z této schůzky vyplynulo, že na německé straně mají velký zájem
o české pacienty a rádi by na začátku spolupráce nabídli služby v oblasti gynekologie a prenatální péče.
Zatím bohužel nejsou přesně daná
pravidla a podmínky, jak budou
např. jednotlivá zdravotnická zařízení na obou stranách hranice mezi
sebou vzájemně spolupracovat a jak
se budou dále řešit případné
komplikace či jiná nutná ošetření.

Proto bylo dohodnuto další setkání
a to se zástupci českých pojišťoven
a vytvoření metodiky vzájemné
spolupráce. Tomuto tématu se budeme i nadále věnovat v dalších
vydání Poustevníka.

K historii železniční tratě Rumburk - Sebnitz

Jednokolejná regionální trať
byla zprovozněna postupně od
Rumburku do Šluknova v roce

1873, v roce 1884 do Mikulášovic
a v roce 1904 do Dolní Poustevny.
V roce 1905 pokračovala trať do

Jízdní řád Rumburk ‐ Sebnitz z roku 1939.

Sebnitz v Německu.
Po druhé světové válce byla trať
přes hranice v důsledku poválečného vypořádání uzavřena a kolejový
svršek v délce 72 m na českém území snesen. Těleso zůstalo zachováno a dobře průchozí. Od roku
1990 se snažily občanské iniciativy
stejně jako města a obce tohoto
regionu o znovuotevření úseku
Dolní Poustevna – Sebnitz, čímž by
se odstranila mezera mezi saskou
a severočeskou železniční sítí. Po
obnovení železničního svršku
koncem roku 2013 dojde k
obnovení provozu přeshraniční
části tratě dne 4. července 2014.

ZASTUPITELSTVO
M Ě S TA
VÝPIS Z USNESENÍ:
ZM zamítá žádost pan J.N. a Z.T.
o ubytování na č.p. 22 v Dolní
Poustevně
ZM zamítá žádost paní K.H., HP
78, o odkup p.p.č. 886/3 k.ú HP
a dále pověřuje starostu
jednáním ohledně směny části
pozemku p.p.č. 156 k.ú. HP za
886/3 k.ú.HP
ZM schvaluje uvolnit částku ve
výši 50.000,- Kč na zajištění
programu při příležitosti
slavnostního znovuotevření
železničního přejezdu
ZM schvaluje vybavení dětského
hřiště v Karlíně za cenu do výše
30.000,- Kč bez DPH
ZM schvaluje finanční příspěvek
pro taneční skupinu LIZARD ve
výši 7.920,- Kč
ZM schvaluje na tuto letní sezonu
zajištění svozu a likvidaci
biologicky rozložitelného
odpadu pro občany bezplatně
ZM bere na vědomí:
- přehled hospodaření města
- souhlasné stanovisko ČEZ Distribuce a.s. k instalaci místního
informačního Systému
Úplný Výpis z usnesení ZM
naleznete na úřední desce
a na www.dolnipoustevna.cz

zdroj: cs.wikipedia.org

Chybějící část kolejí na české straně, je dnes už minulostí / Foto: H. Schneider, 12.06.2009

Iniciativa obou měst má velký podíl na obnovení této trati / Foto: H. Schneider, 12.06.2009

Konečné propojení kolejí mezi D. Poustevnou a Sebnitz / Foto: Antonín Tobiška, 13.09.2013

Znovu obnovená mezinárodní trať nyní čeká na své uvedení do provozu.

5

POUSTEVNÍK

červen 2014

Pozn.: Současně proběhnou i oslavy na nádraží v Sebnitz s doprovodným kulturním programem, který se v době uzávěrky tohoto vydání připravoval.
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Ze života školy...

