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Mikulášské setkání

Dvojjazyčné písně, společné tvoření a obrázkové pexeso, které není
třeba překládat – to vše vyplnilo dnešní setkání žáků třetích tříd ze
základních škol v Dolní Poustevně a Sebnitz. Hlavními hrdiny tohoto
dopoledne zůstávají ale zcela jistě Mikuláš, anděl a čert. Obavy, radost
a překvapení se dalo vyčíst z očí našich žáků, kteří tuto trojici dobře
znají i z očí žáků z německé školy, kteří naši tradici neznají a zažijí setkání s čertem většinou poprvé v životě. Tento zážitek mnozí jistě dlouho
nezapomenou, ale díky všem společným aktivitám a dobrému obědu
ve školní jídelně určitě přijmou i další naše pozvání. Děkuji všem, kteří přispěli k příjemné atmosféře této akce: paní Janě Bryndové, Petře
Kalčíkové, Městu Dolní Poustevna, paní obchodnici Van a samozřejmě
Mikulášovi, čertovi a andělovi.
M. Králová

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ

Jako již tradičně, poslední den v roce v 18.00 hodin, vítáme Nový rok.
Každým rokem jsme mile překvapeni, jak je tato událost vítána a hojně
navštěvována. I v roce 2019 jsme si nemysleli, že může dorazit ještě více
diváků, než tomu bylo v roce předešlém a přeci se to podařilo. Tímto
patří vám všem velký dík. Další úžasná akce, kterou svým krásným ohňostrojem podtrhla slečna Jolana Benešová.
Dovolte mi proto vám ještě jednou za celý městský úřad popřát
KRÁSNÝ, ZDRAVÝ A ŠŤASNÝ NOVÝ ROK 2020.
Robert Holec, starosta města

MIKULÁŠ S ČERTEM A ANDĚLEM

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 naši mateřskou školu navštívily pro tento den
známé postavy. Děti v přestrojení za čertíky, anděly i Mikuláše se již
od rána, třebaže s trochou strachu, těšily na příchod čerta s Mikulášem
a andělem. Děti nejen zazpívaly, přednesly básničky a zacvičily si s čertem, ale hlavně slíbily, že budou poslušné a hodné alespoň do Vánoc.
Za to dostaly děti od Mikuláše balíčky s dobrotami. Díky za sladkosti
a ovoce, které sponzorsky zajistili někteří vietnamští rodiče a pan Miga.
JJ

PRODEJ KAPRŮ

V pondělí 23. 12. se na dvoře uskutečnil historicky první prodej vánočních kaprů. Celá myšlenka vznikla na základě usnadnění našim občanům nákup této klasické štědrovečerní dobroty. Velké díky za pomoc
patří pánům Josefům, Benešovi a Zajícovi, kteří do prodeje vnesli velký kus profesionality, bez nich bychom těžko tak velký zájem o nákup
zvládli. Další díky patří všem zaměstnancům úřadu, kteří se na prodeji
podíleli. Trocha čísel na závěr, za pondělní den se prodalo téměř půl tuny
rybí pochoutky, kterou jsme objednali ze sádek Doksy.
Robert Holec, starosta města

Dětské hřiště KRTEČEK

Prosíme všechny občany našeho města, kteří si neváží práce ostatních
a ničí majetek, nechť se nad sebou zamyslí. Fotodokumentace v příštím
čísle.
Robert Holec, starosta města
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

JUBILANTI V PROSINCI

17. prosince se na městském úřadě konalo setkání pana starosty
Roberta Holce s jubilanty, kteří v tomto měsíci oslavili své významné
výročí narozenin. Pozvání přijala paní Eva Bucková, dále jsme popřáli
paní Anně Mitscherlingové a Christě Fišarové. Oslavenkyně obdržely
kytice, gratulaci s finančním dárkem a knihu o historii Dolní Poustevny.
Všem přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti a těšíme se na další
pravidelná setkání v roce 2020.
RP

