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Společná pracovní schůzka – protipovodňový systém

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 proběhla další pracovní schůzka v rámci projektu „Ukažme vodě hranice”, č. 100250806. Účastnili se jí zástupci obou
partnerů. V rámci této schůzky byla řešena protipovodňová ochrana
obou měst. Při této příležitosti proběhla i prezentace firmy Gumotex,
která předvedla produkty mobilní protipovodňové ochrany. Zástupci
obou měst budou nyní řešit způsob zvýšení protipovodňové ochrany na
svém území. V rámci projektu budou v roce 2018 pořízeny některé tyto
prostředky u obou partnerů.
Jan Diessner

Stříbrný Rocky Balboa Vlasák

Informace k volbám do PS PČR
20. a 21. října 2017 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Svého práva hlasovat ve volebním okrsku č. 1 v Dolní Poustevně využilo 458 voličů z 966, z toho bylo 454 platných odevzdaných
hlasů. Volební účast 47,41 %. Ve volebním okrsku č. 2 v Horní Poustevně přišlo k volebním schránkám 105 voličů z 284. Platných hlasů
bylo 103. Volební účast 36,97 %. Odevzdat svůj hlas v jiných obcích
a městech využilo 17 našich voličů, kterým byl na žádost vydán voličský průkaz. Naopak celkem 10 voličů z jiných obcí hlasovalo v našem
městě.
Možnosti hlasovat doma využilo 11 našich občanů. Výsledky hlasování jsou zveřejněny na webových stránkách města, na úřední desce
a vývěskách. Další volba, a to volba prezidenta ČR, se uskuteční již
12. a 13. ledna 2018 - 1. kolo. Druhé kolo prezidentské volby proběhne
26. a 27. ledna 2018. Výsledky voleb na www.volby.cz.
RP

V sobotu 7. října se v mikulášovickém Slovanském domě uskutečnila
boxerská show – Ring volný. V sále na drsné boxery i nás diváky čekal
profesionální ring, rozhodčí, nechyběla státní hymna, zamlžená vstupní
brána pro sportovce, záchranná služba, několik boxerských klubů (Mikulášovice, Teplice, Duchcov, Ústí nad Labem, Liberec, dokonce i Bautzen ze SRN), spousta fanoušků a hlavně samotní boxeři v několika
váhových kategoriích. K vidění byl velmi kvalitní box, dobře mířené
údery, krytí, perfektní výbava, gumové zuby, helmy, práce trenérů při
zápase. Hvězdou večera byla naše mistryně světa v kategorii juniorek
Fabiána Bytyqi. Tento večer boxoval také žák naší školy – Daniel Vlasák ze 6. třídy. Ve třech kolech po jedné minutě svého libereckého rivala perfektně zmákl a zápas vyhrál. Právem si tak odnesl zlatý pohárek
a mnoho gratulací. Tentýž večer byl Danovi předán ještě jeden pohár
a to za vicemistra České republiky v kategorii do 38 kg. Náš Rocky Dan
je tedy stříbrný!! Své druhé místo si vybojoval v Karviné. Dane, všichni
ti moc blahopřejeme a při dalších kláních přejeme jen dobře mířené
údery, mnoho dalších vítězných kol a soutěží – ať se ti daří!
tř. uč. Mgr. Zdena Kramerová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
PÁTEK 1. PROSINCE 2017
16:00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: ZA POŠTOU
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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

JUBILANTI V ŘÍJNU
Čtvrteční dopoledne 19. října na městském úřadě bylo věnováno našim jubilantům. Setkání se uskutečnilo v zasedací místnosti, kde bylo
jako vždy, připraveno menší pohoštění. Starosta Robert Holec poblahopřál paní Daniele Honsů, Marii Leksové, panu Janu Koščovi a Miroslavu
Sádovskému. Předal také oslavencům kytici s gratulací a finanční pozornost. Přejeme všem ještě jednou stálé zdraví a spokojenost v dalším
životě a těšíme se na další setkání.
RP

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. 2016 do 30. 9. 2016
otevřeno každou sobotu
11:00 – 16:00

LOUTKOVÉ DIVADLO
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

INFORMAČNÍ
CENTRUM

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městu Dolní Poustevna za milé blahopřání k narozeninám,
květiny, dárek a za příjemné setkání říjnových seniorských jubilantů s naším panem starostou. Všem pracovníkům Městského úřadu
a spoluobčanům přeji pevné zdraví a hodně energie.
D. Honsů

ČÍSLO NA CALL
CENTRUM SčVaK

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

11. – 12. 11. 2017
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72 Děčín II
412 526 250

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit a vyjádřit soustrast s úmrtím
mého manžela.
J. Kateřiňáková

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

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

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

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

ZUBNÍ LÉKAŘ

Prosíme, aby se neobjednaní
pacienti dostavili nejpozději
hodinu před koncem ordinace!!!