Více informací o škole je na webu
http://zsdpou.propojenaskola.cz/

PLÁN ŠKOLNÍCH AKCÍ

10. 6. Tematický zájezd do Liberce
(II. a V. třída)
10. 6. Závěrečný výlet mateřské
školy - Doksy, Sloup
13. 6. Dopoledne s myslivci na
Čtverci - celý první stupeň
13. 6. Zahradní slavnost v MŠ
18. 6. Šluknovská liga v Rumburku
- atletika (žáci 2. stupně)
23. 6. Den ochrany člověka – celá
škola
24. 6. Školní akademie v Národním
domě od 15.00 hodin
26. 6. Zájezd do bazénu v České
Lípě – odměna pro sběrače hliníku
27. 6. Vysvědčení
27. 6. od 8.00 hodin slavnostní
rozloučení v Centru setkávání s žáky
IX. třídy
Hlavní prázdniny budou trvat od
soboty 28. června 2014 do neděle
31. srpna 2014.
Nový školní rok 2014/2015 začne
v pondělí 1. září 2014.

Oznámení o provozu
ZŠ a MŠ Dolní Poustevna
v době hlavních prázdnin:
Mateřská škola bude z provozních
důvodů uzavřena:
od 14. 7. 2014 do 15. 8. 2014
Školní družina a školní jídelna
budou uzavřeny po celou dobu
prázdnin.
Provoz ve školním roce 2014/2015
bude zahájen 1. září 2014.

červen 2014

Berušky zazářily na Festivalu sborového zpěvu

Text: Simona Koldanová

Dalším 29. ročníkem pokračovala krásná tradice – Festival
sborového zpěvu v Krásné Lípě.
V nesoutěžním dopoledni se na pódiu postupně vystřídalo 14 sborů,
doslova napříč generacemi.
Berušky se připravovaly a těšily
několik týdnů dopředu. Po příjezdu
jsme měli možnost prohlédnout si
krásnolipskou školu a rozezpívat
se. Před samotným vystoupením
byla znát tréma, ale po první
písničce z nás všechno spadlo.
Zpívání jsme si užívali a snažili se
podat co nejlepší výkon. A to se
nám, myslím, podařilo! Při
poslední písničce začal celý sál
spontánně tleskat do rytmu, což se
jinému sboru nepoštěstilo. Jako by
nám to vlilo krev do žil, zpívali jsme
ještě s větší chutí a sklidili velký

potlesk. Pan učitel Křičenský a Pavel Brýla podali jako vždy skvělý
výkon, za který jim patří velký dík.
Nemalou zásluhu na úspěchu mají
i rodiče, rodinní příslušníci a fanoušci Berušek, kteří jeli s námi

a podporovali nás. Poděkování
patří také Městu Dolní Poustevna
za zajištění dopravy.
Teď už nezbývá, než se těšit na
příští, jubilejní 30. ročník Festivalu
sborového zpěvu.

Setkání v Německu

Text a foto: Mgr. Marcela Králová

Ve středu 30. dubna byla druhá
třída na pozvání německých třetích
tříd ze školy Grundschule Rosenstraße Sebnitz na společné procházce s přírodopisným výkladem
kolem výletiště Forellenschenke.
Po malém občerstvení si ve skupinách tvořených českými a německými žáky všichni zahráli minigolf.
Jazyková bariéra byla téměř odstraněna a společná akce se povedla.

Besídka ke Dni matek

Text : Bc. Jiřina Jirmanová

V pondělí 19. května odpoledne děti z mateřské školy přivítaly
své maminky, babičky i tetičky na
oslavě svátku Dne matek. V Centru
setkávání vystoupily po přivítání
a malém projevu zástupkyně ředitelky Mgr. Králové a starosty Ing.
Jemelky nejprve děti ze třídy Berušek s programem písniček, básniček a tanečků, poté děti ze
Sluníček zahrály pohádku Jak krtek
ke kalhotkám přišel a také zazpívaly a přednesly básničku. Jako třetí
vystoupili předškoláci z hudebně
pohybového kroužku pod vedením
paní učitelky Alenky Jamolímové

