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VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
DOLNÍ POUSTEVNA
Dne 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí. V Dolní
Poustevně bylo v řádném termínu podáno a zaregistrováno 5 kandidátních listin. Ve dnech voleb přišlo do obou volebních místností 645 voličů z celkového počtu 1 269, tj. volební účast 50,83% a bylo odevzdáno
5 428 platných hlasů. Ve volebním okrsku č. 1 - Dolní Poustevna přišlo
hlasovat 540 voličů z celkového počtu 987 a ve volebním okrsku č. 2 Horní Poustevna využilo právo hlasovat 105 voličů z 282.
Strana č.1, MĚSTO MÉHO ŽIVOTA, získala 3 597 absolutních hlasů
a také 7 mandátů v ZM z 9 možných. Strana č.2, PRO NAŠE MĚSTO,
obdržela 602 abs. hlasů a má 1 mandát. Straně č. 3, KSČM, dali voliči
292 abs. hlasů, tato strana nezískala žádný mandát. Strana č. 4, Hasiči
pro Dolní Poustevnu, získala 329 abs. hlasů, žádný mandát nezískala.
Strana č. 5, Sdružení nezávislých kandidátů, získalo 608 abs. hlasů a1
mandát. Zvolení členové ZM:7 mandátů MĚSTO MÉHO ŽIVOTA:Holec Robert, Žifčák Karel, Nedvědová Jitka, Engler Oskar, Holcová Renata, Kuchař Martin, Malá Iveta. 1 mandát PRO NAŠE MĚSTO: Lebedová
Gabriela. 1 mandát Sdružení nezávislých kandidátů: Tesařík Vladimír.
Romana Pajerová

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA
DOLNÍ POUSTEVNA
Dne 29. října proběhlo v Centru setkávání ustavující zastupitelstvo, na
němž bylo schváleno a dáno na vědomí následující:
Starosta města: Robert Holec (uvolněný). Místostarosta města: Karel Žifčák (neuvolněný),
Předseda kontrolního výboru: Vladimír Tesařík. Předseda finančního výboru: Gabriela Lebedová.
Předseda bytové komise: Jitka Nedvědová. Předseda kulturně školské komise: Iveta Malá.
Předseda sportovní komise: Martin Kuchař. Předseda stavební komise: Oskar Engler.
Robert Holec, starosta města

MĚSTO MÉHO ŽIVOTA DĚKUJE
Jménem kandidátů strany MĚSTO MÉHO ŽIVOTA bych rád poděkoval občanům a voličům za podporu v letošních komunálních volbách.
Výsledek nás velmi mile překvapil. Zisk sedmi mandátů je velkou odměnou za dosavadní práci. I nadále budeme dělat maximum pro spokojenost nás všech, občanů města Dolní Poustevna.
Robert Holec, starosta města

DEBATA
MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA VÁS ZVE NA DEBATU
SE STAROSTOU A VEDENÍM MĚSTA.
ÚTERÝ 6. 11. 2018 OD 17 HODIN V CENTRU SETKÁVÁNÍ
V DOLNÍ POUSTEVNĚ.

Poustevník
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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
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JUBILANTI V ŘÍJNU

ZUBNÍ LÉKAŘ

Po měsíci přivítal pan starosta Robert Holec na městském úřadě
v Dolní Poustevně další, tentokráte říjnové, jubilanty. Byli to Marie Leksová, Miroslav Sádovský, František Madunický, Vladimír Ninger, Ivanka Jirmanová, Slavomír Svoboda a Benno Pjetaš. Celé setkání proběhlo v příjemné atmosféře, kdy si všichni oslavenci společně popovídali
u kávy a malého občerstvení. Od pana starosty obdrželi kytičku, gratulaci a finanční dárek. Přejeme všem mnoho zdraví a sil do dalších let!

Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
petr3kral@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)

ZUBNÍ POHOTOVOST
10.–11. 11. 2018
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX
412 544 539
17.–18. 11. 2018
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I
412 519 622

LOUTKOVÉ DIVADLO

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

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
velitel JSDH Dolní Poustevna
725 066 526

BEZPLATNÁ LINKA
ČEZ
800 850 860

ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý 08:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek 08:00 – 11:30
Prosíme, aby se neobjednaní
pacienti dostavili nejpozději
hodinu před koncem ordinace!!!

Od 1. 6. do 30. 9. otevřeno
každou sobotu 11:00 –
16:00.

