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PRVNÍ POUSTEVENSKÝ MASOPUST P R E V E N C E

Máme za sebou první novodobý masopustní pochod v Dolní Poustevně. Na
začátku, někdy v listopadu, byl nápad
Radka Sádovského a na konci, 28. února,
masopustní zábava v „Nároďáku“. Mezitím
se do příprav zapojilo tolik lidí, že jedině
počasí mohlo jejich snahu trochu zhatit.
Úspěch byl nečekaný, tolik lidí při společné veselici v Dolní Poustevně již dlouho
nebylo. Ať už si organizátoři plánovali počet a pestrost masek sebevíc důkladněji,
s tím, co se nakonec v průvodu objevilo,
zřejmě nepočítal nikdo z nás. Myslím, že
zejména dětem se velmi rozšířil obzor
vesnické lidové zábavy. Chtěl bych touto
cestou velmi poděkovat těm, co se organizačně zasadili o zdařilý průběh, ale
hlavně všem lidem z Poustevny za to, že
dokázali sobě i ostatním, že se ještě umíme společně pobavit. Při vyjmenovávání
těch, co se podíleli na tomto úspěchu,
bych zcela jistě na někoho zapomněl,
přesto aspoň zmínka o „Loutkáči“, který se
stal naším přípravným centrem.
Vladimír Tesařík – starosta
V sobotu 28.2. se uskutečnil v Dolní Poustevně 1. ročník Masopustu. Dalo by se říct,
že se spíš jednalo o nultý - pokusný ročník. Při sestavování této, doufáme, nové
tradice, jsme se pokusili skloubit tradiční
český masopust s místním prostředím
a recesí. Proto se kromě tradičních českých masopustních postav - Laufr, slamění, Turci (vojáci), ras s kobylou, medvěd

Obyvatelstvo Dolní Poustevny
v statistických číslech
V našem městě je k 1. 1.2015 hlášeno
k trvalému pobytu 1634 občanů ČR,
z toho 802 mužů a 832 žen. Za rok 2014
se narodilo 20 občánků, 80 občanů se
přistěhovalo a 92 se z Dolní Poustevny
odstěhovalo, 17 našich občanů zemřelo.
V části Dolní Poustevna žije 1270 občanů, v Horní Poustevně 255, v Karlíně 59,
na Markétě 41 a na Nové Vísce 9 našich
občanů. Věkový průměr našeho obyvatelstva je 39 let. K 1.1.2015 je u nás hlášeno také 212 cizinců, z toho 155 s trvalým
pobytem a 57 s přechodným pobytem.
Čerpáno ze stránek MVCR.
Vypracovala: Pajerová R.,
evidence obyvatel

s medvědářem, objevují i postavy ze sousední Lužice - ženich a nevěsta, Černoboh
a Bělboh a připomínka k.p. Centroflor
- čepice s umělými květinami. K našemu
milému překvapení se sešly ve tři hodiny před „Loutkáčem“ desítky lidí v maskách i bez masek a společně jsme zamířili
k městskému úřadu pro povolení k masopustnímu reji. Tam nás přivítal pan starosta a po nutném ceremoniálu nám povolení předal. Cestou jsme potkávali další
a další naše spoluobčany, kteří dostávali
koblihy jako symbol slunce a nadcházejícího jara. Do kroku nám hrál tříčlenný
orchestr bez dirigenta, masky, které mají
v popisu práce tancovat, tančily a pomalým tempem jsme se přesouvali trasou
k „Nároďáku“. Cestu zpestřovaly zastávky
s krátkými scénkami - zásah záchytné stanice, svatba, vysvobození pana starosty
ze spárů Morany a na závěr přišla porážka
obecní kobyly po přečtení jejich hříchů
a skopičin, kterých se v uplynulém roce
dopustila. Poté, co se podařilo Laufrovi
kobylu rumem oživit a tím zajistit úspěšný rok 2015, odebrali se přítomní na velký
sál Národního domu, kde hasiči připravili
vepřové hody. Večer byla v Nároďáku taneční zábava, která uzavřela celý masopust. Děkujeme všem organizátorům i zúčastněným a věříme, že se akce příští rok
opět uskuteční a tradice Poustevenského
masopustu vydrží i do budoucna.
Radek Sádovský

