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WORKSHOP

Strávit jeden z říjnových víkendů s úžasným malířem Michalem Janovským se rozhodla jedenáctičlenná skupina kreativních nadšenců.
Centrem setkávání, u nás v Dolní Poustevně, se proto nesla víc než dobrá nálada. Za sebe mohu říci, že díla, která se tu vytvořila, jsou opravdu
hodně povedená. Pochvalu si zaslouží opravdu všichni, byli jste úžasní. Velmi se těším na další workshop a na to, jak laťku posuneme zase
o kousek výš. Poděkování patří městu, dále pak našim podnikatelům
D. Andresovi a B. Duškové za dovážku jídla, prostě všem, kteří se jakkoliv podíleli na této akci.
Děkuji, Vaše Milena Záležáková.

Tematický zájezd do Velké Británie

V týdnu od 30. září do 5. října navštívilo 25 žáků druhého stupně ZŠ
v rámci poznávacího zájezdu Velkou Británii. Program byl velmi pestrý.
První den si žáci prošli část Londýna, kde se svezli na lanovce, prohlédli
si Tower Bridge, pokračovali dále přes Památník Velkého požáru Londýna až ke katedrále svatého Pavla. Dechberoucí fotografie pořídili na
terasové vyhlídce na celé město. Dominantou druhého dne byly ateliéry
Harry Potter Warner Bros, kde žáci strávili celé dopoledne. Následovala
prohlídka univerzitního města Oxford. Středa byla ve znamení přímořského města Brighton. Žáci zde vyjeli po 162 metrů vysoké rozhledně
British Airways i360, kde měli celé město jako na dlani. Druhým bodem programu byla návštěva podmořského světa Sea Life. Nechyběla
ani procházka po mole a po pláži. Následující den byl na programu opět
Londýn. Prohlídka začala u Královské greenwichské observatoře, následovalo 4D kino a projížďka na Londýnském oku, kde se žákům naskytl krásný pohled na dominantu V. B. Big Ben, Westminsterské opatství
a London Bridge. Pokračovalo se dále přes 10 Downing Street – sídlo
britského premiéra až k Buckinghamskému paláci – sídlu královny Alžběty II. Nechyběl ani čas strávený na rušném náměstí Piccadilly Circus.
Prohlídku města zakončila hodinová plavba po Temži. Žáci byli ubytováni v britských rodinách, kde mohli přihlížet každodennímu chodu
domácnosti a pohybovali se v anglicky mluvícím prostředí. Věřím, že
zájezd splnil všechna očekávání, byl pro všechny přínosem, pozitivní
zkušeností a studnou krásných zážitků.
Ivana Bílková

ZNÁMKY NA SVOZ SKO
V pokladně Měú Dolní Poustevna jsou v prodeji známky na svoz
SKO na zimní období, tj. listopad 2019 - duben 2020. Ceny zůstávají
stejné (týdenní 1380,- Kč, čtrnáctidenní 750,- Kč a měsíční 520,- Kč).
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

JUBILANTI V ŘÍJNU

U příležitosti říjnového životního jubilea přijali pozvání: Marie Leksová, Jana Lebedová, Marta Gažiová, Antonín Juříček a Zdeněk Podhorský. Pan starosta Robert Holec všechny srdečně přivítal a po občerstvení
předal gratulace s finanční pozorností, kytice a upomínkové předměty
Města Dolní Poustevna. Gratulace byla také předána panu Miroslavu
Sádovskému. Všem přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a klid.
R. P.

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna

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

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

9. – 10. 11. 2019
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
412 539 298

PODĚKOVÁNÍ

• Velice děkujeme panu starostovi Robertu Holcovi a zaměstnancům
úřadu za milé pozvání u příležitosti oslavy říjnového životního výročí
narozenin. Děkujeme také za kytice, gratulace s finančním dárkem, občerstvení a hlavně za milé společné setkání.
Jana Lebedová, Marta Gažiová
• Rád bych poděkoval panu starostovi za pozvání na setkání říjnových
jubilantů, za příjemné a milé povídání a také samozřejmě za dárky, které
jsme dostali. Velice děkuji.
Antonín Juříček
• Byla jsem mile překvapena z hodně dárků a krásné kytky. Děkuji.
Marie Leksová

ODSTÁVKA ELEKTŘINY
12. 11.2019 (07:00–15:00) – plánovaná odstávka č. 110060677188
Dolní Poustevna - Dolní Poustevna, okres Děčín
Dolní Poustevna 40, parc. č. 605, Lobendavská 42, 215, 225,
Vilémovská 125
Dolní Poustevna - Horní Poustevna, okres Děčín, Horní Poustevna
15, 16, 18, 94, 99, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 120, 121, 122, 141, 147,
150, parc. č. 16/1

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

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

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

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

ZUBNÍ LÉKAŘ

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

tel.730 157 572
petr3kral@seznam.cz

LOUTKOVÉ DIVADLO
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INZERCE

Ráda bych nabídla kosmetiku, na kterou se můžete podívat u mě
v katalogu. Stačí mě kontaktovat na čísle775528632.
Kubátová V.