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

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

ZNÁMKY NA SVOZ SKO
Známky na svoz SKO na zimní období jsou již v prodeji v pokladně
Měú u paní Bednářové.
Týdenní 120 l, 1.330,- Kč. Čtrnáctidenní 120 l, 700,- Kč. Měsíční
120 l, 470,- Kč.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu starostovi a zaměstnancům městského úřadu
za pohoštění, krásnou kytici a finanční dar.
B. Pjetaš

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

24.–25. 11. 2018
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12, Děčín I
412 513 989
1.–2. 12. 2018
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
412 539 298

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel./fax: 412 397 203
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář –
M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 - 16:30
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města
Dolní Poustevna bude zasedat
v pondělí 19. 11. 2018 v 17:30
v zasedací místnosti na úřadě.
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Povinné revize kotlů na pevná paliva –
sdělení odboru správy majetku
MěÚ Dolní Poustevna
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně
ovzduší z roku 2012 povinnost, která měla být splněna do konce roku
2016. Do tohoto stanoveného termínu měl každý spalovací zdroj na
tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na „radiátory“ projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž
může úřad obce s rozšířenou působností (odbor životního prostředí
MěÚ Rumburk, orgán ochrany ovzduší) vyžádat potvrzení o revizi.
V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše
20 tisíc korun. Tímto zákonem byla určena i pravidelnost revizí, která
byla stanovena na dva roky (pravidelné opakování revizí). Revizi (dle
zákona o ochraně ovzduší „kontrolu“) může podle zákona o ochraně
ovzduší provádět pouze tzv. odborně způsobilá osoba. Jedná se o technika, který byl proškolen přímo výrobcem spalovacího stacionárního
zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Doplňuji, že revize kotle (spalovacího zdroje) není totožná s revizí
spalinové cesty (kominík). Cílem povinných revizí domácích topenišť
je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu,
správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do
ovzduší méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným
kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší
i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. Dne 16. 8. 2018 vyšla ve sbírce zákonů Novela zákona o ochraně
ovzduší č. 172/2018 Sb., která zavedla oproti zákonu z roku 2012 tzv.
prodlouženou platnost revize, kdy od 1. 9. letošního roku stačí mít revizi pouze každé 3 roky. V praxi to znamená, že povinnost revize se pro
všechny, kteří mají revizi kotle z roku 2016, posouvá na rok 2019 a následně znovu až v roce 2022. S ohledem na skutečnost, že v naší obci
převládají nemovitosti s instalovanými kotli na pevná paliva, a někteří či
mnozí z vlastníků nemají povinné revize, nabízíme tímto v této záležitosti pomoc. Tato pomoc spočívá v zajištění odborně způsobilé osoby, která
v jednotlivých objektech provede kontrolu technického stavu a provozu
(revizi). Náklady za povinnou revizi nese vlastník nemovitosti, avšak
výše finančních nákladů na revizi bude nižší. Vše záleží na počtu revizí.
Zájemci o revizi kotle včetně krbových vložek a kamen s výměníkem
v obci Dolní Poustevna (vlastníci nemovitostí v místních částech Dolní
Poustevna, Horní Poustevna, Karlín, Marketa, Nová Víska) se mohou
přihlásit na odbor správy majetku MěÚ Dolní Poustevna a to:
• osobně v kanceláři odboru správy majetku (v přízemí budovy
Městského úřadu)
• pondělí a středa od 7.30–11.30 a 12.30–16.30 hodin,
• el. poštou na e-mailové adresy info@dolnipoustevna.cz, hauser@
dolnipoustevna.cz,
a to v termínu do 19. 11. 2018.
V rámci nahlášení žádosti o revizi kotle uvede vlastník své jméno
a příjmení, adresné místo nemovitosti, kontaktní telefon a e-mailovou
adresu, a výrobce kotle. Po stanoveném termínu bude sestaven seznam
žadatelů o revizi a bude dohodnut termín prohlídek s odborně způsobilou osobou. Termíny prohlídek budou oznámeny žadatelům na jimi
uvedené kontaktní údaje.
Zdeněk Hauser, odbor správy majetku MěÚ Dolní Poustevna

NÁVŠTĚVA HEJTMANA ÚSTECKÉHO
KRAJE
Na základě pozvání na „povolební kávu“ nás navštívil hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček. Jednalo se již o třetí schůzku na
území našeho města za poslední dva roky. S panem hejtmanem jsem hovořil o dokončených investicích, plánech do dalších čtyř let a o problémech, které nás trápí. Debatovali jsme o nemocnici v Rumburku, která
prochází nepříjemnou krizí. A to jak finanční, tak personální. Hovořilo
se také o možném navštěvování kliniky v Sebnitz (viz článek „schůzka
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na ministerstvu zdravotnictví“). Jedním z dalších témat byla nádražní
budova, o které budeme opět jednat na generálním ředitelství SŽDC
v Praze. Celkově jednání trvalo více než dvě hodiny. Myslím, že získané
informace nám pomohou v dalších dnech, týdnech i letech.
Robert Holec, starosta města

KOMPOSTÉRY

Město Dolní Poustevna zakoupilo na základě podpory Ústeckého
kraje kompostéry, kam mohou místní občané, organizace a školy, tedy
všichni, kteří projevili zájem o kompostování na základě poptávkového
řízení města, ukládat bioodpady. Pořízením těchto nádob se zefektivní
využití biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu v naší obci
Dolní Poustevna a sníží se množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve svozu komunálních odpadů. Vzniklý substrát může být
používán např. ke hnojení pozemků. V případě, že budou mít ještě někteří občané zájem o bezplatné zapůjčení těchto kompostérů, mohou se
obrátit na p. Ivetu Malou, tel. 739 067 286, email: zp@dolnipoustevna.cz.
Iveta Malá