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna

ČÍSLO NA CALL
CENTRUM SčVaK
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

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

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. 1. 2020
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
18. – 19. 1. 2020
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343

LOUTKOVÉ DIVADLO

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

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)

INFORMAČNÍ
CENTRUM

ZUBNÍ LÉKAŘ

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

tel.730 157 572
petr3kral@seznam.cz

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Denise Hrotíkové za poskytnutí fotografie, která byla použita k vytvoření kapesních kalendářů 2020.
Městský úřad DP

25. – 26. 1. 2020
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
412 519 622
1. – 2. 2. 2020
MUDr. Hana Škařupová
Teplická 1850 Děčín IV
412 531 330

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

velitel JSDH Dolní Poustevna
725 066 526

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

BEZPLATNÁ LINKA
ČEZ

Zastupitelstvo města
Dolní Poustevna bude zasedat
v pondělí 27. 1. 2020 v 17:30
v zasedací místnosti na úřadě.

800 850 860
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S KNIHOU DO ŽIVOTA

Projekt byl realizován v deseti samostatných čtenářských lekcích (1 x měsíčně mimo letní prázdniny) v prostorách Základní školy 1. stupně v Dolní Poustevně,
v Městské knihovně a v T-klubu Loutkového divadla.
Motivačním prvkem se stala celoroční Výzva – činnost,
kdy nezávisle na sobě a bez konkurenční soutěživosti děti plnily úkoly, které vyplynuly z každé lekce. Na základě splnění zadaného úkolu získaly „Čtenářské odznaky“ a možnost, vybrat si knihu do třídní
knihovny. V měsíci srpnu 2019 proběhl v Dolní Poustevně akreditovaný kurz pro lektory a knihovnici v rámci realizace projektu. Osmihodinový kurz seznámil účastníky s tím, jakým způsobem vést čtenářský klub a jakými aktivitami jej naplnit. Nabídl způsoby a cesty
k rozvíjení dětského čtenářství a vytváření živého společenství nad
knihou. Mimo jiné prakticky představil dílnu čtení jako základ klubové práce. Při posledním letošním setkání, tzn. na vánoční besídce dne
16. 12. 2019, navštívil čtenářský klub na přání dětí policista nadpraporčík Martin
Kuchař, který dětem názorně
předvedl a popsal svou práci,
a děti si mohly sami vyzkoušet jak se snímají otisky prstů. Na oplátku mu vyprávěly
děti své zážitky a poznatky
z čtenářského klubu.
Iveta Malá
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Všechny školkové děti a žáci 1. třídy si navodili tu správnou adventní náladu zhlédnutím hudebního představení paní Čemusové. Příběh
o narození Ježíška se spoustou nám známých koled byl doprovázen nejen hrou na dětské hudební nástroje, ale i pohybem a rytmizací a divadelní dekorací. Součástí byly i ukázky z České mše vánoční od J. J. Ryby.
J. J.

PODĚKOVÁNÍ
Léta letí a já jsem se 24. 12. 2019 dožila kulatého jubilea. Chtěla bych poděkovat všem, kteří přišli s gratulací. Jmenovitě Městskému úřadu za pěkné posezení u pana starosty, kde jsem byla bohužel sama, další oslavenci
nedorazili. Tak jsem si to řádně užila. Dále klubu důchodců, na které nemám vůbec čas, ač mě to jako důchodce mrzí. Také s gratulací přišli bývalí
spolupracovníci ze ZŠ. Byla jsem tomu ráda, i když jsem slavit nechtěla.
Spoustu osobních gratulací jsem dostala prostřednictvím médií. Je milé,
když lidé z města, ve kterém žiji 50 let, si vzpomenou na“ staruchu“ Bucinu.
Vím, že můj čas se krátí, a přesto se pokouším být stále aktivní. Narodila
jsem se na Marketě, takže jsem stále Poustevňák, do dnešního dne tam
žijí lidé, kteří mě vozili v kočárku. Takže jsem opravdu člověk, který žije
stále tam, kde se narodil. Přeji všem hodně zdraví a pohody v roce 2020,
a jistě se příští rok opět někde sejdeme na akcích, které město v hojném
počtu pořádá. I za to jsem vděčná, že se občas mohu zúčastnit. Děkuji
moc.
Eva Bucková