Děkuji všem zaměstnancům Městského úřadu v čele s panem starostou Robertem Holcem, kteří nám zpříjemnili pěkné a milé posezení s občerstvením na Mě.Ú. Také děkuji za přání, dárky a krásnou
kytici k mému životnímu jubileu.
Marienne Juříčková

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
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Velký dík patří místním hasičům za pročištění kanálů v ulici
Karlínská.
Kříž Milan

17. – 19. 11. 2017
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7 Děčín VI
412 535 930
25. – 26. 11. 2017
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129 Děčín IX
412 544 539
2. – 3. 12. 2017
MUDr. Lisačenko Vladislav
Karla Čapka 1 Děčín I
412 151 570

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 bude zasedat v pondělí 27. 11. 2017 v 16:30 v zasedací místnosti na úřadě.
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SOFTBAL

Softbalisté vzpomínali na dávnou slávu, dětem přispěli více než
5 tisíci.
O více než 20 let zpět v čase se poslední říjnovou sobotu přenesli
poustevenští softbalisté. Parta patřící v 80. a začátkem 90. letech do širší
československé klubové špičky, si k exhibičnímu zápasu na poustevenský stadion pozvala nejúspěšnější celek novodobé tuzemské softbalové
historie - Beavers Chomutov. Tým kolem Jana Englera, Martina Schmalze, Michala Pavloviče či Tomáše Zirma v téměř dvouhodinovém klání
sice prohrál rozdílem třídy 3-29, o výsledek ale tentokrát vůbec nešlo.
„Přišli jsme zavzpomínat a také pomoci poustevenskému mládežnickému sportu,“ řekl mozek celé retro akce Engler. Na pozvánku k účasti
v benefičním duelu mu kývlo dalších 13 tehdejších spoluhráčů či hráčů mladší generace. Slavnostní nadhoz pak provedl starosta Poustevny
Robert Holec, jehož otec rovněž patří ke klubovým legendám a který
zápasu pouze přihlížel.
Drtivá většina si přitom oživila vzpomínky na nejslavnější výhru
Poustevny nad Chomutovem z 80. let. „Tehdy jsme vyhráli na jejich
stadionu a překazili jim postup do celostátního Final Four,“ prohlásil
Schmalz. Nadhazovač Josef Liška starší pak pro první směnu oblékl
retro dres s číslem 25, který památný mač připomínal. „Je to skutečně to
triko, v němž jsem tehdy nastoupil,“ usmál se.
Že s Poustevnou šlo vždy o vyrovnané bitvy, potvrdili i chomutovští
rivalové. „Poustevna byla vždycky těžký soupeř, absolvovali jsme s ní
spoustu zápasů a vždy jsme z ní měli obavy,» řekl Martin Chmelík
z týmu jedenáctinásobného českého mistra a šestinásobného vítěze Poháru mistrů evropských zemí. On sám přitom se Schmalzem a Zirmem
kdysi bojoval ve společném výběru juniorů Severočeského kraje. «Softbal v podání Dolní Poustevny měl v 80. letech ohromný zvuk. Vždyť zde
tehdy hrál i americký výběr a v roce 1989 jste zde organizovali mistrovství republiky žen,» dodal Jan Vlček, který se v exhibici blýskl nejdelším
odpalem, kdy se míček z jeho pálky zastavil až na silnici u tělocvičny.
Samotnému zápasu přihlíželo v chladném počasí asi 100 diváků. Ti se
výborně bavili, přestože se domácí výběr na hřišti zpočátku hledal. Nakonec však aplaudovali třem úspěšným doběhům - Michalu Pavlovičovi, jehož spoluhráči okamžitě skropili šampaňským, Ondřeji Bednářovi
a Karlu Slavíkovi, který bodový účet zápasu uzavřel. V týmu soupeře nakonec do Poustevny nedorazila největší chomutovská ikona - nadhazovač Lubomír Vrbenský. Člena světové i tuzemské Síně slávy a čtyřnásobného mistra Evropy nepustila do zápasu chřipka. «Moc ho to mrzelo,»
řekla divákům jeho žena Dana a vyřídila alespoň Vrbenského pozdrav.
Benefiční duel nakonec díky prodeji vstupenek vynesl 5400 korun,
které šly poustevenskému fotbalovému potěru. «Uděláme klukům parádní rozlučku se sezonou, peníze samozřejmě půjdou i na nákup nového vybavení,» řekl na závěr trenér žáčků Jan Bareš.
FAKTA
North Star Dolní Poustevna - Beavers Chomutov 3-29 (0-5, 0-4, 1-5,
1-3, 0-5, 0-2, 1-5), délka zápasu: 110 minut
Body Poustevny: Pavlovič, Bednář, Slavík
Sestava Poustevny: J. Engler, J. Liška, K. Učeň, M. Šubrt, M. Schmalz,
M. Pavlovič, T. Zirm, M. Galbavý, P. Pelačik, O. Bednář, K. Slavík,
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J. Bareš, F. Klaban, A. Salaba
Sestava Chomutova: J. Přibyl, J. Lhoták, S. Havel, J. Vlček, T. Králík,
P. Engl, P. Pěnička, J. Zdvíhal, K. Turčík, M. Chmelík
Rozhodčí: Bohuslav Roll
Autor: Vítězslav Bureš

