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TOUR DE FEMININ S PRÉMIÍ V DOLNÍ POUSTEVNĚ
Možná si mnozí z nás ani neuvědomují jaká obrovská prestiž to je, že tak významný sportovní
podnik projíždí právě naším městem. Ano mezinárodní etapový cyklistický závod žen „Tour
de feminin“ je zařazen do světového poháru

a na startu se tradičně objevují desítky závodnic
z celého světa. V návaznosti na Mistrovství světa
a Olympijské hry se tady pak můžete setkat se
skutečnými hvězdami, to vše podle toho jaký
je jejich plán přípravy před těmito sportovními

Na slavnostním předávání cen v cíli první etapy předával vítězce originální
keramický pohár z dílny Jana Krále starosta Dolní Poustevny Vladimír Tesařík.

ASISTENTI PREVENCE
KRIMINALITY
S našimi asistenty prevence kriminality se můžete setkat především v problémových lokalitách
našeho města, jako je park, nádraží, hřiště, Centrum setkávání apod. V současné době jsou vnímáni jako velký přínos pro naše město a díky nim
došlo k vyřešení několika kriminálních deliktů.
Asistenti mají za úkol přispívat k ochraně osob
a majetku, vykonávat pochůzkovou činnost
s cílem snížení rizika páchání trestné činnosti či přestupků, dohlížet na čistotu veřejného
prostranství a dodržování občanského soužití.
Ve spolupráci se strážníkem, mentorem projektu

PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto,
dovolte, abych formou poděkování ocenila mimořádný zákrok pracovníka Vašeho města – asistenta prevence kriminality pana Davida Leva.
Váš pracovník pan David Lev o svátku dne 8. 5.
2015, v době svého volna, v Dolní Poustevně
zaregistroval podezřelý obchod mezi místním
obchodníkem a turistou ze SRN. Přestože byl
v obchodě se svými příbuznými za jiným účelem,
po předání sáčku mezi obchodníkem a turistou
ze SRN následoval kupujícího z ochodu ven, zde
se mu představil jako asistent prevence kriminality města Dolní Poustevna, vyzval jej k setrvání

vrcholy. Letos jsme v našem městě opět měli tu
čest a závodnice zde proťaly cílovou pásku jedné
z rychlostních prémií. Prémii pro sebe získala Holanďanka Natalie Van Gogh jedna z nejstarších
závodnic letošního tour.

Vítězka poustevenské prénie Holanďanka Natalie Van Gogh hájící barvy
teamu Mix Parkhotel Valkenburg.

panem Jiřím Gajdošem, zprostředkovávat komunikaci obyvatel s institucemi, které působí v oblasti bezpečnosti.
Jedním z asistentů je i pan David Lev. Přes výběrové řízení se stal asistentem a tuto práci vykonává s nadšením. Jak nám sám sdělil, práce ho
naplňuje a dává velké zkušenosti. „Myslím, že
pro děti jsme příkladem, že mohou něco dokázat a nabádáme je se lépe chovat tím, že je poučíme a vysvětlíme jim danou věc. Některým je
to bohužel nutné vysvětlovat několikrát, proto si
myslím, že asistent v ulicích je rozhodně přínosný,“ sdělil.
Druhým členem skupiny je Kristína Lišková.
Ta tuto práci vykonává prvním rokem, místní
lokalitu a místní lidi velmi dobře zná. Před touto prací byla zaměstnána několik let na pozici
VPP u města Dolní Poustevna. I díky ní se hřiště

za Národním domem proměnilo v klidnou lokalitu, kde se již nemusí rodiče bát nechat své děti
zasportovat.
Asistenti prevence kriminality jsou obrovským
přínosem, pod dohledem mentora pana Gajdoše
spolupracují a školí se s asistenty z okolních měst,
učí se navzájem a prevenci s represí se snaží spojit.
Autory hanlivých zpráv na facebooku bychom
chtěli vyzvat, aby si uvědomili, co tato práce
ve skutečnosti obnáší. Neustálé stížnosti, psychický nátlak lidí, opovržení, pochůzky v dešti
i v parnu nejsou žádnou zábavou. Je to zodpovědné a fyzicky i psychicky náročné zaměstnání.
Možná by se výše uvedení autoři mohli, po dohodě s asistenty, jedné takové několikahodinové
směny zúčastnit, aby poznali, jak je tato práce
náročná a pro naše město důležitá.
Iveta Malá

na místě do příjezdu Policie ČR, zkontaktoval
hlídku Policie ČR a s turistou ze SRN vyčkal na její
příjezd.
Prošetřením celé věci se ukázalo, že Váš pracovník David Lev je mimořádně vnímavým a že skutečně obchod, který vnímal jako podezřelý, byl
prodejem drogy zvané pervitin. Díky jeho zákroku došlo k zadokumentování přečinu - Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy dle § 283 odst. 1)
trestního zákoníku, za který obchodníkovi z Dolní Poustevny hrozí trest odnětí svobody v délce 1
rok až 5 let. Ve věci nyní probíhá přípravné trestní
řízení proti tomuto obchodníkovi, které vede 2.
oddělení obecné kriminality SKPV v Rumburku.
Bez činnosti Vašeho asistenta prevence krimina-

lity by tento trestný čin nebylo možné zadokumentovat a pachatel by unikl potrestání.
Tento případ je důkazem toho, že činnost asistentů prevence kriminality má smysl a je přínosem pro jednotlivá města a bezpečnostní situaci
v nich. Tento případ je také důkazem, že město
Dolní Poustevna společně s mentorem asistentů
prevence kriminality panem Jiřím Gajdošem vybralo ze svých občanů vhodného adepta na tento úkol a pro tento úkol jej dobře připravilo a motivovalo. Věřím, že jistě najdete vhodnou formu
ocenění jeho činu v rámci Vaší kompetence.
plk. JUDr. Alice Zemanová
Vedoucí Územního odboru Děčín
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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
kultura@dolnipoustevna.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00 (každý lichý týden)
Od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015 otevřeno
každou sobotu 11:00 – 16:00.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Vilémovská 126, 407 82 Dolní Poustevna
INFORMAČNÍ MÍSTNOST
středa 14:00- 16:00
(prodej propagačních materiálů, výpůjčka
knih a časopisů, přístup na internet)

