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VÝSTAVA V CS

Poděkování za návštěvu na výstavě v Centru setkávání
Děkujeme všem návštěvníkům výstavy uměleckého seskupení z Dolní
Poustevny, která se konala ve dnech 10. - 19. 8. 2020 v Centru setkávání.
Veliký zájem o tuto výstavu svědčí o tom, že pojem umění se dostává
mezi širokou veřejnost, kde se pevně zabydluje. Jelikož je výstava putovní, rádi Vás přivítáme i na další prezentaci našeho umění v jiných
městech. Jste srdečně zváni.
Termíny výstav:
31. 10. - 1. 11. 2020 - Výstaviště Praha Holešovice - Open Art Fest
Praha (3 malíři)
celý leden 2021 - Knihovna Děčín - výstavní prostory 1. patro (3 malíři, 1 keramik, 1 fotografka, 1 básnířka, 1 skladatel)
celé září 2021 - Knihovna Český Krumlov - ateliér (3 malíři, 1 keramik, 1 fotografka, 1 básnířka, 1 skladatel)
září 2022 - hrad Střekov (3 malíři, 1 keramik, 1 fotografka, 1 básnířka,
1 skladatel)
umělecké seskupení z Dolní Poustevny

PŘEDÁNÍ CEN ZA „LUŠTĚNÍ“
V POUSTEVNÍKU
V pátek 28. srpna proběhlo slavnostní předání cen vítězům za správně
vyluštěné tajenky, osmisměrku, sudoku a vědomostní kvíz. Touto cestou
bych rád ještě jednou vítězům pogratuloval. V následujících měsících
pro vás připravíme pokračování.
Robert Holec, starosta města

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Školní rok 2020/2021 zahájilo 15 nových prvňáčků s paní učitelkou
Mgr. Anetou Cihlářovou.. Ke slavnostnímu přijetí došlo v Centru setkávání dne 1. 9. 2020.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář
– M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

BIERFEST VOL. 6

22. 8. 2020 uspořádal softballový oddíl North Star ve spolupráci
s Klangmanufaktur Sebnitz e.v. a městem Dolní Poustevna v areálu Fajn
klubu již 6. ročník Bierfestu. I když počasí nevyšlo tak, jak si všichni
přáli, cestu si našlo krásných cca 300 lidí, z nichž asi polovina přišla
ze sousedních Sebnitz. Na Festu se pochlubilo svými produkty 8 regionálních pivovarů a každý si své pivo určitě našel. K pivu byly připraveny dobroty na grilu. Návštěvníci se mohli zúčastnit vražedné soutěže
- vypití půllitru piva brčkem. Soutěže pro děti byly z důvodu špatného
počasí zrušeny, ale nějaké sladkosti se pro ně stejně našly. O kulturu se
v průběhu dne postaraly kapely: česko-němečtí Grenzgänger, Tohard
z Varnsdorfu, Hellmhead a Misfits Tribute z Německa a závěr dne patřil
skupině Krleš. Festival se i přes nepřízeň počasí vydařil a všichni se
těšíme na další ročník.
R. K.

VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

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

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

DĚTSKÝ LÉKAŘ

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

bEZPLATNÁ LINKA čez
800 850 860

MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý 08:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek ZAVŘENO
Ordinujeme dle ordinačních
hodin po předchozí telefonické
domluvě.

MUDr. Matej Tvorík
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 07:00 – 12:00
Úterý 12:00 – 17:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 12:00 – 17:00
Pátek 07:00 – 10:00
Odběry krve (pondělí, středa,
pátek) 06:30 – 07:00
Ordinujeme již v normálním režimu dle daných ordinačních hodin.

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 571

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

ZUBNÍ LÉKAŘ

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Lékař MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra - Jitka Nedvědová
Dětský lékař již běžně ordinuje
dle ordinační doby.
Dolní Poustevna
PO – 11:00 – 15:00 sestra
ÚT – 07:00 – 12.30 sestra
08.00 – 10.00 lékař
ČT – 07:00 – 13:00 sestra
10:00 – 12:00 lékař
PÁ – 07:00 – 13.30 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223, 412 397 197
Vilémov
PO - 07:00 – 10:30 sestra
08:30 – 09:30 lékař
ÚT – 13:00 – 15:00 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223

září 2020

ZUBNÍ POHOTOVOST

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem zaměstnancům Městského úřadu, kteří se podíleli na
vzniku nového zábradlí u kostela.
B. Pjetaš

NABÍDKA PRÁCE
Nabídka práce: valcíř, Železárny Velký Šenov s.r.o.
Požadavky: vyučen (nejlépe ve strojírenství - není
podmínkou), celková praxe 3 roky, schopnost pracovat samostatně. Kontakt: e-mailem nebo telefonicky Anna Feherová, e-mail: afeherova@zelezarnyvs.cz, tel.: 412 354 528.