16. – 17. 11. 2019
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
23. – 24. 11. 2019
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129 Děčín IX
412 544 539
30. 11. – 1. 12. 2019
MUDr. Šetek Vladislav
Fügnerova 600/12 Děčín I
412 539 310

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
2

ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města
Dolní Poustevna bude zasedat
v pondělí 25. 11. 2019 v 17:30
v zasedací místnosti na úřadě.

Poustevník
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ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
 844 06 06 06 Po-Pá 8:00-17:00  info@zuusti.cz www.zuusti.cz

AKCE:

INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY

TRVÁNÍ:

1. 10. - 30. 11. 2019

URČENO: pro občany, kteří využívají individuální zdroje
(studny, vrty) pro zásobování pitnou vodou
Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění,
dle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru:


Escherichia coli



Koliformní bakterie



Amonné ionty



Dusičnany



Dusitany



TOC




pH
Železo nebo mangan



Tvrdost (Ca + Mg)

Rn

U

CENA: 750,- Kč s DPH (620,- Kč bez DPH)
Obsahuje:
Akreditovanou analýzu, vystavení výsledného protokolu o zkoušce včetně posudku, zaslání výsledků
e-mailem.

Pokud chcete znát nejen mikrobiologickou a chemickou kvalitu vaší vody,
nechte si stanovit i základní radiologické ukazatele: RADON a URAN
nyní ve zvýhodněné ceně 290 Kč s DPH (cena mimo akci je 678 Kč s DPH).
Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz nebo volejte naši zákaznickou
linku 844 06 06 06.

Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic
na pracovišti Zdravotního ústavu.

…… ……………..…jsme Vám k dispozici na 31 pracovištích v rámci 9 krajů ČR.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

PODĚKOVÁNÍ ZA JUBILANTY
V ZÁŘÍ

Děkuji panu starostovi Robertu Holcovi, za to, že mi přišel osobně
pogratulovat u příležitosti mých narozenin. Děkuji také za dárkový balíček, krásnou kytičku a blahopřání s finančním dárkem. Velice mne to
potěšilo.
Lieselotte Prošková
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Retrostipendium – výzva pro studenty
do 30. 11. 2019

Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem v tísni rozděluje stipendia Albatros. Tím podporujeme ve vzdělání studenty ze Šluknovského
výběžku, kteří přes ne zcela ideální rodinné dispozice najdou motivaci se
vyučit nebo studovat střední školu jakéhokoliv typu. Podmínkou schválení žádosti je, že minimálně jeden z rodičů má pouze základní vzdělání.
Cílem retrostipendijního programu je podpora studenta v úspěšném absolvování školy. Jak stipendium funguje? Studenti po uzavření smlouvy
musí dodržovat určité podmínky. Nejdůležitější z nich je prospěch. To
znamená, že ze čtyř klíčových předmětů nesmí mít horší známku než
za 3. Stejnou váhu má ale také nízká absence ve škole. Na pravidelných
setkáních a při splnění podmínek jsou studentovi propláceny náklady
v hodnotě 1000 Kč měsíčně. Na konci školního roku je možné získat bonus za výsledky ve výši 2000 Kč. Od letošního školního roku 2019/2020
je tu ještě novinka. Pokud student dodržuje podmínky stipendia a má
dobré studijní výsledky, může pobírat dokonce stipendium ve výši
1500 Kč. A to ještě není všechno. Další novinkou je pro studenty, kteří právě nastoupili do 1. ročníku středních škol, nárok na jednorázový
příspěvek na školní pomůcky ve výši 2000 Kč. Kostka Krásná Lípa nyní
takto podporuje 35 studentů. Stále však přijímáme nové studenty, takže
pokud máš zájem, neváhej mě kontaktovat na tel. čísle 775 441 238. Noví
studenti na další školní pololetí se nám mohou hlásit až do 30. 11. 2019.
Kateřina Dančová, kariérová poradkyně