SCHŮZKA NA MINISTERSTVU
ZDRAVOTNICTVÍ
Dne 27. září jsem navštívil náměstka ministra zdravotnictví pana
Policara. Jednání bylo na téma: Možnost navštěvování kliniky v Sebnitz. V celku rychlé, jasné a stručné. Pan náměstek mi sdělil, že se jedná
o prezidentské smlouvy na úrovni Evropské unie a jejich změny budou
trvat ne měsíce, ale roky. Toto byla věta, kterou jsem samozřejmě nechtěl
slyšet. Po další diskusi jsem byl vyslán za ředitelem záchranné služby
Ústeckého kraje panem Deylem. Jednání v Ústí nad Labem bylo zatím
největší motivací. Pan ředitel Deyl přislíbil pomoc s hledáním možnosti,
jak zabezpečit kvalitní a rychlou zdravotní péči pro Šluknovský výběžek.
Další možnost přijde v prosinci, kdy je na programu diskuse na téma
poskytování přeshraniční péče. Workshop na toto téma se uskuteční
v Berlíně, kam jsem dostal pozvánku s prosbou o přiblížení naší tíživé
situace. Pevně věřím, že i v Berlíně získáme podporu a věci se konečně
začnou hýbat. Již rok a půl jezdím a zjišťuji a stále nic. Návštěva v Českých Velenicích, kde funguje zdravotní spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem. Návštěva na Euroregionu Elbe/Labe, několik jednání
v sebnitzské nemocnici s vedením a starostou. Už by bylo na čase najít
partnera, který nám s tímto pomůže, jelikož jako samotné město moc
šancí nemáme. O dalších postupech vás budu informovat.
Robert Holec, starosta města

FOND ROZVOJE MĚSTA
Na základě usnesení zastupitelstva města byla schválena změna směrnice pro poskytování půjček z Fondu rozvoje města. Tato změna spočívá
v tom, že občané mohou žádat o dotace již v letošním roce a celá administrativa, která oddalovala samotné čerpání půjčky je řešena v předstihu.
Občané mají potom po schválení možnost podepsat smlouvu o poskytnutí půjčky hned v počátku roku, kdy bude schválená částka převedena
na účet žadatele. Čerpání je tím prodlouženo o celé 3 měsíce.
Žádat můžete na základě splnění podmínek určených danou směrnicí,
která je zveřejněna na webových stránkách města, kde naleznete i potřebné tiskopisy. V případě nejasností či potřeby konzultace jsme vám
k dispozici a pomoc na městském úřadě nebo na tel. čísle 412397221 kl.
34, paní Ing. Zděnka Šulcová.
Ing. Zděnka Šulcová
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ZOO DRÁŽĎANY

Sportovní den k 28. říjnu

První setkání našich
školkových dětí s německými kamarády se
uskutečnilo ve čtvrtek
27. 9. 2018. V rámci
společného programu
česko-německých setkávání dětí „Odmalička“ jsme totiž získali finanční dotaci na
projekt „Spolu je nám
dobře“. Deset předškoláků s učitelkou Alenkou a Jiřkou, a delfínkovou babičkou vyrazilo vlakem do sousedního
Německa, po trase se k nám připojilo šest dětí z mateřské školy v Heidenau v doprovodu učitelky Annett a české kuchařky. Naše cesta končila
v Drážďanech a směřovala do místní zoologické zahrady. Společně jsme
pozorovali velká i malá zvířata, pojmenovávali si je v obou jazycích, vyprávěli a radovali se. Celé dopoledne se neslo v příjemném duchu, děti
si rozuměly i bez znalosti jazyka. Po prohlídce jsme se tramvají vydali
na hlavní nádraží, kde jsme přes ruch a shon nastoupili do správného
vlaku, zamávali jsme dětem na zastávce v Heidenau, užili si slunečného
počasí na břehu řeky Labe v Bad Schandau a ve čtyři hodiny odpoledne
na nás již netrpělivě čekali na poustevenském nádraží rodiče. V říjnu
přijedou němečtí kamarádi k nám do Dolní Poustevny.
JJ