VLAJKA PRO TIBET
Dne 10. března 1959 bylo ve Lhase, hlavním městě Tibetu, násilně potlačeno povstání proti čínské okupaci, po kterém
zůstalo 80 000 mrtvých Tibeťanů. V reakci
na toto smutné výročí vznikla v západní
Evropě v polovině devadesátých let dnes
již celosvětová akce „Vlajka pro Tibet“, ke
které se Česká republika pravidelně připojuje od roku 1996. Je to jedna z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv. Není
to zase až tak dávno, kdy v totalitních dobách byla i naše vlast vděčná za jakýkoliv
projev solidarity. Stejně jako řada států
světa i dalších měst a obcí naší republiky
se Dolní Poustevna připojuje k této akci
a 10.3. vyvěsí na městském úřadě tibetskou vlajku.

KRIMINALITY

Na základě vytvořeného programu „Prevence kriminality v Dolní Poustevně na
období 2015-2020“ byli starosta města
Vladimír Tesařík, zpracovatel projektu
Iveta Malá a mentor projektu Jiří Gajdoš
pozváni na mezinárodní seminář k problematice „Začleňování a udržení znevýhodněných skupin na trhu práce“, který
se uskutečnil dne 24. února 2015 v 10:00
hodin ve Státních aktech Poslanecké
sněmovny PČR. Starosta Vladimír Tesařík
vystoupil s prezentací připravovaného
programu „Asistent prevence kriminality
v Dolní Poustevně“ a účastníky semináře
seznámil s problematikou nezaměstnanosti a kriminality ve Šluknovském výběžku a v našem městě.
Iveta Malá

NÁVRH ROZPOČTU
Návrh rozpočtu města Dolní Poustevna
na rok 2015 je k nahlédnutí na úřední desce městské webové stránky.

KANALIZACE V DOLNÍ
POUSTEVNĚ
K tomuto tématu se v posledních dnech
rozvířily vášnivé debaty. Aby vášně opadly a občané přesně věděli, jaká je současná situace a jaká kritická situace může
nastat, jsme pro to, zorganizovat odborný seminář. Pozvali bychom odborníka
z SČVaKu a v prostorách úměrných zájmu
občanů bychom si vše vysvětlili a naznačili, jak dál. Termín odborné diskuse dáme
s patřičným předstihem občanům včas
vědět.
Vladimír Tesařík - starosta
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V březnu 2015 oslaví své životní jubileum
MEDVEĎOVÁ Marie
FIŠAR Josef
PFEFFEROVÁ
Gertruda
KESSLER Karel
LIŠKOVÁ Dorota
TUREČKOVÁ Mária
PRÍHODA Ján
HRABÝ Emanuel
MIZERA Pavel
RÄMISCHOVÁ Ilona

NĚMCOVÁ Jaroslava
REJLOVÁ Soňa
UNGROVÁ Eliška
HAUSEROVÁ Dana
MITOŠINKOVÁ
Jindřiška
KREJČOVÁ Marie
CHOCHOLA Jiří
HRDLIČKOVÁ Květuše
REJFOVÁ Eva

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a pohodu do dalších let.
Žádáme občany, kteří si nepřejí, aby jejich
jméno figurovalo v pravidelně zveřejňovaných seznamech, aby tuto skutečnost nahlásili nejpozději do data konání redakční
rady na evidenci obyvatel nebo redakci
Poustevníka. Děkujeme za pochopení.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tyršova 299, 407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444, 407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
kultura@dolnipoustevna.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí a středa
14:00 – 17:00

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

INZERCE
Prodám nebo pronajmu byt v Dolní
Poustevně o vel. 3+1.
Bližší informace na tel.: 608935738
Chystáte oslavu narozenin, výročí, svatbu,
sraz třídy apod.? Chcete uspořádat večírek
a nemáte vhodné prostory? Jsme vám
plně k dispozici. Můžete si rezervovat naši
restauraci Pizzeria Peppino, Sadová 310,
Dolní Poustevna. Tel.: 777 008 903.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Příští termín zasedání Zastupitelstva je

25.3.2015 v 17:30 h.