ZPOPLATNĚNÍ PYTLŮ
Oznamujeme občanům, že došlo k zpoplatnění pytlů na tříděný odpad. Cena za 1 ks činí 2,- Kč.
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Tematický zájezd do Prahy

Žáci 3.–5. třídy vyjeli společně 15. 10. na školní tematický zájezd
do Prahy. Nejprve jsme zavítali do znovuotevřené historické budovy
Národního muzea. Vzhledem k nedávné rekonstrukci bylo k vidění
pouze krásně obnovené centrum budovy včetně Panteonu, kde bylo
možno vidět až 55 soch a bust významných osobností z české historie.
Zhlédli jsme také několik aktuálních výstav: Rytíři nebes, Labyrint
informací a ráj tisku a Historie a kultura kazašské stepi. Zpřístupněn
byl i sál s kostrou plejtváka myšoka, na kterém všichni obdivovali jeho
obří rozměry. V odpoledních hodinách na nás čekal program v Planetáriu. Výukový pořad Polaris byl sestaven ze dvou částí. Nejprve živě
komentovaná projekce aktuální oblohy v podzimním ročním období
a poté dobrodružný příběh doprovázený tučňákem Jamesem a medvědem Vladimírem. Základní témata obsažená v pořadu byla např. polární
den a noc, střídání dne a noci, roční období a sluneční soustava. Velice
zajímavý a poučný program jsme zakončili interaktivní výstavou. Byl to
dlouhý den a pro někoho velmi náročný. Přesto si žáci přivezli spoustu
nových poznatků a nevšedních zážitků.
Mgr. Jana Bryndová, Kristýna Hamáková, Vlasta Zbořilová
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Sportovní den k 28. říjnu

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. Kluci
byli nalosováni do tří týmů a holky reprezentovaly svoji třídu. Celkovým vítězem ve fotbale se stal tým Real Madrid a vítězem vybíjené družstvo 9. třídy. Turnaj ve fotbale byl velice vyrovnaný, protože o pořadí na
1. a 2. místě muselo rozhodnout celkové skóre. Sportovní den byl na
závěr zpestřen zápasy smíšených družstev v přehazované. Všichni se už
těšíme na závěr školního roku, kdy se uskuteční sportovní klání ke Dni
dětí.
Kopaná: 1. Real Madrid 9 b. 21-10 Bareš, Jírovský, Šimek, Hauser, Jarisch Ji.,Vaxmanský V.,
2. PSG 9 b. 16-13 Liška, Kramer, Polášek, Šimůnek, Ungr, Šolc
3. Sparta Praha 0 b. 8-22 Chalánek, Vaxmanský M., Bobo Pham, Danč,
Dupal, Jarisch Ja.
Vybíjená: 1. 9. tř. – 6 b. 34-13, 2. 7. tř. – 6 b. 30-20, 3. 8. tř. – 3 b. 23-27,
4. 6. tř. – 0 b. 7-34
Mgr. Pavel Kramer

Rozhovor s MUDr. Matejem Tvoríkem
Dne 7. 10. 2019 jsme navštívily ordinaci nového pana doktora Tvoríka. Přes jeho pracovní vytíženost nám ochotně poskytl rozhovor.

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Ve středu 23. 10. 2019 proběhl projekt pro předškolní děti s názvem
„Máme rádi zvířata“, který pro nás připravila Státní veterinární správa
v Ústí nad Labem. Cílem tohoto projektu bylo zábavnou a hravou formou
předat informace o zvířatech, která mohou žít v domácnosti, na venkově, volně v přírodě, v ZOO, v cirkuse. Paní M. Jeřábková za využití prezentace na interaktivní tabuli dětem vysvětlila, co je důležité vědět, když
si člověk pořizuje zvíře, jak se ke zvířatům správně chovat a zodpovědně
se o ně starat. Dětem ukázala i různé části zvířecího těla – rohy, parohy,
kůže ze zebry a prasete pekari, hadí kůži, obratel z koně. Samozřejmě, že
největší zájem byl o pohlazení si živé želvy jménem Bedřich. Za aktivní
dětskou spolupráci jsme obdrželi spoustu
propagačního
materiálu – zábavnou
hru,
plyšáčka, pastelky, omalovánky
a pexeso. Akce
byla pro děti
zdarma, jedinou
podmínkou je
vyrobit jedno
zvířátko a poslat
jeho fotografii
do soutěže, což
naše děti určitě
zvládnou.
JJ