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

INZERCE
JEDNOTA, SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO V
RAKOVNÍKU, OTEVÍRÁ DNE 1. 9. 2015
PRODEJNU V DOLNÍ POUSTEVNĚ,
VILÉMOVSKÁ 426

ČÍSLO NA CALL CENTRUM SČVK
Uvádím číslo na Call centrum společnosti
SČVK, 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

MOBILNÍ KANCELÁŘ SČVK
Termín mobilní kanceláře platí v srpnu
pouze pro 5. 8. od 13:00 - 15:30 na dvoře
městského úřadu. Termín pro 19. 8. je
zrušen.

DODATEK K AKTIVITÁM
Reakce na článek Ing. Jemelky „Odpadové hospodářství na Šluknovsku bude problém“ v čísle
7/2015.
Článek Ing. Jemelky doplňuji o několik údajů:
V závěru článku autor uvádí, že v důsledku údajné neexistence krajské koncepce odpadového
hospodářství nelze v této oblasti dosáhnout
na dotace z Operačního programu Životní prostředí. Takový závěr je mylný.
Ústecký kraj disponuje platným plánem odpadového hospodářství, jehož závazná část byla
vyhlášena vyhláškou Ústeckého kraje č.1/2005
ze dne 26.1.2005 a jehož platnost byla prodloužena vyhláškou Ústeckého kraje č.1/2014 ze dne
25.6.2014 do konce roku 2016. V současné době
pracuje odbor životního prostředí a zemědělství
krajského úřadu na novém dokumentu s platností pro období 2016-2025. Není tedy pravdou,
že by obcím Šluknovska měla bránit v získání dotace v oblasti odpadového hospodářství neexistence krajské koncepce.

SETKÁNÍ RODIČŮ
A PŘÁTEL ŠKOLY
V červnu jsme se sešli na prvním setkání rodičů a přátel školy v Loutkáči. Cílem bylo jen tak
si povídat o vzdělávání a výchově našich dětí,
o literatuře a ﬁlmech na dané téma, podělit se
o zkušenosti a třeba se inspirovat. Rodiče a přátelé školy by se však dali spočítat na prstech jedné ruky. Využily jsme tedy přítomnosti zástupců
ZŠ a jejího vedení a naše klábosení se zvrhlo
v otázky a odpovědi, které se týkaly konkrétně
dolnopoustevenské ZŠ.
Zajímalo nás, zda je možné, aby se děti učily v ZŠ
jako hlavní cizí jazyk od 3. třídy němčinu a angličtinu by přibíraly jako druhý jazyk od 7. třídy.
S angličtinou se denně setkáváme na počítačích,
ve ﬁlmech a hudbě, obvykle si s ní vystačíme
při domluvě na dovolené. Uvědomujeme si, že
mimo náš region je její znalost téměř nutností. Pohraničí je však speciﬁcká oblast. Kdo má
srovnání se způsobem života tady a životem
za Šébrem, dá mi jistě za pravdu. Koupaliště, nejbližší supermarket, zimní sporty... to vše najdete
u německých sousedů. Stojíme o to, abychom
mohli využívat nemocnici v Sebnitz. Ale budeme se umět domluvit?... Co je však nejdůležitější,
to je vysoká nezaměstnanost v našem regionu.
Přitom možnost pracovat s důstojnou mzdou
se otvírá za hranicemi. My si však dobrovolně
zavíráme dveře svou neznalostí německého jazyka. Mimochodem zájem je i z druhé strany.
V březnu přijel jazyk sousedů a dvaceti procent
obyvatel Unie do Libereckého kraje osobně ob-