JAK DÁL?

VZPOMÍNÁME …

Vážení spoluobčané.
V minulém čísle jsme Vás upozornili, jak je to
se zveřejňováním věku u jubilantů. Jelikož se
nám množí názory, zda bez udání věku společenskou kroniku vůbec zveřejňovat, chceme
Vás poprosit o spolupráci k vyřešení daného
problému. Tento zákon jsme nevymysleli,
respektovat ho však musíme. Společenská
kronika je formou, jak popřát a vyjádřit úctu
občanům, kteří v daném měsíci slaví svá životní jubilea. Je pravda, že bez udání věku je
to podobné, jako když v restauraci dostanete
svíčkovou bez knedlíků. Jenomže s tím nic
nenaděláme. Chceme Vás proto poprosit, zda
nám během následujícího měsíce můžete pomoci. Nechat či nenechat? Je možno psát na
mailovou adresu redakce nebo svůj názor přímo vyjádřit na podatelně úřadu. Byli bychom
rádi, aby se názorů sešlo co nejvíce a získali
jsme tak přehled, jak s danou rubrikou naložit.
Předem děkujeme za spolupráci.

Milá redakce,
přestože je tomu už 37 let, co jsem se stala žákyní 1.B ZŠ v Dolní Poustevně, ráda bych zavzpomínala na paní Boženku Královou – naši
paní učitelku s velkým U. Naučila nás nejen
číst, psát a počítat, což je mimochodem pěkná
fuška, ale také vzájemně se respektovat, být
k sobě slušní a ohleduplní, pomáhat si, věřit si,
dokázat si přiznat chybu a říct „promiň“. Prožili jsme společně čtyři krásně roky, vydávali
svůj časopis, jezdili na výlety, soutěžili, hasili
vánoční stromeček, nacvičovali besídky. Nepotřebovali jsme žádné školní psychology,
metodiky prevence ani asistenty pedagoga
– paní učitelka Králová vše zvládala sama,
a s milým úsměvem na tváři! Měla ráda svoji
práci a své žáčky a my jsme měli rádi ji!!!
Ne každému učiteli se podaří, aby jeho žáci
chodili do školy rádi, ovšem paní učitelka Boženka to dokázala! Já jsem se celý 1. stupeň
do školy těšila a naše paní učitelka se pro mě
stala velkým vzorem – také díky ní jsem se
dala na pedagogickou dráhu a snažila se jí
alespoň trochu vyrovnat. A tak jen doufám, že
pokud se dnes na nás „shora dívá“, je spokojená a má z nás, svých žáků, radost!
Iva Jakubcová

PROSBA

Vážený pane redaktore,
začala jsem psát kroniku Farního společenství
v Dolní Poustevně a Lobendavě. Vzhledem
k tomu, že jsem nikde nenašla žádné zmínky
o životě a lidech kolem kostela od roku 1951,
prosím všechny občany, jestli by mi nemohli
pomoci. Prosím o jakoukoliv vzpomínku na
konání nějaké akce, výlet, mše, slavnosti, fotografie, výstřižky - od roku 1951 do roku 1994.
Od roku 1994 je 6 let celkem pěkně zdokumentováno, potom chybí roky 2000 až 2008.
Prosím pište mailem na evza.slav@volny.cz,
nebo zavolejte na 412333811 (spíš večer), též
možno na 608639366, domluvíme se a můžeme se sejít. Nebo se stavte na faře u patera
Kotisze, který vás rád přijme. Též nás zajímá
výlet českých a německých dětí s paterem
Bednárem do Bochumi. Mám z této akce jednu fotografii, ale bez komentáře. Vzpomene si
některé z dětí na tento výlet a pomůže mi?
Předem všem děkuji
Evženie Slavíková, Horní Poustevna 108