12. – 13. 9. 2020
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056
19. – 20.9.2020
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2 Děčín 1
412 511 482
26. – 27. 9. 2020
MUDr. Šetek Vladislav
Fügnerova 600/12 Děčín I
412 539 310
28. 9. 2020
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
732 329 007
3. – 4. 10. 2020
MDDr. Barcal Pavel
J.Š.Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.
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INVESTICE V NAŠEM MĚSTĚ
Bez ohledu na prázdniny se v druhé polovině letošního roku rozeběhly nebo brzy rozeběhnou všechny plánované investice.
Sportovní hala. Stavba byla předána. Vítězná firma z Děčína již začala
s plánovanou rekonstrukcí. Během prvních dvou týdnů probíhají bourací a přípravné práce. V nejbližších týdnech dojde k zahájení realizace zateplovacích prací na zadní straně haly, dojde také k betonování základních pásů pro výstavbu nových příček v šatnách a sociálních zařízeních.
V neposlední řadě se začne s vyzdívkou obvodových stěn pro nástavbu
a ubytování. Tato akce běží dle plánu a dle časového harmonogramu.
Rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní. Tato realizace začala jako
první z plánovaných investic. V první části rekonstrukce bude dokončena pokládka zámkové dlažby, poté dojde k betonování obrub pro zbývající část, k nádražní budově. V projektu dochází k drobným změnám
(posuny míst pro přecházení, částečné zúžení chodníku z původních
dvou metrů o padesát centimetrů a také některých úprav blízkého okolí
chodníku). I zde vše běží dle plánu.
Oprava památníku v Horní Poustevně. I v Horní Poustevně je stavba předána a probíhá pískování kamenů. Dále bude následovat jejich
přeskládání a spárování. Úprav se dočká i blízké okolí památníku. Oprava bude dokončena během zářijového měsíce.
Revitalizace hřbitovů a parku v Horní Poustevně. Minulý týden došlo k podpisu smlouvy o dílo. V průběhu měsíce září začnou práce i na
těchto místech. Rádi bychom vše dokončili ještě v tomto roce. Dotační
titul umožňuje realizaci i v příštím roce, ale věříme, že vše stihneme letos. Snad nám bude počasí přát.
Další výběrová řízení. V polovině měsíce září budou končit další dvě
výběrová řízení. První se týká výstavby dřevěných altánů, jeden bude
stát u hokejového hřiště a druhý u městské ubytovny. Altán u ubytovny bude sloužit i pro základní a praktickou školu Gabriely Pelechové.
Druhé výběrové řízení se týká rekonstrukce Tyršovy ulice, která dostane
nový povrch. Součástí zadání je i oprava vybraných komunikací (částečné frézování a lepení větších poškození).
Společně dodat životu barvu. Tento název nese rekonstrukce naší
kašny v novém parku. Ve spolupráci s firmou Wea (zastoupené panem
Jordánem a paní M. Böhme, kteří přislíbili financování spoluúčasti)
probíhají přípravné práce pro rekonstrukci. Honza Král připravuje keramické obložení, které bude ozdobou a chloubou naší malé fontány.
Věřím, že dokončení proběhne v průběhu měsíce října.
Celkem se jedná o investice za téměř 40 milionů korun. Velkou část
tvoří dotační peníze. Pevně věřím, že vše zvládneme dle našich představ
a na konci roku budeme mít krásnější i další části našeho města.
S příchodem měsíce září začneme připravovat rozpočet na rok další,
rok 2021. Máte nějaký nápad, jak nadále pokračovat ve zvelebování našeho města? Neváhejte nás kontaktovat a svěřit nám své návrhy.
Robert Holec, starosta města

SVOZ ODPADU
Vážení občané, firma EKO servis Varnsdorf, se kterou máme smlouvu
na svoz a likvidaci SKO, zavádí od dalšího období nový systém značení
popelnic. Etikety bude tisknout sama firma a bude na nich uvedena frekvence svozu, adresa a čárový kód. S tímto přichází i následující změna,
která se týká úhrady za svoz (zakoupení známky)! Známku, tentokrát na
zimní období, si bude muset každý občan na městském úřadě uhradit již
v průběhu měsíce září 2020! Firmě se uhrazené známky nahlásí a ta je
v průběhu měsíce října vytiskne a připraví k předání občanům (bude při
prvním svozu nalepena na nádobu). Občané, kteří přijdou zaplatit svoz
nádoby později (v průběhu svozového období) musí počítat s časovou
prodlevou od zaplacení do vývozu. Tato doba bude potřeba k zanesení do
evidence, k realizaci tisku a distribuci svozové známky. Při pozdější úhradě za svoz (během období) nebude cena známky ponížena! Cena je neměnná. Ceník je platný pro svozové období od 1. 11. 2020 do 30. 04. 2021.
Druh nádoby a četnost svozu
Cena za svozové období
Nádoba 110/120 l (vývoz 1 x týdně)
1500,- Kč
Nádoba 110/120 l (vývoz 1 x 14 dní)
800,- Kč
Nádoba 110/120 l (vývoz 1 x měsíčně)
520,- Kč
Nádoba 240 l (vývoz 1 x týdně)
2 650,- Kč
Nádoba 240 l (vývoz 1 x 14 dní)
1 440,- Kč

Kontejner 1 100 l (vývoz 1 x týdně)
Kontejner 1 100 l (vývoz 1 x 14 dní)
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9 660,- Kč
5310,- Kč

PE pytle na směsný komunální odpad 110 l 75,- Kč/ ks.

