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DIAMANTOVÁ SVATBA

ČARODĚJNICE NARUBY

V sobotu 12. 9. 2020 obnovili v Centru setkávání v Dolní Poustevně svůj svatební slib manželé Kalubovi a následně oslavili diamantovou
svatbu.

V polovině září jsme v souladu s platným nařízením hygieniků a vlády ČR uspořádali loučení s létem. Kulturní akce s názvem Čarodějnice
naruby byla po dlouhé době první větší akcí pořádanou městem. Skvělé počasí, báječná hudba, spousta dobrot a dobré nálady, čarodějnické
doupě, kde se mohly děti fotit a nechat si namalovat obličej. Tím nám
začalo stále ještě letní odpoledne. Bohužel, místo toho, abychom se bavili, jak se akce vydařila a jak krásně jsme se rozloučili s létem, bude se
mluvit o nevydařeném konci, pokaženém partou alkoholem posílených
hrdinů a hrdinek, kteří si přišli vyříkávat své spory. Vše skončilo zásahem policie a příjezdem záchranné služby.
Jako město jsme rádi za každého jednoho občana, který se těchto akcí
zúčastní, ale toto důrazně odmítáme!!! Pár lidí dokázalo pokazit hezký
večer spoustě dalších. Je to veliká škoda.
Přesto všichni věříme, že další akce bude mít pohodový průběh a plno
dobré nálady až do konce. Poděkování patří všem pořadatelům – hasičům města, paní Kučerové, která malovala na obličej, skvělé kapele
K-Bend, prodejci cukrové vaty a v neposlední řadě všem zaměstnancům
městského úřadu.
Robert Holec starosta města

HNED DVĚ OCENĚNÍ
Zvěřinové konzervy, které vyrábíme v Dolní Poustevně, se dočkaly
dalšího ocenění. V pátek 11. 9. na Zahradě Čech získala ocenění Regionální potravina Ústeckého kraje Srnčí tokáň 66 % masa v kategorii ostatní. Tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo zemědělství. Z rukou primátora
pak převzal Hynek Jirman i ocenění Potravina kraje Přemysla oráče za
konzervu Divočák ve vlastní šťávě, která získala první místo v kategorii konzervy. Naše výrobky můžete zakoupit v Sadové 261, provozovna
Zvěřina Poustevna.
HJ

Přijďte pomoci
Úklid klestu, 24. 10. 2020, od 9:00 do 13:00 hodin. Místo: Lesní správa
Rumburk, revír Tanečnice.
Kontakt: Robin Sokol, telefon: 725 627 820, e-mail: robin.sokol@lesycr.cz. Více informací na www.klubnoveholesa.cz, mobilní aplikaci nebo
Lesní správě.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář
– M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

INFO K AKCÍM
Vzhledem ke stále se nezlepšující epidemiologické situaci se odkládají
setkání s jubilanty.
Vítání občánků je naplánováno na listopad. Uvidíme, zdali nám tuto
plánovanou akci situace s covidem-19 dovolí.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat panu starostovi Robertu
Holcovi za nádherný manželský slib, který pro nás připravil. Dále bychom chtěli poděkovat panu Jiřímu Brůnovi za ochotu, pomoc a dobré rady. A nesmíme zapomenout na báječné manžele Darinku a Karla
Bednářovi, kteří nám vždy ve všem pomohli a nikdy nás nenechali na
holičkách. Děkujeme
manželé Nenadálovi
Chtěla bych poděkovat mládeži FK Dolní Poustevna za krásnou
kytici a milá slova v rámci letního
fotbalového soustředění přípravek.
Udělali mi velkou radost a za rok se
na ně těším opět u nás.
Květa Hrdličková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 571
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

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

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

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

bEZPLATNÁ LINKA čez
800 850 860

LESY ČR
Volné pracovní místo
Pracovní místo: Technický pracovník –
ochrana lesa. Místo výkonu práce: LS Rumburk. Předpokládaný termín obsazení pracovního místa: 01. 11. 2020 nebo po dohodě. Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu
zasílejte elektronicky na lenka.volakova@lesycr.cz do 16. 10. 2020.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit,
a to bez udání důvodů. Odkaz na web Lesů ČR (https://lesycr.cz/volna-pracovni-mista/).

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY
Vážení klienti, od 1. 10. 2020 je otevírací doba pošty změněna. Pošta
Dolní Poustevna, Sadová 220, Dolní Poustevna, 407 82.
OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ:
od 11:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 18:00 hod
ÚTERÝ:
od 8:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod
STŘEDA:
od 11:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 18:00 hod
ČTVRTEK: od 8:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod
PÁTEK:
od 8:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod
SOBOTA, NEDĚLE: ZAVŘENO
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ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý 08:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek ZAVŘENO
Ordinujeme dle ordinačních
hodin po předchozí telefonické
domluvě.