Jak jste se dostal ke studiu medicíny?
,,Odmala jsem byl často a vážně nemocen, proto jsem se rozhodl studovat medicínu, abych mohl pomáhat ostatním.”
Kde jste studoval a jaký obor?
,,V Praze na 3. lékařské fakultě, všeobecné lékařství.”
Kde jste pracoval, než jste přišel do Dolní Poustevny?
,,Pracoval jsem jako chirurg v Liberecké nemocnici. Poté v Německu, ale
příliš se mi tam nelíbilo. Také ve Frýdlantu a v Turnově v nemocnici. Dále
ve Šluknově jako obvodní lékař.”
Proč jste přišel zrovna do Dolní Poustevny, a myslíte, že tu zůstanete?
,,Dostal jsem nabídku od pana doktora MUDr. Prejzka. A zatím se mi
tu velice líbí. Nikam jinam se nechystám.”
Zachránil jste někdy někomu život?
,,Nerad se chlubím tím, že bych někdy někoho zachránil, medicína je
velice multifunkční. Ano, několikrát za mnou někdo přišel s tím: pane
doktore, výsledky byly opravdu zlé. Do nemocnice jste mě naštěstí poslal
včas.”
Jaký byl Váš nejvtipnější zážitek ve Vaší profesi?
„Přišla pacientka a říkala, že ji manžel říznul do nohy, nato jsem se ptal,
jestli schválně nebo omylem, paní se zasmála a řekla, že omylem.“
Máte nějaký recept na zdravý život?
,,Podle mého názoru nejsou prášky vše. Spoustě lidem, co ke mně chodí,
jsem i nějaké prášky úplně odebral. Lidé by měli více sportovat a jíst zdravěji, protože medicína není všemocná.”
Pan doktor stále přibírá nové pacienty a velice se na všechny těší. Popřály jsme mu mnoho úspěchů nejen v lékařské ordinaci.
Alica Ludvíková, Kristýna Šolcová, Veronika Koubková
(žákyně 9. třídy.)

Akce ZŠ v listopadu

4. 11. projekt 1. stupně – Den bez aut
6. 11. kino Velký Šenov - film „Síla lidskosti“, Nicholas Winton
+ beseda s dramaturgem pro žáky 2. stupně, pro starší
žáky také exkurze v šenovských závodech
7. 11. výstava vzdělávání pro vycházející žáky v Rumburku „for
Education § Jobs 2019“

15. 11. divadlo Děčín – Ze života hmyzu – pro žáky 8. a 9. třídy
20. 11. celoškolní projekt Den zdraví
21. 11. postupové kolo – Futsal v České Lípě
20. 11. třídní schůzky
5. 12. Mikuláš a čerti ve škole, návštěva žáků ze Sebnitz
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DEN STROMŮ
„Den stromů“ jsme s dětmi oslavili vycházkou do lesa nedaleko MŠ.
Již od rána jsme se věnovali stromům, které rostou v našem okolí, především jejich ochranou a významem. Snažili jsme se dětem ukázat zábavnou formou, hlavně v podobě her a plnění různých úkolů, přírodní prostředí a rozvíjet u dětí environmentální senzitivitu. V lese děti postavily
domečky pro skřítky, vyzkoušely si malovat přírodu přírodou, zdolávaly
náročný lesní terén, sbíraly a poznávaly různé plody stromů, zpívaly
podzimní písně s doprovodem lesních hudebních nástrojů a nakonec
jsme načerpali energii objetím stromů. Počasí nám přálo a děti se v lesním prostředí vyřádily.
KK

a v roce 2008 přelomové vítězství v soutěži „Australia´s Got Talent“(Austrálie hledá talent). Jeho největší kytarový vzor Tommy Emmanuel ho následně pozval do Nashvillu, kde vzniká 2. album Joe Robinsona
,,Time Jumpin´“. V témže roce získává Joe cenu“Senior Grand Champion Performer of the World“ a od té doby je takřka neustále na turné.
Vystoupení navštívilo 88 diváků.