ODPOSLECHNUTO
V ČASE LETNÍM

Další věc. Utlumení provozu skládky v Rožanech
je výlučně věcí jejího provozovatele. Její další
provozování za současných podmínek není pravděpodobně v souladu s jeho podnikatelským
záměrem. Odpad se vozí na skládku Volfartice.
Podle předběžných výsledků nákladových analýz prováděných krajským úřadem v rámci prací
na novém plánu odpadového hospodářství se
přechod na skládku
Volfartice neprojevil v nákladech obcí Šluknovska v průměru nijak dramaticky. I v roce 2014
patřily náklady těchto obcí na likvidaci směsného komunálního odpadu v rámci kraje k průměru a pohybovaly se zhruba v rozmezí 300
do 1400 Kč za rok, v průměru však kolem 700 Kč
na obyvatele za rok. Rovněž aktuální přepravní
vzdálenost k náhradnímu zařízení ve Volfarticích
se v měřítku kraje ani v měřítku celostátním nejeví nijak mimořádnou, byť z pohledu našeho
regionu může být její nárůst relativně významný. Skutečnost, že se skládka nachází na území
sousedního kraje, nehraje ve smyslu právním ani
obchodním žádnou roli.
Mgr. Petr Vomáčka - člen Rady Ústeckého kraje
hajovat velvyslanec Spolkové republiky Německo Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven. (Celý
článek:
http://liberec.idnes.cz/liberec-navstivil-nemecky-velvyslanec-dyb-/liberec-zpravy.
aspx?c=A150324_083231_liberec-zpravy_tm)
Při výuce by se jistě dalo využít partnerství s německou školou, při setkávání s německými kamarády by se děti přirozeně učily, nabízí se také
řada projektů vzájemné spolupráce a setkávání.
Nenapadá mě žádný argument, proč nedat zde,
na hranicích s Německem, přednost německému jazyku. Snad jen, že v současné době střední
školy v okolí vyučují hlavně angličtinu. Není ale
důvod, aby stejně na tyto žáky nezareagovaly střední školy a nezačaly vyučovat němčinu.
Nebo je dokonce možnost studia v Německu.
Díky „Loutkáči“ máme možnost navštěvovat alespoň kurzy, které, přestože za příznivou cenu,
však nejsou pro všechny ﬁnančně dostupné.
Nebo se po malých krůčcích učit na výletech
a exkurzích. Pro rodiče - příznivce němčiny plánujeme setkání, kde by se dozvěděli více o možnostech vzdělávání a pracovního uplatnění v Německu.
Dalším tématem byla výuka matematiky na prvním stupni metodou profesora Hejného. V čem
je tato metoda jedinečná? „Naše metoda rozvíjí
nejen matematiku, ale také obecně intelekt, sociální nebo komunikační schopnosti,“ tak ji velmi
jednoduše popsal sám prof. Hejný. Po prázdninách chystáme seminář, na kterém se rodiče mohou s touto zajímavou metodou seznámit.
Máme i další plány... a těšíme se na všechny názory rodičů i poustevenských obyvatel, kterým
není vzdělání dětí lhostejné. Hezký zbytek prázdnin :-)
Dana Sádovská
menší bazén. Za peníze, které určitě projekty
toho nereálného nesmyslu stály, by jistě alespoň
malé koupaliště bylo.
(v samoobsluze v době červencových veder).

PRODLUŽTE SI LÉTO

* Ten váš společenský život vám tedy závidíme.
Už jsme u vás byli na pochodu Severní stopa,
na pravém a veselém masopustním pochodu
vesnicí a teď fascinující průjezd Matýskářů. To se
musí vidět. A prý i společně pálíte čarodějnice.
(rodině lufťáků jistě odpustíme, že nevědí, že
jsme městem)

*Informace o tom jak je kde co v různých zařízeních otevřeno zveřejňované každý měsíc v Poustevníku mají jistě svůj význam. Ale mělo by se
i zveřejňovat, kdy je kde nějaká dovolená. Aby si
například mohl člověk zajít včas ke svému lékaři
před jeho dovolenou a nemusel pak jezdit jinam,
nebo aby si včas koupil léky.
(před zdravotním střediskem).

Cestovní agentura Ing. Špaček, Dolní
Poustevna, Karlínská, nabízí na měsíc
září desetidenní zájezdy do Pakoštane a
na ostrov Pag na chorvatském Jadranu.
Cena za dopravu a ubytování do 3.000 Kč
za osobu. Též do L. Adriana v Itálii. Bližší
informace osobně nebo na 604 995 891, či
na spacek2411@seznam.cz

*Myslel jsem, že se ta paní Skřápková mýlí, když
v Poustevníku píše, že už se nelze v rybníku v Karlíně koupat. Ale asi to je pravda, byť do něj bylo
tolik investováno. Ale proboha, to opravdu ten,
kdo nemá možnost někam vyjet autem, nemá
ani možnost se v Poustevně vykoupat? Pamatuji, jak jsme byli informováni dřívějším vedením
města o výstavbě Centra volného času včetně
krytého stadionu s velkou kapacitou a s hotelem. Ve skutečnosti naše děti nemají ani třeba

*To je supervlak! Paráda. Člověk sedne v Sebnitz
do vlaku, za pět minut je na nádraží v Poustevně,
přímo proti dveřím z vagonu jsou dveře do nádražní restaurace, kde točí vynikající pivo. Posedí s dobrými českými i německými kamarády
a za dvě a půl hodiny přijede od Rumburku opět
vlak a člověk je na to šup doma.
(kamarád ze Sebnitz na trati Děčín Bad Schandau -D.Poustevna -Rumburk)
odposlechl Pavel Špaček
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RECYKLACE
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí.
Loni občané odevzdali k recyklaci 101 televizí,
20 monitorů a 399 kg drobného elektra. Snaha
obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certiﬁkát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. 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 vytřídili 101 televizí, 20 monitorů
a 399 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
28,58 MWh elektřiny, 1 040, 28 litrů ropy, 132,27
m3 vody a 1,37 tun primárních surovin. Navíc

jsme snížili emise skleníkových plynů o 6,87
tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů
o 25,27 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostřed, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku ﬁnální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.

SKLENĚNÁ POPELNICE
Na zámečku Větruše byly ve čtvrtek 25. června
vyhlášeny výsledky tradiční soutěže měst a obcí
Ústeckého kraje ve třídění odpadu Skleněná popelnice 2015. Vyhlašovatelem soutěže je Ústecký kraj. Město Dolní Poustevna se umístilo na 6.
místě.