VZDĚLÁVÁNÍ 2018/2019
Ve dnech 13. a 14. listopadu 2017 Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Rumburk pořádá již 22. ročník výstavy Vzdělávání 2018/2019
v Domě kultury v Rumburku. Akce je určena pro vycházející žáky,
kteří se tento školní rok rozhodují, jakou střední školu a jaký obor
si vybrat. Výstavy se zúčastní přes 20 středních škol nejen z Ústeckého kraje, ale také z Libereckého. Školy zde prezentují své obory
a poskytují žákům a jejich rodičům veškeré potřebné informace pro
rozhodování o dalším studiu. Akce je pro všechny zdarma.

SVOZ BIOODPADU
Svoz bioodpadu bude prodloužen do konce měsíce listopadu 2017. Poslední svoz bude uskutečněn 29. 11. 2017. Poté prosíme občany, aby své
nádoby uskladnili. Začátek svozu bioodpadu v roce 2018 bude upřesněn.

ZNÁMKY
Připomínáme konec platnosti známek na svoz SKO. Od listopadu
je nutné mít známku novou. V pokladně městského úřadu, u paní
Bednářové jsou již v prodeji známky na svoz SKO, platné pro období
od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018. Ceny známek zůstávají stejné.

BRIDŽOVÝ TURNAJ
Dne 21. 10. 2017 jsme vyrazili reprezentovat Dolní Poustevnu do Ústí
nad Labem na další bridžový turnaj, kam jsme byli pozváni v rámci
1. Výroční členské schůze Severočeského bridžového klubu. Jednalo se
již o třetí turnaj, který jsme letos absolvovali a kam jezdíme především
získávat zkušenosti. Bridžové turnaje i liga se totiž hrají jiným systémem,
než jaký se od prvopočátku až dodnes hraje v Dolní Poustevně. Princip
hry zůstává samozřejmě stejný, jsou zde však jiná zahájení, odpovědi,
licitace hry a výsledné hodnocení než na jaké jsme zvyklí v našem limit
systému, který je již považován za zastaralý. Proto jsou pro nás soupeři
v takové lehčí výhodě a tak se dá říci, že v rámci čerpání zkušeností je
pro nás zatím úspěchem každé jiné místo než poslední. Tento turnaj se
nám ovšem vyvedl nad všechna očekávání. Zúčastnilo se ho osm dvojic,
hrálo se systémem každý s každým na čtyři rozdání. Krásné čtvrté místo vybojovala dvojice Jiří Brůna – Vladimír Bednář st. a dvojice Vladimír Tesařík – Petr Král turnaj dokonce vyhrála. O první místo jsme se
podělili s dvojicí Kubšovský – Řehák, kteří dosáhli stejného bodového
hodnocení. I v příštím roce plánují zástupci Severočeského bridžového klubu další várku turnajů a dokonce projevili zájem uspořádat jeden
z těchto turnajů v Dolní Poustevně. Tímto tedy znovu oslovujeme poustevenskou veřejnost, pokud máte zájem proniknout do tajů této skvělé
hry, neváhejte a ozvěte se.
Petr Král, Vladimír Tesařík
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DEN STROMŮ
V pátek 20. 10. 2017 jsme s dětmi z mateřské školy oslavili Den stromů. Při ranních činnostech si děti v obou třídách vyrobily různé stromy.
Berušky vytvořily velmi krásný strom složený z větví, na kterém jsou
zavěšená skoro opravdová jablíčka. Předškoláci ze Sluníček rozfoukávali
tuž a vytvářeli podzimní stromy a mladší děti experimentovaly s barvou,
nechybělo ani povídání a poznávání listnatých a jehličnatých stromů na
velkém plakátu. Po svačince jsme se s dětmi vydali do začarovaného lesa,
kde jsme si hráli se zelenými obry. Stavěli jsme domečky pro lesní skřítky, ze všeho, co nám příroda poskytla. Využili jsme zelené obry k výtvarné činnosti a to frotáži kůry, na kterých děti mohly vidět, jak má každý
strom jinou kůru. Zazpívali jsme si písničky a doprovodili jsme se hrou
na větvičky. Zahráli jsme si na medvědy, kdo déle vydrží viset na stromě
a mimo to jsme načerpali energii objímáním stromů. V lese se nám moc
líbilo a děti si odnesly spousty zážitků.
Bc. K. Kovářová, Mgr. J. Jirmanová
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Celkovým vítězem ve fotbale se stala 9. třída a vítězem vybíjené také
družstvo 9. třídy. Všichni se už těšíme na závěr školního roku, kdy se
uskuteční sportovní klání ke Dni dětí.
Kopaná: 1. místo 9.tř. – 6b. 29-5, 2. místo 8.tř. – 4b. 6-12, 3. místo
7.tř. - 3b. 11-14, 4. místo 6.tř. - 1b. 1-20.
Vybíjená: 1. místo 9.tř. – 9b. 30-19, 2. místo 8.tř. – 6b. 26-19, 3.
místo 7.tř. – 3b. 27-24, 4. místo 6.tř. – 0b. 9-30.
Mgr. Pavel Kramer