Softballový interpohár
Informace o možnosti náhrady škod
způsobených vlkem
Ochrana a zachování některých druhů živočichů, včetně ochrany
vlka, je nejen v zájmu udržení stability přírodního prostředí, ale také
v zájmu celé společnosti. V České republice proto zvláštní zákon garantuje povinnost státu poskytnout náhradu za škody, které tato zvířata
způsobí. Jedná se o zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, který
určuje jmenovitý okruh těchto živočichů a stanoví podmínky náhrady
škod jimi způsobených. Způsob výpočtu výše škody je uveden ve vyhlášce č. 360/2000 Sb.
U chovatelů hospodářských zvířat se nejčastěji jedná o škody způsobené vlkem na:
– ovcích, kozách, telatech, případně dalších domestikovaných zvířatech
(prasata, drůbež, koně, osli apod.), neproplácí se škoda na chované
zvěři (daněk, jelen, muflon ap.) a exotických chovech (pštrosi) – na
objektech a zařízení, která chovaná zvířata poškodila v důsledku rozplašení vlky
– psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat.
Zákon pamatuje i na případnou škodu na zdraví a životě člověka.
Náhrada škod na hospodářském zvířectvu je poškozenému přiznána:
– pokud byla zvířata v době vzniku škody umístěna v uzavřeném objektu (pastvina oplocená běžným typem pastevní ohrady nebo elektrickým ohradníkem, uzavřený dřevěný přístřešek sloužící k přenocování
zvířat na pastvině, uzavřený zděný chlév, oplocený dvůr apod.);
– pokud byla zvířata v době vzniku škody pod přímým dohledem fyzické osoby nebo pasteveckého psa (v tomto případě nemusí splňovat
podmínku umístění v uzavřeném objektu nebo el. ohradníku).

KONCERT V CENTRU SETKÁVÁNÍ
V rámci festivalu Kytara napříč žánry, který pořádá ve spolupráci
s Městem Dolní Poustevna a Loutkovým souborem Pomněnka Stanislav
Barek, zavítal 23. 10. 2019 do Centra setkávání australský zpěvák a kytarista Joe Robinson. Ve věku pouhých 16 let zvítězil v soutěži Australian
National Songwriting Competition. Následovalo 1. album ,,Birdseed“

Ve dnech 12. a 13. 10. 2019 uspořádal softballový oddíl North Star
Dolní Poustevna na místním stadionu a za nádherného počasí turnaj
softballového interpoháru. Turnaje se zúčastnila družstva Beavers Chomutov, Povaleč Praha, Seitls Ostrava a domácí North Star. V sobotu se
odehrálo základní kolo systémem každý s každým. Na prvním místě se
umístilo družstvo Beavers se třemi výhrami, druzí byli Povaleči se dvěma a třetí North Star, kteří porazili Ostravské Seitls. V neděli se hrály
zápasy o konečné umístění, kde nejprve vrátili Seitls porážku ze soboty
domácím North Star a skončili třetí. Ve finále si Beavers podruhé poradili s Povaleči a získali zaslouženě celkové vítězství. Nejužitečnější
hráčkou byla vyhlášena Johanka Folejtarová a nejužitečnějším hráčem
legendární nadhazovač Luboš Vrbenský, kterému se podařilo odpálit
třikrát home run. V průběhu turnaje se domácí tým rozloučil s dlouholetou oporou a nejlepším nadhazovačem v historii oddílu Josefem
Liškou, který ze zdravotních důvodů ukončil karieru. Ocenění si odnesl
i Bob Roll st. z Chomutova za celoživotní přínos softballu. Pro diváky
bylo kromě sportovních zážitků připraveno bohaté občerstvení, vstupenky byly slosovány, byla rozdána řada pěkných cen a na sobotní večer
byla uspořádána skvělá after party s rockovou skupinou Nová Škola a DJ
Čápikem. Softballový oddíl by chtěl poděkovat všem, kteří mu pomohli
s uspořádáním turnaje – vedení a pracovníkům Městského úřadu, FK
Dolní Poustevna, Fajn klubu, Jitce, Pavlovi, Karlovi a Ludmile za skvělé
jídlo a pití, sponzorům – Renata Holcová, Můj obchod, Potraviny Andy,
Tillig, Řeznictví Jolana Benešová, Nábytek Dagmar. Nakonec bychom
se chtěli omluvit těm, kterým jsme při sobotní zábavě narušili spánek.
R. K., foto: František Tureček
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Anděl temnoty
Caleb Carr
Historicko-kriminální román,
jehož dějištěm je New York
roku 1897, sleduje průběh
pátrání i následný soudní
proces se ženou, obviněnou
z únosu i zabití dětí. Příběh
vypráví po dvaadvaceti letech
jeden z protagonistů Stevie
Taggert, tehdy dospívající
chlapec, vyrůstající od dětství
na ulici, člen zlodějské bandy,
zachráněný před polepšovnou
psychologem, psychiatrem
a soudním znalcem Laszlo
Kreizlerem. K svérázné skupině vyšetřovatelů patří dále
novinář a policejní zpravodaj,
dvojice seržantů newyorské
policie a majitelka detektivní
kanceláře. Navštíví ji manželka
soukromého tajemníka španělského velvyslanectví, které
byla v Central parku unesena
malá dcerka. Vyšetřovatelé se
pouštějí do zatím neoficiálního pátrání, komplikovaného
hrozícím válečným konfliktem
mezi USA a Španělskem. Poměrně brzy se jim sice podaří
najít podezřelou ženu, ale čeká
je ještě hodně vyčerpávající
práce a nebezpečných situací, než shromáždí dostatek
důkazů, aby pachatelku dostali
před soud.