Informace k volbám
do ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2020
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ proběhnou ve dnech
2. a 3. října 2020
v pátek od 14:00 do 22:00 hodin,
v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.
Volebním okrskem č. 1 pro voliče v Dolní Poustevně bude zasedací
místnost Městského úřadu v Dolní Poustevně, Vilémovská 77.
Volební okrsek č. 2 pro voliče z Horní Poustevny, Karlína, Markety
a Nové Vísky bude v bývalém pohostinství u Fišarů v Horní Poustevně
(kulečníková místnost), č.p. 130.
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky,
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Každý volič je povinen prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem.
Dle § 31, odst. 8 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev
krajů může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat
obecní úřad a ve dnech konání voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro kterou byly okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky. Při
hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Své požadavky na takový způsob hlasování může volič uplatnit na telefonním čísle 412 397 221, 704 319 696.
Aktuální informace budou zveřejňovány na úřední desce MěÚ a na el.
úřední desce https://dolnipoustevna.cz - volby.
Romana Pajerová

VLAKY
Od 31. 8. do 17. 11. je přerušen provoz mezi Sebnitz a Bad Schandau. Vlaky z Rumburku vyjíždějí o cca 15 min. dříve, zpět do Rumburku přijíždějí o cca 15 minut později. Totéž platí i o přípojné turistické trati Krásná Lípa - Brtníky - Mikulášovice. Vlaky jsou v úseku
Sebnitz - Bad Schandau nahrazeny autobusy. Jízdní řád je k nahlédnutí na městských webových a facebookových stránkách.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Informace k novému školnímu roku jsou na webových stránkách školy a ve vývěsce před budovou 1. stupně. 17. září je naplánováno focení
prvňáčků - pro MF DNES. Bližší informace a podmínky předá rodičům
třídní učitelka. 23. září se uskuteční třídní schůzky v 1. a 6. třídě.

PRÁZDNINY KONČÍ
Pro někoho málo, pro někoho hodně. Každopádně dvouměsíční
prázdniny žáků a studentů jsou u konce. Pevně věřím, že si děti volné
dny náležitě užily a načerpaly sílu do nového školního roku. Věřím, že
ten letošní rok bude již v běžném provozu, bez zásadních epidemiologických opatření. Dětem přeji mnoho školních úspěchů a rodičům a pedagogům pevné nervy.
Robert Holec, starosta města
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SOUSTŘEDĚNÍ PŘÍPRAVEK
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Letní fotbalové soustředění přípravek v Dolní Poustevně se opět
vydařilo
Ve dnech 17. 8. – 21. 8. 2020 se konalo v Dolní Poustevně v pořadí třetí letní fotbalové soustředění mládeže FK Dolní Poustevna, a jako vždy,
opět v našem místním sportovním areálu. Po celou dobu konání soustředění nám byl jako zázemí, s ohledem na probíhající celkovou rekonstrukci sportovní haly, k dispozici Národní dům. Soustředění přípravek
bylo formou příměstského tábora, tj. každý den přivedli rodiče „s radostí“ své ratolesti v 8.00 hodin před Národní dům, a poté se pod vedením trenérů věnovali zvolenému programu (sportovní činnost), a to do
16.00 hodin, kdy si je rodiče zpět převzali. Tohoto soustředění se zúčastnilo celkem 23 dětí, tj. 18 chlapců a 5 dívek z mládežnických kategorií
(mladší přípravka, starší přípravka, starší žáci) pod vedením jejich trenérů. Celkově lze říci, že počasí nám přálo. První den soustředění bylo
ideální počasí pro tréninkovou přípravu na travnaté ploše, zaměřenou
výhradně na fyzickou kondici a práci s míčem. Důvod byl zcela jasný,
tréninková absence a nabrané kilogramy dětí, a přiznáváme i trenérů.
V úterý nám dopoledne propršelo, tak jsme Národní dům proměnili
„v tréninkové středisko“, tj. k účelu, ke kterému byl tento objekt původně postaven. Trenéři si vyzkoušeli roli Bohumíra Zenkla z populárního
seriálu Okresní přebor, a mládež na velkém sále běhala a na značkách
