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SRAZ SPOLUŽÁKŮ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 5. 5. 2018 se sešli spolužáci ze základní školy v Dolní Poustevně,
aby společně oslavili významné životní výročí a zavzpomínali na školní
léta 1949 - 1957. Sešli se spolužáci nejen z Česka, ale i ze Spolkové republiky Německo a ze Slovenska.
Ing. Slavomír Svoboda

Ve čtvrtek 17. května proběhlo v Centru setkávání slavnostní vítání
občánků. Svým milým proslovem přivítal pan starosta Robert Holec
naše malé občánky, popřál všem šťastný vstup do života a rodičům pogratuloval k této krásné životní události. Děti z mateřské školy si pod vedením paní učitelky Jiřinky a Alenky připravily krásné vystoupení plné
básniček a tanečků, za které učitelkám a dětem patří velké poděkování.
Dětičky za vystoupení dostaly sladkou odměnu a paní učitelky krásnou
kytičku. Rodiče obdrželi od pana starosty také kytičku, drobné dárky
a poukaz do lékárny Bona Dolní Poustevna. Na tuto slavnostní událost
přišlo i mnoho babiček, dědečků a dalších příbuzných a kostelíček byl
téměř zaplněn. Přivítáni byli: Josef Pajer, Samuel Kajzr, Alice Holcová,
Julie Mitscherlingová, Apolena Marie Moravcová, Matyáš Josef Beneš,
Josef Kolda a Nella Jemelková. Fotky z vítání občánků jsou umístěny ve
fotogalerii na webových stránkách města.			
RP

Na fotografii nahoře zleva: Pavel Macháček, Slávka Chovancová (Ptáčková),
Pavel Válek, Helga Sailerová (Minková) – host, Věra Degen (Hofmanová), Marie
Králová (Žižková), Marta Hypešová (Margalová), Marie Klingerová (Vlačihovská), Vlasta Hudáková (Kardašová), Věra Zoubková (Machová), Marta Jachanová (Richterová), Marie Charvátová (Betlejová). Klečící: Slávek Svoboda, Karel
Fialka

STAVĚNÍ MÁJKY
Tak, jako probíhá v našem městě rozsvícení vánočního stromu, pálení
čarodějnic nebo Mezinárodní loutkový festival, rozhodli jsme se po letech obnovit další tradici – stavění májky. Včetně špice měří devět metrů
a vztyčit se ji podařilo společnými silami osmi mužů. Děkujeme touto
cestou paní Zdence Mickové za výrobu věnce a ženám z T-Clubu, které
jej následně ozdobily pentlemi. Těšíme se, že tento zvyk budeme moci
v dalších letech zařadit mezi ostatní společenské akce.
Pavla Sklenářová

ZÁJEZD

Svaz tělesně postižených občanů v České republice, z. s. místní organizace Dolní Poustevna, IČO: 71230386 a Klub důchodců
Pořádá dne 11. 7. 2018 (středa) zájezd do Prahy do ZOO. Odjezd z Dolní Poustevny od autobusové zastávky Dolní Poustevna střed v 8:00 hodin.
Program zájezdu: ZOO v Praze.
Cena zájezdu: Pro členy a děti 200 Kč, pro ostatní důchodce z Poustevny 250 Kč, pro ostatní účastníky 300 Kč.
V ceně je zahrnuto vstupné do ZOO.
Přihlašujte se na telefonní číslo 723 208 526 u paní Florianové.
předsedkyně STP Olga Müllerová

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Český Rybářský Svaz Místní organizace Dolní Poustevna ČRS MO
Dolní Poustevna vás všechny srdečně zve na Rybářské závody v lovu
ryb - ZAHÁJENÁ.
Termín konání: sobota16. 6. 2018
Místo konání: na rybářské chatě v Dolní Poustevně na rybníku komora v Údolí kaprů.
Průběh zahájené:7.00 – 12.30 rybářské závody dospělých a dětí. Na
odpoledne jsme pro vás připravili příjemné posezení u rybářské chaty
s country muzikou.
Program vystoupení kapel: 16.00 – 16.30 Nádraží, 16.45 – 18.00 Blue
Eyes, 18.15 – 19.30, Michal Braxatoris, 19.45 – 21.00 Bob Bobci. Vstupné na odpoledne:100,- Kč.
Občerstvení zajištěno po celou dobu konání závodů – zahájené (smažené ryby, dobroty z udírny a jiné speciality). Srdečně zveme všechny příznivce cechu Petrova a country muziky k příjemnému posezení a zábavě.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tyršova 299
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

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

JUBILANTI V KVĚTNU
Poslední květnové dopoledne bylo věnováno našim jubilantům,
kdy se uskutečnilo již tradiční setkání pana starosty Roberta Holce s oslavenci. Ke kávě byly připraveny výborné koláče ze „Sladké pekárny“ z Mikulášovic a nádherné kytice nám připravila paní
K. Migová z květinářství Vilémov. Od pana starosty obdrželi naši
jubilanti také gratulaci s finančním darem a malou pozorností Města
Dolní Poustevna. Blahopřání osobně přijali: Marie Klingerová, Libuše Konopíková, Vlasta Vlková, Jaroslav Kroj a Rudolf Ponocný.
Blahopřání bylo také předáno paní Jindřišce Rudolfové a Adolfu Novotnému.
RP

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 08:00 – 11:30

ZUBNÍ POHOTOVOST
9. – 10. 6. 2018
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 , Jílové
412 550 343
16. – 17. 6. 2018
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
412 151 056

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

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

ZUBNÍ LÉKAŘ

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

LOUTKOVÉ DIVADLO

INFORMAČNÍ
CENTRUM
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STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI

23. – 24. 6. 2018
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
412 539 298
30. 6. – 1. 7. 2018
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
412 151 056

ČÍSLO NA CALL
CENTRUM SčVaK

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA

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

Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel./fax: 412 397 203
tel. 412 397 221

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

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

bezplatná linka čez
800 850 860

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 25. 6. 2018 v 16:30
v zasedací místnosti na úřadě.
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HASIČI