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
Ordinujeme již v normálním režimu dle daných ordinačních hodin.

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

ZUBNÍ POHOTOVOST
10. – 11. 10. 2020
MDDr. Kadlecová Daniela
Teplická 1850/60A Děčín
412 531 330
17. – 18. 10. 2020
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská1863/7 DěčínVI
412 535 930
24. – 25. 10. 2020
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
412507 588
28.10. 2020
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7 Děčín VI
412 535 930
31.10. – 1.11.2020
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.
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PODĚKOVÁNÍ
Město Dolní Poustevna a Státní okresní archiv Děčín děkují panu
S. Kratinovi a V. Krejzovi za předání nalezených archiválií. Jedná se
o stavební plán k domu čp. 268 (ul. Za Dráhou), fotografie a propouštějící dekret ze služeb Zemského finančního úřadu pro finančníka Johanna Gustava Küchleho, který bydlel v Sebnitz (Dr. Steudner Straße
34) a doklad árijského původu, který museli mít za druhé světové války
všichni Němci. Dokumenty budou uloženy v archivním fondu «Město
Dolní Poustevna» v Děčíně a v muzeu Sebnitz.
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Komunikace
Na závěr ještě jedna rekonstrukce komunikace. V letošním roce byla
plánována oprava více silnic v našem městě. Bohužel, s příchodem pandemie a omezením daňových příjmů, jsme byli nuceni některé plány
lehce poupravit. Letos tedy dojde k opravě ulice Tyršova za zhruba 1 milion korun. V příštím roce budeme v opravách komunikací pokračovat.
Společně dodat životu barvu
Rekonstrukcí projde ještě v letošním roce kašna v parku. Ve spolupráci s dětmi z naší základní školy a dětmi z Německa, připravujeme návrh
nového vzhledu. S opravou pomůže i Honza Král, který připravuje nové
kachličky, kterými se část kašny obloží. Součástí bude i nový vodotrysk
a nové zábradlí. Připravujeme také osvětlení, abychom se na kašnu mohli chodit dívat i ve večerních hodinách. Spolufinancování přislíbila firma
WEA, zastoupená panem Jordánem a paní Böhme.
Za letošní rok je tedy v plánu investovat stejnou částku jako je jeden
celý městský roční rozpočet, necelých čtyřicet milionů korun. Stále to
není dost, stále je na čem pracovat, ale snažíme se alespoň postupnými
kroky naše malé město zvelebovat.
Robert Holec starosta města

OZNÁMENÍ SDH RUMBURK

INVESTIČNÍ AKCE V PLNÉM PROUDU
Letošní podzim bude ve znamení realizace velkých plánovaných akcí.
Sportovní hala
Zde jsme začali již v srpnu. Velmi nás limituje nařízení ministerstva
financí (MF) s ohledem k termínu dokončení. Práce probíhají téměř
každý den, včetně víkendů i svátků. S postupem prací jsme spokojeni
a jsme přesvědčeni, že podmínky MF stihneme naplnit beze zbytku. Dokončení prací bychom měli stihnout do jara. Sledujte prosím web města,
v průběhu měsíce října budeme vybírat barvu fasády a rádi si vyslechneme váš názor na předložené návrhy.
Chodník v ulici Nádražní
První polovina výstavby je zdárně za námi. I přes některé nutné změny a opravy jsem přesvědčený, že každý metr nového nebo zrekonstruovaného chodníku je velmi pozitivní. Zvyšujeme tím bezpečnost silničního provozu a především chodců. Kompletní dokončení je plánováno do
konce října. Dle posledního kontrolního dne bychom plánovaný termín
měli bez problémů stihnout. Z důvodu rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici došlo ke kácení lip. Vypracovali jsme nový osazovací plán
a požádali o další dotaci. Ještě do konce roku by měly být lípy nahrazeny
novou výsadbou stromů a keřů.
Hřbitovy a parky
Velmi zaslouženou a dlouho plánovanou rekonstrukcí prochází naše
hřbitovy v Dolní Poustevně a na Marketě. Součástí této akce je i malý
park u hlavní křižovatky a nově vznikající park v Horní Poustevně. Realizace za téměř osm milionů bude probíhat do konce roku a možná
i z kraje roku příštího (jak nám počasí dovolí). Součástí (mimo rozpočet) je i oplocení hřbitovů, na kterém začneme v součinnosti s realizací projektu pracovat. V letošním roce je plánováno oplotit zadní část
hřbitova v Dolní Poustevně. Dovolte, abych vás požádal o shovívavost.
Čekají nás listopadové Dušičky a postup prací je plánován tak, aby do
tohoto svátku byly cesty na hřbitovech hotové a nenarušili jsme tak jeho
klidný průběh.
Altány u hokejového hřiště a u školy G. Pelechové
I tato investice patří k letošním dotačním úspěchům. Do zimy by měly
probíhat přípravné práce a na jaře by na těchto místech měly vyrůst dva
krásné dřevěné altány. Projekt financovaný z ministerstva pro místní
rozvoj by měl být dokončen do května roku příštího.