Konečné umístění v kategorii města:
1. Loučná pod Klínovcem, 2. Ročov, 3. Úštěk, 4.
Brozany nad Ohří, 5. Libochovice, 6. Dolní Poustevna, 7. Krásná Lípa, 8. Kadaň, 9. Roudnice nad
Labem, 10. Litoměřice.

PRÁCE POKRAČUJÍ
I VE VEDRECH
Teploty mnohdy přesahující 35 stupňů Celsia.
I při těchto někdy až extrémních podmínkách
zaměstnanci MÚ a pracovníci VPP provádějí
údržbu a zkrášlování našeho města a přilehlých pozemků. Provádějí převážně práce
týkající se sekání pozemků v celém katastru
města, ale také plení chodníků, pomníků, cest,
atd. Dále pak údržby a opravy na městském
majetku. Zároveň probíhají lesní práce -jako
vyžínání pasek a příprava a rozvoz palivového
dřeva občanům. Na závěr mého krátkého, ale
snad výstižného článku, bych chtěl poděkovat občanům za mnohdy kladné ohlasy na mé
rozdělování prací pro zaměstnance MÚ a pracovníky VPP. Rád bych tímto vyzval občany
našeho města, aby se s nápady nebo nespokojenostmi obraceli na mě. Rád si vyslechnu
každý názor, ať kritiku či pochvalu nebo nápad na zkrášlení našeho města.
Jiří Brůna

PODĚKOVÁNÍ
Myslivecké sdružení Skřivánčí vrch děkuje sponzorům, díky kterým mohlo pro žáky
I. stupně základní školy uspořádat dne
12.6.2015 tradiční Den myslivosti: Město Dolní Poustevna, M. Sluťák, P. Hauschild ml., J. Bílek st., H.Tomková.
Za MS J. Bednář

DOMÁCÍ PRÁCE
Hledáme manuálně zručné lidi pro kusovou
výrobu modelů. TEL: 721 603 887

KONCERT V CS

U příležitosti narozenin Standy Barka uspořádalo 28. 6. 2015 město Dolní Poustevna a LS
Pomněnka v Centru setkávání kytarový koncert. Společně se Standou Barkem vystoupili
další vynikající muzikanti – Jaroslav Olin Nejezchleba, Michal Müller a Norbi Kovacs, jimž
aplaudovalo 49 diváků.

INFORMACE NA WEBU
Na městských webových a facebookových
stránkách je k dohledání další množství informací obsáhlejšího typu. Z poslední doby
je to například několikastránkové odborné
zpracování o problému kanalizace a informací k připojení, které zpracoval pan Zdeněk
Hauser, příloha v pdf o změně jízdního řádu
od září 2015, zápisy ze zasedání zastupitelstva
a mnoho dalšího.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města Dolní Poustevna bude
zasedat ve středu 12. 8. 2015 v 17:30.
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BAŠŤÁCI A HUSITÉ
Chtěl bych prostřednictvím tohoto článku
poděkovat organizátorům z Fajnu za husitské
oslavy. Celé odpoledne začalo u památníku
Mistra Jana Husa důstojným proslovem paní
Marcely Králové a končilo u Fajnu, kde byla
zábava jak pro děti, tak i pro dospělé. Husitské slavnosti byly první svého druhu v našem
městě a opět se ukázala skvělá akceschopnost
„Bašťáků“. Před mnoha lety kluci Baštovi vtrhli k nám do Poustevny podobně jako husité,
když dobývali Evropu. Okázale, hlasitě, nezapomenutelně a s doprovodem obav místních
občanů. Dnes jsou Bašťáci tím největším organizátorem sportovně-společenských akcí.

ROCKFEST ČTVEREC
V sobotu 4. 7. se konal na Čtverci tradiční 29.
ročník rockfestu Čtverec - nejstarší akce tohoto druhu v republice. V nelidském vedru a za
účasti více jak čtyř stovek milovníků rocku
z okolí i z daleka se představilo devět kapel.
Osou celé akce byla oslava 25 let existence

srpen 2015
Během roku pořádají turnaje v tradičních
i netradičních sportovních odvětvích, jako například - fotbálek, nohejbal, plážový volejbal,
vodní fotbal, pétanque, retro-lyžařský závod,
hokej, apod. Jsou pořadateli nebo spolupořadateli plesů, zabíjačkových dnů a spousty jiných forem zábavy. Letošní masopustní
oslavy i husitské slavnosti potvrdily, že jestli je
tady někdo, kdo se do takových akcí spolehlivě a vždy zapojí, jsou to Bašťáci. Jejich velkým
pozitivem také je, že se do každé akce zapojí
i bez ohledu na politickou situaci ve městě.
Jsou totiž pro každou srandu, a proto věřím,
že občané města jí s nimi zažijí ještě hodně.
Vladimír Tesařík - starosta

Krleš, v jejímž rámci se představilo několik
bývalých zpěvaček a muzikantů. Nejen německou část publika zase bavil Rammstein
revival se svojí ohňovou show. Festival trval
do pozdních nočních hodin a opět proběhl
bez problémů. Na akci se podílelo i město Dolní Poustevna, ale poděkování patří i obci Staré
Křečany a Vilémov, jakož i všem ostatním, kteří
se na pořádání Čtverce nějak podíleli.