POCHOD ZA ČERVENÝM JABLÍČKEM

TEMATICKÝ VÝLET
Ve čtvrtek 12. října se žáci 1. a 2. třídy vypravili na tematický výlet do
Krásné Lípy. V Domě Českého Švýcarska byl pro žáky připraven pestrý
a zajímavý program. V úvodu žáci zhlédli poutavý film o Českém Švýcarsku. Prostřednictvím temat. listů se vydali po stopách přírodovědců,
umělců, archeologů i turistů a objevovali krajinu Českého Švýcarska.
Dále se seznámili s utvářením povrchu krajiny, historií a současností
zdejší přírody. Poznávali místní živočichy a rostliny. Vyzkoušeli si virtuální let létajícím balónem, který je zanesl k nejzajímavějším místům
Českého Švýcarska.
Všichni plnili úkoly s nadšením a zájmem. Za odměnu žáci dostali
omalovánky a samolepky s tematikou Národního parku.
Mgr. Jana Bryndová, Vlasta Zbořilová

I když málo, ale přece se našlo několik rodičů s dětmi, kteří se i přes
nepříliš příznivé počasí vydali na náš již tradiční podzimní pochod za
červeným jablíčkem. Na startu u mateřské školy si děti vyzvedly startovní listinu s pokyny na cestu. Po vyznačené trase a splnění čtyř úkolů
se dostaly k cíli na Čtverec, kde pro ně byly připraveny další hry jako
skákání v pytli, přendávání ořechů, srovnávání jablíček podle velikosti,
házení na cíl, namotávání a výtvarné tvoření. Za odměnu pak na ně čekal jablíčkový čaj, jablečný mošt a napečené domácí jablečné dobroty.
Každý účastník si také odnesl malou odměnu domů. Poděkování patří
jako již tradičně MS Jezevec za poskytnutí zázemí, všem z mateřské
školy za pomoc při organizaci a hlavně za napečené dobroty a žákyním
II. stupně ZŠ za pomoc na trati. Myslím, že takto strávené sobotní odpoledne bylo všem zúčastněným příjemné a smysluplné.
Mgr. Jirmanová

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ NA ČTVEREC

Dne 27. 9. 2017 jsme se jako každý podzim vydali na pěší túru na
Čtverec. Tento rok jsme tím oslavili první významný den v rámci
našeho školního roku – Světový den turistiky. Cestou jsme splnili
i jeden velmi důležitý úkol – úklid po nepořádných turistech, a že
toho nebylo málo. Na Čtverci jsme se posilnili dobrůtkami a pitím,
které jsme vylovili z batůžků a vrhli jsme se na další dobrodružství
v přírodě. Hráli jsme si na stonožky, hledali jsme zatoulané žáby
a nabírali energii ze stromů. Úspěšné dopoledne jsme zakončili
dobrým obědem a pak nás už čekala jen cesta zpět do naší mateřské
školy.
Jarolímová, Holešovská

SPORTOVNÍ DEN K 28. ŘÍJNU

Oslava k výročí 28. října proběhla na II. stupni naší školy ve znamení sportu. Kluci hráli kopanou a holky vybíjenou. Turnaj se konal
ve sportovní hale a všichni hráči i hráčky předváděli bojovné výkony.