Blíží se nám sychravé počasí a s ním spojený úklid zahrad a následné pálení materiálu, které má ale svá pravidla:
1. Velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době,
kdy je na místě přítomen dozor.
2. Při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné
ihned přerušit a oheň uhasit.
3. Místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde
budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu.
4. Místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních
látek.
5. Místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně.
6. Po dobu pěti dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení
pravidelně kontrolovat.
7. Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být
zataraseny.
8. Spalování klestí lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných
nebo hospodářských objektů.
9. Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti
osoby starší 18 let.

Ohláška elektronicky, nikdy na tísňovou
linku!
Oznámení hasičům lze uskutečnit e-mailem, přes formulář na webu
krajských hasičů či na telefonních číslech HZS kraje. Nikdy se neprovádí na tísňových linkách 112 nebo 150!

NOUZOVÝ STAV
Od 5. října do 18. října ministr zakázal vnitřní hromadné akce nad
10 lidí, u venkovních je limit 20 lidí. Zároveň ruší operní, muzikálová
a jiná představení, u nichž podle něj dochází k velkému šíření koronaviru. V restauraci u jednoho stolu bude moct sedět maximálně 6 lidí.
V obchodech žádná nová opatření nejsou. Profesionální sport se bude
hrát bez diváků, stejně tak nebudou probíhat velké koncerty. Obecně
budou zakázány aktivity spojené se zpěvem. Opery, muzikály jsou na
14 dnů zakázány. Základní školy jsou v provozu, ovšem mají zakázán
zpěv v hudební výchově a druhé stupně také tělesnou výchovu. Tělesná
výchova bude nahrazena pobytem venku. V rizikových oblastech podle
semaforu budou na 14 dnů uzavřeny střední školy a výuka bude probíhat online. Od 19. října bude limit 30 osob na pohřby i svatby. Záleží na
vývoji následující týdny, počet osob se může změnit.
Zdroj: Internet
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Nové parní konvektomaty ve školní jídelně
V polovině měsíce září byly v kuchyni mateřské školy i základní školy
nainstalovány nové parní konvektomaty. Díky zřizovateli (Město Dolní Poustevna), který zajistil prostředky z dotací Fondu Ústeckého kraje,
můžeme pro naše strávníky připravovat pokrmy kvalitněji a chutněji.
Poděkování také patří vedení školy za dofinancování potřebného příslušenství ke konvektomatům a zaměstnankyním kuchyně, které ve svém
volném čase absolvovaly čtyřhodinové školení a jsou již seznámeny
s tím, jak nejlépe využívat tuto moderní techniku.
Hana Tesaříková, vedoucí ŠJ
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jsme si nejen povídali o nutnosti chránit naší planetu Zemi, ale i hráli
a cvičili – vše na téma dopravní prostředky. Správné vybavení kola, nutnost nosit helmu, dávat na sebe pozor, poskytnout první pomoc, na jaké
číslo zavolat, to vše jsme zvládli před příjezdem našich poustevenských
hasičů. Pak již zahrada a parkoviště patřilo praktickému procvičování
dovedností – jízdě mezi překážkami, jízdě zručnosti na improvizované
křižovatce, poskytování první pomoci, prohlídka hasičského auta. Na
závěr jsme opět použili žebřík, abychom vylezli do školky. Poděkování
a poslední zamávání houkajícím hasičským autům ukončilo naše projektové dopoledne.
JJ

AKCE ŠKOLY V ŘÍJNU
8. 10.

schůzka školské rady

19. 10.

celoškolní projekt – Den bez aut

29. a 30. 10. podzimní prázdniny

OPĚT TENIS

RETROSTIPENDIUM – výzva pro
studenty
Studenti střední školy či učiliště se mohou přihlásit do retrostipendijního programu. Cílem programu je podpořit studenty tak, aby školu
úspěšně absolvovali. Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem v tísni rozděluje stipendia Nadace Albatros. Podmínkou schválení žádosti je,
že minimálně jeden z rodičů má pouze základní vzdělání.
Jak stipendium funguje?
Studenti po uzavření smlouvy musí dodržovat určité podmínky. Nejdůležitější z nich je prospěch. To znamená, že ze čtyř vybraných klíčových
předmětů nemají horší známku než za 3. Stejnou váhu má také nízká absence ve škole. Na pravidelných setkáních a při splnění podmínek, jsou
studentovi propláceny náklady v hodnotě 1000 Kč nebo 1 500 Kč měsíčně.
Na konci školního roku je možné získat bonus za výsledky ve výši 2000 Kč.
Aktuálně do programu přijímáme nové studenty. Noví studenti na další
školní rok 2020/2021 se nám mohou hlásit.
Kateřina Luňáková, kontakt 775 441 238
kariérová poradkyně