VÁNOČNÍ AKADEMIE
13. 12. 2019 se
v Centru setkávání
konala již tradiční vánoční akademie, kterou pořádá ZŠ Gabriely Pelechové. Jelikož
letošní datum vyšlo na
pátek třináctého, nesla
se akademie i v tomto duchu a všechna
vystoupení
uváděla
černá kočka. A bylo se
na co dívat – tragické
vánoční koledy, které vůbec nedopadly tragicky, ochutnávka cukroví
pečeného v pátek třináctého (řádně pálivé), moderní adaptace Erbenovy básně Vodník, veršovaná pohádka Červená Karkulka, silvestrovský
tanec, vánoční přání zaznělo v písni zpívané v angličtině a akademii uzavřelo divadelní představení s názvem Čertovská škola.

VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční
koncert,
který se uskutečnil
17. 12., byl zároveň
i poslední akcí roku
2019 v Centru setkávání. Vánoční písně,
skladby a básně předvedli flétnisté, klavíristé, zpěváci, pěvecký soubor a recitační
kroužek Drak.

Roční bilance v Centru setkávání
PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU
HVĚZDOU
Na závěr našeho týdenního plánu s názvem „Adventní čas, už je tu
zas“ na nás v pátek 29. 11. čekalo milé představení v Centru setkávání.

V roce 2019 proběhlo v Centru setkávání celkem 31 akcí. Počet návštěvníků, kteří Centrum setkávání během celého roku navštívili, byl
2086. I nadále je funkční facebooková stránka Centrum setkávání Dolní
Poustevna, kde jsou k nalezení základní informace, fotodokumentace
z uskutečněných akcí i upozornění na akce následující, či případné změny v otevírací době.

Poustevník
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ADVENT V DRÁŽĎANECH
Poslední
čtvrté
setkání ze stávajícího projektu Odmalička se uskutečnilo v pondělí 9. 12.
2019. Vlakem jsme
se s deseti předškoláky vypravili do
adventně vyzdobeného města Drážďany, v Heidenau
k nám přistoupilo
deset
německých
dětí. Společně jsme
prošli Pražskou ulicí
na náměstí plné svátečně vyzdobených
stánků. Prvním překvapením pro děti byla jízda vláčkem. Poté jsme se
přesunuli k zámku a s průvodkyní hledali zámecký poklad. Po prohlídce
jsme se pak tramvají přesunuli k dalšímu překvapení, a to do restaurace.
Děti si pak formou bufetu mohly pochutnat na guláši, bramborovo
brokolicové kaši s rybičkou či těstovinách s rajčatovou omáčkou
a sýrem. Nechyběl ani předkrm v podobě zeleninového salátku a na
závěr zmrzlinový desert. Zkrátka poslední setkání proběhlo svátečně,
pohodově a kamarádsky. Další projekt, který chceme obě mateřské školy
podat v lednu, se ponese v duchu turistiky.
J. J.

ADVENTNÍ POSEZENÍ
Ve čtvrtek 12.
prosince se na obou
třídách sešlo celkem
dvacet dětí v doprovodu
rodičů,
prarodičů i sourozenců k tradičnímu
adventnímu posezení. Společně jsme si
pokusili navodit tu
správnou vánoční
pohodu
zpíváním
vánočních písní a koled, hrou na hudební nástroje, vánočními hádankami, básničkami s pohybem. Do her se zapojili i rodiče, vytvořili jsme
adventní věnec a svěřili jsme se se svými vánočními přáními. U stolečků
si poté mohli všichni vytvořit vánoční dekoraci – stromečky, andělíčky,
ozdobu, svíčku, adventní věnec, svícen, skřítka. Pro rodiče děti dopoledne připravily jednohubky a oříškové kuličky. Dospěláci se také snažili
a donesli spoustu dobrůtek. Opravdovou adventní pohodu jsme podtrhli ochutnávkou, teplým čajem a příjemným klábosením.
J. J.