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

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

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA
ADVENTNÍ TVOŘENÍ PRO VEŘEJNOST
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH
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komicky, někdy dojemně projeví národní povahy (ptáků)
v různých zemích. Holub Kolumb má smysl pro humor a je
zvyklý nikdy nic nevzdávat
a za každou cenu dorazit na
místo určení. V Kolumbově
vyprávění poznáme kulturu
jiných zemí, památky a místní
obyčeje a pochopíme, že cestování je nejlepší škola života
a zkušenosti získané na cestách jsou v životě k nezaplacení. Holuby ani ostatní ptáky,
ani žádné cizince rozhodně už
nikdy nebudeme podceňovat!

Smrt v týlu nepřítele
Jitka Gruntová
Území Svitavska a Moravskotřebovska začleněné v říjnu
1938 do Německé říše nebylo místem poskytujícím
zázemí pro činnost partyzánských oddílů. Dokládají
to osudy sovětských desantů
Komenský a Ján Majer-Spartakus vysazených na Svitavsku v posledním roce války.
Na pronásledování, likvidaci
a dopadení výsadkářů nacistickým
bezpečnostním
aparátem se aktivně podílelo
místní německé obyvatelstvo.
Smrt v týlu nepřítele nalezli
i váleční zajatci a lidé odvlečení sem z území okupovaných
nacistickým Německem, kteří
byli nasazeni na otrocké práce v továrnách, v zemědělství
a dalších odvětvích.

DÍLEN

Holub Kolumb
Emma Pecháčková
Road movie zamilovaného
poštovního holuba ve výslužbě.
Bývalý elitní poštovní holub
se na stará kolena zamiluje do
slavice Edith, která patří slavné
operní pěvkyni. Kvůli své lásce
uvězněné ve zlaté klícce obletí Kolumb celý svět. Při svém
strastiplném putování po světě
se setká s orlem, sovou, husou,
pávem, supem a dalšími opeřenci, kteří mu pomohou, a při
krátkých setkáních se někdy

ve dnech

• Po 25. 11. 2019 od 8:00 do 14:00 ve Šluknově (T. G. Masaryka 575)
• Út 26. 11. 2019 od 8:00 do 14:00 v Horní Poustevně (č.p. 40)

kde si můžete vyrobit něco malého s sebou domů.

Těšíme se na Vás!