Oslava k výročí 28. října proběhla na II. stupni naší školy ve znamení
sportu. Kluci hráli kopanou a holky vybíjenou. Turnaj se konal ve sportovní hale a všichni hráči i hráčky předváděli bojovné výkony. Celkovým
vítězem ve fotbale se stala překvapivě 6. třída a vítězem vybíjené družstvo 7. třídy. Turnaj ve vybíjené byl velice vyrovnaný, protože o pořadí
na 1. až 3. místě muselo rozhodnout celkové skóre. Sportovní den byl na
závěr zpestřen turnajem v Kin-ballu. Děkujeme tímto paní Daně Sádovské a Schrödingerovu institutu za zapůjčení míče, vysvětlení pravidel
a dohledem nad hrou. Všichni se už těšíme na závěr školního roku, kdy
se uskuteční sportovní klání ke Dni dětí.
Kopaná:
Vybíjená:
6.tř. – 9b. 20-7
1. 7.tř. – 6b. 29-20
7.tř. – 6b. 14-11
2. 9.tř. – 6b. 25-18
9.tř. - 3b. 6-15
3. 8.tř. – 6b. 21-23
8.tř. - 0b. 6-13
4. 6.tř. – 0b. 10-24
Mgr. Pavel Kramer

XXII. kolo soutěže DUHA – PLAVECKÝ
BAZÉN RUMBURK
V novém školním roce 2018/ 2019 se koná XXII. kolo soutěže DUHA,
kterého se zúčastňují základní školy ze Šluknovska. První kolo se uskutečnilo dne 11. 10. 2018 v plaveckém bazénu Rumburk. Naši školu reprezentovali tito žáci:
Jakub Jarisch, Jiří Jarisch, Aneta Jirásková,
Anna Kramerová, Eliška Krištofičová, Anna
Stárková a Hana Nghiemová. Soutěžilo se v 5
disciplínách - štafeta
celého školního týmu,
podplouvání dětí, hra
na vodníka, vylovování kroužků a sbírání
míčků z hladiny. Naši
žáci se velmi snažili a cílem pořadatelské školy ZŠ Chřibská bylo, aby si
všichni zábavu užili, což se podařilo. Umístili jsme se na krásném sedmém místě a zasloužili si tak cenu a diplom za účast.

POCHOD ZA ČERVENÝM JABLÍČKEM
A to nám to zase jednou vyšlo. V sobotu 6. října bylo počasí jako malované, a i přesto celkem malá účast, která čítala 23 dětí v doprovodu
starších sourozenců, rodičů a babiček. Start proběhl jako vždy u mateřské školy, kde na ně čekal první úkol – nakreslit nebo napsat jablíčko.
Po značené cestě byla připravena čtyři stanoviště, na kterých za pomoci
žáků druhého stupně děti řešily různé úkoly. V cíli na Čtverci musely
děti nasbírat sedm razítek – shazování plechovek, slalom s jablíčkem,
přiřazování správné velikosti a druhu ovoce, přenášení oříšků, přiřazování správného počtu jablíček, puzzle, procvičení dechu, výroba jablíčka
z papíru. Odměnou za splnění všech úkolů byly sladkosti, jablíčkový čaj,
jablkové moučníky, opékání buřtíků a pro dospěláky samozřejmě dobrá
pohoda a vstřícnost. Poděkování patří všem organizátorům – kolektivu mateřské školy, členům MS Jezevec za poskytnutí zázemí a možnosti
využití prostorů k občerstvení. Na odměny přispělo Město Dolní Poustevna, obchod ANDY.
AJ, JJ

28. ročník Šluknovské ligy - fotbal
Ve
středu
17.10.2018 jsme
pořádali v Dolní
Poustevně turnaj
ŠL v kopané, kterého se tradičně
účastní 6 škol ze
Šluknovského
výběžku – ZŠ Jiříkov, ZŠ Mikulášovice, ZŠ Šluknov, ZŠ Rumburk
U Nemocnice, ZŠ
Rumburk Tyršova a ZŠ Dolní
Poustevna. Naši školu reprezentovali – Filip Bareš, Jiří Kramer, Jakub
Hauser, Tomáš Jírovský, Josef Liška ze 6.tř., Matěj Ungr ze 7. tř. a Jakub
Pavlovič z 9. tř. Na turnaji jsme byli nejmladším týmem. Většina našich
hráčů byla z 6. tř. Měli jsme před turnajem obavy, jestli se mezi staršími
kluky neztratíme, ale kluci velmi dobrým výkonem všechny překvapili.
Chválím je. Celkově byla mužstva a zápasy velmi vyrovnané, o čemž svědčí konečná tabulka na 3. až 5. místě, kde o pořadí rozhodovalo skóre.
Naše výsledky: D.P. – Mikulášovice 2: 1 (Jírovský, Liška) - Šluknov
1: 2 (Ungr) - Nemocnice 2: 3 (Kramer, Bareš) - Tyršova 3: 1 (Kramer,
Liška, Pavlovič) - Jiříkov 1: 2 (Liška)
Celkové výsledky: 1. Nemocnice
15b.
12-3
2. Šluknov
12b.
11-5
3. Jiříkov
6b.
7-6
4. D. P.
6b.
9-9
5. Mikulášovice
6b.
5-10
6. Tyršova
0b.
2-12
Takové je i pořadí ŠL po 1. kole.
P. Kramer – ředitel ŠL