Akce ZŠ v lednu

6. 1. 2020 nástup do školy po vánočních prázdninách
20. 1.

školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek

24. 1.

Den otevřených dveří gymnázia Fridricha Schillera
v Pirně (14.00 – 18.00 hodin)

30. 1.

pololetní vysvědčení

31. 1.

jednodenní pololetní prázdniny

PŘIŠEL JEŽÍŠEK
V pondělí 16. 12. jsme netrpělivě jako každý rok očekávali návštěvu
Ježíška. Třída Sluníček byla od rána uzavřena, jen okýnko zůstalo pro
Ježíška otevřené. Po společné svačince u Berušek jsme nedočkavě čekali
na zazvonění zvonečku, který nám oznámí, že už tu byl Ježíšek. A opravdu nás navštívil a přinesl nám spoustu nových hraček, stavebnic, didak-
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tických pomůcek, knížek, výtvarných i sportovních pomůcek. Na každé
dítě čekalo ještě jedno překvapení, malý dáreček, který si odnese domů.
Za dárečky jsme nejen poděkovali, ale i zazpívali vánoční písničky. Po
spravedlivém dělení přišlo na řadu vyzkoušení hraček na třídách. K vánoční atmosféře přispěla i ochutnávka cukrovíček.
J. J.

REKONSTRUKCE V ZŠ
Během podzimních měsíců 2019 došlo v budově 1. stupně základní
školy k výměně oken a úpravě vestibulu. Stálo to nemálo peněz i fyzických a psychických sil, ale výsledek stojí za to – nejen po estetické stránce. Už první zkušenosti jsou dobré. Snížil se hluk zvenčí, tepelná izolace
se jistě projeví - hlavní úsporu ukáže účet za topení - a vlastní údržba
a mytí oken je nesrovnatelně jednodušší.
Slova díků patří především zřizovateli Městu Dolní Poustevna, které
akci zafinancovalo, dále zaměstnancům firem SAMAT i NEZMAR, kteří
ve škole pracovali, ale také pracovitým uklízečkám a pedagogům, kteří
zvládali výuku
i zajištění bezpečnosti žáků
v náhradních
prostorách. Na
druhém stupni
základní školy
se na podzim
také budovalo a od ledna
mohou žáci na
výuku chemie,
fyziky a přírodopisu využívat
moderní
odbornou učebnu.
Tuto akci také finančně zajistilo Město a pracovala zde firma SPECIALISTA. Interiéry obou školních budov si bude veřejnost moci prohlédnout
a také pochválit během Dne otevřených dveří v úterý 31. března 2020.
Mgr. Olga Diessnerová, ŘŠ
Učebna fyziky, chemie a přírodopisu, rozpočet cca 1,5 mil. Kč, z toho
dotace 600 tis z MMR (ministerstvo pro místní rozvoj). I. st. ZŠ rekonstrukce vestibulu a výměna oken rozpočet 3,5 mil. Kč, z toho dotace
2,5 mil. Kč z MMR.
Robert Holec, starosta města