Společné odborné školení - vnikání do uzavřených prostor.
Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů z Dolní Poustevny
a hasičů z Gossdorfu absolvovali 2.3.–4. 3. 2018 společné školení
na téma “Vnikání do uzavřeného prostoru”. Toto školení přijeli provést
školitelé od firmy Rescop, která se touto problematikou zabývá a dodává i speciální nářadí na vnikání do uzavřených prostor. Hasiči z Dolní
Poustevny jsou tímto nářadím vybavení. Nářadí bylo součástí nové cisterny, která byla předána v červenci 2017. Školení bylo jak z teoretické
(za jakých okolností mohou hasiči vnikat do uzavřeného prostoru), tak
hlavně praktické části. Hasiči se učili otevírat zabouchnuté dveře, několik způsobů otevírání zamčených dveří a otevření plastových oken.
Hasiči si na základě tohoto školení zdokonalili své znalosti a dovednosti
a mohou tak efektněji pomoci občanům v nouzi. Hasiči tímto děkují
Ing. Hynkovi Milotovi za profesionální vedení školení.
Koordinační schůzka projektových partnerů
Dne 4. 5. 2018 v 11 hodin se konalo další setkání koordinačního a realizačního týmu, který má na starosti průběh projektu „Ukažme vodě
hranice. Tentokrát se setkání konalo na straně Leadpartnera Dolní
Poustevny a to v nově rekonstruované hasičské zbrojnici v Dolní Poustevně. Po pracovní schůzce, kde byly stanoveny a upřesněny cíle a plány
na 2Q a 3Q 2018, byla partnerům ukázána celá nově zrekonstruovaná zbrojnice. Účastníci si vyměňovali poznatky a zkušenosti z realizace
stavby, jelikož na straně Hohnsteinu také probíhají dokončovací práce
na nové hasičské zbrojnici v Gossdorfu. Tato zbrojnice by měla být dokončena do konce července.
Společné poznávání a kontrola – Vilémovský potok
V sobotu 12. 5. 2018 v 9 hodin se uskutečnila společná akce nejen
hasičů z Dolní Poustevny a Gossdorfu v rámci projektu „Ukažme vodě
hranice“. Společného výletu na kolech podél Vilémovského potoka až do
Velkého Šenova k Černému rybníku se účastnilo přes 30 lidí, většinou
dětí. Účelem této akce bylo seznámit projektového partnera s vodními
zdroji podél Vilémovského potoka a zároveň se provedla i vizuální kontrola těchto zdrojů. Při jízdě na kole hasiči navštívili tyto vodní zdroje:
rybníky v Karolině údolí, Vilémov – koupaliště, Cihelna, Černý rybník,
a samotný Vilémovský potok. Naplánovaná trasa, která vedla převážně
mimo hlavní silnice, měřila přibližně 20km. Pochvalu si zaslouží především děti, které tuto trasu zvládly. Nejmladším bylo 4 roky a ujely celou
trasu. Během akce bylo zajištěno občerstvení. Projektový partner poznal
okolí Vilémovského potoka. Nyní na základě akcí Kontrola a poznávání Lučního a Vilémovského potoka bude vytvořena oboujazyčná mapa
vodních toků, která by měla pomoct při společných zásazích.
21. ročník Memoriálu R. Novotného
Dne 20. 5. 2018 proběhl již 21. ročník memoriálu R. Novotného
v požárním útoku. Místo konání bylo přesunuto od hasičské zbrojnice
„pod kostelík“. Memoriálu se zúčastnilo celkem 8 družstev (5x muži
a 3x ženy). První místo mezi muži obhájili hasiči ze Šluknova, za ženy
zvítězily hasičky z Království.  I díky hezkému počasí proběhla soutěž
bez větších komplikací. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří s akcí
pomohli.

Pořadí:
Muži 1. Šluknov, 2. Velký Šenov, 3. Království, 4. Rumburk, 5. Dolní
Poustevna
Ženy1. Království, 2. Šluknov, 3. Velký Šenov
velitel SDH, Jan Diessner

DOBRÝ ANDĚL

107 rodin z Děčínska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý
anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným
onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých
andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční
stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou
o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
„Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým
z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná
o onkologické onemocnění, selhání ledvin či jater, vážné metabolické poruchy, nemoc motýlích křídel, cystickou fibrózu a další těžká
kombinovaná postižení. Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za 6 let
fungování nadace podpořili dárci více než 5200 rodin z celé České
republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem,
neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý –
stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné.
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního
haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
Markéta Křížová

VETERINÁRNÍ
ORDINACE
Komenského 409
(u bytovky nad školou)
407 82 Dolní Poustevna
ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota
14:30 – 15:30
MVDr. Václav Žáček
Tel.: 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá
731 107 987

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Dagmar Cornová
Čs. Armády228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý 07:00 – 12:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 07:00 – 12:00
Pátek 07:00 – 12:00

Společné poznávání a kontrola -Vilémovský potok
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Odběry krve (úterý až pátek)
07:00 – 07:30

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

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST
Lužická nemocnice
a poliklinika
MUDr. Josef Kořínek
Lesní 26, Rumburk
tel. 412 332 535
Pondělí – pátek 18:00 – 21:00
So, Ne, svátky 10:00 – 19:00
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MUMIE SVĚTA
Na velkolepou výstavu Mumie světa se do pražských Holešovic přijeli
podívat i žáci naší školy. V úterý 22. května jsme měli možnost seznámit
se s různými technikami mumifikace. Nechyběla ta egyptská, ale dozvěděli se o mumifikování v bažinách, vzduchem, ledem, viděli jsme mumie
trofejní, lékařské a i ty naše klatovské. Poté jsme se přesunuli na Pražský
hrad, kde jsme i přes velké množství turistů viděli např. chrám sv. Víta,
baziliku sv. Jiří a také střídání stráží. Odpoledne jsme zhlédli antickou
mytologii v obrazech ve Šternberském a Schwanzenberském paláci. Pro
žáky byla připravená i tvořivá část např. divadlo nebo poznávání bohů.
Přes Mc Donald jsme se vraceli plni zážitků a spokojeni.
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naší straně, takže se program uskutečnil v budově. Nejprve pro všechny
zatančil hudebně pohybový kroužek a všechny děti zazpívaly písničku
pro maminku. Poté pokračovalo vystoupení na obou třídách. Sluníčka
si připravila pohádku O Koblížkovi, lidové tanečky, básničky a písničky.
Berušky měly také pásmo písniček, básniček a taneček Slůně. Na závěr
přišlo předávání dárků, přáníček a sladká pusa. Děti vyzvaly své maminky k tanci. K oslavě patří také občerstvení, které v hojném počtu zajistily
právě maminky. Odpoledne se nám vydařilo a děti sklidily za svůj výkon
velký potlesk.
JJ