BIOODPAD

V průběhu vegetační sezóny (pravděpodobně od 1. 4. 2015) budou opět nabídnuty zájemcům speciální nádoby (hnědé popelnice)
jako doplněk k těm stávajícím. Do těchto nádob bude možné odděleně odkládat veškerý
bioodpad vyjma živočišných zbytků. Patří tam
např. slupky od zeleniny a ovoce, listí, drobné
větvičky, skořápky, staré pečivo atp. Do bioodpadu však nepatří tekuté kuchyňské zbytky,
kosti, zbytky masa a olejů. Vývoz bude probíhat 1 x za 14 dní, souběžně s vývozem komunálního odpadu. Směsný odpad ve stávajících
popelnicích by měl významně ubývat a vzhledem k oddělení bio složky nebude zapáchat.
Opět připravujeme umístění objemnějších
nádob na bioodpad i na některá separační
místa, ke klasickým barevným kontejnerům.
Vše bude upřesněno následně, až na základě
zájmu občanů. Pokud máte zájem se do pilotního programu, který je pro místní občany
zdarma, zapojit, chovat se vstřícněji k přírodě,
vyžádejte si přistavení nádoby osobně, telefonicky nebo mailem na radnici u paní Malé
(412 397 136, zp@dolnipoustevna.cz). Bližší
informace najdete na webových stránkách
města nebo na úřední desce.
Iveta Malá

VÝZVA
Žádáme občany, kteří mají pronajatý pozemek od města Dolní Poustevna, aby
uhradili částku za pronájem do pokladny
města. Totéž se týká i majitelů psů.

ODPOSLECHNUTO
V ČASE ÚNOROVÉM
***Na lednovém zasedání zastupitelstva se
musely přinést židle, aby bylo kde si sednout.
To svědčí o něčem dobrém. Jen aby ten zájem
občanů o věci veřejné vydržel. Ale to konečně
závisí i na práci volených zastupitelů.
***Snad nějaké opravy v jízdních řádech budou, ale moc si neslibujme. Jedna věc by snad
byla v silách města. Aby při výlukách vlakové
dopravy, kdy se nasazují náhradní autobusy,
které odjíždějí z autobusové zastávky, byla
veřejnost včas o těchto změnách informována. To už se dlouho neděje.
Dosti zachraňoval svým obětavým upozorňováním již zesnulý Míša Margala, který provozoval restauraci. Ale ne každý stačil k odjezdu
busu doběhnout. A zvláště Němci kroutili nechápavě hlavou.
***Ani nevíme, z které firmy jsou ti, co regulují Luční potok. Ale makají, to se musí uznat.
Začnou ještě za tmy a často pracují i ve dnech
pracovního volna. Mistrovství při obsluze
techniky chodí naši občané obdivovat. Stavbyvedoucí je stále dosažitelný a snaží se těm,
kteří bydlí v okolí potoka co nejvíce vyjít vstříc.
Snad už bude povodním v Poustevně odzvoněno.
Odposlechl: Pavel Špaček
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Zimní výprava na Čtverec
Ve středu 4. 2. za krásného zimního počasí jsme s dětmi podnikli
zimní výpravu do „hor“. Po nekonečném stoupání jsme první občerstvovací zastávku měli „Na výšině“. Poté jsme již zdolali pochod
do cílové stanice Čtverec. Zásoby
z domova jsme rovným dílem rozdělili mezi sebe a lesní zvířátka,
která se bohužel zřejmě v důsledku našeho hlučnějšího chování
neukázala. Přesto jsme jim naplnili krmelec jablíčky, mrkví, senem,

tvrdým chlebem a rohlíky. Poté
se nejen děti vyřádily na sněhu,
v myslivecké chatě mezitím paní
kuchařky připravily oběd a teplý
čaj. Před obědem ještě děti zvládly kvíz v poznávání lesních zvířátek. Zpáteční cestu do mateřské
školy jsme trošku unavení, ale
spokojení a řádně vyvětraní také
zvládli. Myslivci z Poustevny opět
nezklamali, děkujeme.