AKCE ZŠ

22. 11. třídní schůzky
23. 11. celoškolní projekt Den zdraví

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Vánoční výstava prací žáků MŠ a ZŠ bude instalována koncem listopadu v lékárně magistra pana Petra Vomáčky.
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QUO VADIS, JÁCHYME?
Jáchymův vrch je místo, které má genia loci. Není důležité, jestli věříme v Boha, to místo nás při návštěvě osloví a mnohým návštěvníkům
se nesmazatelně vryje do srdce. Jáchym je pro spoustu lidí srdeční záležitost a s dalším chátráním kaple s křížovou cestou se proto nechtějí
smířit. Křížová cesta má štěstí, vlastní ji státní podnik Lesy České republiky, který se mohl pustit do rekonstrukce ve vlastní režii. Kaplička je
však církevní. Když jsem na podzim loňského roku přišel za farářem pro
požehnání začít konat ve věci záchrany kapličky, jeho odpověď byla sice
povzbudivá, leč s hořkým nádechem. Záchrana ano, ale farnost peněžitě
přispět nemůže. „Padají mi na hlavu čtyři kostely, na jejich opravu nemám peníze, takže nemůžu investovat do kapličky někde v lese, ke které
nikdo nechodí.“ Má to logiku a těžko se těmto slovům dá odporovat,
snad kromě toho závěru. Na Jáchym přece lidé chodí a osud kapličky
jim jistě není lhostejný. První razítko na žádost o vyjádření památkářů
padlo a celá akce mohla začít. Kostky byly vrženy. Když přišla odpověď
památkářů, optimismus pomalu přešel ve skepsi. Chátrání je zadarmo,
oprava stojí peníze, ale oprava památkově chráněné kapličky bude stát
obří sumu peněz. Na tenhle oříšek bylo zapotřebí najít spojence. A protože cesty Boží jsou nevyzpytatelné, důležitý kontakt přišel vlastně úplnou náhodou při jednom jednání v kanceláři Charity Šluknov. Stačilo
pár telefonátů, emailů a rozhovorů a optimismus se vrátil. Lipová v čele
se starostou Pavlem Svobodou se totiž na opravu kapličky připravovala také, jen jsme o sobě vzájemně nevěděli. Události tak nabraly rychlý
spád. Na jaře jsme vyhlásili veřejnou sbírku a začali plánovat. Tedy nejen
plánovat, zapotřebí byly činy. Máme podanou žádost o zápůjčku kaple,
připravuje se projektová dokumentace a žádosti o dotace. Jen na uvedené podklady musíme během podzimu sehnat 70 000 korun, jinak se dále
nepohneme. Kaple nemá být jen pěkné místo na koukání, má sloužit lidem. Shodli jsme se proto na myšlence oživení místa. Farář nám naštěstí
vymluvil srpnový termín a vybral sobotu 16. září po svátku Povýšení
svatého Kříže. Do toho se nabídl Patrik Engler s tím, že kulturní program připraví a obohatí svým vystoupením. Oba nejbližší faráři na účast
kývli, kapličku jsme na tři etapy vysmýčili, pozvánky do širého světa rozhodili… a už jsme se jen báli, že nikdo nepřijde. Ale lidé přišli. Mše svatá
v kostele svatého Šimona a Judy měla slušnou účast a ke kapli svatého
Jáchyma se vyškrábalo překvapivě hodně poutníků – podle odhadů jsme
překročili trojciferné číslo. Přišli místní, přespolní, dorazili přátelé z Německa, hudební i duchovní část programu se vydařila. Budeme si tedy
chtít výšlap na Jáchymův vrch zopakovat. Pomalu se tak rodí plány na
další počiny (setkání na závěr roku, jarní žehnání křížové cesty, letní
mše svatá ke svátku svatého Jáchyma), o kterých budeme včas informovat. Na závěr by se slušelo ještě poděkování. Kde začít? Děkujeme všem,
kteří nás v sobotu 16. září přišli podpořit svou účastí. Velký dík zaslouží
ti, kdo radou, službou, finančním darem nebo morální podporou přispěli k snahám o opravu kapličky. Pomoci Vás všech si velmi vážíme.
Pokud byste se rozhodli naše snahy podpořit, můžete přispět na sbírkové konto 277585064/0300 nebo po dohodě do přenosné pokladničky.
Na shledanou na Jáchymu!
Petr Pánek