ČARODĚJNICKÝ REJ
V pátek 27. 4., na závěr celotýdenního plánu na téma čarodějnice, se
uskutečnil čarodějnický rej. Samotnému sletu čarodějnic na zahradě
předcházel poslech příběhu o malé čarodějnici, pohybové hry, kouzlení
a míchání lektvarů a také pokusy. Po stmelovacím kruhu následovaly
úkoly pod dozorem letitých čarodějnic – létání s koštětem, přeskakování
hraničky, chytání žížal a lovení z kouzelného pytlíku, házení pavouků,
chůze po hadovi, užívání kouzelné hůlky. Na závěr jsme poobědvali venku a opékali buřtíky. Pochvala patří všem maminkám za skvělé převleky.
JJ

DUHA V DOLNÍ POUSTEVNĚ
Ve čtvrtek 2. května proběhlo další kolo soutěže DUHA s tematikou
Šifra mistra Poustevníka, které se konalo u nás v Dolní Poustevně. Pro
žáky jsme připravili 7 stanovišť, kde si lámali hlavy s hádankami, číselnými řadami, dřevěnými hlavolamy, hráli si se sirkami či se snažili
poskládat dílky tangramu do zadaného obrazce a nechyběl ani zápas
v piškvorkách proti panu učiteli Kramerovi. Vše bylo doplněno přespolním během. Start a cíl byl na turistické základně a trasa vedla podél fotbalového hřiště a sportovní haly. Naši školu reprezentoval tým složený
pouze z děvčat: sester Sádovských, Natálie Karpíškové, Lindy, Verunky
Koubkové a Simony Křížové. V běhu nebyly holky nejrychlejší, proto se
umístily na 4. místě, ale se zadanými úkoly si poradily jako jedny z nejlepších. Gratulujeme!
Poděkování patří všem učitelům, kteří se podíleli na akci. Zároveň bych
ráda poděkovala žákům osmé a deváté třídy, kteří zajišťovali občerstvení,
pomáhali s přípravou na startu i na stanovištích. Velké poděkování patří
KČT Dolní Poustevna, který poskytl turistickou základnu s veškerým
vybavením a sociálním zázemím. A také děkuji Městu Dolní Poustevna
za posekání turistické základny a prostoru před halou.
Mgr. Blanka Rožánková

SPORT I OPÉKÁNÍ VUŘTŮ
Další společná akce žáků třetích tříd ze základní školy v Dolní Poustevně a ze školy Rosenstraße Sebnitz proběhla ve čtvrtek
24. května na sportovištích v našem městě. Díky H. Tesaříkové
a L. Syrovátkové mohli ve sportovní hale naši žáci ukázat německým školákům,,novinku“ – hru Kin-ball. Netrvalo dlouho a všichni
se s nadšením zapojili do hry a se zaujetím odehráli několik sportovních klání. V druhé části dopoledne se sportovalo ve smíšených
družstvech na multifunkčním hřišti. Došlo i na oblíbenou vybíjenou
a kopanou. Opékání vuřtů za školou bylo příjemným zakončením
společného česko-německého setkání.
MK

DEN MATEK VE ŠKOLCE
V úterý 15. 5. jsme s dětmi a jejich rodiči oslavili nejen Den matek,
ale připomněli jsme si i významný mezinárodní Den rodiny. Protože ve
školce jsme taková velká rodina, byla i velká oslava. Počasí nebylo na

VYHODNOCENÍ JARNÍHO TVOŘENÍ
Ve čtvrtek 26. 4. proběhlo v naší školce vyhodnocení jarního tvoření
dětí a rodičů – tentokrát se nám sešlo 21 výrobků na téma – mláďata.
Dětská porota přidělovala jednotlivým výtvorům body, a tak nejvíce
bodů získali králíčci Alenky Kalubové. Všichni účastníci získali větší či
menší odměnu za snahu. Už se těšíme na letošní poslední – tentokrát
letní tvoření.
JJ

AKCE ZŠ V ČERVNU
6. 6. 8. lekce plavání – 3.+ 4. třída + MŠ
13. 6. 9. lekce plavání – 3.+ 4. třída + MŠ
13. 6. Šluknovská liga – atletika v Rumburku
13. 6. –15. 6. Třídní výlet 6. třídy – Sloup
15. 6. Den s myslivci pro žáky 1. stupně – Čtverec
18. 6. Třídní výlet 7. a 8. třídy
18. 6.–23. 6. Účast našich žákyň v celonárodním kole soutěže Zlatý list
19. 6. Beseda s cestovatelem Špillarem – Vietnam
21. 6. Atletická olympiáda v Rumburku
22. 6. Třídní výlet všech tříd 1. stupně
25. 6. Celoškolní projekt – Den ochrany člověka
27. 6. Školní akademie v Národním domě – od 15.00 hodin
29. 6. Vydávání vysvědčení ve třídách
29. 6. v 8.00 hodin v Centru setkávání – slavnostní rozloučení
s žáky 9. třídy
1. 7.–31. 8. letní prázdniny
Zahájení nového školního roku je v pondělí 3. září 2018.
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SEVERNÍ STOPA