ROK DŘEVĚNÉ KOZY
Vietnamský Nový rok se většinou
slaví ve stejný den jako čínský
Nový rok. Jeho přesné datum připadá na termín od 21. ledna do
21. února a svátky začínají vždy
první den prvního měsíce podle
lunárního kalendáře. Na letošní rok připadá tzv. rok Dřevěné
Kozy. Tyto svátky patří u Vietnamců mezi nejdůležitější v roce,
jsou to pro ně svátky klidu, lásky,
pohody a přátelství. Letos míst-

ní obyvatelé z Vietnamu oslavili
Nový rok v Národním domě dne
20. 2. 2015, kam přišlo přes 100
vietnamsky mluvících krajanů.
Mezi pozvanými hosty byli i zástupci z Městského úřadu a ze
ZŠ v Dolní Poustevně. Pro zúčastněné byl i tentokrát připraven
bohatý kulturní program včetně
tomboly.
Iveta Malá

JJ

Nádraží nedáme, raději je zbouráme…
Ujišťuji, že cílem v titulku uvedené parafráze
názvu staré známé pražské písně není snaha
vzbudit zájem čtenáře, ale reagovat na názory,
že zbourání nebo „ubourání“ by bylo nejlepším řešením. Zdůvodnění jsou různá – například zbytečnost budovy, nemožnost využití,
náklady rekonstrukce, obavy, kdo vlastně by
pak prostory obýval a že to nakonec ani město
nevlastní.
Patřím k těm, co s likvidací nesouhlasí, dokonce bych klidně podpořil i to případné darování. Ale se zárukou vybudování a provozování
ubytovacích kapacit pro rozvoj cestovního
ruchu.
Pracuji v cestovním ruchu téměř půl století.
A dovolím si říci, že nádraží by mohlo být střediskem poskytujícím jak základní služby (ubytování, stravování), tak řadu dalších služeb doplňkových, zaměřených na aktivní zahraniční
a domácí cestovní ruch - na příjezdy k nám.
Po otevření tratě Děčín – Rumburk přes území
BRD lze do našeho města přijet vlakem s mnohem menšími problémy než dříve – často jen
s jedním přestupem v Bad Schandau – jak
z míst v naší republice, tak z Německa, Slovenska, Polska i dalších zemí. Přijet a pouze přejít
do ubytovacího zařízení je opravdu pro ty, co
dávají přednost vlakové přepravě, například
z důvodu pohodlí, nákladnosti, věku, něco téměř výjimečného.
Výborná je i poloha. Sportovní areál – hala,
hřiště, kurty – vše vzdáleno pár kroků. V okolí
takřka nedotčená příroda. Na obou stranách
hranice desítky velmi atraktivních míst vybízejících k návštěvě. Podmínky pro letní i zimní
turistiku. V sousedství dva vyhledávané národní parky. Už i tradiční akce patřící do stále

vyhledávanějšího zážitkového cestovního ruchu. Popis všeho co lze nabídnout by zabralo
všechny stránky Poustevníka.
Osobně bych doporučoval především orientaci na kolektivy – dětí, mládeže, sportovců,
různých společenských a zájmových organizací. Ti musí přihlížet i k cenové dostupnosti,
ale jsou i méně nároční. Akceptují ubytování
na vícelůžkových pokojích, společná sociální
zařízení.
To by i výrazně ovlivnilo náklady rekonstrukce,
ale i tak by mohla být část kapacity vyčleněna pro ubytování na úrovni tříhvězdičkového
hotelu pro klienty, kteří patří do okruhu „výšepříjmových“, ale upřednostňují vlak a pěší
turistiku.
Kolektivy- hlavně od nás a z Německa - by
představovaly jistou klientelu. Z období své
činnosti na bývalém učilišti vím, že zájem
o pobyt v prázdninovém období několikanásobně převyšoval prostorové možnosti. Zájem
byl i o jiné termíny, ale to byl domov mládeže
obsazen žáky. Kdo někdy obdobné akce organizoval, mně potvrdí, že zařízení s přijatelnou
cenou stále více na trhu chybí.
Samozřejmě by byla, alespoň v počátečním
období, nutná dobrá propagace.
A k tomu případnému darování. Objekt patří
Českým drahám, čili státu. Nevím, zda jsou mé
informace správné, ale za prodej objektu městu by prý byly požadovány miliony.
Věřím, že by se nakonec vybojoval bezúplatný
převod. I vedení ČD si jistě dobře uvědomuje,
že neudržovaná budova se brzy stane předmětem demolice a ta by miliony stála.
Stejně tak by byla velká naděje na získání prostředků od Evropské unie. Vždyť by šlo jedno-