Akce ZŠ v listopadu:
8. 11. Živá knihovna povolání a výstava vzdělávání v Rumburku
– pro žáky končící školní docházku i pro veřejnost (8.30 –
16.30)
8. 11. Duha – Rumburk Tyršova
14. 11. Tematický zájezd 2. stupně – IQLANDIA Liberec
15. 11. Pedagogická rada
21. 11. Projekt Den zdraví na 1. stupni
21. 11. Třídní schůzky na 1. stupni
22. 11. Projekt Den zdraví na 2. stupni
22. 11. Třídní schůzky na 2. st. – informace o prospěchu a chování
(15.00 – 17.00 hod.)
28. 11. Šluknovská liga – přehazovaná
5. 12. Mikuláš ve škole + návštěva žáků ze Sebnitz u našich třeťáků

listopad 2018

Poustevník

DOBŘÍ HOLUBI SE VRACEJÍ
A ti okroužkovaní ročníkem vylíhnutí 1949 se do rodného hnízda vracejí pravidelně a rádi. Soukromě, i na pravidelné třídní mejdany. Letos
zkrátili pravidelný čtyřletý cyklus, aby společně zároveň oslavili sté narozeniny města Dolní Poustevny, kde se narodili, kde vyrůstali, kde nabírali
první rozumy a kde jsou pořád doma. Na společné procházce zavzpomínali na staré dobré časy, navštívili zajímavou a velice vkusně připravenou
jubilejní výstavu, shlédli část bohatého programu v nově vybudovaných
parcích. Slavnostní promenádu všichni uzavřeli konstatováním, že Poustevna stále více vzkvétá. Společenský večírek nakonec uzavřela, paradoxně
humorná, beseda na téma, kdo kolik bere prášků a co koho nebolí, když
ráno vstává. Slušnou účast sedmnácti spolužáků a kamarádů mrzela snad
jen neúčast několika místních, když sami dorazili ze všech možných koutů
Čech, Moravy a dokonce z ciziny. P. S: Ve FAJNU bylo fajn
Text plus foto: Petr Horák

I když to na nich není patrné, téměř sedmdesátníci. Děvčata v sestavě s příjmením z mládí – Zlevorová, Votavová, Davidová, Hadravová, Konopíková, Janoušková, Margalová, Leitnerová, Migová, Pietschová. Poněkud v menšině pak
pánové, kteří si svá příjmení ponechali dodnes – Vrána, Bednář, Madunický,
Pražák, Kollár a Horák (zmínění Davidová a Kollár na fotografii chybějí).

VÝJEZD RODIN S KOSTKOU
Druhý zářijový týden se vydaly rodiny s dětmi a pracovnice Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi do malebné obce Doubice, konkrétně do penzionu Hubertus, aby tam společně strávily a užily si pět dní.
Velmi nám přálo počasí, a proto jsme dobře zvládli připravený program,
který se konal hlavně v přírodě. Každý den kromě naplánovaných aktivit
probíhalo posilování rodičovských kompetencí maminek a jejich vztahu
a komunikace s dětmi. Pracovnice sociální služby rovněž individuálně
pracovaly s jednotlivými rodinami. První den po ubytování a vzájemném představení jsme se šli projít do okolí a koupali se v bazénu. Další
den jsme si užili EKO – ARTE terapii s Mgr. Janou Merhautovou - lesní tvoření plné fantazie, zábavy a poznání. Poté jsme v obci navštívili
316 dřevěných soch od čtrnácti různých autorů. Sochy představují nejčastěji pohádkové postavy, bájné bytosti a zvířata, kromě toho ale např.
i motocykly a jiné neživé předměty a dotvářejí podobu areálu penzionu
s hřišti, jezírky, posezením či kamenným bludištěm. Třetí den proběhlo
sportovní dopoledne se soutěžemi, fotbalem a hrami. Odpoledne bylo
věnováno koupání a programu, který pro nás připravily pracovnice
Pedagogicko-psychologické poradny Rumburk. Pro skupinu maminek
Mgr. Věra Forferová
na téma: „Hranice ve
vztahu matka - dítě,
zvládání emocí“, pro
skupinu dětí Mgr. Eva
Michalinová na téma
„Komunikace, provázání skupiny dětí“. Následovala krásná tečka
za dnem - jízda na koních. Předposlední den
pobytu jsme kreativně
vyráběli a zdobili rá-
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mečky na fotografie s využitím přírodních materiálů a malovali na obličej. Po obědě nás čekal výlet s poznáváním Národního parku Českého
Švýcarska v doprovodu jeho zaměstnanců, kteří nám mnohé o lese řekli.
Pobyt jsme zakončili sebereflexí a večerní diskotékou s opékáním buřtů.
Pátý den rodinky i pracovnice v pořádku odjely do svých domovů. Ahoj
všem a těšíme se na příští podobné setkání. Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi finančně podpořil Ústecký kraj a Evropská unie.
Mgr. Renáta Kučerová, vedoucí služby,
sociální pracovník Kostka Krásná Lípa p.o.