ŠPAČKOŠ
Základní škola se přihlásila do soutěže ŠPAČKOŠ. Sbíráme špačky (zbytky pastelek a tužek) o max. délce 8cm. Na konci února 2020
zašleme špačky do společnosti KOH - I - NOOR, která odmění nejúspěšnější školy hodnotnými cenami. Ze zbytků pastelek chráněná dílna vytvoří umělecká díla, která se mají objevit v Českém domě v Tokiu
během olympiády. Zapojte se s námi do prospěšné aktivity, společně
shromažďujme pastelky na konci jejich životnosti. Sběrné místo je na
I. a II. stupni ZŠ.
Hana Tesaříková
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Vánoční turnaj v sálové kopané
Dne 25. 12. se v naší městské sportovní hale konal již tradiční vánoční turnaj v sálové kopané. Přihlášeno bylo původně 10 týmů, nicméně
nakonec se zúčastnilo turnaje týmů pouze 8. V přátelské vánoční atmosféře, hracím systémem každý s každým a dobou trvání jednoho zápasu 10 minut, byla k vidění opravdu slušná fotbalová podívaná, mnoho
krásných branek i kuriózních momentů.
Celý turnaj nakonec zaslouženě ovládl domácí tým Hooligans, který
si se 17 body a celkovým skóre 24:1 odnesl krásný zbrusu nový putovní
pohár a také 2 individuální ceny.
Obrovské poděkování patří organizátorům Davidu Galbavému a Janu
Svačinovi, zapisovatelce p. Andree Kramerové, dále rozhodčímu celého turnaje p. Jarischovi a v neposlední řadě dámám z restaurace, paní
Pokorné, Koblihové a Vaníčkové, které se o všechny po celou dobu perfektně staraly.
Celkové pořadí:
1. Hooligans (Dolní Poustevna), 2. Alt Ehrenberg (Staré Křečany),
3. Racek (Lipová u Šluknova), 4. Fučigang (Velký Šenov), 5. FK Dolní
Poustevna, 6. Funky monkey (Dolní Poustevna), 7. Mary Jane (Dolní
Poustevna), 8. Malá píva (Dolní Poustevna).
Individuální ceny:
Nejlepší brankář: Hoffman Jiří (Hooligans)
Nejlepší střelec: Šafránek Štepán (Hooligans)
Nejlepší hráč: Fišer Václav (Racek)
Slanina Josef

5

Naším cílem bylo postavit v lese „družinový krmelec“. Děkujeme panu
P. Kalčíkovi za poskytnutý materiál a panu J. Štěpánovi za odborné vyrobení parádního krmelce. Děti se pak podílely na posledních úpravách
a hlavně na takzvaném „zakrmení“. Děkujeme tedy i rodičům za suché
pečivo, jablka, mrkev, kaštany a doufáme, že si zvěř k novému krmelišti
našla cestu třeba zrovna na Štědrý den.
Věra Madunická

Rockfest Gulášch

28. 12. 2019 uspořádal
softballový
oddíl North Star ve
spolupráci s Městským úřadem Dolní
Poustevna a Klangmanufaktur
Sebnitz
tradiční Rockfest Gulášch. V nabouchaném
Nároďáku se nejprve
představili Wolfs Gang
z Vlčí Hory, po nich
nastoupili mimoňští Na Knop Company. Bohužel se nám na poslední chvíli omluvila německá skupina Morlas Memoria z důvodu onemocnění zpěvačky. To nám bylo celkem líto, neboť před dvěma lety
na Čtverci byli dost dobří. Druhou část večera otevřeli tradiční tahouni
místních fanoušků - Krleš. O půl dvanácté vystoupil na podium hlavní
tahák večera – Rammstein CZ s perfektní hudební a na efekty hodně
bohatou šou. Rockový fanoušek si opět přišel na své. O zvuk a vyplnění
pauz mezi kapelami se jako tradičně staral DJ Čápik a o zahnání žízně
a hladu (tradičním výborným gulášem) osazenstvo Fajn Klubu. Akce se
zdařila a všichni se těší za rok zase na Gulášch.
RK

Bridž v Poustevně

Vítěz turnaje: Hooligans Dolní Poustevna

Družinový krmelec
Prosincová výprava školní družiny do lesa se nesla v duchu pomoci
zvěři přežít zimní měsíce.