V pondělí 19. května se uskutečnil projektový den ‐
Den zdraví. Na druhém stupni žáci vyplňovali test
z oblasti zdravé výživy, v tělocvičně plnili pohybové
aktivity, které jsou součástí Olympijského víceboje,
do něhož je naše škola zapojena. Besedovali
s pracovnicí z rumburského K‐Centra o nebezpečí
drog, funkci K‐Centra a na závěr vytvořili preven‐

s tanečky, písničkami a také jako
mažoretky.
Nakonec všechny děti maminkám popřály vše nejlepší a předaly

tivní plakát o nebezpečí drog. Na prvním stupni ne‐
chyběly odborné přednášky, které zajišťovali studenti
ze SZdŠ a OA v Rumburku. V pra‐ktických
činnostech si žáci osvojili ošetření různých zranění,
luštili křížovky s tajenkou, plnili úkoly z Olympij‐
ského víceboje, zopakovali si osobní hygienu s pra‐
ktickými ukázkami.

malé dárky – přáníčka, kytičku,
košíček. Doufáme, že vystoupením
děti udělaly radost nejen maminkám, ale i ostatním hostům.

Žáci druhého stupně vyrazili v úterý 20. května na
tematický zájezd do Prahy. Hlavním cílem byla
návštěva České národní banky. Žáci osmé a deváté
třídy měli jako druhou část programu procházku
starou Prahou. Žáci šesté a sedmé třídy navštívili
výstavu Tutanchamonovo tajemství, kterou je
provedla příjemná Egypťanka.
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DOLNÍ POUSTEVNA
•

sobota 14. 6. 2014

•

neděle 15. 6. 2014 od 10:00

•

neděle 15. 6. 2014 od 13:00

•

neděle 21. 6. 2014 od 13:00

•

sobota 21. 6. 2014 od 14:00

•

21. 6. ‐ 22. 6. 2014

•

TENISOVÝ TURNAJ - čtyřhry
žen na tenisových kurtech
OLYMPIÁDA MLADÝCH
HASIČŮ
pořádá SDH Dolní Poustevna
na výletišti Čtverec
HARMONIE Z PŘÍRODY
pořádá BC Krteček a T-Club
v Loutkovém divadle
DRÁTKOVÁNÍ
pořádá BC Krteček a T-Club
v Loutkovém divadle
28. ročník ROCKFEST
pořádá o.s. Čtverec
na výletišti Čtverec

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
pořádá ČRS MO D. Poustevna
v Údolí kaprů za nádražím
úterý 24. 6. 2014 od 15:00

ŠKOLNÍ AKADEMIE
porádá ZŠ a MŠ D. Poustevna
v Národním domě

•

úterý 24. 6. 2014 od 15:00

•

sobota 28. 6. 2014 od 13:00

•

•

•

•

•

Závěrečná letní AKADEMIE
pořádá ZŠ a PŠ G. Pelechové
v Centru setkávání
OTVÍRÁK - Marina bar
zahájení provozu baru a hřišť
pořádá Beach club Marina bar
neděle 29. 6. 2014 od 15:00

POHÁDKOVÁ CESTA
pořádá BC Krteček a T-Club
start: pod kopcem Poustevník
na Nové Vísce
4. 7. ‐ 5. 7. 2014

OSLAVY ZNOVUOTEVŘENÍ
VLAKOVÉHO SPOJENÍ
pořádá Město Dolní Poustevna
sobota 5. 7. 2014

FOTBALOVÝ TURNAJ
ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
pořádá FK Dolní Poustevna
na fotbalovém hřišti
neděle 6. 7. 2014

5. ročník ve střelbě na holuby
MEMORIÁL L. NEŠKODY
pořádá MS Jezevec
na střelnici Čtverec
8. 7. ‐ 30. 7. 2014