DRUHÉ SETKÁNÍ
Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se uskutečnilo druhé setkání našich a německých dětí v rámci projektu „Spolu je nám dobře“ podporovaného Tandemem. Do naší mateřské školy přijelo pět dětí s paní učitelkou a českou
kuchařkou z Heidenau. Místo plánovaného turistického výletu vzhledem k nepříznivému počasí se všechny aktivity konaly v budově školky
– děti společně malovaly mandaly, zkoušely frotáž listů, třídily přírodniny, procházely překážkovou dráhou, zpívaly, hrály si. Pro zpestření byla
připravena přednáška týkající se života vlků na našem území. Tu měl
připravenou pan Lukáš Žák s promítáním, vydatně mu při překládání
pomáhala „delfínková babička“. Po společném obědě se pak skupinka
pěti českých a pěti německých dětí v doprovodu dospělých přeci jen vydala na výletiště Čtverec, kde vznikla spojovací cesta mezi oběma zeměmi – děti využily ke stavbě cesty a domečků pro lesní skřítky poklady
lesa. Po prohlídce myslivecké chaty a zázemí
střelnice se děti spokojeně vrátily do svých školek. Pro nás dospěláky se
opět potvrdilo, že dětem
ke spolupráci a hře stačí
snaha, zájem, empatie,
fantazie a schopnost naslouchat druhým i bez
znalosti jazyka.
JJ

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Žena, po které se slehla zem
Lone Theils
Brutální deportace nelegálních imigrantů, mezinárodní
korporace, pokusy na lidech,
zázračný lék na nadváhu a dokonce íránský jaderný program. Tyto události spojuje
více, než se může na první pohled zdát. Nora Sandová stojí
před největší výzvou své kariéry. Íránský nositel Nobelovy
ceny, který se řadu let brání
mediální pozornosti, nyní usiluje o azyl v Dánsku, a proto
souhlasí s poskytnutím jednoho jediného rozhovoru právě
jí. Má jeden požadavek: Nora
musí najít jeho milovanou ženu
Aminu, která zmizela kdesi
v Londýně během útěku z Íránu. Pátrání po spisovatelově
ženě zavádí mladou novinářku
do míst, jaká by si nedokázala
představit ani v tom nejhorším
snu…

Integrované centrum

pro osoby se zdravotním postižením
Horní Poustevna
vás zve na

Výstavu a prodej
výrobků

vůbec něco takového podařit?
Amandin příběh není ale jen
o závodění, je o hledání sebe
sama, o vztahu mezi člověkem a zvířetem, o přežití, lásce
a osamělosti a o hledání pravdy i navzdory lidem, kteří nám
v tom chtějí bránit.

sociálně terapeutické dílny
Dílna u Markétky

Výstava bude obohacena kresbami malíře
Jiřího Wintera - Neprakty
• od 19. 11. do 10. 12. v Centru setkávání v Dolní Poustevně
• v pondělí 19. 11. v 16 hod bude zahájena vernisáží s programem a
občerstvením, na kterou jste také zváni

Výstava bude přístupná v otevíracích hodinách Centra setkávání,
to je: pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00, sobota (každý lichý týden) 11:00 – 16:00.
Ve středu 5. 12. 2018 výstava nebude přístupná.

Klan koní
Live Bonnevie
Amanda Fivelová miluje
koně. Její otec miluje sázení.
Když Amanda vyhraje důležitý závod v parkúru, vsadí se
její otec, že Amanda vyhraje
i mistrovství světa. Jenže ne
v parkúru, ale v závodech na
islandských ponících! Amanda
v životě na takovém koni nejela, natož aby na něm závodila.
A teď má jen 90 dní, aby to
zvládla a pomohla svému otci
neztratit nejen čest. Může se

listopad 2018

23 způsobů, jak se stát
ekohrdinou
Isabelle Thomas
Tahle knížka je plná návodů
pro všechny, kdo rádi tvoří,
recyklují, vynalézají pro věci
nové využití a chtějí svým dílem přispět k záchraně světa.
Díky jednoduchým i náročnějším projektům se dozvíte, jak
z odpadu vyrobit nové věci, jak
mít ekologičtější domácnost
a jak i ten nejmenší venkovní
prostor přetvořit v ostrůvek divočiny. A tak je na čase přestat
vyhazovat staré ponožky, použité dárkové balicí papíry nebo
plastové lahve – vytvořte z nich
originální dárky a vychytávky,
co se šiknou!