14. 12. 2019 se konal
v Národním domě předvánoční turnaj v bridži.
Opět se k nám sjeli hráči
až z Teplic, Ústí nad Labem, Děčína, nově i žáci
z Mikulášovic a samozřejmě i domácí hráči
z Poustevny (Král, Bednář, Klaban, Salaba, Tesařík, Tesaříková). Turnaj
měl výborné obsazení,
někteří hráči jsou v celostátním měřítku nositeli bronzového regionálního mistra, což znamená,
že dokázali své umění na různých, i mezinárodních soutěžích. Poustevna se stává oblíbenou destinací pro hráče bridže pro svou pohostinnost
i krásné prostředí, ve kterém se turnaje hrají. Kromě Národního domu
se už hrálo i v našem kostelíku i v Loutkáči, a všechna prostředí se účastníkům velmi líbila. Můžeme jen potvrdit, že naše turnaje patří organizací i prostředím mezi nejlepší, které jsme dosud navštívili. Výsledek
nebyl tak důležitý, naše poustevenské dvojice rozhodně nepropadly, jen
pro zajímavost, zvítězil pár bridžistů, kterému v součtu věku obou hráčů
bylo 170 let. Nejmladšímu páru (žáci ze základní školy v Mikulášovicích) naopak 28 let a to je na bridži to nejkouzelnější, že mohou hrát
proti sobě pradědečkové s pravnoučaty.
Vladimír Tesařík

AKCE NA LEDEN

16. 1. Kurz společenské etikety v Centru setkávání od 17:00 hodin
17. 1. – 31. 1. Výstava fotografií Fair Play v Centru setkávání
18. 1. 3. Společenský ples v Národním domě od 20:00 hodin
19. 1. 3. Kolo kurzu háčkování v Loutkovém divadle od 14:00 hodin
25. 1. Turnaj dětí ve fotbale – O pohár města ve sportovní hale
1. 2. Střelecký závod Polární liška na Čtverci

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Hodinářova dcera
Kate Morton
Je horké léto roku 1862 a na
březích Temže u Birchwood
Manor se vylodí skupinka
mladých umělců pod vedením
talentovaného Edwarda Radcliffa. Mají plán: strávit léto
v odloučení a hledat inspiraci
pro svou tvorbu. Jejich pobyt
se jim však nečekaně zkrátí. Jednoho dne najdou jednu
ženu z jejich skupinky zastřelenou a druhá není k nalezení.
Přitom zmizelo cenné dědictví
a život Edwarda Radcliffa se
ocitl v troskách. Uplynulo sto
padesát let a Elodie Winslowová, mladá londýnská archivářka, nachází podivnou koženou
brašnu, která obsahuje dvě
zdánlivě spolu nesouvisející
věci: vybledlou fotografii zatčené ženy ve viktoriánském
oblečení a skicář obsahující
kresbu dvojdomku u řeky. Proč
se Birchwood Manor Elodie
tak líbí? A kdo je ta krásná
žena na fotografii? Jaká tajemství skrývá?

Jasmínčina zvířátka:
Štěňátko Mráček
Helen Peters
Když Jasmínka najde v křoví
malého opuštěného pejska, je
chudáček tak slabý a hubený,
že ani nedokáže stát. Jasmínka ho pojmenuje Mráček a za
pomoci maminky veterinářky
se jí ho povede uzdravit. Jenže nejhůř se hojí zraněná psí
dušička. Mráček se bojí lidí,
zvlášť mužů, a vrčí na ně.
A mít zlého psa si na farmě,
kam každou chvíli někdo

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
Horní Poustevna č. p. 40
407 82 Dolní Poustevna
www.ichp.cz

Srdečně Vás zveme
na výstavu fotografií

 Vernisáž se uskuteční v pátek 17. 1. 2020 ve 14:00 hod.
v Centru setkávání Dolní Poustevna
 Výstava bude přístupná od 17. 1. do 31. 1. 2020
každé pondělí, středu a pátek od 14:00 do 17:00 hod.
sobota od 11:00 do 16:00 hod. (každý lichý týden)
 Výstava bude zpestřena výrobky z Dílny u Markétky, které si bude
možno zakoupit