PRODEJNÍ VÝSTAVA
VÝROBKŮ
pořádá IC Horní Poustevna
v Centru setkávání

AKCE V OKOLÍ

Český rybářský svaz Místní organizace Dolní Poustevna
pořádá ve dnech 21. 6. - 22. 6. 2014

•

13. 6. ‐ 15. 6. 2014

•

20. 6. ‐ 22. 6. 2014

•

sobota 21. 6. 2014

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V LOVU RYB UDICÍ
Místo konání: Dolní Poustevna na rybníku Komora, č. revíru 06 441 121,
v Údolí kaprů za nádražím
Průběh závodu:
Sobota 21. 6. od 7:00 do 12:30 rybářské závody dospělých v lovu ryb
od 12:30 zajištěno posezení u rybářské chaty a
PRODEJ smažených ry a dobrot z udírny
Neděle 22. 6. od 7:00 do 12:30 rybářské závody mladých rybářů
Občerstvení je zajištěno po celou dobu závodů.
Srdečně zveme vševhny příznivce cechu Petrova
k příjemnému posezení a zábavě.

Zápis do ZUŠ

Základní umělecké škola Rumburk, pobočka Dolní Poustevna
vyhlašuje zápis žáků na obory
klavír, zobc. flétna a kytara, který se
uskuteční v úterý 17. června 2014
od 14 do 16 hodin na 1. stupni základní školy v Dolní Poustevně.
Přijímají se žáci všech věkových
kategorií i dospělí, nejmladší však
nejdříve od 5 let. Více informací
naleznete na stránkách školy
www.zus-rumburk.cz.

Pozvánka na
požární útoky dětí
V rámci olympiády mladých
hasičů, kterou tento rok pořádá
SDH Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna
a mysliveckým sdružením Jezevec,
proběhnou v neděli 15. června
od 10 hodin na výletišti Čtverec
požární útoky dětí v kategoriích
mladší a starší.
Příjďte podpořit hasičské děti
a zhlédnout jejich výkony, jste
srdečně zváni.
Občerstvení bude zajištěno.

Nové knihy v KNIHOVNĚ
Od Českého Švýcarska po Křivoklátsko - Pucholf Jiří
Průvodce obsahuje: 30 tras s podrobnými informacemi pro cyklisty
i pěší turisty, mapku s barevným
vyznačením cesty, zajímavosti
o nejvýznamnějších historických památkách,
seznam tábořišť
a informačních
center.
Šmoulové 2: Únos Šmoulinky Filmový příběh - Deutsch Stacia

VIII. Mezinárodní folklorní
festival Tolštejnského panství
součástí Staročeský jarmark,
Pohádkový les aj.
více na www.krasnalipa.cz
na náměstí v Krásné Lípě
Svatojánské slavnosti bylin
www.os.nobilis.cz/cz/4955program.html
pořadatel Nobilis Tilia
na Vlčí Horě
III. NOŘÍŽSKÉ SLAVNOSTI
www.mikulasovice.cz
od 11:00

otevřeno zdarma Muzeum
nožířské tradice i výrobny nožů,
bohatý doprovodný program,
občerstvení
Mikov v Mikulášovicích
od 17:00

koncert Petra Spáleného a
Apollo band ve Slovanském
domě v Mikulášovicích
•

21. 6. ‐ 22. 6. 2014

21. Internationaler Sächsischer Schweiz CAMP 2014 sportovní akce upoutaného létání (junioři)
pořádá Klub leteckých modelářů
Sebnitz, www.f2-sebnitz.de
Schandauer Str. 101, Sebnitz

Integrované centrum
pro osoby se zdravotním
postižením
Horní Poustevna

Už se nikdy nevrátí - Hans Koppel
Kdo má rád promyšlené, napínavé
knihy s tajemstvím, tak ať po tomto
thrilleru určitě sáhne.
V naší knihovně najdete další
nové tituly, přijďte si vybrat.