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

listopad 2019

Poustevník

7

STARŠÍ ŽÁCI

29. ročník Šluknovské ligy - fotbal

FK D.POUSTEVNA/SK V.ŠENOV – TJ Spartak JIŘÍKOV 0 : 12
(poločas: 0 : 6)
4. kolo okresní soutěže starších žáků – Sever, sobota 28.9.2019
Sestava: J. Hauser, M. Ungr, J. Liška, L. Buryánek, J. Kramer, Z. Formánek, R. Smělík, T. Jírovský , střídání (hokejově): M. Šolc, J. Kalčík
1. poločas: Jdeme na hřiště a v hlavách prohráváme. V prvních 10–ti
minutách zápasu to na hřišti naplníme a je po zápase. Potom jen čekáme, jaké bude konečné skóre.
2. poločas: Přeskupili jsme rozestavení a hra se trochu vyrovnala.
Soupeř byl starší, fotbalově vyspělejší, rychlejší a nedopouštěl se výraznějších chyb. Od vyšší prohry nás zachránil brankář J. Hauser, který
předvedl parádní výkon.
FK D.POUSTEVNA/SK V.ŠENOV – TJ HORNÍ LIBCHAVA 4 : 6
(poločas: 1 : 5)
6. kolo okresní soutěže starších žáků – Sever, sobota 12.10.2019
Sestava: J. Hauser, M. Ungr, V. Walter, L. Buryánek, T. Jírovský, J. Liška, Z. Formánek, M. Šolc
střídání (hokejově): R. Smělík, chyběli: J. Kalčík, J. Kramer, branky:
T. Jírovský 2x, Walter V., Liška J.
1. poločas: Klukům říkáme před zápasem, jakých chyb se mají vyvarovat. Oni přesně tyto chyby udělají a my prohrajeme zápas. Nedáme si
říct. Škoda.
2. poločas: Po důrazné domluvě o poločase se náš výkon zlepšil. Dorazila nás soupeřova poslední branka. Do té doby jsme ještě věřili v náš
obrat. Prohráli jsme si to opět sami, pokaženým prvním poločasem.
SK Plaston ŠLUKNOV - FK D.POUSTEVNA/SK V.ŠENOV 8 : 1
(poločas: 6 : 0)
7. kolo okresní soutěže starších žáků – Sever, neděle 20.10.2019
Sestava: J. Hauser, M. Ungr, V. Walter, L. Buryánek, T. Jírovský, Z. Formánek, J. Liška, R. Smělík
střídání (hokejově): J. Kramer, J. Kalčík, chyběl: M. Šolc, branka:
J. Liška
1. poločas: Opět nepovedený začátek zápasu. Hrubky v obraně, nesoustředěnost, bojácnost ze soupeře – to hovoří za vše. Opakující se
hrozný první poločas – už po sedmé!!!
2. poločas: Ve druhém poločase jsme opět předvedli zcela odlišný výkon. Bojovali jsme, soupeře jsme i místy přehrávali, chybělo nám jen
lepší zakončení ke vstřelení nějaké další branky. Opět škoda prvního
poločasu.
P. Kramer, Z. Formánek

Ve středu 16. 10. 2019 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 –
Marek Šolc ze 6.tř., Filip Bareš, Jakub Hauser, Tomáš Jírovský, Josef Liška
ze 7.tř., Matěj Ungr a Adam Chalánek z 8.tř..Na turnaji jsme byli nejlepším týmem. Jediné body jsme ztratili remízou s velice silným týmem
z Jiříkova. Ostatní zápasy jsme vyhráli a zaslouženě jsme vybojovali
1. místo. Kluky chválím!!!!
Naše výsledky: D.P. – Mikulášovice 3 : 1 (Liška 3), D.P. - Šluknov 4 : 1
(Liška 2, Chalánek 2),
D.P. - Nemocnice 1 : 0 (vlastní), D.P.- Tyršova 3 : 2 (Chalánek 2, Bareš), D.P. - Jiříkov 1 :1 (Liška).
Celkové výsledky: 1. D.P. 13 b.,12-5, 2. Nemocnice 9 b., 6-4, 3. Šluknov 7 b., 8-9, 4. Jiříkov 6 b., 8-8, 5. Mikulášovice 4 b., 7-10, 6. Tyršova
3 b., 5-11. Takové je i pořadí ŠL po 1. kole.
P. Kramer – ředitel ŠL

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

SK PLASTON ŠLUKNOV : FK DOLNÍ POUSTEVNA 8 : 3 (poločas 3:1) branky Poustevny: Kerbl Š. 3x
V úterý 24. září jsme sehráli odložené utkání na půdě Šluknova. Oproti loňským výsledkům, kdy jsme pokaždé odjeli s debaklem (1:17 a 4:16)
došlo k určitému posunu. I přes prohru 3:8 musím konstatovat, že se
zdaleka nejednalo o jednoznačný průběh. Naši chlapci si vypracovali
spoustu příležitostí ke vstřelení dalších branek, které bohužel neproměnili. Soupeř naopak trestal každou naši chybu a možnost ke skórování.
I přes první prohrané utkání v nové sezoně hráče chválím.
FK DOLNÍ POUSTEVNA : SK SKLOLUXUS LIPOVÁ, z.s. 5 : 5
(poločas 3:2))
branky Poustevny: Kerbl Š. 4x, Kozák R.
K dalšímu domácímu utkání jsme nastoupili v neděli 29. září proti
mužstvu z Lipové. Toto utkání bych nazval „nervákem“ od začátku do
konce. Ve vedení se obě mužstva střídala každou chvilku. Když ale Štěpán Kerbl vstřelil v předposlední minutě na 5:4, věřil jsem, že utkání
zvládneme. Opak byl bohužel pravdou, soupeř z poslední šance utkání
potrestal naši chybu a upravil tak skóre na konečných a zasloužených
5:5. Potěšením za zisk bodu z domácího utkání byly ohlasy rodičů, kteří
chválili, jak hezký zážitek jim naši chlapci připravili. V příštím utkání
nás čeká nepříjemný soupeř, Rumburk. Věřím, že budeme bojovat a třeba i nějaký bodík domů dovezeme.
Robert Holec, trenér mužstva