DEN BEZ AUT
Jako každý rok i letos se naše mateřská
škola připojila k oslavě Mezinárodního dne
bez aut. Již ráno spousta dětí přijela na svých
malých dopravních prostředcích. Ve třídě

29. srpna se uskutečnil na tenisových dvorcích 2. ročník MEMORIÁLU JINDŘIŠKY MITOŠINKOVÉ. Za příjemného počasí se u nás v Dolní Poustevně uskutečnil turnaj čtyřhry žen. Zúčastnilo se 8 párů vesměs
kvalitních hráček. Domácí byly čtyři páry a to je úžasné, jak se u nás
rozrůstá ženská členská základna. Vítězství si odnesly hráčky z České
Lípy, ale ve snaze a výkonech ani naše ženy nezaostávaly. Děkuji všem,
kteří pomáhali při průběhu turnaje a za sponzorství: Městskému úřadu,
Řeznictví Jolana Benešová a dalším.
Zdeňka Micková
(foto na straně 8)

Oznámení o provozu odběrového místa
COVID - 19
Vážení spoluobčané,
v případě, že Vás kontaktuje Krajská hygienická stanice (KHS)
a doporučí Vám odběr na COVID - 19 na našem pracovišti, je nutné
zavolat na telefonní číslo 722 402 941, kde se dozvíte datum a čas Vašeho odběru. Důvodem tohoto opatření je, že KHS Vám zadá pouze
elektronickou žádanku do systému, ale pro odběr je nutné předem
nachystat média pro odebraný vzorek a naplánovat další provozní
záležitosti. Děkujeme za spolupráci a dodržování pravidel.
Lužická nemocnice a poliklinika, a. s.

říjen 2020

Poustevník

VÝSTAVA KRESEB
Výstavu kreseb Dominika Humra v Loutkovém divadle navštívilo
přes 100 občanů města. Mohli jsme se na ní těšit pohledem na portréty
známých tuzemských a zahraničních osobností doplněných jejich citáty.
Dominikův nejoblíbenější interpret Michael Jackson zde byl vyobrazen
v několika exemplářích, na kterých je vidět vývoj uměleckého projevu.
Současně byla vystavena i jeho dílka z dětství. I když by si jeho tvorba jistě zasloužila lepší výstavní prostor, jsem potěšena, že mi svěřil své kresby
a mohla jsem je i tak vystavit v Loutkovém divadle, kde rozhodně nebyly
opomíjeny, nýbrž naopak byly ode všech návštěvníků výstavy chváleny.
Tímto bych chtěla
srdečně poděkovat Dominikovi
za to, že se s námi
podělil o své kresby a přeji mu do
budoucna neutuchající inspiraci
a chuť do další
tvorby.
Lucie Englerová,
knihovnice