ve spolupráci s Městem Dolní
Poustevna vás zve na prodejní
výstavu výrobků klientů ze
sociálně terapeutických dílen
„Dílna u Markétky“.
Výstava se koná v Centru
setkávání v Dolní Poustevně
od 8. 7. do 30. 7. 2014.
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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 (Út ‐Pá) 07:00 ‐ 07:30

ZUBNÍ LÉKAŘ

MUDr. Hana STEINBACHOVÁ
Čs. armády 228, Dolní Poustevna
tel.: 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY:
Pondělí 08:00 - 16:30
Úterý 08:00 - 13:00
Středa 12:00 - 18:00

(poslední středa v měsíci do 17:00)

Čtvrtek 08:00 - 13:00
Pátek 08:00 - 11:30

DĚTSKÝ LÉKAŘ

FK Dolní Poustevna: Květnová kopaná
V květnu odehráli žáci pět utkání,
dorost i dospělí po čtyřech utkáních.
Žáci dokázali dvakrát vyhrát, doma
s Krásnou Lípou 9:0 a v Lipové 6:3.
Další tři utkání bohužel prohráli:
s Juniorem Děčín B 17:0, s Velkým
Šenovem 8:2 a s Krásnou Lípou 9:0.
Na to, že kluci svou fotbalovou dráhu
teprve začínají si nevedou nijak zle.
Soutěž hraje celkem 13 týmů, naši
kluci se zatím drží na desáté příčce.
Dorost tvoří vcelku stabilní kádr,
což je vidět i na výsledcích jednotlivých utkání. Nejprve hostili doma
Markvartice a po zásluze vyhráli vysoko 6:2, v dalším týdnu hostili tým
z Kamenického Šenova a opět vítězství, tentokrát 6:0. Další utkání odehráli ve Skalici. Tentokrát byl soupeř
lepší a vyhrál 5:2. Poslední utkání se
hrálo opět na domácí půdě, hostili
jsme Českou Kamenici. Kluci dali do

hry všechno, co umí a opět vyhráli,
tentokrát 2:1. Soutěž hraje sedm týmů, náš dorost bohužel po tom nešťastně pokaženém vstupu do jarní
sezóny stále až na pátém místě. Kluci
nevadí, jste dobří.
Naši muži hostili Chřibskou,
oboustranně pěkné utkání skončilo
remízou 1:1, o výsledku rozhodovaly
penalty, kde byli úspěšnější hosté.
Naši muži získali alespoň jeden tolik
potřebný bod. Další utkání se hrálo
v Dobkovicích, soupeř byl lepší a vyhrál 5:1. Domácí utkání proti Jiříkovu skončilo opět remízou, tentokrát 5:5 a byli jsme lepší i na
penalty a připsali si další dva body.
Poslední utkání v Těchlovicích bylo
nad naše síly, s výsledkem 8:2.

Soutěž hraje 14 týmů, naši
zatím na třináctém místě.

davl

Tenisový turnaj smíšených družstev
Text: Luděk Třešňák

V sobotu 17. května se uskutečnil turnaj v tenise smíšených
družstev v Dolní Poustevně. V nepříliš vhodném počasí (celý turnaj
mrholilo) se utkaly dvě smíšenky
z Dolní Poustevny, jedna z Rumburka a tři z Jiříkova. Velké poděkování patří hlavní organizátorce
Zděnce Mickové, která turnaj pořádala a prokázala, že je velmi zručná a vtipná ve vymýšlení cen.
Poháry si nakonec odvezla dvojice
z Jiříkova - Katka a Vráťa, druzí
skončili Zdeňka a Luděk, třetí byl
pár z Rumburka - manželé Marhanovi. Po skončení tenisové části se
konal turnájek v šipkách, a pak
u dobrého jídla a super zlatavého
moku mini turnájek petangue.
Tady vyhráli všichni účastníci