Severní stopou - 42. ročník - sobota 19. 5. 2018 (Mezinárodní turistický pochod)
V sobotu 19. května 2018 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna 42. ročník turistického
pochodu SEVERNÍ STOPOU.
Letošní Stopa byla pořádána k těmto výročím: 100 let - Dolní Poustevna městem, 100 let - vznik Československé republiky, 130 let - založení
Klubu českých turistů. Počasí bylo celý týden před STOPOU teplé a slunečné. Předpověď počasí na sobotu byla též příznivá. V sobotu ráno bylo
zataženo a chladněji. Odpoledne se vyjasnilo a bylo nádherně. Počasí
bylo tedy pro turistiku přímo ideální.
Letošní STOPA měla opět velkou účast - 1.677 účastníků. Celková
účast mohla být ještě vyšší, protože tuto sobotu se konaly oslavy 100 let
Rumburské vzpoury. Start pochodu byl v Dolní Poustevně v areálu turistické základny za hřištěm. Turisté si mohli vybrat pěší trasy od 3 km do
25 km (celkem 6 tras). Cyklisté absolvovali trasy 25 km, 30 km a 42 km.
Turistickou atrakcí letošní STOPY byly nádherné výhledy na Poustevnu
z vrchu Kaiserberg. Turisté navštívili rozhlednu Tanečnici a vilémovský
kostelík. Na kontrolách obdrželi turisté zajímavá razítka - barevné kontrolní etikety.
Na krátkých trasách byly pro děti již tradičně připraveny soutěže
o bonbóny. Zvláštní odměnu získaly malé děti, které plnily podmínky
akce „Toulavý kočárek“. Účastníci s kočárky absolvovali krátké trasy
3 km, 5 km a 8 km. V cíli pochodu na ČTVERCI bylo opět velmi rušno.
Turisté přicházeli, hrála kapela Srdíčko a hlavně bylo spoustu času se
potkávat se sousedy, kamarády a turisty. Všichni turisté obdrželi barevný
pamětní list a keramický suvenýr. Zvláštní odměnu obdrželi 3 nejmladší
a 3 nejstarší účastníci. K občerstvení byly připraveny párky z udírny, turistické steaky, pivo, limo a sladkosti.
Hudební produkci zajistila opět country kapela Srdíčko z Ústí nad
Labem. Účastníci si mohli zakoupit turistické suvenýry a výrobky
z keramické dílny. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet střelbu - paintball.
STATISTIKA
Letošní STOPY se zúčastnilo 1.677 účastníků a 100 pořadatelů, tedy
1.777 celkem. Letošní ročník byl 5. nejúspěšnější v historii pochodu.
Nevyšší účast byla v roce 2006 na 30. ročníku - 1.917 účastníků. Druhá nejvyšší účast v roce 2008 na 32. ročníku - 1.805 účastníků.
Nejúspěšnější trasy letošní STOPY:
8 km 605 účastníků
5 km 341 účastníků
Z celkového počtu 1.677 účastníků bylo 130 turistů z Německa. Cyklistů jelo celkem 31. Dětí se zúčastnilo 534. Kočárků bylo asi 50. O zdárný průběh pochodu se staralo 100 pořadatelů (20 dětí na kontrolách
a hrách, 80 dospělých na startu, na trasách a v cíli).
Nejmladší účastníci:

Nejstarší účastníci:
1. Anna Langrová
2. Jindřich Prokopius
3. Gerta Kokšalová

5
93 let, 6 měsíců 8 km
93 let, 4 měsíce 15 km
93 let, 2 měsíce 8 km

Varnsdorf
Litoměřice
Mikulášovice

Pochvalu za dobře zorganizovanou a zabezpečenou akci si zaslouží
všichni pořadatelé, kteří letošní Severní stopu zajišťovali. Poděkování
patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně, základní škole a všem sponzorům. Informace a fotky z letošního a minulých ročníků SEVERNÍ
STOPY naleznete na www.severnistopou.cz.
Ing. Jaroslav Leksa předseda KČT Dolní Poustevna