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Energetičtí šmejdi stále v akci
Stále více se v praxi Poradny setkáváme s oběťmi tzv. energetických šmejdů. I přes snahy měst zakázat podomní prodeje zboží, ale
i služeb, kam dodávka energií patří. Prodejci se vnutí do domácností
nebo se snaží zákaz podomního prodeje obejít tak, že si telefonicky sjednají schůzku. Pak už stačí málo. Velmi přesvědčivou formou
prezentace přesvědčí, nejčastěji seniory, k okamžitému podpisu velmi výhodné smlouvy, která má ušetřit na platbách energie. Bohužel
pravda bývá opačná. Vybraní dodavatelé energie v lepším případě
dodrží stávající smlouvu u předchozího dodavatele, v horším předčasně ukončí tuto smlouvu a zahájí svou dodávku. Pokud chce klient
od nevýhodné smlouvy odstoupit, pak vyhrožují pokutami za nedodržení podmínek smlouvy. Člověk se cítí být v pasti. V první řadě je
nutné si uvědomit, že ceny energií sice na burze klesají, ale u dodavatelů se to může projevit až později. Proto nová smlouva nemusí být
výhodnější než ta stávající. V každé smlouvě najdete možnost obrátit
se na Energetický regulační úřad (ERÚ), kam se každoročně obrací tisíce lidí se stížnostmi na energetické šmejdy. Těmto pak může
být uložena pokuta. Základní pravidla, jak nenaletět energetickým
šmejdům, shrnuje Desatero ERÚ, které najdete na stránkách www.
eru.cz. Nenechte se nikým nutit do podpisu něčeho, o čem nic moc
nevíte. Vezměte si dostatek času nabídky dodavatelů prozkoumat
a porovnat. Poraďte se o změně s blízkými nebo zajděte do poradny.
Jestliže za energie platíte přijatelnou cenu, nemá smysl měnit dodavatele. Ceny lze také porovnat v internetovém srovnávači. Když už
podepíšete smlouvu v domácnosti, máte 14 dní na odstoupení od
této smlouvy. Nic však není ztraceno i po uplynutí této doby. Máte
šanci se ze smlouvy vyvázat, je to však složitější. Pokud nerozumíte
předloženým dokumentům, potřebujete je vysvětlit či si celou věc
promyslet, nepodepisujte a zajděte se poradit. Pomoci může nejen
rodina, ale i pracovníci naší poradny, kteří jsou vám nejen pro tyto
situace k dispozici. Posláním poradny je podpořit lidi v řešení obtížné životní situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno
zdarma, v 18 obcích Šluknovska. Na místě konzultace se domluvíte
s poradcem. Poradce kontaktujte na telefonních číslech: 777 291 359,
777 925 302.
Mgr. Romana Cupalová, sociální pracovnice, Kostka Krásná Lípa p.o.

Starostové ze Šluknovska jednali v Liberci
Výjezdní jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska se uskutečnilo v pátek v Liberci. Na programu byla návštěva zařízení pro termické zpracování odpadu – spalovna TERMIZO Liberec, a.s.
S provozem a možnostmi zařízení starosty seznámil předseda
představenstva Ing. Pavel Bernát. Ve vzájemné diskusi došlo i na
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problematiku nových odpadových zákonů, které prochází v tomto
čase Parlamentem ČR, a které jsou pro obce velmi nepříznivé, celou agendu odpadového hospodářství výrazně prodraží, jak obcím,
tak následně i občanům. Akcentují totiž zvýšení podílu třídění
(separace) oddělitelných složek ze směsného komunálního odpadu, aniž by výrazně tlačily na jejich další zpracování a využití. Je
smutnou realitou, že draze vytříděný odpad, především plast, končí
z 60–70 % zakopán do země na skládkách! Spalovna, ač je umístěna v samotném centru stotisícového krajského města, funguje bez
problémů a dodávkami tepla do přilehlé teplárny významně přispívá
do centrálního zásobování teplem v Liberci. Není bez zajímavosti,
že spalovna byla původně komunálním projektem. V současné době
obce Šluknovska zvažují vytvoření vlastní společnosti na svoz a likvidaci odpadů, po vzoru Šluknova či některých obcí v Libereckém
kraji. Další část jednání proběhla v Evropském domě, kde sídlí Euroregion NISA. Starosty přivítal předseda ERN, zároveň liberecký
hejtman pan Martin Půta. Ze strany starostů zaznělo mj. poděkování
za nezištnou výpomoc v době nouzového stavu, kdy Liberecký kraj
poskytl obcím na Šluknovsku desinfekci a osobní ochranné prostředky. Proběhla i krátká diskuse o připojení Šluknovska k Libereckému
kraji, ke kterému do šedesátých let již patřilo. V současné době vyjádřilo zájem o připojení i Mnichovo Hradiště a okolí. Činnost ERN
představil jednatel pan Ondřej Havlíček. Euroregion Neisse - Nisa
- Nysa je organizace působící v prostoru Trojzemí, tj. hraniční oblasti
mezi Spolkovou republikou Německo, Českou republikou a Polskou
republikou, které vzniklo na základě iniciační konference „Dreiländereck“ v Zittau v květnu 1991. Sdružení usiluje na svém území
o vytvoření společného, rozmanitého prostoru pro přeshraniční spolupráci. Sdružení usiluje o zlepšení výměny informací, přeshraniční
komunikace, zpracování a stanovení priorit rozvoje euroregionálního prostoru. Ze Šluknovska jsou členy tyto obce: Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín p. Jedlovou,
Krásná Lípa, Lipová u Šluknova, Rumburk, Staré Křečany, Šluknov,
Varnsdorf, Velký Šenov, Vilémov. Prostřednictvím ERN plynou do
regionu významné prostředky z fondů EU na přeshraniční spolupráci.
Jan Kolář, předseda SPRŠ
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Osvobození
mogen Kealey
V šestnácti letech Nancy
opustila rodnou Austrálii, aby
nalezla nový domov a životní
lásku v Marseille. Ovšem během nacistické okupace nedokázala stát stranou a jako
čím dál slavnější a hlavně nepolapitelnější Bílá myš se stala
německým silám trnem v oku.
Když byla odhalena, musela
uprchnout do Anglie, zatímco
jejího manžela Henriho zadrželo gestapo. Nancy se však nikdy
nevzdává – po tvrdém výcviku
se vrací do esesáky a gestapáky
zamořené Francie, aby pomohla osvobodit svůj nový domov
i milovaného Henriho...