DUHA – PLAVÁNÍ
První kolo 23. ročníku soutěže Duha se uskutečnilo v plaveckém bazénu Rumburk a pořádala ho ZŠ Chřibská. Ve čtvrtek 26. září 2019 si
náš tým ve složení Marie Salabová, Alena Čáchová, Simona Túroczyová,
Jiří Jarisch, Josef Liška a Tomáš Jírovský zasoutěžil v oboru „Soutěživá zápolení ve vodě“ – např. štafeta, lovení kroužků, podplouvání, sběr
barevných míčků a hra na vodníka. Naše nadšení, bojovnost a radost
z vody stačily na pěkné 5. místo.
Duháci, blahopřejeme k účasti a těšíme se na další kolo.
Mgr. Pavel Kramer

AKCE NA LISTOPAD
16. 11.
16. 11.
17. 11.
29. 11.

Svoz nebezpečného odpadu
Svatomartinská párty Národní dům
3. Kolo kurzu háčkování Loutkové divadlo
Rozsvícení vánočního stromu v parku u 1. stupně ZŠ

Den bez aut na II. stupni
Na 2. stupni jsme si 14. října připomněli mezinárodní den – Den bez
aut. Na začátku první vyučovací hodiny jsme upozornili na ohromný
nárůst automobilismu (téměř každá rodina vlastní alespoň jeden automobil) a poukázali jsme na přijatelnější – ekologičtější způsoby dopravy.
Velkým problémem dopravy je nárůst nehodovosti. Cílem naší diskuze
bylo objasnit si její druhy, příčiny a jejich důsledky (ztráty na životech,
úrazy, poškozený majetek, …). Následně jsme se snažili vyplnit záznam
o dopravní nehodě a také záznam o úrazu. V další hodině jsme vymysleli
otázky z oboru dopravy pro druhou třídu, napsali je na papír a ten jsme
během procházky po okolí vhodně ukryli. Druhá třída je měla za úkol
najít a do připravené tabulky na tyto otázky správně odpovědět - šipkovaná s dopravní tématikou. Při cestě jsme měli též vytvořit z přírodních
materiálů návrh dopravní značky a pořídit jejich fotodokumentaci. Závěrem bylo vyhodnocení testu a celého projektového dne.
Mgr. Pavel Kramer
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VETERINÁRNÍ
ORDINACE
Komenského 409
(u bytovky nad školou)
407 82 Dolní Poustevna
ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota
14:30 – 15:30
MVDr. Václav Žáček
Tel: 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá
731 107 987

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Matej Tvorík
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí 07:00 – 12:00
Úterý 12:00 – 17:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 12:00 – 17:00
Pátek 07:00 – 10:00
Odběry krve (pondělí, středa,
pátek) 06:30 – 07:00

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra - Jitka Nedvědová
Dolní Poustevna
PO – 11:00 – 15:00 sestra
ÚT – 07:00 -12.30 sestra
08.30 - 10.30 lékař
ČT – 07:00 – 13:00 sestra
10:00 – 12:00 lékař
PÁ – 07:00 - 13.30 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223, 412 397 197

Vilémov

PO - 07:00 – 10:30 sestra
08:30 – 09:30 lékař
ÚT – 13:00 – 15:00 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST
Lužická nemocnice a poliklinika
MUDr. Josef Kořínek
Poustevník – vychází dvanáctkrát za rok v měsíčním nákladu 700 ks • povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 15668 • vydává Město Dolní Poustevna • příspěvky a inzeráty přijímá Městský úřad Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 40782 Dolní Poustevna, tel. (fax):
412 397 136 • redakční příprava: Petr Král, tel. 723 581 766, e-mail: petr3kral@seznam.cz • grafická úprava a tisk: Reprotisk s.r.o., Šumperk,
www.reprotisk.cz • zveřejněné příspěvky dopisovatelů mohou být redakčně upravovány a nemusejí vyjadřovat názory vydavatele ani redakce
• nepodepsané příspěvky připravil Petr Král • redakční uzávěrka je vždy 28. dne v měsíci, noviny Poustevník jsou volně ke stažení v barevném
provedení na adrese:http//dolnipoustevna.cz/poustevnik/

Lesní 26, Rumburk
tel. 412 332 535
Pondělí – pátek 18:00 – 21:00
So, Ne, svátky 10:00 – 19:00