Odchod na trasy

Nejstarší a nejmladší v cíli na Čtverci

Nástup kontrol

1. Magdaléna Provazníková

28 dní 8 km Klášter Hradiště
nad Jizerou
2. Denisa Růžičková
4 měsíce, 27 dní 5 km Vilémov u Šluknova
3. Daneček Auersperger 5 měsíců, 20 dní 5 km Milovice
Nejmladší – Magdaléna Provazníková
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STRUČNÉ INFORMACE Z MĚSTSKÉ
RADNICE
Již nějaký čas uplynul od vydání článku o plánovaných investičních
a neinvestičních akcí Města Dolní Poustevna. A také se toho mnoho
změnilo a informací není málo.
Začneme akcí, která byla v naší obci od jejího samotného zahájení
v loňském roce, středem pozornosti místní veřejnosti, a touto akcí je rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice včetně nové přístavby garáží. Tato
stavba byla zhotovitelem v rozsahu uzavřené Smlouvy o dílo v průběhu
letošního května dokončena a dne 24. 5. 2018 byla provedena závěrečná
kontrolní prohlídka stavby ze strany místně příslušného stavebního úřadu ze Šluknova. Na základě této prohlídky bude vydán dílčí kolaudační
souhlas a prostory dotčené stavebními úpravami budou uvedeny do užívání. V rámci technické obnovy hasičské zbrojnice byla v jarních měsících dodatečně vybudována nová zpevněná plocha. Tuto plochu realizovala společnost SaM silnice a mosty Děčín a.s. a výše dodatečné městské
investice činila 1,235 mil. Kč. Povolení užívání nově zrekonstruovaných
prostor znamená přestěhování požárního vybavení a techniky zpět do
objektu zbrojnice. Tímto dojde k uvolnění prostor skladů v Nádražní
ulici a restauračních prostor ve sportovní hale. Do lokality skladů v Nádražní ulici bude přemístěno sběrné místo z areálu firmy KM NEZMAR
s.r.o., a bude zde zřízen nový sběrný dvůr. Pro umístění sběrného dvora
v lokalitě Nádražní ulice se v současné době dopracovává projektová dokumentace a řeší se žádost o dotaci na jeho vybavení.
Sportovní areál a sportovní hala. Probíhají práce na dokončení oplocení sportovního areálu, bude dokončena i jižní část oplocení u hasičské
zbrojnice a sportovní haly. Tímto bude areál kompletně oplocen. Jeho
využití veřejností bude řešeno novým provozním řádem. Projekčně se
řeší sanace plochy v místě bývalé stavby hokejových kabin a odstranění fotbalových kabin. V běhu je další plánovaný významný projekt, a to
rekonstrukce a nástavba objektu sportovní haly. Projekt především řeší
kompletní výměnu vnitřních instalací, z provozních a bezpečnostních
důvodů i dispoziční změnu prostor, nástavbu pro ubytování s kapacitou
cca 40 lůžek a též i zateplení objektu včetně výměny oken a dveří. Byť
bylo v zadání projektu dáno řešit zastřešení objektu sedlovou střechou
(odstranění rovné střechy), již dnes víme, a to na základě statického posouzení, že námi požadovaná sedlová střecha z důvodu přitížení konstrukcí není doporučována. V rámci sportovní haly ještě jedna informace, a ta se týká otevření restaurace ve sportovní hale. V současné době
probíhá základní údržba prostor za účelem jejich zprovoznění. Otevření
je plánováno na období prázdnin, a provoz bude vázán na řešený sportovní areál.
Další významnou akcí je výstavba chodníku v ulici Vilémovská. Tato
akce probíhá za velkého zájmu veřejnosti, a je též předmětem mnoha
konzultací a otázek. U některých se dostává i názoru, že raději neměly
být řešeny. Opak je skutečností. A tak hezky popořádku. Zhotovitelem
stavby se stala na základě zadávacího řízení společnost Technické služby
Šluknov, a smluvní cena činí 3,4 mil. Kč. Stavba byla zahájena v březnu,
a bude kompletně dokončena do konce června tohoto roku. Chodník
berme jako technické opatření na hlavní dopravní tepně města a je budován za účelem zvýšení bezpečnosti chodců a eliminaci „chaotického“,
do doby stavby chodníku, neřešeného provozu. Zvláště kritická situace je v období jarního prodeje sazenic, a to před provozovnami vietnamských živnostníků. Situaci nepomohli ani sami obchodníci, kteří by
nejraději palety s květinami „naládovali“ až do prostoru komunikace.
K tomu ještě chování řidičů, zvláště ze sousedního Německa. Dalším
efektem tohoto projektu bude i řešení dešťových vod ze zpevněných
ploch napojených na tuto komunikaci. Zpevněné plochy spádované na
komunikaci byly tak příčinou škod na komunikacích a objektech v níže
položených částech města. Po dokončení stavby bude v celém zájmovém
území řešena odborem správy majetku revize nakládání s dešťovými vodami. Už nyní dáváme na vědomí, že žádné dešťové vody ze zpevněných ploch nebudou odváděny do kanalizace, ale budou likvidovány na
vlastním pozemku, a to vsakováním. Dále bude po vybudování chodníku s dopravním inspektorátem řešena revize dopravního značení,
tj. řešena vazba stávajícího značení na nový stav v ulici, např. odbočení
z hlavní na vedlejší atd. Snaha je, zajistit ulici Vilémovskou jako bezpečnou ulici. Tomu bude odpovídat i jednání s dopravním inspektorátem. Bohužel, můžete v rámci bezpečnosti udělat maximum, ale přesto
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se může stát neštěstí. O tom nás přesvědčil jeden místní občan, který
posílený alkoholem a návykovými látkami svým primitivním jednáním
mohl způsobit velké neštěstí, a i zabít. Měl velké štěstí, že se nikomu
nic nestalo. Ani si třeba neuvědomuje, že někteří bydlící v ulici po jeho
nehodě nemohli spát s pomyšlením, co by se mohlo stát. Pár minut před
nehodou tudy procházely děti. Nyní je to na orgánech činných v trestním řízení, a jejich povinností je ochránit naší společnost od takovýchto
nezodpovědných jedinců. K chodníkům se vrátíme v dalším čísle, kdy
budou vysvětleny technické záležitosti stavby.
Dalším velkým projektem je revitalizace zeleně ve vybraných lokalitách města. Lokalita městského centrálního parku u pošty je dokončena.
V červnu bude zahájena revitalizace lokality mezi I. stupněm ZŠ Dolní
Poustevna a obchodním domem, následovat bude park nad bytovými
domy č.p. 380 – 382 Vilémovská a prostranství pod Centrem setkávání.
Zbývající lokality budou řešeny ve shodném pojetí jako centrální park.
V rámci revitalizace zeleně ještě jedna věc. Byla zaznamenána diskuze
na téma cestní sítě v parku. Jedná se o mlatové cesty. A ty jsou konstruovány jako sypané plochy z přírodního kameniva ve směsi s jemnější
frakcí, které se následně mechanicky hutní. Těleso cesty se na okrajích
zpevňuje lemováním. Základem tělesa cesty je vrstva směsi dvou frakcí
přírodního kameniva, která je rozprostřená a zhutněná tak, aby zajišťovala maximální soudržnost a nejvyšší dosažitelnou únosnost. Cesty
budujeme jako parkové cesty pro pěší, kde se neočekává příliš velký provoz. Jedná se o cesty s nezpevněným povrchem. Zahájeny byly i úpravy
parku v Horní Poustevně, kde v letošním roce bude řešena oprava studánky včetně propustku, a terénní práce.
V rámci bytového fondu proběhla z důvodu havarijního stavu výměna
střešní krytiny na tzv. učitelském domě. V současné době probíhá ve
všech bytech objektu výměna plynových kotlů, výše celkové investice
činí 700 tis. Kč.
V červnu tohoto roku bude zahájena oprava schodiště a kamenné zdi
v areálu hřbitova a též i stavba workoutového hřiště v areálu bývalého
učiliště. Tyto akce jsou podpořeny dotačními prostředky.
Po dokončení stavby chodníku bude zahájena výstavba nového parkoviště a oplocení u objektu Městského úřadu. Tuto stavbu bude realizovat
na základě zadávacího řízení společnost Technické služby Šluknov, výše
investice činí cca 1,5 mil. Kč.
A ještě se vrátíme k zeleni. Na základě získané dotace od Ústeckého
kraje bude v říjnu realizována výsadba 67 ks dřevin (Javor, Dub, Jeřáb,
Kaštan). Bude tak doplněna oboustranná alej nad sportovním areálem,
a vytvořena nová oboustranná alej směrem k Filipovu údolí. Výsadba
bude řešena ve spolupráci se Střední lesnickou školou ve Šluknově (praxe) a Základní školou v Dolní Poustevně (výuka).
V přípravě je oprava havarijních úseků místních komunikací. Jedná
se o vytipované úseky místních komunikací. Avšak ne vše jde tak, jak si
přejeme. Plánovaná výměna oken a dveří na objektu I. stupně se dostala
do skluzu, a to z důvodu záporného stanoviska Krajské hygienické stanice. Tímto bude v letošním roce řešeno pouze bezpečnostní opatření
(videovrátník), a výměna oken a dveří, doplněná i o nové osvětlovací
soustavy, bude provedena v příštím roce.
Zdeněk Hauser,
odbor správy majetku MěÚ Dolní Poustevna

NÁBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Vážení rodiče, mladí sportovci!
Hledáme nové fotbalisty. Rádi bychom doplnili stávající družstvo
mladších žáků FK Dolní Poustevna o další fotbalové naděje. Zveme
Vás proto na fotbalové tréninky, kde si můžete vyzkoušet své fotbalové
dovednosti. Dozvíte se také, jak vše funguje, seznámíte se s vedením
a poznáte své trenéry a spoluhráče. Motto: Hledáme další talenty.
Kdy: - úterý, čtvrtek od 16.00 hodin, do konce června 2018, vše
v rámci tréninkové přípravy mladších žáků FK. Kde: Fotbalový
stadion FK Dolní Poustevna. Kdo: Kluci narození v roce 2006 –
2008. A nejen z Dolní Poustevny, hledáme i naděje z okolních obcí
(Lobendava, Vilémov).
Kontakt: Pavel Kramer - mobil 724 246 445, Jan Bareš - mobil
607 527 333.
Těší se na Vás chlapci z mladších žáků FK Dolní Poustevna.
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BOX

Mikulášovický box dovezl dva tituly Mistra České republiky
Od 4. 5. do 6. 5. 2018 se konalo MČR v Prostějově, školní mládeže
v boxu. Vypravilo se tam pět boxerů a všem se povedlo získat medaili.
Tři bronzové a dvě zlaté medaile, což je pro náš boxerský klub největším
úspěchem. V ranních hodinách jsme přijeli na místo a kluci absolvovali
vážení a lékařskou prohlídku. Ve 12:00 bylo losování všech boxerů z celé
republiky. Bylo to velmi nabité dobrými boxery a ve 14:00 začaly vyřazovací boje. I boxerské prostředí bylo velmi hezké a motivující pro naše
boxery. Josef Křivohlavý boxoval v kategorii do 30 kg, byl to jeho první
turnaj a získal krásnou bronzovou medaili, moc děkujeme. Tomáš Baránek boxoval v kategorii do 36 kg. Po velmi vyrovnaném zápasu Tomáš
prohrál 3:2 na body a též získal bronzovou medaili, gratulace.
Daniel Vlasák boxoval ve vyřazovacích bojích a porazil ve druhém
kole K. O. plzeňského boxera. V sobotu nastoupil proti domácímu boxerovi z Prostějova a ve velmi tvrdém zápase Daniel prohrál 3:2 na body,
ale my jsme jako trenéři s tímto verdiktem nesouhlasili, pro nás i pro domácí fanoušky byl Daniel vítěz, správně měl bojovat ve finále. Ale nám
to nevadí, my se připravíme důkladněji na příští rok MČR a věříme, že
Daniel doveze zlatou medaili. Jinak mu moc děkujeme za skvělý výkon.
Daniel Ficzu získal titul Mistra České republiky ve váze do 32 kg. Daniel od samého začátku ukazuje svůj talent a chuť vyhrávat. Zaslouženě
získal titul MČR. Daniel tento titul věnoval svému tatínkovi. Má velké předpoklady být dobrým boxerem a i reprezentovat Mikulášovický
klub a Českou republiku. Za to mu moc děkujeme. Leon Demeter je
již dvojnásobný mistr České republiky a dokázal, že má na to být český
reprezentant. V pátek porazil MČR 4:1 na body. V sobotu porazil boxera
z Brna 5:0 na body a ve finále porazil favorita a zároveň domácího boxera
ve velmi taktickém boji 4:1 na body. Zaslouženě získal titul MČR. Celý
realizační tým mu moc děkuje za skvělý výkon. Chtěl bych poděkovat
městu Mikulášovice a sponzorům a i lidem, kteří nás podporují a fandí
nám. Samozřejmě i Jiřímu Krpálkovi za spolupráci a výpomoc na MČR
a dále Vladimírovi Krupinskému a Vláďovi Patkaňovi za spolupráci
s mládeží. A celému realizačnímu týmu. Děkuji.
trenér Ondřej Berki
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21. 7. 2018 MEMORIÁL 2018 –
NOHEJBAL
Začátek v 10 hodin. Turnaj v nohejbalu tříčlenných družstev v areálu
Beach clubu Marina bar jako vzpomínka na Pavla Kamberského, Jirku
Širokého, Aleše Baštu a Olivera Knödena, kteří turnaj pomáhali organizovat. Už po šestnácté!