plně vyzkoušela silová cvičení. Nosné konstrukce objektu prošly další
zatěžkávací zkouškou, avšak ne takovou, jako při koncertech Tomáše
Kluse nebo skupiny Mirai. Odpolední program již probíhal klasicky na
travnaté ploše sportovního areálu. Středeční den nás všechny již slušně
bolelo celé tělo, ale soustředění je soustředění. V tento den byla hlavní
náplní technika a základy fotbalu, běh a dokonce došlo i na výzvu dívčího týmu, který vyzval chlapce starší přípravky k vzájemné konfrontaci.
Chlapci se výzvy dívčího týmu ujali, a fotbalový mač s dívkami sehráli.
Výsledek 11 : 2 ve prospěch dívek hovoří sám za sebe. Čtvrteční den se
již projevila u mnoha dětí únava z naběhaných kilometrů z předchozích dnů, a tak byl naordinován dopolední lehčí trénink. To již v našem areále probíhalo souběžně fotbalové soustředění děvčat (kategorie
U 13 a U 15) z FK Teplice. Na odpoledne jsme přijali od rodiny Roberta Holce pozvání na jejich zahradu. A tak jsme po vynikajícím obědě
přišli zabrat celou zahradu a plně se věnovali koupání v bazénu a dalším sportovním činnostem. Zahrada nás byla plná a především bazén
byl pod náporem dětí. Musíme přiznat, že jsme byli slušně „hlasití“, ale
provoz zdravotního střediska jsme nějak neohrozili. Následně jsme se
odebrali na fotbalový stadion, kde jsme za pomocí rodičů postavili stanové městečko. Poprvé, v rámci letních soustředění, jsme strávili noc na
našem „Anfield Road“. Podvečer byl spojen s grilováním dobrot s rodiči
a po jejich odchodu jsme za umělého osvětlení odehráli fotbalový mač.
Stadion prostě žil. Následně hygiena a do stanů. A ve stanech, ještě že
je k dispozici „wifina“. Páteční ráno budíček, hygiena a zpět do Národního domu, kde nám maminky připravily upečené dobroty. Po snídaní
lehké rozcvičení, úklid stanů a následně jsme shlédli zápas teplických
děvčat s děvčaty z Bischofswerdy. Po obědě volný program a práce spojené s úklidem a balením věcí. A tím bylo fotbalové soustředění mládeže v Dolní Poustevně ukončeno. Trenéři byli po celou dobu spokojeni s tréninkovou pílí a nasazením fotbalových nadějí, a mnohdy i přes
velmi dusné počasí všichni na hřišti odevzdali cca vše, co bylo v jejich
silách. Věříme, že fyzička a zkušenosti nabrané z tohoto soustředění se
promítnou v soutěžních zápasech všech mládežnických kategorií. K doplnění uvádíme, že letošní soustředění proběhlo bez výletu a koupání
na veřejném koupališti. Tuto skutečnost jsme raději zamítli s ohledem
na stávající situaci. Prostě jsme si vystačili s tím, co v Dolní Poustevně
máme k dispozici. A myslíme si, že stanování na fotbalovém stadionu
byl pro děti větší zážitek než výlet po okolí či návštěva koupaliště. Za
všechny musíme chlapce a především děvčata pochválit, že soustředění
zdárně zvládli, dodržovali pravidla, která jsme si určili a stmelili partu.
Věříme, že se nám podaří nadále udržet zájem dětí o fotbal a fotbalové
soustředění zrealizujeme opět u nás v Dolní Poustevně i v příštím roce.
To již bude k dispozici nově zrekonstruovaná sportovní hala se zázemím
a s ubytováním, a v rámci soustředění můžeme sehrát fotbalová utkání
i s jinými kluby, které zavítají do našeho městečka na fotbalové soustředění.
Na závěr ještě velké poděkování všem níže uvedeným:
- restauraci Dana Andrese za vynikající pondělní oběd,
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- stravování nás všech zajistili paní Hrdličková s panem Brodinou (super jídlo),
- prodejna ovoce a zeleniny v Sadové ulici, řeznictví Jolana Benešová
(zajištění vitamínů,
svačin a hlavně pitného režimu),
- panu M. Beňovi za veškerou pomoc v rámci soustředění,
- pánům, B. Moravcovi st. a Mgr. P. Kramerovi za pomoc a spolupráci
v rámci sportovních
činností a při stanování na fotbalovém areálu,
- tenisovému oddílu za zapůjčení jejich objektu zázemí,
- maminkám za napečené dobroty, a hlavně všem rodičům za projevenou důvěru trenérům.
Těšíme se na příští rok.
Trenéři přípravek FK Dolní Poustevna
Zdeněk Hauser a Robert Holec
(foto na straně osm)