UMÍME MĚSTU
DOLNÍ POUSTEVNA
POMOCI
Před velmi krátkou dobou se naše společnost

dozvěděla, že město Dolní Poustevna a jeho
vedení je zatahováno do pochybné výstavby
další čerpací stanice a prodejny drahého a luxusního zboží. Výsledkem je, že nedojde k rozvoji města, ale k jeho dalšímu zchudnutí, když
peníze z prodejů potečou pouze do Prahy
a zahraničí. Na druhé straně jsme vedení města nabídli rozvojový program s cílem přinést
výrobní produkty a služby, které by přinesly
městu další zaměstnání a peníze, které by zde
zůstaly. V nabídce je 15 mil. KČ mezd, 5 mil. KČ
pomoci během 10 let, sponzorské dary ve výši
přes 100 tisíc KČ ročně, likvidaci vyhořelého
domu České spořitelny, využití areálu Izopol,
otevření marketu u čerpací stanice s prodejem českých potravin a jiného sortimentu pro
české občany a další! Bohužel o tuto reálnou
nabídku trvalého rozvoje města a jeho bohatnutí není zájem. Proč?
V měsíci červenci 2015 společnost PASOIL
s.r.o. Most poskytla obci Vilémov sponzorský
ﬁnanční dar k realizaci kulturních akcí. O podobný nabízený dar neprojevilo město Dolní
Poustevna zájem. Proč? Jakou sponzorskou
pomoc poskytli ostatní podnikatelé Dolní
Poustevně?
Vedení společnosti PASOIL s.r.o. Most

HUSITSKÉ SLAVNOSTI
Pomník Jana Husa
V kronice našeho města založené 20. září roku
1950 zapsal kronikář p. Brůna následující:
Dr. Karel Bulíř, technický referent, nechal vytesat kameníky Františkem Součkem a Josefem Kubátem pomník Mistra Jana Husa a ten
byl následně postaven na zahradě č.p. 116.
Otázka je, proč byl umístěn právě sem. Údajně zde byla modlitebna církve Husitské a to
v prostorách bývalých školních dílen. Lubomír
Minichbauer spolu s Jaroslavem Režem v publikaci Kamenné památky v Dolní Poustevně
a okolí uvádějí, že se jedná o novější poválečnou památku vybudovanou z původního
žulového překladu mostu. Pomník je vysoký,
zdobený rýhami, ve své horní části pak zkosený. Tento kamenný kvádr stojí na nízkém
soklu a nese bronzovou tabulku s proﬁlem
Mistra Jana Husa. V prostřední části pak najdeme nápis, který uvedl dnešní slavnosti: Miluj
pravdu, prav pravdu a braň pravdy až do smrti. M. J. Hus. Před tímto pomníkem stával dříve
na menším kameni také kalich, z něhož zbyl
dnes, bohužel, pouze jeho základ.
Marcela Králová

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Krlešáci slaví pětadvacet

158 – Policie České republiky
155 - Záchranná služba
150 – Hasiči
112 – Jednotné ev. č. tísňového volání

srpen 2015
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ROZLOUČENÍ
S DEVÁTOU TŘÍDOU
Každý rok se koná slavnostní předávání vysvědčení žákům devátých tříd v Centru setkávání,
kam jsou zváni rodiče, paní ředitelka s paní zástupkyní, pan starosta. Ani letos tomu nebylo
jinak. Dojemná atmosféra, hrdí rodiče, žáci, kteří
se loučili se základní školou. Žákům bylo předáno nejen jejich poslední vysvědčení, ale také
pamětní list a zvoneček, kterým jsme si na závěr
naposledy zazvonili. Mnoho úspěchů, milí „deváťáci“.
Bc. Dana Tobišková

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Je čas udělat dětem pá, pá.

Školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. 9. 2015.
Noví prvňáčci budou pasováni na školáky v 8.00
hodin v Centru setkávání, odkud se společně
přemístí do školy. Na ostatní žáky se těší třídní
učitelé ve třídách.
Olga Diessnerová

ŠKOLNÍ AKADEMIE 2015
Ve čtvrtek 25. června se uskutečnila tradiční závěrečná školní akademie žáků Základní školy.
Žáci s učiteli pilovali svá vystoupení tak, aby se
rodičům a všem přítomným předvedli v tom nejlepším světle. Každé vystoupení bylo originální,
nápadité a povedené. Na závěr, jako každý rok,
se s naší školou, učiteli, školníky loučili žáci deváté třídy. Všem žákům i učitelům patří velké poděkování za píli, snahu a trpělivost při nacvičování
svých vystoupení.
Bc. Dana Tobišková

ŽELEZNIČNÍ VÝSTAVA
Ve dnech 4.7. - 12. 7. 2015 proběhla ve vestibulu nádraží v Dolní Poustevně výstava k prvnímu
výročí znovuotevření železniční tratě mezi Dolní
Poustevnou a Sebnitz. Vystaveny byly již historické železniční exponáty týkající se železnice.
Celou výstavu zorganizoval pan Dieter Hesse,
bývalý nádražák z Neustadtu. K vidění byly plány, dokumenty a nespočet historických fotograﬁí. V roce 2014 tomu bylo 110 let od prvního
zprovoznění zdejší tratě. Rovněž budova nádraží
byla dokončena v roce 1904. Ve své době plnila
svůj účel a české dráhy ji plně využívaly. Bohužel
velice málo investovaly do její údržby. Rakouský
císař by zaplakal!
V pondělí 6. 7. se sešli na výstavě zaměstnanci české a německé dráhy, kteří se mezi sebou
znají a vzájemně spolupracují. Bilancovali roční