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

Poustevník
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

4. satelitní turnaj Okresního přeboru mladších přípravek skupiny
Sever 23. 9. 2018 Šluknov
Dobře odehraný turnaj, přes absenci několika hráčů nečekaný postup
ze základní skupiny. Škoda nepovedeného a v závěru odevzdaného zápasu s domácím týmem Šluknova. Celkově jsme obsadili pěkné čtvrté
místo v turnaji.
Základní skupina „B“ Dolní Poustevna – Rumburk 1: 0 (branka Karolína Hauserová 1 x)
Dolní Poustevna – Jiříkov 2: 1 (branky Štěpán Ungr 1 x, Sam Bureš
1 x) Dolní Poustevna – Mikulášovice 0: 3
Skupina o 1. – 4. místo Dolní Poustevna – Šluknov 0: 7, Dolní Poustevna – Varnsdorf A 0: 0
5. satelitní turnaj Okresního přeboru mladších přípravek skupiny
Sever 28. 9. 2018 Rumburk
Dobře odehraný turnaj, opět postup ze základní skupiny. Naše střelecká nemohoucnost v utkání s Jiříkovem (hrálo se pouze na jednu bránu)
nás stála třetí místo. S výkonem celého našeho družstva jsem spokojen,
opět potěšila naše děvčata. Celkově jsme obsadili, s ohledem na počet
vstřelených branek, pěkné čtvrté místo v turnaji.
Základní skupina „B“ Dolní Poustevna – Varnsdorf „A“ 3: 0 (branky
Matyáš Mrkvička 3 góly), Dolní Poustevna – Rumburk 3: 0 (branky
Matyáš Mrkvička 2 góly, vlastní), Dolní Poustevna – Mikulášovice 1: 2
(branka Matyáš Mrkvička)
Skupina o 1. – 4. místo Dolní Poustevna – Šluknov 1: 4 (branka Matyáš Mrkvička), Dolní Poustevna – Jiříkov 0: 0
6. satelitní turnaj Okresního přeboru mladších přípravek skupiny
Sever 6. 10. 2015 Varnsdorf
Dobře odehraný turnaj, postup ze základní skupiny z prvního místa.
Celkově jsme obsadili pěkné druhé místo v turnaji.
Základní skupina „B“ Dolní Poustevna – Varnsdorf „B“ 3: 0 (branky
Matyáš Mrkvička 2 x, Radim Kozák 1 x), Dolní Poustevna – Jiříkov 2: 0
(branky Matyáš Mrkvička 1 x, Štěpán Ungr 1 x), Dolní Poustevna – Mikulášovice 1: 1 (branka Matyáš Mrkvička)
Skupina o 1. – 4. místo Dolní Poustevna – Rumburk 4: 2 (branky
Matyáš Mrkvička 1 x, Radim Kozák 1 x,Štěpán Ungr 1 x, Jan Čácha 1 x),
Dolní Poustevna – Mikulášovice 4: 0 (branky Štěpán Ungr 1 x, Matyáš
Mrkvička 2 x,Radim Kozák 1 x ), Dolní Poustevna – Šluknov 1: 3 (branka Matyáš Mrkvička)

7. satelitní turnaj Okresního přeboru mladších přípravek skupiny
Sever 14. 10. 2018 Mikulášovice
Na tento turnaj jsme odjížděli oproti minulému turnaji ve Varnsdorfu v hodně oslabené sestavě. Velice dobře odehraný turnaj, první místo
v základní skupině. Dívčí legie a chlapci dokázali, že se nebojí. Celkovým výsledkem je nádherné čtvrté místo.
Základní skupina „B“ Dolní Poustevna – Varnsdorf „C“ 3: 0 (branky
Jan Čácha 2 góly, Karolína Hauserová 1 gól), Dolní Poustevna – Jiříkov
1: 0 (branka Karolína Hauserová), Dolní Poustevna – Varnsdorf „B“ 2: 1
(branky Jan Čácha 1 gól, Daniela Gregusová 1 gól)
Skupina o 1. – 4. místo Dolní Poustevna – Mikulášovice 0: 1, Dolní
Poustevna – Šluknov 0: 2,
Dolní Poustevna – Jiříkov 1: 2 (branka Nina Ungrová)
Trenér mladší přípravky FK Dolní Poustevna Zdeněk Hauser

OKRESNÍ PŘEBOR A MUŽSTVO
6. kolo - 07. 10. 2018
7. kolo - 14. 10. 2018
8. kolo - 20. 10. 2018
9. kolo - 27. 10. 2018

Dolní Habartice – Dolní Poustevna 6: 2
Dolní Poustevna – Verneřice 0: 6
Heřmanov – Dolní Poustevna 10: 1
Dolní Poustevna – Boletice 1: 6

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

SK Plaston Šluknov 16: 4 FK Dolní Poustevna (branky: Kerbl 2,
Kozák 2)
Poprvé jsme tvrdě narazili. Soupeř byl po všech stránkách lepší a fotbalovější. Jasná ukázka toho, že nesmíme usnout na vavřínech. Je prav-