VÝSTAVA POKRAČUJE
Výstava kreseb studenta oboru grafického designu Dominika Humra
pokračuje až do 29. 9. 2020. Výstavu můžete navštívit v prostorách Loutkového divadla, zpřístupněna je každé úterý a čtvrtek od 15 do 17. hodin.

POD HRANICÍ VIDITELNOSTI
Srdečně Vás zveme do Šluknovského zámku na výstavu fotografií
Mojmíra Stuchlíka. Výstavu fotografií s názvem „Pod hranicí viditelnosti“ můžete navštívit denně včetně sobot a nedělí od 9:00 - 11:30,
12:30 - 17:00 hodin, do 31. října 2020. Těšíme se na vaši návštěvu.
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INFORMACE ODBORU SPRÁVY
MAJETKU
Změna č. 3 Územního plánu Dolní Poustevna
Po zdlouhavé legislativní anabázi byly Zastupitelstvem Města Dolní
Poustevna vydány Změny č. 1 a č. 2 Územního plánu Dolní Poustevna, které doplňuje úplné znění Územního plánu Dolní Poustevna. Tyto
Změny řeší rozvojové aktivity v Dolní Poustevně, především výstavbu
rodinných domů.
V souvislosti s přípravou dalších investičních akcí města pro období
2022 – 2025 je nezbytné vyhotovit a vydat v pořadí Změnu č.3 Územního plánu Dolní Poustevna, která bude pořízena opět tzv. zkráceným
řízením. Odbor správy majetku tímto vyzývá vlastníky nemovitostí ve
správním území obce (místní části Dolní Poustevna, Horní Poustevna,
Karlín, Marketa, Nová Víska), kteří mají zájem o změnu územního plánu v rámci svých nemovitostí, nechť se dostaví na odbor správy majetku,
a to v termínu do 31. 10. 2020. Po tomto termínu bude provedena uzávěrka podaných podnětů na změnu územního plánu a bude přikročeno
k vypracování dokumentace Změny č. 3 a jejího následného pořízení.
Je samozřejmé, že mohou odbor správy majetku navštívit i ti vlastníci,
kteří si chtějí ověřit své nemovitosti ve vztahu k stávajícímu územnímu
plánu Dolní Poustevna.
Víceúčelové hřiště v Dolní Poustevně
V červenci tohoto roku proběhla první etapa rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště (nám známé „umělky“) za objektem Národního domu. Celkové náklady rekonstrukce činily částku cca 340 tis. Kč.
Důvodem rekonstrukce byl neuspokojivý stav hřiště a vybavení. Tato
skutečnost jde jednoznačně na vrub vlastníka, Města Dolní Poustevna,
které nedokázalo v průběhu užívání toto hřiště ochránit před jeho „ničením“. Toto bereme jako poučení.
Málokdo z veřejnosti si dokáže představit, jakou legislativu obnáší realizace tohoto projektu. S ohledem na skutečnost, že město bude nadále
postupně budovat a rozvíjet sportovní objekty a zařízení (viz sportovní
hala) v obci, kde jejich obnova vyžaduje nemalé finanční prostředky,
přistupuje tímto i k novým pravidlům v rámci užívání sportovních zařízení. Hlavním cílem je ochrana městského majetku a zajištění systému
užívání včetně následné reprodukce majetku.
V rámci „nového“ provozu víceúčelového hřiště bude Zastupitelstvem
města (termín projednání dne 2. 9. 2020) schválen Provozní a návštěvní
řád víceúčelového hřiště včetně ceníku za jeho užívání. Bezplatně mohou hřiště užívat školská zařízení v obci a děti do 15 let za doprovodu
rodičů. Zároveň byl určen nový správce hřiště. Provozní a návštěvní řád
včetně ceníku bude po jeho schválení zveřejněn na webových stránkách
města a též bude vyvěšen v areálu hřiště.
Provoz bude zahájen dne 7. 9. 2020, kde i podmínkou užívání hřiště
budou místní klimatické podmínky.
Zdeněk Hauser, odbor správy majetku MěÚ Dolní Poustevna

LOUTKOVÝ FESTIVAL

Tradiční loutkový festival se letos nekoná!
Polovina září v Dolní Poustevně již tradičně patřila loutkám a loutkovým příběhům.
Z důvodů zhoršení epidemiologické situace v souvislosti s COVID 19
jsme se rozhodli letošní ročník festivalu zrušit. Je nám to líto, ale situace
a preventivní opatření se nyní často mění a my nechceme vystavit riziku
děti, jejich doprovod i loutkové soubory. Máme i dobrou zprávu. O připravované pohádky nepřijdete. Rozhodli jsme se, že jednotlivé soubory
pozveme k nám do Dolní Poustevny během podzimu a zimy. Budeme
hledat termíny, až se situace uklidní. Děkujeme za pochopení a těšíme se
na vás v lepších časech u pěkné loutkové pohádky.
za loutkový soubor Pomněnka Monika Lampová

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
V měsíci záři dojde v Centru setkávání k výměně otevírací a zavírací
soboty. V původně otevírací sobotu 12. 9. (lichý týden) bude zavřeno.
Místo ní bude otevřeno o zavírací sobotě 19. 9. (sudý týden).
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PLÁŽÁK 2020
HC Kanci Dolní Poustevna už podvacáté čtvrté uspořádali v areálu
Relax klub & Marina bar na pískovém hřišti v Beach club Marina baru
turnaj Plážák 2020. Počasí nám tentokrát nepřálo, takže si všech 16 družstev užilo rozmary počasí a trochu jsme zmokli. Nevadilo, protože nám
do ouška hrál Dj. Vápno a hlavní i koktejlový bar fungoval bezvadně.
Pozadu nezůstalo ani gril centrum se svými specialitami a po kotlíkovém guláši se jen zaprášilo. Vítězové nám odvezli poháry do Šluknova,
tak se za trest museli zchladit v bazénu. První místo Dana Čurgaliová
s Jan Štefl, druhé Šárka Pelikánová a David Štefl - všichni Šluknov, třetí
kdysi místní Láďa Danč s Ondrou Švecem. Bramborové medaile putovaly jedna do Šluknova, díky Martinu Žďánskému a druhá s Lukášem
Jelenčiakem do Varnsdorfu. Dolní Poustevna, Tachov, Praha, Sebnitz,
Liberec, Neustadt atd., tentokrát vyšly naprázdno. Tak snad příště. Příští
rok budou kulatiny (25), takže už se těšíme na 14. srpen do Beach club
Marina bar Dolní Poustevna na Plážák 2021.
(foto na straně osm)