VSTUP ZDARMA

leden 2020
přijede, nemůžou dovolit.
Ačkoli Mráček dělá velké
pokroky při výcviku, zdá se,
že bude muset z domu. Ale pak
se Jasmínka dostane do hodně
nepříjemné a nebezpečné
situace – a pejsek má příležitost
jí všechnu tu péči oplatit…
Od hospody k hospodě
Markéta Zahradníková,
Jaroslav Sapík
Zpověď oblíbeného českého
kuchaře: Jaroslav Sapík žil
vždycky naplno a mockrát riskoval. Po dědovi je rebel, po
mamince ranař a po babičce
lidumil. Přiznává, že je pod
pantoflem, ale nic by na tom
neměnil. Podle čeho si vybíral
ženu a jaký má recept na šťastné manželství? Co dělá dobrou
hospodu a který host je mu
nejmilejší? Koho nejvíc nesnáší a kde je nejšťastnější? Proč
mu kolegové z branže nadávají
a komu nejvíc závidí? Kniha
Od hospody k hospodě vám
poodkryje soukromí muže, jenž
nikdy neztrácí humor a pro peprné slovo nejde daleko. Zjistíte, jak zpětně vnímá dobu za
socialismu i po něm, co je pro
něj v mezilidských vztazích
i v byznyse nejdůležitější nebo
třeba jak zní hostinské desatero. Na konci knihy najdete samozřejmě i recepty a fotografie, Jarda je uvařil speciálně pro
tuto příležitost. Vybíral dlouho
a pečlivě, nakonec zůstaly jen
jeho nejmilejší.

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

Kostel sv. Archanděla
Michaela v Dolní
Poustevně
sobota - mše sv. s nedělní platností 19.00 /květen - září/, 18.00
/říjen - duben/
úterý - 8.30 adorace a modlitba
růžence (v postní době křížová
cesta), 9.00 mše svatá

leden 2020
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22. ročník Mikulášského turnaje mladších
přípravek s obhajobou třetího místa

Dne 7. 12. 2019 se ve sportovní hale v Mikulášovicích konal již
22. ročník tradičního Mikulášského turnaje mladších přípravek. Tohoto
turnaje se naše mladší přípravka pravidelně účastní. Čert, Mikuláš, sladké odměny, krásné ceny a krásné zážitky, to byl 22. ročník vyhlášeného
turnaje.
Na tento turnaj jsme odjížděli celkem s deseti dětmi naší mladší přípravky, což bohužel nestačilo na sestavení dvou soutěžních týmů. Po
dohodě s pořadateli byl sestaven speciální tým Šluknovska, kde děti
z Dolní Poustevny byly doplněny o hráče pořádajících Mikulášovic.
Družstvo FK Dolní Poustevna bylo nalosováno do velmi silné skupiny
A, družstvo Šluknovska s poustevenskými nadějemi do skupiny B.
Skupina A
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V rámci závěrečného vyhodnocení turnaje jsme za třetí místo obdrželi nádherný pohár, nový míč, bronzové medaile a mnoho sladkostí.
Překvapením bylo i vyhlášení individuálních cen turnaje, kde nejlepší
hráčkou byla vyhlášena Karolína Hauserová z Dolní Poustevny a nejlepším brankářem Tomáš Čácha z Dolní Poustevny. Oba si převzali diplom
a malé fotbalové trofeje. A nakonec tradičně fotka s cenami, s čertem
a Mikulášem. Chválím všechny děti za odvedené sportovní výkony.
Zdeněk Hauser, trenér mladší přípravky FK Dolní Poustevna