SVATBY V CS
Dne 19. 9. 2020 vstoupili v Centru setkávání do stavu manželského
Martin Kuchař a Romana Krejčová, dne 26. 9. 2020 Josef Nenadál a Michaela Krudencová. Přejeme vše nejlepší na společné cestě životem.

Martin Kuchař a Romana Krejčová (foto: Karel Pazdera)

Josef Nenadál a Michaela Krudencová (foto: Martin Dlouhý)

LEGRANDO GRANDO MAČ
Dobrodružství
báječných kamarádů
Jeff Kinney
Roland a jeho kamarád Barbar Garg musejí opustit svou
bezpečnou vesničku a vyrazit
na nebezpečnou výpravu, aby
zachránili Rolandovu maminku ze spárů Bílého čaroděje.
Uspějí oba hrdinové? A přežijí
vůbec?

Geologie Českosaského
Švýcarska
Radek Mikuláš, Natalie Belisová, Zuzana Vařilová,
Jaroslav Kukla, Petr
Havránek, Jiří Adamovič
& Miroslav Coubal
Výpravnou publikaci o neživé přírodě přeshraniční pískovcové oblasti vydalo Muzeum

Tak se jmenoval turnaj smíšených dvojic, který pořádal náš tenisový klub v Dolní Poustevně 19. 9. 2020. Turnaj se hrál v netradičních
úborech. Byla to velká legrace, ale i výkony stály za to! Pobavili se
i rodinní příslušníci i další diváci, kteří se přišli podívat. Po skončení
turnaje se hrála obíhaná a různé zábavné soutěže. Bylo to opravdu
fajn. Děkuji všem zúčastněným, hlavně těm v maskách, a Petře a Andree za dobrý nápad. Chyběla nám jen větší účast mužské části naší
členské základny.
Zdeňka Micková
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města Ústí nad Labem spolu
se Správou Národního parku
České Švýcarsko a Ústeckým
krajem. V publikaci je popsáno území zhruba odpovídající hranicím národních parků
a sousedních chráněných území na české i německé straně.
Větší pozornost je pak při popisu samotné geologické stavby a geomorfologie věnována
NP České Švýcarsko a CHKO
Labské pískovce. Zmíněny
jsou také zajímavosti ležící na
hranici či v těsné blízkosti pískovcové oblasti (tedy vybrané
části Lužických hor, Šluknovské
pahorkatiny a Českého středohoří), které s charakterem
a vývojem zdejší krajiny úzce
souvisejí. V sedmi kapitolách
autoři popisují historii poznání území, geologii, pestré tvary
pískovcového reliéfu a nechybí ani obsáhlé kapitoly o těžbě
nerostných surovin. Významnou součástí publikace je popis
26 geologicky zajímavých lokalit z české i saské strany území. Knihu zakončuje doslov
o ochraně přírody. Odborné
texty jsou doplněny obrázkovými schématy, mapami či digitálními modely terénu a hlavně
spoustou krásných fotografií od
V. Sojky, Z. Patzelta, P. J. Juračky a dalších autorů. Kniha je
psána v českém jazyce s anglickým a německým resumé. Kniha je doplněna rozsáhlým seznamem použité a doporučené
literatury, pro snazší orientaci
v textu slouží věcný, místopisný
a jmenný rejstřík.

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

FK D. POUSTEVNA – FK MODRÁ 3: 5 (poločas: 2: 3)
1. kolo okresní soutěže starších žáků, sobota 5. 9. 2020 od 10.00 hod.,
diváků: 30
sestava: J. Hauser, J. Kramer, J. Liška, M. Ungr, Z. Formánek, V. Walter, T. Jírovský, P. Holub střídání (hokejově): M. Šolc, J. Kalčík branky:
M. Ungr 2, V. Walter 1
Po dobrém úvodu převzal soupeř iniciativu, kterou přetavil v branky.
Zbytečná prohra. Kluci neplní pokyny, které si vytýčíme před zápasem.
Dělají pořád ty samé chyby, které nás stojí spoustu sil a soupeř je trestá
brankami. Chválíme Matěje Ungra, který odehrál skvělý zápas (bohužel
byl osamocen).
FK D. POUSTEVNA – SK BŘEZINY 13: 0 (poločas: 7: 0)
2. kolo okresní soutěže starších žáků, sobota 12. 9. 2020 od 10.00 hod.,
diváků: 30, rozhodčí: Budský
sestava: J. Hauser, J. Kramer, J. Liška, M. Ungr, Z. Formánek, V. Walter, T. Jírovský, P. Holub
střídání (hokejově): M. Šolc, J. Kalčík branky: J. Liška 4, V. Walter 1,
P. Holub 4, T. Jírovský 3, Z. Formánek 1
Dominantní výkon domácích v první půli. Soupeř neměl za celý poločas ani jedinou šanci. Po nevýrazném výkonu z prvního zápasu se kluci
probudili a předvedli výborný výkon. Plnili stanovenou taktiku a soupeře jasně přehráli. Moc je chválíme!!!