ROUŠKY OD 1. ZÁŘÍ

Kde budou roušky?
Roušky budou od 1. září nově povinné plošně ve veřejné dopravě. To se týká jak městských a meziměstských spojů, tak i taxislužeb.
Dále budou muset lidé nově nosit ochranu nosu a úst na úřadech
či ve volebních místnostech. Povinnost zavádí mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Povinnost se vztahuje také na všechna zdravotní zařízení, jako jsou nemocnice, ambulance, polikliniky
nebo lékárny. Doposud platilo, že roušky byly nutností ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Nicméně třeba v Praze hygienici
tuto povinnost už koncem července rozšířili na všechna zdravotnická zařízení. Roušky také zůstanou v zařízeních sociálních služeb, jako jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním
postižením, domovy pro seniory či domovy se zvláštním režimem.
Ochrana nosu a úst zůstane povinná i na vnitřních akcích s více než
stovkou účastníků. To se týká například divadel, kin či koncertních
sálů. Dotkne se to ale i pohřbů a svateb ve vnitřních prostorách.
Zdroj: Internet
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Kde rostou divoké třešně
Laura Madeleine
První světová válka je u konce, ale osmnáctiletá Emeline
Vaneová, zchudlá dědička
z chladných anglických mokřadů, stíhaná vzpomínkami na
všechny, jež ztratila, klid stále
nenachází. V jednu chvíli, kdy
už to vypadá, že se její život
nadobro ocitá v temné uličce,
nasedne na vlak a odjede do
malého přímořského městečka
na jihu Francie, do kraje barev
a vůní, do kraje slunce, koření,
pomerančů a lahodného jídla
plného divokých chutí. Po příjezdu se usadí u místní kuchařky a jejího dvacetiletého syna
a postupně se nechává pohltit
nejen tajemstvím jižanské kuchyně, ale i vášně.

Liška Šiška ve školce
Iva Gecková
Znáte malou Adélku, která tak ráda chodí do školky
a pomáhá paní učitelce uklízet
hračky? Adélka má svou oblíbenou plyšovou hračku lišku Šišku a tu si občas bere do
školky s sebou. Jednoho dne
ji ale ve školce zapomene. Co
bude s liškou Šiškou? Jak se ve
školce zabaví, bude mít co jíst
a nebude jí tam smutno? A co
vůbec dělají hračky ve školce,
když jsou kluci a holky doma?
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Fotbalový klub Dolní Poustevna:
Rozlosování soutěží - Podzim 2020
Okresní soutěž dospělých
Kolo Datum Hodina Domácí
1.
05.09.20 13:30
FK Česká Kamenice „B“
2.
13.09.20 15:00
FK Huntířov
3.
19.09.20 VOLNO
4.
27.09.20 16:00
FK Dolní Podluží
5.
03.10.20 12:00
FK Dolní Poustevna
6.
7.

11.10.20 15:30
17.10.20 11:30

FC UNITED Roma
FK Dolní Poustevna

8.
9.
10.
11.

25.10.20
31.10.20
08.11.20
14.11.20

TJ Tatran Rybniště
FK Dolní Poustevna
TJ Dolní Habartice
FK Dolní Poustevna

14:30
10:00
14:00
10:00

Okresní přebor Starších žáků
Kolo Datum Hodina Domácí
1.
05.09.20 10:00
FK Dolní Poustevna
2.
12.09.20 10:00
FK Dolní Poustevna
3.
20.09.20 10:00
TJ Spartak Jiříkov
4.
26.09.20 10:00
FK Dolní Poustevna
5.
03.10.20 10:30
TJ Spartak Boletice
6.
10.10.20 10:00
FK Dolní Poustevna
7.
17.10.20 15:00
FK Česká Kamenice
8.
24.10.20 10:00
FK Dolní Poustevna
11. 28.10.20 10:00
FK Cvikov
9.
31.10.20 10:00
FK Malšovice
10.
07.11.20 10:00
FK Dolní Poustevna

Okresní přebor Starší přípravky
Kolo Datum Hodina Domácí
1.
06.09.20 10:00
FK Dolní Poustevna
2.
13.09.20 10:00
FK Mikulášovice
3.
20.09.20 10:00
FK Dolní Poustevna
4.
26.09.20 10:00
SK Šluknov
5.
04.10.20 13:00
FK Dolní Poustevna
6.
11.10.20 10:00
TJ Krásná Lípa
7.
18.10.20 13:00
FK Dolní Poustevna
8.
25.10.20 10:00
FK Rumburk
9.
01.11.20 10:00
FK Dolní Poustevna
10. 08.11.20 11:30
TJ Spartak Jiříkov
Okresní přebor mladší přípravka Sever
Turnaj Datum Hodina Pořadatel
1.
05.09.20 10:00 FK Varnsdorf „A“
2.
3.
4.
5.
6.

13.09.20
20.09.20
27.09.20
04.10.20
10.10.20

9:30
10:00
10:00
10:00
10:00

SK Plaston Šluknov
FK Rumburk
SK Plaston Šluknov
FK Dolní Poustevna
FK Varnsdorf „A“

7.
8.

18.10.20 10:00
25.10.20 10:00

FK Dolní Poustevna
FK Varnsdorf „B“

9.
10.

28.10.20 9:30
01.11.20 10:00

FK Rumburk
FK Varnsdorf „B“

Všechno se dozvíte, když si
přečtete milou pohádku o tom,
co se děje ve školce, když děti
odejdou.