7

dou, že soupeř měl mužstvo plné hráčů ročník 2008, na rozdíl od nás, ale
v této věkové kategorii je to dovolené. Musíme se s tím naučit bojovat.
TJ Spartak Jiříkov 11: 1 FK Dolní Poustevna (branka: Mrkvička)
Nejtěžší utkání, tak by se dal nazvat nedělní zápas na hřišti lídra tabulky. Jiříkov nás překvapil, na jeho soupisce jsou pouze hráči 4. a 5. třídy,
tedy ročník 2008. Oproti naší sestavě to byl veliký rozdíl, a ne jednou se
stalo, že byl soupeř téměř o 3 roky starší. Stále však v normě určené pro
starší přípravku.
Samotné utkání mne mile překvapilo, naši bojovali a na hřišti do posledního hvizdu nechali všechny síly, které měli. Za to jim patří můj obdiv a dík. Odměnou pro nás byla pochvala od trenérů soupeře po utkání,
za hezký výkon.
Fotbalový klub Rumburk 3: 14 FK Dolní Poustevna (branky: Kerbl 6, Kozák 3, Mrkvička 3, Engler, Koubek)
Poslední dvě utkání jsme domů jezdili s prázdnou. Jsem moc rád, že
jsme tuto dietní bodovou krizi prolomili. Utkání na hřišti v Rumburku
bylo po celou dobu v naší režii. Při pohledu na tabulku před utkáním,
kde jsme měli s naším soupeřem stejný počet bodů, to vypadalo na vyrovnanou partii a boj o body. Opak byl pravdou, naši chlapci měli utkání
pod kontrolou.
Robert Holec, trenér mužstva

MLADŠÍ ŽÁCI

5. kolo, 30. 9. 2018 FK RUMBURK - SK VŠ / FK DP / SK VIL. 6: 2
Branky: Vorel, Walter
Zcela katastrofální úvodní desetiminutovka. Nezachytili jsme nástup
domácích, obrana si nehlídala hráče, záloha neexistovala. Po poločase se
hra zcela vyrovnala. Škoda promarněných prvních deseti minut. Mohl
to být zcela vyrovnaný zápas.
6. kolo, 6. 10. 2018 SK V.Š./FK D.P./SK VIL. - FK Mikulášovice 1: 2
Branka: Walter
Věděli jsme, že i tento zápas bude hodně vyrovnaný a že možná o výsledku rozhodne nějaká náhoda a to se také potvrdilo. Když už to vypadalo, že se půjdeme se soupeřem podělit o body v penaltovém rozstřelu,
tak jsme si v poslední minutě (60. min.) zápasu dali vlastní gól.
Škoda toho závěru, ale to už tak nikdy ve sportu bývá, že rozhodne i
náhoda. Pořád to jsou jenom děti, které by ta hra měla hlavně bavit!!!!
7. kolo, 13. 10. 2018 FK JÍLOVÉ - SK VŠ / FK DP / SK VIL. 0: 17
Branky: Vorel 7, Hercík 3, Jírovský 3, Formánek 2, Liška 1
Soupeř se za celý zápas nedostal k vážnější akci. Naši hráči ho k ničemu nepustili. V druhém poločase si kluci s chutí zahráli fotbal, předvedli pěkné akce, které zakončovali hezkými brankami. Dnes schválíme
všechny!!!
8. kolo, 20. 10. 2018 SK VŠ / FK DP / SK VIL. – ROMA DĚČÍN 8: 0
Branky: Vorel 4, Kalčík 1, Walter 1, Formánek 1, Liška 1
Naši kluci hráli tak, jak jsme si v kabině řekli a proto zaslouženě vyhráli. Chválím všechny, zejména Šárku Svobodovou za skvělý výkon
a výbornou pomoc našemu týmu.
Pavel Kramer, Z. Formánek, J. Bareš

REGIONÁLNÍ TURNAJ 3. LIGY
V BRIDŽI
V sobotu 6. 10. 2018 byl v restauraci Fírovka sehrán první regionální turnaj 3. ligy. Zúčastnila se 4 družstva: 2 družstva SBK, Pivaři z Trutnova a Infernetto z Prahy. Naše družstva podala předpokládané výkony. Družstvo SBK Poustevna
teprve začalo sbírat zkušenosti a s ostřílenými soupeři skončilo na 4. místě. Družstvo SBK Teplice letos na jaře opustilo
2. Ligu a podle očekávání v turnaji zvítězilo a postupuje do finále
3. ligy. To se bude hrát na začátku prosince v Praze. Od tohoto družstva očekáváme, že se zpět do 2. ligy vrátí. Dolní Poustevnu reprezentovali Vladimír Tesařík, Petr Král, Jiří Brůna a František Klaban.
zdroj: Severočeský bridžový klub
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6. 11. Beseda se starostou a vedením města
7. 11. Kytarový koncert – Andrés Godoy
11. 11. Malování na sklo
16. 11. Přednáška – Výroba umělých květin
19. 11. – 10. 12. Výstava a prodej výrobků
24. 11. Vánoční tvoření
30. 11. Rozsvícení vánočního stromečku

Centrum setkávání
Centrum setkávání
Loutkáč
Centrum setkávání
Centrum setkávání
Loutkáč
Městský park

17:00
19:00
14:00
18:30
14:00
16:00

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

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Dagmar Cornová
Čs. Armády228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý 07:00 – 12:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 07:00 – 12:00
Pátek 07:00 – 12:00
Odběry krve (úterý až pátek)
07:00 – 07:30

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

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