Vilémovský chrámový
sbor slaví 25 let
od svého založení
Dne 7. října 2017 se uskutečnil slavnostní koncert Vilémovského chrámového sboru za doprovodu Komorního orchestru z Rumburku. Toto
bylo na počest 25. výročí založení sboru. Další z výročních koncertů se
uskutečnil v sobotu 21. října 2017 v Rumburku v chrámu sv.Vavřince
a nakonec v neděli dne 22. října 2017 se uskutečnil společný koncert tří
sborů tentokráte za doprovodu varhan v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích. Na všech třech koncertech zazněly skladby autorů Šluknovského výběžku, které Vilémovský chrámový sbor má vždy jako hlavní náplň programu. Mimo tyto skladatele jako byl Anton Rössler, Alois Groh,
Rudolf Nettwall. Ze současných např. Igor Heinz, který se sborem až
do svého úmrtí spolupracoval Patrik Engler, dirigent sboru i orchestru
jsou v repertoáru sboru též skladby W. A. Mozarta, Antonína Dvořáka,
J. S, Bacha a jiných skladatelů. Vilémovský chrámový sbor je známý též
vánočním zpíváním, kdy i koncertně vystupuje v chrámech šluknov-
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ského výběžku reprízami skladby od J. J. Ryby „Hej Mistře!“. V letošním roce to bude již 68. repríza této skladby. Po celou dobu existence
sbor spolupracuje se sborem Caecilia z katolického chrámu v Sebnitz
a po svém vzniku před 20 lety i s pěveckým sborem z Mikulášovic. Takto jsme oslavili výročí všech tří sborů v neděli 22. října 2017, kdy jsme
v kostele sv. Mikuláše společně zazpívali tři skladby, které známe ze společného zpívání. Bylo krásné se zaposlouchat do těchto skladeb, kdy je
zpívalo celkem 53 členů všech tří sborů za doprovodu varhan. Komorní
orchestr doprovází Vilémovský chrámový sbor v posledních letech zcela
pravidelně. Zpíváme nejen pro radost našich členů, ale věříme, že hodně radosti způsobujeme všem, kteří chodí jak na naše vystoupení, tak
i například na poutní mše, při kterých zpíváme skladby místních, díky
trpělivé práci p. Patrika Englera i zemřelého pana Igora Heinze, skladatelů, kteří mnohdy již byli „zapomenuti“ a jen dílem náhody se nalezly
notové zápisy. Tyto zapomenuté skladby a tím i skladatelé, z nichž většina byli místní varhaníci, byly mnohdy nalezeny „na poslední chvíli“
a tak unikly zničení, neboť co se starým papírem,že?...
Spolupráce našeho sboru, který vznikl chutí si společně zazpívat v několika vilémovských rodinách, který se začal systematicky rozvíjet po
„nastoupení“ tehdy slečny Markéty Cvachové a varhaníka Patrika Englera do tohoto společenství mladých nadšenců, dostalo najednou smysl
dělat něco více. Začala spolupráce se Šluknovskými adjutanty a jejich
dirigentem I. Heinzem a vlastně to pak pokračovalo již 25 let trvajícím
životem dnešního Vilémovského chrámového sboru. Za svoji existenci
se Vilémovský chrámový sbor podílel na spolupráci nejen s okolními
sbory, ale např. v roce 2012 ve spolupráci s brněnskými filharmoniky
jsme se zúčastnili projektu Krok ke smíření, kdy náš „malý“ sbor v rámci
tohoto projektu nastudoval od Giuseppe Verdiho „Requiem“, kdy v terezínské pevnosti toto dílo nastudovali tehdejší vězni, kteří po provedení
tohoto díla byli odsunuti do Osvětimi, kde většina zemřela. Naše sbory v Terezíně dirigoval americký dirigent Murry Sidlin. Toto dílo jsme
pak zpívali ve Šluknově na svátek sv.Václava a následující dny v Bautzen
a Görlitz. Tehdy tyto sbory dirigoval brněnský dirigent Tomáš Krejčí.
Například v letošním roce jsme nacvičili a společně uvedli opakovanou
premiéru latinské mše, rodáka ze Chřibské Rudolfa Nettwalla, společně
s budyšínským sborem „Schubert chor“ Bautzen. V roce 2016 jsme s naším sborem zpívali v moderní stavbě katolického společenství v Lipsku.
Vedle zájezdů do blízké ciziny zavítal náš sbor při různých příležitostech
i do různých částí našeho kraje, jako například do Děčína, Jablonného
v Podještědí, Stráže pod Ralskem a jsme prakticky každoročními hosty v městečkách šluknovského výběžku. Jeden náš zájezd se uskutečnil
i do Ivanky pri Nitre, za sestřičkami z Brtníků, které léta pracovaly ve
zdejším ústavu. Za vše děkujeme i krásné spolupráci s mikulášovickým
sborem a neméně i katolickému sboru Caecilia ze Sebnitz, Ne nadarmo
se říká, že hudba přináší mír duším, neboť kdo chce a hlavně se snaží ji
pochopit, tak nemusí mít tlumočníka. Že hudba přináší mnoho dobrého, jsme poznali i my, členové sboru za celou existenci našeho společného zpívání. To se ukázalo, když nám zemřeli naši milí, jako byla paní
Anička Šmídová, Michal Pietschmann a naposledy paní Bohunka Holcová a Igor Heinz, na které vždy vzpomínáme, když zpíváme něco, co
i oni měli rádi… Nakonec mi dovolte, abych všechny pozval na letošní
půlnoční vánoční mši a i na další naše koncerty. Místo a čas konání nám
jistě některé místní noviny uveřejní. Těšíme se na Vás i na všechny, kteří
by měli zájem s námi jednou za týden nacvičovat a případně si zazpívat
a tím se stát členkou nebo členem našeho sboru. Poděkování jistě paří
všem našim členkám i členům, především pak regenchori paní dr. Markétě Englerové a jejímu manželovi Mgr.Patrikovi Englerovi, kteří svým
elánem dávají nám i radost z našeho konání, tak jako muzikantům, kteří
naše zpívání doprovázejí. Je radost myslet na to, že i zde „na konci Čech
a světa „se dělá amatérská kultura nejen pro hrstku amatérů, ale i pro
širokou veřejnost. S elánem a radostí.
Na Vaši návštěvu se vždy těšíme.
Antonín Tobiška

GALERIE
Galerie IC Lipová hledá nové vystavovatele. Pokud máte zájem
prezentovat svou tvorbu (fotografie, obrazy, kresby, atd.) v galerii
našeho podstávkového domu v Lipové, kontaktujte prosím pracovnice IC Lipová na telefonu 702 184 555 nebo pište na ic@lipova.cz.
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Cukrářova dcera
Laura Madeleine
Paříž byla na počátku
20. století magickým místem.
Nad Seinou se vznášel chladný opar, ulice voněly čerstvým
pečivem a horkou čokoládou
a v zapadlých uličkách se scházeli milenci. Tehdejší společnost však také měla svá pravidla – a Guillaume du Frère se je
rozhodl porušit. Petra Stevensonová by měla psát disertační
práci. Místo toho se ale pouští
do pátrání po tajemství svého
zesnulého dědečka Jima, které
zůstalo ukryto hluboko v minulosti. Při procházení archivů
postupně zjišťuje, že o dědečkovi nevěděla zdaleka všechno,
a indicie ji zavedou až do Paříže okolo roku 1910.