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna, kdy lidé zapalují ohně a slaví příchod jara, jsme se sešli
jako každý rok u pošty, kde každé dítě obdrželo zdarma lampion a v doprovodu hasičského vozu jsme se společně průvodem vydali na tradiční
místo – louku nad kostelíkem. Tam byla připravena hranice s čarodějnicí a malé ohně k opékání špekáčků. Nápojové občerstveni zajišťovali naši
hasiči a celým večerem nás provázela živá hudba.
Pavla Sklenářová

RECYKLACE

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu
prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 4 819,00 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající
o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit,
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce
vyřadili 4 819,00 kilogramů elektra.
Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili
42,68 MWh elektřiny, 2 102,09 litrů ropy, 204,96 m3 vody a 2,04 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 9,33 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 43,27 tun.

SRAZ MATÝSKÁŘŮ
PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěl velice poděkovat čtyřem mladým lidem,
kteří mi v noci 19. května poskytli okamžitou pomoc při zástavě srdce a resuscitací mi zachránili život. Rád bych jim poděkoval osobně,
a proto je tímto žádám, aby se ke mně dostavili, až se vrátím z nemocnice. 						Albín Bačkády
Asistenti prevence kriminality by tímto chtěli poděkovat panu Jiřímu Brůnovi za okamžitou pomoc při dopadení celostátně hledané
osoby, která se nacházela v našem městě.
za asistenty prevence kriminality Kristina Pourová
Spolek stolních tenistů děkuje Městskému úřadu v Dolní Poustevně
v zastoupení panem starostou za zakoupení nového herního stolu, který je umístěn ve sportovní hale.
za spolek DPST Miroslav Beňo

Ve dnech 6. 7.- 8. 7. 2018 se bude konat 15. Sraz Matýskářů. Pozor
změna!!! Místo konání na Turistické chatě a na Hamru!!! Pátek a sobota
zábava pod širým nebem. V sobotu soutěže pro sbory, doprovodný program pro děti. Všichni jste srdečně zváni.

AKCE NA ČERVEN
10. 6.
16. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
23. 6.
24. 6.
6. 7.
6. 7. – 8. 7.

Malování na sklo v Loutkáči
Zahájená plus Country fest
Koncert Duo Adamis v Národním domě
Koncert Mirai v Národním domě
Koncert v Centru setkávání
Pohádková cesta na Nové Vísce
Memoriál ve střelbě na Čtverci
Středověké slavnosti ve Fajnu
Sraz Matýskářů

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Z písku a popela
Harmon Amy
Angelo a Eva spolu vyrůstali, a i když se považovali za
víc než jen za bratra a sestru,
nebylo jim souzeno spojit své
životy. Ona byla totiž židovka
a on toužil být vysvěcen na
kněze. Jejich cesty nakonec
spojí až válka. V Němci okupované Itálii je katolická církev jediná organizace, která se
odváží chránit židovské obyvatelstvo. Angelo přemlouvá
Evu, aby se ukryla v jednom
římském klášteře, kde ji chce
chránit až do příchodu amerických vojsk. Ovšem Eva
odmítá jen čekat na vlastní
záchranu – všichni kolem ní se
snaží přispět k vítězství spravedlnosti a ona nechce stát stranou. A tak nastoupí pod falešným jménem jako sekretářka
u kapitána von Essena – muže,
který udělá cokoliv, aby zbavil
Itálii židů. Začíná nebezpečná
hra o život i naději na spasení. Z písku a popela je strhující milostný příběh lidí, kteří
museli obětovat vše, aby si zachovali lidskost a důstojnost.

Zrada rodu Trnhoffů
Jones Gareth P.
Ve vypálených ruinách
panství rodu Trnhoffů nastalo opatrné příměří. Po životě
stráveném ustavičnými pokusy zabít svého sourozence se
totiž dvojčata Felix a Leontýna rozhodla přestat bojovat.
Leontýna si našla nové kamarádky a zkouší se věnovat
úplně normálním aktivitám,

SVATBA V CS
7. 5. 2018 do stavu manželského vstoupili Ondřej Blecha a Jana Blaschková. Přejeme vše nejlepší na společné cestě životem.

červen 2018
jako je třeba holčičí pyžamová
party. A její bratr dokonce randí s řezníkovou dcerkou! Když
se ovšem na panství zničehonic objeví zapomenutý strýček
Harry a dojde k celé řadě téměř
smrtelných „nehod“, zdá se, že
je vražda opět na pořadu dne...
Že by se Felix s Leontýnou vrátili ke starým způsobům? Anebo stojí za zradou rodu Trnhoffů někdo docela jiný?

Foto: Lenka Punčochářová

KONCERT V CENTRU SETKÁVÁNÍ
19. 6. 2018 od 16 hodin proběhne v Centru setkávání koncert, kde
vystoupí klavíristé, flétnisté, zpěváci ze ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní
Poustevna a recitační soubor DRAK při ZŠ Dolní Poustevna. V podání
dětí také zazní hudební pohádka od Z. Svěráka a J. Uhlíře Dvanáct měsíčků.

DEN PROTI RAKOVINĚ
Ve středu 19. 5. proběhl Český den proti rakovině. Dobrovolníci
z obou poustevenských škol během dne proměnili 330 kytiček v částku
7543 Kč a 6,5 eura. Všem patří velký dík.
R. Kreibichová

Grilování od A do Z
- 264 rad jak vařit na otevřeném ohni
Atwood Lisa
I když je na trhu spousta
knih o grilování, tahle má jednu přednost. Není to totiž jen
kniha receptů, ale zde se dozvíte úplně všechno, co o grilování potřebujete vědět. Je
užitečným rádcem nejen pro
úplné začátečníky, ale i zkušení
mistři zde objeví něco nového.
Kniha obsahuje více než
250 receptů, rad, tipů a triků,
jak z grilování udělat ten nejlepší a nejchutnější zážitek.