zkušenosti, úspěchy i nedostatky na trati. Ne
všechny vlakové spoje fungují dle představ cestujících. Zaslechl jsem od německých cestujících
poznámku, že s českým personálem na dráze je
radost cestovat. Je velmi ochotný a sympatický.
V pátek 10. 7. proběhlo setkání lidí, kteří demonstrativně „bojovali“ proti vrchnosti. Je známo, že
v jistých politických kruzích nebyl zájem o zprovoznění tratě. Lid zvítězil !
4. 7. po sedmnácté hodině hráli na rádiu Sever
všem, kteří se zasloužili o znovuotevření tratě
píseň od Greenhorns Oranžový expres. Tímto
děkujeme.
Výstavu navštívily i děti ze zdejší mateřské školky. Byl jsem překvapen zvídavostí a zájmem dětí
o naši výstavu. Zájem o výstavu nebyl dle představ pana vystavovatele, ale přesto se přišlo podívat okolo 350 lidí, převážně z německé strany.
Snad proto, že v Poustevně probíhalo současně
několik dalších zdařilých akcí. Pan Hesse doda-

tečně děkuje všem, kteří přispěli dobovými fotograﬁemi, pohledy a informacemi. Radost mu
udělal pan Tobiška úžasnými fotomateriály, které
mu daroval a bývalý starosta pan Jemelka svou
návštěvou a osobním darem k tématice výstavy.
Připomeňme si, že letos je tomu 111 let od zprovoznění železnice Mikulášovice - Dolní Poustevna - Sebnitz. V roce 1930 projížděl Dolní Poustevnou rychlík Praha - Rumburk - Dráždany. V místní
výtopně se roztápělo denně 12 lokomotiv. Dnes
alespoň poděkujeme všem, kteří se zasloužili
o znovuzprovoznění železničního spojení se
Sebnitz. Cesta vlakem do Děčína trvá o 1,5 hodiny méně přes Německo než přes Rumburk. Pohodlně a rychle se dostaneme do Prahy, Drážďan
i za krásami Českého Švýcarska.
Petr Kuchař

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Vandenberg Philipp - Zapomenutý pergamen
Historický román o krásné Afře, která zachrání život
podivínskému staviteli katedrál Ulrichovi z Ensingenu. Zamilují se do sebe. Záhy nato ale zemře stavitelova žena a Afru nařknou z čarodějnictví. V nejvyšší
nouzi si vzpomene na tajemnou skříňku, kterou jí
kdysi zanechal otec s tím, že obsah skříňky jí sice může přinést
bohatství, ale zároveň uvrhnout do zkázy celý západní svět...
Patterson James - Deníček šílený holky
Cuckoo Clarková je ve všech směrech naprosto
praštěná puberťačka, která žije se svou pěstounkou
a obklopuje se samými podivnými existencemi, jako
je ona sama. A tak se rozhodne psát si deník, kde
všechno kolem sebe podrobně popíše.
Zillmer Hans-Joachim - Omyly v dějinách země
Poušť místo Středozemního moře, prales na Sahaře
a světová nadvláda dinosaurů: pravěk byl včera. ...
Tato kniha patrně změní naše vědomí, nebot‘ předkládá materiál, který zpochybňuje základní pilíře
našeho vědeckého obrazu světa.
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POLOLETNÍ BILANCE
První pololetí roku 2015 v Centru setkávání
se dá hodnotit jako poměrně velmi úspěšné.
Od dubna došlo k rozšíření otevírací doby,
a to o pátky, soboty od června do září a liché
soboty ve zbylém ročním období. Za první
půlrok letošního roku proběhlo v kostelíku
25 akcí - šest besed, jeden seminář, šest svateb, tři koncerty, dvě výstavy, jedno divadelní představení, projednání územního plánu.
Dále pak již osvědčené akce jako Šňůra života,
školní akademie, vítání občánků, slavnostní
předání vysvědčení deváťákům a kostelík posloužil i jako kontrolní stanoviště jedné trasy
Severní stopy. Co se týká počtu návštěvníků,
během prvního pololetí jich Centrem setkávání prošlo 1638 plus 3 psi.

SAD
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo
se zúčastnili několika brigád v obecní části
sadu, který byl po několikaletém neudržování ve velmi zanedbaném stavu. Práce budou
pokračovat i v dalších měsících a tak věřím,
že se k nám ještě pár spoluobčanů připojí.
Společnými silami jsme schopní přebudovat
naše město na lepší místo k žití a ne jenom čekat, kde nám někde něco spadne „zadarmo“
do klína.
Radek Sádovský

VÝSTAVA
Výstavu amatérských fotograﬁí EXPEDICE
FOTUPO a fotograﬁí z výletů Turisticko – záchranářského kroužku v Centru setkávání navštívilo 281 návštěvníků.

STŘÍPKY ČASU ROK 1972
V roce 1972 se v Dolní Poustevně narodilo 49
občanů, zemřelo 19 občanů.
10. ledna byly vybroušeny parkety ve velkém sále Národního domu.
3. února vypukl v jednom domě v Horní Poustevně požár od zazděného trámu v komíně.
Za tři dny v tomtéž domě nalezen mrtvý muž.
Na pomoc zemědělství a výživě bylo dodáno Státnímu nákupu od drobných držitelů
nosnic 6584 kusů vajec, od myslivců 59 kg
zvěřiny a od včelařů 1411 kg medu. Při
sklizní brambor bylo odpracováno 2540
brigádnických hodin.
V Dolní Poustevně bylo potaženo asfaltem
45 km obecních komunikací a zbudován most
přes potok u č. p. 2. Na Nové Vísce byla dokončena demolice kaple a rovněž dokončeny
územní práce budování požární nádrže.
Občany, dětmi a společenskými organizacemi bylo sebráno a zadáno do místní sběrny 171 200 kg železného šrotu, 5570 kg
textilií, 68 810 kg papíru, 3770 kg barevných kovů a 627 kusů králičích kožek. Národnímu hospodářství tak bylo odevzdáno
sběru v hodnotě 68 052 Kčs.
(čerpáno z místní kroniky
psané panem Karlem Brůnou)