Mezinárodní
utkání

První letošní mezinárodní utkání v Dolní Poustevně se odehrálo
9. května.
Naši vietnamští spoluobčané
vyzvali naši starou gardu k přátelskému utkání. Aby byli všichni
hráči řádně motivováni, hrálo se
o zaplacení občerstvení pro oba
týmy. Občerstvení (žranice) a pití
všeho druhu bylo přichystáno přímo v kantýně na tribuně.
Kdo prohraje, platí všechno!
Oba týmy hrály, co to šlo. Hokejové
střídání hráčů zajišťovalo, že všichni vydrží až do konce utkání, ale
někteří stejně nevydrželi. První
polovina utkání patřila Vietnamcům a taky ji vyhráli. Byli rychlejší,
ale chyběla jim technika hry. Ve
druhé polovině hry už se začala
prosazovat naše garda. Sice byla
pomalejší a unavenější, ale technickou hrou vyrovnala skóre a v závěru hry dokázala ještě přidat dva
góly navrch a po zásluze vyhrála.
Všechno bylo jasné, rychle do sprch
a hurá na tribunu.
Byla to moc pěkná akce, škoda,
že nepřišlo více diváků. Již dnes
můžeme říci, že se bude konat odveta. Kdy to bude, o tom budeme
včas informovat.
davl

Nový ragbyový
klub ve výběžku

a dobrá nálada, se kterou jsme se
v pozdních nočních hodinách odebrali k domovu.

Chtěli byste se stát hráči rugby
a splňujete věkové rozmezí 7 až 99
let, jste srdečně zváni. Tréninky
probíhají každé pondělí a čtvrtek
od 16:00 hod na letním stadionu
v Rumburku.
Více na www.ragby-rumburk.cz.

MUDr. Dalibor KARBULA
Lobendavská 180, Dolní Poustevna
tel.: 412 397 197
mobil: 723 345 085, 725 072 223
ORDINAČNÍ HODINY:
Pondělí 08:00 - 10:30
Středa /sestra/ 07:00 - 12:00
Čtvrtek 10:00 - 12:00
Pátek /sestra/ 07:00 - 12:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

7. - 8. 6. 2014
MUDr. Sýkorová , tel.: 412 516 689
Tylova 650/17, Děčín II
15. -16. 6. 2013
MUDr. Bolfíková, tel.: 737 501 440
Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná
21. –22. 6. 2014
MUDr. Charvát, tel.: 412 511 619
U přívozu 18/4, Děčín III
28. –29. 6. 2014
MUDr. Jůdová, tel.: 412 523 410
Riegrova 773/, Děčín III Nové Město
Rozpis služeb zubní pohotovosti
na www.mmdecin.cz
ORDINAČNÍ HODINY:
So, Ne, svátky: 08:00 -11:00
Doporučujeme vždy před návštěvou
lékaře telefonicky ověřit.

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

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
158 - Policie České republiky
155 - Záchranná služba
150 - Hasiči
112 - Jednotné evropské číslo
tísňového volání
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38. ročník mezinárodního turistického pochodu SEVERNÍ STOPOU...

Nástup dětí na kontroly.

Příchod turistů od vlaku.

Než vyrazíme, musíme se zapsat.

Odborná pomoc při vyplňování přihlášek.

Vyrážíme.

Bez pláštěnek jsme se neobešli.

V cíli tradiční párky z Českého ráje.

Nejstarší účastníci.

1. nejmladší účastník Matyáš Šolc v kočárku.

3. nejmladší účastnice Alice Najmanová v kočárku.

4. nejmladší účastník Jan Salaba.

Pochvalu za dobře zorganizovanou a zabezpečenou akci si zaslouží všichni pořadatelé, kteří letošní Severní stopu zajišťovali. Poděkování patří Městu Dolní Poustevna
a všem spolupracujícím organizacím (základní škola, myslivci, aj.) a všem sponzorům.

Foto: Ing. Jaroslav Leksa
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