Hosté
: FK Dolní Poustevna
: FK Dolní Poustevna
: FK Dolní Poustevna
: FK Františkov nad
Ploučnicí
: FK Dolní Poustevna
: TJ Jiskra Staré Křečany
: FK Dolní Poustevna
: TJ SK Markvartice
: FK Dolní Poustevna
: Fotbal klub Býnovec

Hosté
: FK Jiskra Modrá
: SK Březiny
: FK Dolní Poustevna
: FK Mikulášovice
: FK Dolní Poustevna
: SK Šluknov
: FK Dolní Poustevna
: TJ Union Děčín
: FK Dolní Poustevna
: FK Dolní Poustevna
: TJ SK Markvartice

Hosté
: TJ Krásná Lípa
: FK Dolní Poustevna
: FK Rumburk
: FK Dolní Poustevna
: TJ Spartak Jiříkov
: FK Dolní Poustevna
: FK Mikulášovice
: FK Dolní Poustevna
: SK Šluknov
: FK Dolní Poustevna

Hřiště
Varnsdorf-Západní,
za halou
Šluknov
Rumburk
Šluknov
Dolní Poustevna
Varnsdorf-Západní,
za halou
Dolní Poustevna
Varnsdorf-Západní,
za halou
Rumburk
Varnsdorf-hřiště UMT
ul. Moravská

Z Etiopie a odjinud
Pavla Jazairiová
ODJINUD: Z ETIOPIE,
SARDINIE, MORAVY, BRUSELU.
Co tyto čtyři destinace mají
společného? Zjištění, že lidé
jsou všude na světě v podstatě
stejní. Záleží jim na stejných
věcech. Lpějí na své zemi, na
své kultuře. Především však žijí
ve světě, jehož dějiny a příběhy
jsou propojeny... Dnes ještě
mnohem více než v minulosti.
V této knize originálním pohledem autorky.

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách
města v sekci Volný
čas – Knihovna.
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O POHÁR MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Deblový titul mají Děčíňáci, kvůli dešti se dohrávalo v neděli
Titul z tenisového turnaje dvojic O Pohár Městského úřadu se letos
stěhuje zásluhou Tomáše Zučka a Jaromíra Potyše do Děčína. Spolufavorité turnaje v sobotu 22. srpna 2020 ve finále 37. ročníku porazili první
nasazený šenovský pár Tomáš Doležal, Václav Fišer 6-3, když proměnili
hned první mečbol. Turnaj výrazně poznamenalo počasí, kvůli dešti se
vůbec poprvé hrálo ve dvou dnech. Pohledem zkontroloval, zda je míček
opravdu v autu, zatnul pěst a vydal se obejmout svého parťáka. Jaromír
Potyš při své páté účasti a dvou neúspěšných finále z let 2014 a 2016
konečně triumfoval v prestižním poustevenském klání deblistů. „Čekání
na tenhle titul bylo moje vůbec nejdelší, takže jsem za něj moc rád,“
smál se poté, co od starosty města Roberta Holce převzal cennou trofej.
Oba předchozí finálové nezdary absolvoval právě se Zučkem, pro nějž to
v Poustevně byl už rekordní šestý triumf. „Jsem rád, že jsem to konečně dokázal i s Jaromírem. Z těch šesti titulů byl tenhle nejtěžší, protože
byl po devíti letech,“ dodal Zuček, který tu vyhrál poprvé před šestnácti
lety. Finále proti Fišerovi s Doležalem zahájili bleskovým vedením 3-0,
které udrželi až do konce. „Ono to vedení o tři nebo čtyři gamy vypadá
jednoznačně, ale stačí jeden game a rychle se to může otočit. Při tomhle
systému, kdy se hraje na jeden set, nesmíte udělat chybu,“ zdůraznil
Zuček. Fišer s Doležalem (vítězové z roku 2015) podle svých slov odehráli dobrý turnaj, ale cestu do finále měli mnohem náročnější. Vždyť
hned v prvním zápase turnaje odvraceli proti Fodorovi s Podolským šest
mečbolů. „Další síly nám pak vzalo vítězné semifinále proti otci a synovi Fraňkovým,“ řekl Fišer. Kvality finálových soupeřů ocenili. „Tomáš
s Jaromírem si zasloužili finále vyhrát, my si zasloužili být druzí,“ dodal
Doležal. Turnaj výrazně poznamenaly sobotní dešťové přeháňky. Zápasy
byly několikrát přerušeny, ale když po obědě proudy vody vytvořily na
kurtech laguny a déšť neustával, bylo poprvé v historii rozhodnuto o dohrání turnaje v další den. To už ale pořadatelé museli zaimprovizovat,
upravit systém i herní schéma, protože někteří z jistých postupujících
kvůli jinému osobnímu programu už prostě nemohli přijet. „Moc nás to
mrzí, ale počasí prostě neumíme poručit. A jsme rádi, že to hráči vzali
zodpovědně, a i když to sem někteří měli daleko, přesto přijeli znovu
a turnaj dohráli,“ řekl šéf podniku Marek Bureš. V boji o bronz pak porazila dvojice z Bíliny Novák, Reininger Fraňkovy 7-5. Ze čtyř domácích
párů se nejlépe vedlo veteránům Václavu Žákovi s Josefem Wildnerem,
kteří zastínili mnohem mladší oddílové kolegy. Z těžké základní skupiny
se coby jediní probili do čtvrtfinále, kde ale podlehli pozdějším finalistům Fišerovi s Doležalem. Pořadatelé touto cestou ještě jednou děkují
všem sponzorům. Především titulárnímu partnerovi městu Dolní Poustevna a všem dalším, bez nichž by turnaj nedosáhl takové úrovně. A také
všem dobrovolníkům, kteří přispěli k hladkému průběhu akce.
(foto na straně osm)