21. SRPEN 1968 V DOLNÍ POUSTEVNĚ
Duchem Pražského jara žila i Dolní Poustevna už
od počátku roku 1968 stejně jako celá republika.
Byl vítán odchod nepopulárního Antonína Novotného a jeho nahrazení sympatickým Alexandrem Dubčekem, příchod dalších uznávaných
osobností, stále více se hovořilo o obrodném
procesu, o potřebě socialismu s lidskou tváří.
I v naší obci se konala shromáždění, z kterých
putovaly na příslušná místa rezoluce s podporou nové politiky, později i s odmítáním neobjektivních hodnocení událostí a cílů naší politiky
zeměmi „socialistického tábora“ zasílané na příslušná diplomatická zastoupení. Lidé se stále
více zapojovali do veřejného života a snažili se
uplatnit právo na spolurozhodování.
To platilo i o Centroﬂoru, který měl sídlo podnikového ředitelství v Dolní Poustevně. Sem se
sbíhaly informace ze závodů, které měl tento
poměrně velký a významný exportní podnik
ve Šluknovském výběžku, v Děčíně, v Netolicích
v jižních Čechách, v Olešnici na Moravě i v Praze.
Hodně se jednalo, diskutovalo, ale i pracovalo lidé chodili na mimořádné směny, chtěli pomoci
republice.
1. května byl poprvé prvomájový průvod nepovinný a asi nikdy dříve na něm nebyla tak velká
účast. V průvodu se objevovala do té doby nemyslitelná hesla jako T.G.M Pravda vítězí, Stejná
práva všem, Pryč s cenzurou. Večer 20. srpna
jsme seděli s několika kamarády na odborném
učilišti, kde jsem již rok pracoval jako ředitel.
Samozřejmě se diskutovalo hlavně o politice,
o tom, jak sýčkové a panikáři stále straší, že to
„Brežněv tak nenechá a že sem vtrhnou.“ Domnívali jsme se, že si potlačení demokratického
vývoje nemůže nikdo dovolit. V noci jsem se
několikrát probudil a byl překvapen, protože večer bylo jasné nebe, hřměním. Nejednalo se ale
o bouřku. Ráno mne budila zástupkyně se slovy
„Vojska Sovětského svazu a dalších států Varšavské smlouvy obsazují naše území“. To hřmění
způsobila letadla a sovětská bojová vozidla projíždějící po Drážďance.
Ulice Dolní Poustevny už byly od rána plné lidí.
Každý sháněl informace. S kolegy jsme odešli

na MNV a byl nám umožněn, bez velkého nadšení tehdejšího předsedy, přístup k místnímu rozhlasu. Vysílali jsme všechny především z Prahy
získané zprávy i příspěvky občanů, pomáhali organizovat, uklidňovat. Děvčata z učiliště pronikla
přes první drátěný plot na mostě - dnešním přechodu do BRD - a vyvěsila směrem do Sebnitz
velký plakát s nápisem Warum (Proč?). Odpověď
na sebe nenechala dlouho čekat, na německé
straně umístili tlampače, které stále vysílaly informaci o internacionální pomoci našemu lidu
ohroženému světovým imperialismem. Reakcí
Poustevny bylo rovněž umístění reproduktoru,
na budově kina, který likvidoval lživé zprávy
z druhé strany hranice, přehlušující muzikou.
Přes hranici byly přehazovány letáky v němčině,
vysvětlující vývoj u nás a neoprávněnost vstupu
cizích vojsk. Jiné byly posílány potokem.
I v následujících dnech se toho dělo hodně,
včetně neoprávněného vstupu komanda policie
z NDR, které drželo střelnými zbraněmi v šachu
naší hlídku pohraničního oddělení SNB a likvidovalo vyvěšené transparenty a umisťovalo různé
lživé tiskoviny.
Naši občané, stejně jako na jiných místech, stáli
vzácně při sobě, hodně z nich stále doufalo, že se
jedná o nedorozumění, omyl, že se vojska stáhnou. Ale po několika dnech se ozvaly tlampače
z NDR znovu a oznamovaly, že naši představitelé podepsali protokoly, které legalizovaly vstup
a další pobyt armád Varšavské smlouvy. Na jejich
omílané vysílání opět reagovala technika naše,
konkrétně smíchem Vlasty Buriána, nikdo nechtěl uvěřit. Za několik hodin však i naše oﬁciální
místa tuto kapitulaci potvrdila.
Pocit zmaru a zrady byl více než silný. Právem.
Období Pražského jara považuje hodně příslušníků starší generace za nejkrásnější období
svého života. Bohužel byl pokus o vybudování
spravedlivého demokratického státu, jaký dosud
nemá ve světě obdoby, 21. srpna 1968 hrubým
zločinným přepadením ukončen.
Pavel Špaček