TJ SPARTAK JIŘÍKOV - FK D. POUSTEVNA 1: 8 (poločas: 1: 5)
3. kolo okresní soutěže starších žáků, neděle 20. 9. 2020 od 10.00 hod.,
diváků: 45, rozhodčí: Špička
sestava: J. Hauser, J. Kramer, J. Liška, M. Ungr, Z. Formánek, V. Walter, T. Jírovský, P. Holub
střídání (hokejově): M. Šolc branky: J. Kramer 1, V. Walter 1, P. Holub 5, M. Šolc 1
Po opatrném a nervózním začátku jsme brzo vyrovnali a náš výkon se
rapidně zlepšil. Druhý poločas byl z naší strany herně slabý. Hodně ztracených míčů, nepřesných střel a přihrávek. Na to se historie neptá. Tři body
jsou tři body. Chválíme střelce Petra Holuba, který vsítil pět branek.
P. Kramer, Z. Formánek

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

1. satelitní turnaj nového ročníku Okresního přeboru mladších
přípravek skupiny Sever ve Varnsdorfu s konečným čtvrtým místem
Dne 5. 9. 2020 se za optimálního počasí odehrál na fotbalovém hřišti
ve Varnsdorfu dle stanoveného pořadí první (1) satelitní turnaj podzimní části nového soutěžního ročníku 2020/2021 Okresního přeboru
mladších přípravek skupiny Sever. Do tohoto nového ročníku se přihlásilo pouze pět družstev, a to Varnsdorf „A“, Varnsdorf „B“, Rumburk,
Šluknov a Dolní Poustevna. Turnaje se odehrají systémem každý s každým, délka utkání 15 minut. Pro tuto sezonu je naše družstvo mladší
přípravky kompletně obměněné, a začínáme nanovo. Účelem této sezony je sehrát se, doplnit o další tři až čtyři hráče, tj. dostat do oběhu co
nejvíce dětí bez ohledu na výsledky.
Přehled odehraných zápasů:
Dolní Poustevna – Rumburk 0: 8
Dolní Poustevna – Varnsdorf „B“ 6: 1 (branky Jan Salaba 4x, Míra
Hamák 2x)
Dolní Poustevna – Šluknov 2: 7 (branky Jan Salaba 1x, Míra Hamák
1x)
Dolní Poustevna – Varnsdorf „A“ 2: 11 (branky Jan Salaba 1x, Míra
Hamák 1x)
Střelci branek: Jan Salaba 6 branek, Míra Hamák 4 branky Turnaj
odehráli: Vašek Hošic (B), Kateřina Růžičková, Eva Fišerová, Kryštof
Marek, Jenda Salaba, Míra Hamák
První turnaj nově utvořené mladší přípravky. Zkoušeli jsme u dětí
různé pozice, hledáme se. Společně s družstvem Varnsdorf „B“ jsme doznali největších změn. Zápasy s Rumburkem, ale i s Varnsdorfem „A“
a Šluknovem znamenaly vysoké prohry. Pouze zápas s Varnsdorfem „B“
hovořil v náš prospěch. Pro nás to bude velká škola, ale to je to důležité. Jsme na začátku. S výkonem celého našeho družstva jsem spokojen,
zvláště mě potěšilo duo Jenda Salaba a Míra Hamák. Tito chlapci mají
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velice dobře nakročeno, a dokázali se rovnat i starším a vyšším spoluhráčům. Jedním z mnoha úkolů podzimu je zajistit trvalý post brankáře.
2. satelitní turnaj Okresního přeboru mladších přípravek skupiny
Sever ve Šluknově s konečným druhým místem
Dne 13. 9. 2020 se za optimálního počasí odehrál na fotbalovém hřišti
ve Šluknově dle stanoveného pořadí druhý (2) satelitní turnaj podzimní
části Okresního přeboru mladších přípravek skupiny Sever. Tento turnaj
jsme odehráli bez družstva nadějí z Rumburku, které postihla karanténa
z důvodu COVID 19. I ostatní družstva přípravek, včetně naší, na tom
nebyla ideálně, co se týče počtu dětí. S ohledem na tuto skutečnost byla
domluvena hrací doba místo 15-ti minut na 12 minut, a jako tradičně
v tomto novém ročníku, každý s každým.
Přehled odehraných zápasů:
Dolní Poustevna – Varnsdorf „B“ 3: 4 (branky Roman Lukeš 2x, Míra
Hamák 1x)
Dolní Poustevna – Šluknov 2: 4 (branky Roman Lukeš 2x)
Dolní Poustevna – Varnsdorf „A“ 5: 1 (branky Roman Lukeš 3x, Tomáš Čácha 2x)
Střelci branek: Roman Lukeš 7x, Tomáš Čácha 2x, Míra Hamák 1x)
Turnaj odehráli: Kateřina Růžičková, Eva Fišerová, Tomáš Čácha,
Miroslav Hamák, Kryštof Marek
Druhý turnaj nově utvářené mladší přípravky. Byla citelně znát absence
Jendy Salaby a Vaška Hošice. V průběhu turnaje jsme museli vyměnit pozici brankáře, které se řádně za Kačku Růžičkovou ujal Míra Hamák. Nicméně jsme na začátku sezony, a turnajů bude odehráno ještě mnoho. Do
hry bude postupně zapojováno i více nováčků. Jedním z nich je i Roman
Lukeš, jenž své kvality dokonale předvedl. Výkon byl na lepší úrovni než
v předchozím turnaji. Chválím všechny hráče i hráčky přípravky za pěkné
druhé místo. O druhém místě rozhodla minitabulka mezi Dolní Poustevnou a týmy z Varnsdorfu. První místo obhájily naděje ze Šluknova.
Trenér mladší přípravky FK Dolní Poustevna Zdeněk Hauser