AKCE NA LISTOPAD
7. 11.
12. 11.
15. 11.
1. 12.

Koncert Tomáš Klus v Nároďáku
Malování na sklo Loutkáč
Beseda na téma: Povodně – Centrum setkávání
Rozsvícení vánočního stromečku

STŘÍPKY ČASU ROK 1999

Dědictví rodu Trnhoffů
Gareth P. Jones
Leontýna a Felix Trnhoffovi
nejsou jen tak obyčejní třináctiletí sourozenci. Žijí v obrovském ponurém šlechtickém
sídle, nechodí do školy a za pár
let zdědí nesmírné bohatství.
Od svých vrstevníků se však
liší hlavně neustálou snahou
zavraždit jeden druhého! Když
se svou smrtící sourozeneckou rivalitu rozhodnou hodit
za hlavu, brzy se ukáže, že jeden z nich prostě nedokáže
přestat... Anebo ve skutečnosti stojí za příšernými léčkami
někdo jiný? Podaří se jim přežít dostatečně dlouho na to,
aby mohli vypátrat, odkud to
opravdové nebezpečí přichází?
Příběh plný nástrah a strašlivých záhad, v němž se setkáte
se zabijáckými včelami, rozzuřenými medvědy, ale hlavně

V roce 1999 se narodilo 10 občanů, zemřelo 19 občanů.
1. 1. převzal MěÚ Národní dům, který však vyžaduje nutné opravy.
31. 5. byla dokončena stavba domu pro seniory. Umožnila umístit
4 občany.
25. 6. bylo zrušeno Odborné učiliště v Dolní Poustevně.
1. 7. navštívil Dolní Poustevnu prezident Václav Havel.
Ve 4. čtvrtletí, při rekonstrukci hřbitovní kapličky, byl nalezen pamětní list z roku 1893, který uvádí údaje o rozhodnutí obecního úřadu postavit hřbitovní kapličku a kdo se stavby zúčastnil.
5. 11. vypukl ve vietnamské tržnici naproti Bohemiafloru požár, při
kterém shořely 4 stánky vlivem neopatrnosti prodejců.
(čerpáno z místní kroniky psané panem Janem Bednářem)
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s děsivým tajemstvím, které
těm dvěma navždycky změní
život…

Útěk z Tábora 14
Harden Blaine
Autentické svědectví z pracovních táborů v Severní Koreji Pracovní tábory pro politické vězně existují v Severní
Koreji dvakrát déle než ruské
gulagy, podle odhadů v nich
žije přes dvě stě tisíc lidí. Sin
se v táboře narodil. Protože
trpěl podvýživou, má menší
a drobnější postavu. Paže má
zkřivené namáhavou prací
a záda zjizvená popáleninami
z doby, kdy ho mučili ohněm.
Kůže nad stydkou kostí nese
jizvu po vpichu háku, jímž ho
dozorce přidržoval nad plameny. Holeně na obou nohách
má od kotníků po kolena znetvořené od elektrického plotu
z ostnatých drátů, které nesplnily svůj účel, protože neudržely chlapce uvnitř Tábora 14.

KRÁTCE Z CS
Dne 3. 10. proběhl v Centru setkávání informační seminář Kotlíková
dotace, za účasti pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje.
V rámci 20. ročníku mezinárodního festivalu Kytara napříč žánry, který pořádá ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna a Loutkovým souborem Pomněnka Stanislav Barek, zavítal 16. 10. do Centra setkávání
kanadský kytarista Dave Goodman. Vystoupení navštívilo 56 diváků.

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách
města v sekci Volný
čas – Knihovna.
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OKRESNÍ SOUTĚŽ DOSPĚLÝCH

3. 9. 2017
FK Františkov nad Ploučnicí - FK Dolní Poustevna
1: 1 Branka: Šafránek
10. 9. 2017
FK Dolní Poustevna - FK Chřibská
1: 4 Branka: Hrdlička
17. 9. 2017
FK Dolní Podluží: FK Dolní Poustevna
3: 3 Branky: Galbavý 3x
24. 9. 2017
FK Česká Kamenice „B“ - FK Dolní Poustevna
8: 3 Branky: Galbavý 2x, Kuchař
1. 10. 2017
FK Dolní Poustevna - FK MULTITEX Huntířov
6: 2 Branky: Galbavý 4x, Slanina, Príhoda
15. 10. 2017
FK Dolní Poustevna - Fotbal klub Býkovec
5: 0 Branky: Hrdlička 3x, Karpíšek, Schmalz
22. 10. 2017
FK Dolní Poustevna - FK Františkov nad Ploučnicí
5: 1 Branky: Šafránek 2x, Hrdlička, Hájek, Galbavý