FK Dolní Poustevna – FK Varnsdorf
2: 1 branky Karolína Hauserová, Jan Čácha
FK Dolní Poustevna – FK Mikulášovice 1 0: 3
FK Dolní Poustevna – TJ Sp. Jiříkov
3: 1 branky Karolína Hauserová – 2, Nina Ungrová 1
Ve skupině A jsme obsadili druhé místo s celkem 6-ti body a skóre
5: 5. Ve vyřazovací fázi turnaje nastoupíme proti družstvu Mikulášovice 2.
Skupina B
Šluknovsko – FK Rumburk 		
0: 2
Šluknovsko – Mikulášovice 2 		
0: 2
Šluknovsko - SK Plaston Šluknov 		
0: 6
Ve skupině B jsme obsadili poslední čtvrté místo s celkem 0 body
a skóre 0: 10. Ve vyřazovací fázi turnaje nastoupíme proti suverénnímu
družstvu Mikulášovice 1.
Vyřazovací fáze turnaje:
FK Dolní Poustevna
FK Dolní Poustevna – FK Mikulášovice 2 3: 0 branky Karolína Hauserová 2, Jan Čácha 1
Semifinále
FK Dolní Poustevna - TJ Sp. Jiříkov
0: 2
o 3. místo
FK Dolní Poustevna – FK Varnsdorf
1: 1, na penalty 3: 2
branky Jan Čácha 2 x, Štěpán Ungr 1 x, Karolína Hauserová 1 x
Družstvo FK Dolní Poustevna obsadilo po zajímavém penaltovém
rozstřelu celkové třetí místo v turnaji.
Šluknovsko
Šluknovsko – Mikulášovice 1 		
0:6
Kombinované družstvo Šluknovska obsadilo na turnaji celkové osmé
místo.
Turnaj hodnotím velice kladně. Jednak pořadatelsky dobře zvládnutý
a vynikající výkony všech aktérů turnaje.
Družstvo FK Dolní Poustevna
Dobře odehraný turnaj, škoda ztráty koncentrace (příchod čerta a Mikuláše do sportovní haly) před semifinálovým zápasem. Prohra s Jiříkovem, tj. s družstvem, kterého jsme suverénně přehráli v základní skupině, hodně mrzí. Boj o třetí místo proti družstvu z Varnsdorfu byl velikou
fotbalovou bitvou, kde po nerozhodném výsledku nám třetí místo zajistily všechny tři proměněné penaltové kopy (Karolína Hauserová, Ján
Čácha a Štěpán Ungr).
Turnaj odehráli: FK Dolní Poustevna – Tomáš Čácha, Jan Čácha, Štěpán Ungr, Samuel Bureš,
Karolína Hauserová, Nina Ungrová
Střelci branek: Karolína Hauserová 6 branek, Jan Čácha 4 branky,
Nina Ungrová 1 branka, Štěpán Ungr 1 branka
Družstvo Šluknovska
Družstvo sestavené z našich benjamínků a doplněné hráči
Mikulášovic. Turnaj všichni odehráli v celé hrací době, prakticky tvrdý
křest ohněm. A nezklamali. Bojovali, a to se cení. První ostrý start pro
Evičku Královou.
Turnaj odehráli: Šluknovsko – Jan Salaba, Miroslav Hamák, Eva
Králová, Sebastian Štancl

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
27. 12. 2019 pořádal Tenisový klub Dolní Poustevna vánoční turnaj
ve stolním tenise, který měl vysokou úroveň. Zúčastnilo se 13 mužů
a 6 žen. První místo žen obhájila Alena Karpíšková, první místo mužů
obsadil Josef Slanina. Hrály se také čtyřhry, které vyhrála dvojice Petr
Král, Daniel Jarish. Ke kvalitě sportovních výkonů přispěly i nové stoly,
které pro vybavení sportovní haly zakoupil Městský úřad, za což organizátoři ještě jednou děkují.
Zdeňka Micková
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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. 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

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař –
MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra – Jitka Nedvědová
Dolní Poustevna
PO – 11:00 – 15:00 sestra
ÚT – 07:00 -12.30 sestra
08.30 - 10.30 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

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