DLUHOVÁ PORADNA
Mnohý z nás, ať už na vlastní kůži nebo ve svém
okolí, zažil tu situaci, kdy se splácení dluhů stává
problémem. Může za to často nereálný odhad
vlastních možností, nebo mimořádná událost,
a to zejména ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, rozvod nebo smrt v rodině.
Povíme Vám jeden krátký příběh ze života. Paní
M. byla vdaná, ale její manželství nebylo moc
šťastné, manžel byl o hodně starší, podnikal,
neustále byl mimo domov, své manželce se
nesvěřoval ani se s ní o ničem neradil. Paní M.
neměla o ﬁnanční situaci rodiny téměř žádné
informace. Každý měsíc dostala tři tisícovky
na jídlo a do ostatního jí prý nic není. Jednoho
dne lehl jejich domek popelem a manžel si pár
týdnů na to vzal život. Paní M. zůstala sama se
dvěma dětmi, bez peněz, v jednom pokojíku
u známých. Při vypořádání dědictví se dověděla,
že manžel udělal velké množství dluhů a že půlka těch dluhů je jejích, protože vznikly v době
manželství. Den ze dne byla tedy navíc ještě zadlužená a to částkou okolo 700 tisíc korun. Paní
M. nelenila a hledala si zaměstnání, podařilo se.
Z nepříliš vysokého příjmu se snažila splácet, co

jen šlo. Jenže všechny dluhy splácet nestačila
a ty rostly a rostly. K nám do poradny přišla asi tři
roky po smrti manžela, dluhy vyšplhaly na milion
a dvěstě tisíc, plat měla navíc obstavený exekutorem. Její situace vypadala tragicky. Nakonec se
řešení našlo, paní M. vstoupila do insolventního
řízení a bylo jí soudem povoleno oddlužení dle
insolventního zákona. Za pomoci rodiny splácí
povinné splátky, vychovává své dvě dcery a její
situace se celkově stabilizovala. Dnes jen lituje,
že nepřišla dříve, mohla si spoustu peněz ušetřit.
Z několikaleté zkušenosti v oblasti dluhového poradenství víme, že většina problémů má
své řešení, jen je třeba začít o problému mluvit
a snažit se to řešení hledat.
Máte-li ve svém okolí někoho, kdo se potýká
s dluhy, nebo s nimi máte problém vy sami, můžete navštívit naši poradnu v Rumburku, Třída 9.
Května 859, a to v pondělí 12,30-18 hod, úterý
9-14,30 hodin, středa 11-18 hodin, v této době je
poradenství zdarma.
Bohunka Slaná – vedoucí Dluhové poradny města Rumburk, tel. 606 671 827, e-mail ﬁnarcha1@
seznam.cz, www.ﬁnarcha.webnode.cz

BEACH CLUB MARINA BAR
5. 9. 2015 NAROZENINY A SELE NA ROŽNI – prostě pořádná Mariňácká
narozeninová párty u bazénu. Začátek v 13:00. Vstupné ﬂaška nebo šiška salámu.
12. 9. 2015 ZAVÍRÁK – všechno dojíst, dopít a poslední skok do bazénu.
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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 hodin
Žádáme občany, aby dodržovali úřední dny.
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek



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. Armády 228, Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý 07:00 – 12:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 07:00 – 12:00
Pátek 07:00 – 12:00
Odběry krve (úterý až pátek) 07:00 – 07:30

ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228, Dolní Poustevnatel. 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
Prosíme, aby se neobjednaní pacienti dostavili
nejpozději hodinu před koncem ordinace!!!

AKCE NA SRPEN 2015
6. 8. – 26. 8.

Prodejní výstava Dílna u Markétky v CS

SO 22. 8.

Turnaj v Beach volejbalu

22. 8.

Velká cena DP ve střelbě na baterii 53. ročník - Čtverec

SO 29. 8.

Turnaj v Petanque v Beach clubu

SO 29. 8.

Prázdninové loučení na rybárně

Rybáři

ÚT 1. 9.

Vítání prvňáčků v CS

ZŠ DP

SO 5. 9.

Tenisový turnaj Poustevenská smeč – dvouhra žen a mužů

DĚTSKÝ LÉKAŘ

IC Horní Poustevna, město DP
VO, HC Kanci
MS Jezevec
HC Kanci
pondělí

TJ, TO DP
úterý
čtvrtek

ZUBNÍ POHOTOVOST

pátek

8.- 9.8.2015

MUDr. Charvát Pavel

J.Š.Baara 692/26, Děčín V

412 507 588

15.- 16.8.2015

MUDr. Křemen Adolf

Teplická 270, Jílové u Děčína

412 550 343

22.- 23.8.2015

MUDr. Charvát Tomáš

U Přívozu 18/4, Děčín III

412 511 619

29.- 30.8.2015

MUDr. Milič Lukáš

Fügnerova 600/12, Děčín I

412 511 482

5.- 6.9.2015

MUDr. Křemenová Alena

Sokolská 129, Děčín IX

412 544 539

MUDr. Viktoria Talanov
Sestra: Jitka Nedvědová
tel. 412 397 197
tel.: 723 345 085
tel.: 725 072 223
ORDINAČNÍ HODINY
08:00 – 10:30 (lékař Dol. P.)
06:00 – 10:30 (sestra Dol. P.)
11:00 – 13:00 (lékař Vilémov)
11:00 – 14:00 (sestra Vilémov)
06:00 – 11:30 (sestra Vilémov)
12:00 – 14:00 (sestra Dol. P.)
08:00 – 10:00 (lékař Dol. P.)
06:00 – 12:00 (sestra Dol. P.)
06:00 – 12:30 (sestra Dol. P.)

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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