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách města
v sekci Volný čas –
Knihovna.
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Svou jarní sezonu ročníku 2017/2018 zahájila mladší přípravka prvním jarním satelitním turnajem okresního přeboru mladších přípravek
skupiny Sever v Mikulášovicích dne 8. 4. 2018.
sat. turnaj Mikulášovice 8. 4. 2018 – celkové 5. místo v turnaji
Střelci branek: Štěpán Kerbl – 7 gólů, Matyáš Mrkvička – 4 góly, Jan
Koubek – 1 gól
sat. turnaj Rumburk 14. 4. 2018 – celkové 4 místo v turnaji
Střelci branek: Štěpán Kerbl – 6 gólů, Matyáš Mrkvička – 3 góly, Matěj
Kalčík 2 góly, Jan Koubek – 1 gól, Jan Sádovský – 1 gól, Tomáš Vhu – 1
gól
sat. turnaj Jiříkov 22. 4. 2018 – celkové 6 místo v turnaji
Střelci branek: Štěpán Kerbl – 9 gólů, Sádovský Jan 2 góly, Ivan Sádovský 2 góly
sat. turnaj Jiříkov 29. 4. 2018 – celkové 5 místo v turnaji
Střelci branek: Štěpán Kerbl – 11 gólů, Sádovský Jan - 2 góly, Jan Koubek - 1 gól
sat. turnaj (odložený z podzimní části) Šluknov 1. 5. 2018 – celkové
5. místo v turnaji
Střelci branek: Štěpán Kerbl – 10 gólů, Ivan Sádovský 2 góly
sat. turnaj Varnsdorf 5. 5. 2018 – celkové 5. místo v turnaji
Střelci branek: Štěpán Kerbl – 11 gólů
sat. turnaj (odložený z podzimní části) Mikulášovice 8. 5. 2018 –
celkové 4. místo v turnaji
Střelci branek: Štěpán Kerbl – 6 gólů, Radim Kozák 3 góly, Jan Sádovský 2 góly, Ivan Sádovský 1 gól
sat. turnaj Varnsdorf 12. 5. 2018 – celkové 4. místo v turnaji
Střelci branek: Štěpán Kerbl – 4 góly, Jan Sádovský 1 gól, Matěj Kalčík
1 gól, Jan Koubek 1 gól
sat. turnaj (odložený z jarní části) Šluknov 16. 5. 2018 – celkové 6.
místo v turnaji
Střelci branek: Štěpán Kerbl – 4 góly
sat. turnaj Varnsdorf 23. 5. 2018 – celkové 6. místo v turnaji
Střelci branek: Štěpán Kerbl – 6 gólů, Matyáš Mrkvička – 2 góly, Jan
Sádovský - 1 gól
sat. turnaj Dolní Poustevna 27. 5. 2018 – celkové 4. místo v turnaji
Střelci branek: Štěpán Kerbl – 4 góly, Matyáš Mrkvička – 2 góly, Jan
Sádovský - 1 gól
Podrobnější zápisy z jednotlivých turnajů jsou k dispozici na webových stránkách FK Dolní Poustevna.
Zdeněk Hauser, Robert Holec –
trenéři mladší přípravky FK Dolní Poustevna

FK Dolní Poustevna – FK Malšovice 7: 0 (poločas: 5: 0)
sobota 12.5.2018 od 10.00 hod., 14. kolo soutěže mladších žáků, rozhodčí: Hrneček Lukáš, diváků: 30
SK Plaston Šluknov - FK Dolní Poustevna 4: 2 (poločas 2: 0)
pátek 18.5.2018 od 17.00 hod., 15. kolo soutěže mladších žáků, rozhodčí: L. Hrneček, diváků: 20
branky: Holub, Chalánek
FK Dolní Poustevna – FK Mikulášovice 0: 4 (poločas 0: 0)
sobota 26.5.2018 od 10.00 hod., 16. kolo soutěže mladších žáků, rozhodčí: Václav Skabrouth, diváků: 25
Pavel Kramer

Mladší žáci

OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH

11. kolo 1. 4. 2018 FK Dolní Poustevna - FK Česká Kamenice B
8: 0
branky: Hájek Vilém, Galbavý David 2x, Hrdlička David, Šafránek
Štěpán, Svačina Jan, vlastní gól 2x
12. kolo 8.4. 2018 Huntířov - Dolní Poustevna 3: 5
branky: Galbavý David 2x, Šolín Josef, Šach Petr, vlastní gól
13. kolo 15. 4. 2018 Dolní Poustevna – Staré Křečany 4: 1
branky: Galbavý David 2x, Slanina Josef, Hájek Vilém.
14. kolo 22. 4. 2018 Bynovec - Dolní Poustevna 1: 2
branky: Galbavý David, Šafránek Štěpán
15. kolo 29. 4. 2018 Františkov - Dolní Poustevna 0: 1
branka: Koleňák Petr
dohrávka odloženého 6. kola 1. 5. 2018 Staré Křečany - Dolní Poustevna 2: 2
branky: Šafránek Štěpán, Galbavý David
dohrávka 9. kolo 8. 5. 2018 Chřibská - Dolní Poustevna 2: 6
branky: Slanina Josef, Šafránek Štěpán, Hájek Vilém 2x, Hrdlička David, vlastní gól
16. kolo 6. 5. 2018 Dolní Poustevna – Chřibská 4: 1
branky: Slanina Josef, Galbavý David 2x, Hájek Vilém
17. kolo 13. 5. 2017 FK Dolní Podluží - FK Dolní Poustevna 2: 2
branky: Svačina Jan, vlastní gól
Břetislav Moravec st. vedoucí mužstva

Mladší přípravka

MLADŠÍ ŽÁCI

FK Dolní Poustevna – Jiříkov 3: 6 (poločas: 2: 2)
sobota 28.4.2018 od 10.00 hod. 12. kolo soutěže mladších žáků, rozhodčí: J.Poschko, diváků: 30 branky: Holub 2, Chalánek 1
FK Rumburk - FK Dolní Poustevna 1: 8 (poločas: 0: 3)
neděle 6.5.2018 od 10.00 hod., 13. kolo soutěže mladších žáků, rozhodčí: M. Sabo, diváků: 50
branky: Holub 4, Chalánek 3, Barák 1
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A mužstvo dospělých
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