HEC TURNAJ 2020
V sobotu 1. 8. 2020 se za teplého počasí uskutečnil turnaj pro začátečníky ve dvouhrách pro muže a ženy. Tentokrát měl turnaj i mezinárodní
účast a to Marii Meinhardt a jejího syna Marka Meinhardt, kteří k nám
dorazili až z Frankfurtu nad Mohanem. Ženského turnaje se zúčastnilo
6 hráček, které hrály v jedné skupině, kde si to rozdaly mezi sebou, kde
nakonec zvítězila bez ztráty setu již zmíněná Maria Meinhardt, pro kterou to byl vůbec první turnaj, a to ještě na mezinárodní půdě. Na druhém místě skončila Linda Vaníčková a bronz brala Pavlína Sklenářová.
Do mužského turnaje se přihlásilo celkem 8 hráčů, kteří byli rozlosováni
do dvou skupin, kde z každé skupiny postupovali první dva do play-off.
Skvělý výkon předvedli všichni, ale nejlepší byl David Galbavý, který ve
finále porazil Marka Meinhardta (6-3). O třetí místo si to pak rozdali
Vojta Válek a Jirka Kramer, kde zvítězil Vojta Válek, a to 6-3. Všichni
zúčastnění předvedli perfektní výkon, a pro některé to byl úplně první
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turnaj vůbec. Dále bych chtěl poděkovat všem, co se podíleli na organizaci turnaje a městu Dolní Poustevna za podporu.
Celkové pořadí:
Ženy: 1. Maria Meinhardt, 2. Linda Vaníčková, 3. Pavlína Sklenářová,
4. Veronika Tanglová, 5. Anna Kramerová, 6. Andrea Vaníčková
Muži: 1. David Galbavý, 2. Mark Meinhardt, 3. Vojta Válek, 4. Jirka
Kramer, 5. Jirka Hofman, 6. Jaroslav Málek, 7. Miloš Salaba, 8. Petr Stredák
Marek Bureš
(foto na straně osm)

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
Děvčata prvoligových Teplic prověřila naše
přípravky
Sobotní dopoledne dne 22. 8. 2020 se v rámci fotbalového soustředění mladých fotbalistek z Teplic v Dolní Poustevně uskutečnilo přátelské utkání mladších dívek (kategorie U 13 mladší žákyně) FK Teplice
se společným týmem mladší a starší přípravky FK Dolní Poustevna.
V podstatě se dá říci, že tato vzájemná utkání se stávají v rámci fotbalových soustředění v Dolní Poustevně již tradicí. Po dohodě trenérů obou
týmů bylo utkání odehráno volnou formou, pro hráče a hráčky místních
přípravek na netradičně větší hrací ploše. Hrací doba byla dohodnuta na
tři dvacetiminutové třetiny.
Motto poustevenského týmu pro tento zápas bylo „nemyslete na výsledek a zahrajte si“. První třetinu jsme odehráli překvapivě dobře, z naší
strany byla vidět snaha kombinační hry a střelby, avšak střeleckého
úspěchu, oproti teplickým děvčatům, jsme nedosáhli. Ve druhé třetině
se projevila zkušenost teplických děvčat, která vstřelila v rozmezí 5 minut dvě branky a skóre utkání tak navýšila na rozdíl tří branek. Poslední
třetina byla bohatá na vstřelené branky. Jednak děvčata z Teplic navýšila
skóre, a též se probudili i naši střelci. Zápas skončil s výsledkem 3 : 8 ve
prospěch teplických děvčat.
Zápas hodnotíme jednoznačně kladně. Naše družstvo odehrálo velmi
dobrý zápas, opět nezklamala poustevenská dívčí legie, výborně zachytala Adéla Hauserová (obdržela pochvalu i od trenéra teplického družstva), zápas se též povedl Daniele Gregusové a útočné dvojici „NiKa“
(Nina Ungrová, Karolína Hauserová), dobře zahrála i Kačka Růžičková.
Z chlapců podali vynikající výkon Tomáš Jírovský, Jenda Koubek a Matyáš Mrkvička. Prostě musíme pochválit všechny hráče a hráčky, kteří se
do zápasu zapojili.
Velkou trenérskou pochvalu si zaslouží rodiče, babičky, dědové a sourozenci našich hráčů a hráček, kteří zaplnili naší tribunu a po celý zápas
aktivně podporovali naše fotbalové naděje.
Mladší/starší přípravka FK Dolní Poustevna – FK Teplice W U 13
3:8
- po třetinách (0 : 1, 0 : 2, 3 : 5)
Branky FK Dolní Poustevna: Matyáš Mrkvička, Tomáš Jírovský (2x)
Sestava přípravek FK Dolní Poustevna:
Adéla Hauserová - Daniela Gregusová, Tomáš Jírovský, Jan Koubek,
Karolína Hauserová, Nina Ungrová, Matyáš Mrkvička, Jan Salaba, Samuel Bureš, Sebastian Štancl, Kačka Růžičková, Lukáš Šanda, Miroslav
Hamák, Vašek Hošic, Kryštof Marek.
Trenéři přípravek
Zdeněk Hauser a Robert Holec
(foto na straně osm)

ODSTÁVKA ELEKTŘINY
09. 09. 2020 (08:00 - 16:00) - plánovaná odstávka č. 110060721913
Dolní Poustevna - Dolní Poustevna, okres Děčín
Dolní Poustevna parc. č. 605
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Přátelské utkání s FK Teplice.

Hec turnaj 2020.

O Pohár městského úřadu.
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