MLADŠÍ ŽÁCI

5. kolo soutěže mladších žáků 30. 9. 2017
FK Malešice: FK Dolní Poustevna 1: 5
Spousta nepřesností při přihrávkách a zbytečných ztrát míče. Pouze
jsme soupeře přestříleli a k naší velké spokojenosti některé střely skončily brankou.
Branky: Holub 2, Bareš 2, 1 vlastní
6. kolo soutěže mladších žáků 7. 10. 2017
FK Dolní Poustevna - SK Plaston Šluknov 4: 1
Naši kluci předvedli konečně týmového ducha a díky tomu soupeře jednoznačně přehráli. Pochvalu si zaslouží úplně všichni, protože
každý z kluků měl v zápase svojí úlohu, kterou se snažil plnit na maximum.
Branky: Holub 3x, Barák
7. kolo soutěže mladších žáků 15. 10. 2017
FK Mikulášovice – FK Dolní Poustevna 2: 7
Velmi bojovný první poločas z obou stran s naší mírnou převahou. Ve
druhém poločase na hřišti existovalo pouze jedno mužstvo a to my. Kluci soupeře vůbec k ničemu nepustili, přehráli ho a v derby jasně zvítězili.
Kluci předvedli týmový fotbal, proto je všechny chválím!
Branky: Holub 4x, Chalánek, Kramer, Liška
8. kolo okresní soutěže mladších žáků 21.10.2017
FK Dolní Poustevna - TJ JUNIOR ROMA Děčín 15: 0
Předvedli jsme kvalitní výkon, za který jsme byli odměněni patnácti
vstřelenými brankami a čistým kontem našeho týmu.
Branky: Holub 5x, Barák 4x, Šolc 3x, Chalánek, Liška, Hauser

PRANOSTIKY NA LISTOPAD
Teplý říjen - studený listopad.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Studený listopad - zelený leden.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě.
Svatá Alžběta se sněhem přilétá.
Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
Jaký listopad, takový březen.
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VETERINÁRNÍ
ORDINACE
Komenského 409
(u bytovky nad školou)
407 82 Dolní Poustevna

Projekt navazuje na již zrealizovaný projekt pro děti a mládež
z Dolní Poustevny a okolí z let minulých. Jedná se o rekreační a výkonnostní sport, který probíhá jak
v letním (in-line), tak v zimním
období (bruslení, hokej). Nově se
mohou zapojit dospělí, kteří mohou jezdit trénovat každý pátek od
19:00 hod. na stadion v Rumburku. V sobotu dopoledne je tento
stadion k dispozici od 11:00 hodin
dětem z Dolní Poustevny, Sebnitz
a okolí. Bližší informace o termínech a dopravě jsou uvedeny na
plakátech. Město Dolní Poustevna
získalo na tuto akci dotaci z Euroregionu Nisa ve výši 10.298,17 Eur.
Iveta Malá

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

STOP SBĚRU
Co řekneme, to platí. Expres
půjčka s garantovaným úrokem.

6,9 %

U nás bez nepříjemných překvapení – úrok
nepřeroste 6,9 % s RPSN 7,3 %.
Úrok garantujeme u každé nové půjčky nad 200 000 Kč.
Navštivte nás – Smetanova 119, Šluknov, tel. 412 386 453,
Náměstí Lužické 158/12, Rumburk, tel. 412 354 481.

S námi můžete počítat

S okamžitou platností se v našem městě ruší sběr a svoz starého textilu v odpadových pytlích.
Náhradní možností je osobní předání čistého a suchého ošacení na
adrese: Charita – Červený kříž,
ubytovna č. p. 211 (bývalá ZUŠ),
případně jeho odložení do kontejnerů určených ke sběru textilu.
Omlouváme se, důvodem opatření je povaha sběru, zejména pak
nízká kvalita textilu v pytlích.
Pro EKO

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
12 - 13 lékař
Út. - 13 - 15 sestra

224 444 222 | moneta.cz
Výše úvěru 200 000 Kč, 108 splátek, měsíční splátka 2 491 Kč, roční úroková sazba 6,9 %,
poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč, RPSN 7,3 % p. a., celková částka splatná spotřebitelem
270 337,67 Kč. U částek vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/ky. U částek
vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná
osoba. Garantovaná roční úroková sazba 6,9 % je platná pro nové úvěry od 200 000 Kč včetně.
Tato nabídka není závazná. Akce platí do 31. 12. 2017.
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10/18/17
10:08Vilémovská
AM

tel.(fax): 412 397 136 • redakční příprava: Petr Král, tel. 723 581 766, e-mail: petr3kral@seznam.cz • grafická úprava a tisk: Reprotisk s.r.o.,

Šumperk, www.reprotisk.cz • zveřejněné příspěvky dopisovatelů mohou být redakčně upravovány a nemusejí vyjadřovat názory vydavatele
ani redakce • nepodepsané příspěvky připravil Petr Král • redakční uzávěrka je vždy 28. dne v měsíci, noviny Poustevník jsou volně ke stažení
v barevném provedení na adrese: http//dolnipoustevna.cz/poustevnik/

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