PÉTANQUE – KOULENÁ 2020
Motto turnaje: Hodně koulí – málo boulí. Toto neplatí pro školáky!
Hc Kanci Dolní Poustevna z.s. pořádali 5. 9. 2020 v areálu Relax klub &
Marina bar ve spolupráci s městem Dolní Poustevna turnaj v koulené. Už
pošestnácté! Osm družstev se sešlo v Beach clubu Marina bar v Dolní Poustevně, aby se na sklonku léta všichni hráči utkali o poháry a medaile z keramické dílny Honzy Krále a užili si jednoho z posledních víkendů v našem
plážovém klubu MARINA BAR Dolní Poustevna. O steaky a klobásy z grilu
plus kotlíkový guláš na ohni se postaral šéfkuchař Michal Soldátek. Barman
Dan Smetana točil Budvar s Kofolou, které zpříjemňovaly čekání mezi zápasy na hřištích, jež byly pořadateli připraveny na antukovém hřišti určeného
pro nohejbal. A tentokrát medaile zůstaly doma v Poustevně!
První místo: Pavlovič Michal Junior a Honza Vlačihovský z Dolní
Poustevny, druhé místo: Martina Vlčková – Miroslav Balák – Hošťka
a Tábor, třetí místo: Michal Pavlovič Senior-Míra Beňo také z Poustevny. Vítězové provedli povinný skok do bazénu a u bazénu pak turnaj pokračoval Dýdžejskou after párty. Za bezvadný průběh turnaje
opět děkujeme celému týmu Marina baru. Bylo to fajn. Už se těšíme na
další 17. ročník, který se bude konat 4. září 2021. Děkujeme též všem
zúčastněným, sponzorům a spolupracujícím.
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OKRESNÍ SOUTĚŽ DOSPĚLÝCH

1. kolo – 5. 9. 2020 FK Česká Kamenice: FK Dolní Poustevna 1: 11
(0: 3)
Branky: Galbavý David 4x, Karpíšek David 5x, Kozák Milan 1x, Príhoda Tomáš 1x
2.kolo - 13. 9. 2020 FK Huntířov - FK Dolní Poustevna 0: 3 (1: 0)
Branky: Kaftan Pavel vlastní, Vrátný Milan vlastní, Galbavý David
3. kolo - 20.09.2020 VOLNO
4. kolo – 27. 09. 2020 FK Dolní Podluží: FK Dolní Poustevna 0: 6
( 0: 2 )
Branky: Galbavý David 3x, Koleňák Petr 1x, Šach Petr 1xMazač Robin vlastní

Čarodějnice naruby.

Čarodějnice naruby.						

Čarodějnice naruby.

Memoriál Jindřišky Mitošinkové.

Memoriál Jindřišky Mitošinkové.

Jednání starostů ze Šluknovska.

Legrando grando mač.
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