značně o podporu nedostatečně se rozvíjející
oblasti, rozvíjení přeshraniční spolupráce v EU
i o rozšíření pro cenově přístupné cestování již
uvedených skupin.
Ani to darování nebo dlouhodobý bezúplatný
pronájem by se nemusely vyloučit, pokud by
se například našel silný investor, třeba i zahraniční, se zájmem budovu rekonstruovat a provozovat. Rozhodující by bylo, že by k nám návštěvníci začali jezdit, vznikla řada pracovních
příležitostí i pro mladé lidi a pomohlo by to
i řadě místních podnikatelů.
O západní části Šluknovského výběžku jistě
nikdo nebude tvrdit, že se rozvíjí a že se zde
lidem dobře žije. Podniky s tradiční výrobou
jako byl Centroflor, poskytovaly pracovní příležitosti a pomáhaly s budováním regionu, už
jsou asi minulostí.
Orientaci na cestovní ruch lze považovat za
sázku na jistotu ke zjištění, co vše cestovní ruch
přináší, se stačí podívat jinam a uvědomit si,
jak turisticky zajímavé bylo Šluknovsko v druhé polovině devatenáctého století a v polovině minulého. Přebudování nádraží na zařízení
s ubytovacími kapacitami, které dnes v oblasti
chybí, by znamenalo vytvořit pro jeho rozvoj
důležitý předpoklad.
Pavel Špaček
Redakční dodatek:
Na zasedání Zastupitelstva města Dolní Poustevna, konaného ve středu
25. 2. 2015, zastupitelé schválili poměrem 6:3 odkoupení budovy nádraží ve výši
2 100 000 Kč.
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CVIČENÍ S MIMINKY Na Kopečku to žije i díky rumburským gymplákům
Od 3 do 6 měsíců věku
Přijďte si zacvičit s miminky od 3 do 6 měsíců
věku. Kurz je zaměřen na celkový rozvoj dítěte v souladu s jeho potřebami a psychomotorickým vývojem pod vedením vyškolené
lektorky PhDr. Jany Votápkové dle metodiky
Evy Kiedroňové.
Během lekcí stimulujeme děti k činnostem,
které rozvíjí všechny dovednosti důležité pro
zdravý a všestranný vývoj dítěte. Klademe důraz na správnou manipulaci s dítětem, kterou
nejprve jednoduše vysvětlíme a ukážeme. Při
cvičení hraje důležitou úlohu rodič, který dítě
motivuje. Cvičení je doprovázeno básničkami, říkankami a písničkami. Postupně využíváme různých pomůcek (overbally, fitbally,
šátky, …) a činnost jimi obměňujeme. Rodiče
tak získávají nové nápady a tipy, jak s dětmi
doma aktivně strávit jejich dobu bdění. Cvičíme ve skupince max. 10 dětí.
Kdy: začínáme 2. března 2015 každé pondělí
od 8:00-8:30
Kde: v prostorách Mateřského centra Beruška
Krásná Lípa, podkroví školní družiny Základní
školy v Krásné Lípě, Školní 516/8, 407 46 Krásná Lípa (uskladnění kočárků pod střechou
zajištěno)
Za kolik:
Jednotlivá lekce - 55 Kč
Permanentka 4+1 - 200 Kč Kontakt:
PhDr. Jana Votápková
instruktorka kreativních programů a cvičení
rodičů s dětmi (pokud máte starší dítko a rádi
byste chodili cvičit, o možnostech se informujte též na uvedených kontaktech)
cviceni.krasnalipa@gmail.com
+420 777 576 698

Co umí kytara
V pátek 20. února navštívil Dolní Poustevnu
vilémovský rodák, kytarista Stanislav Barek.
Připravil pro žáky I. i II. stupně základní školy
vzdělávací pořad Co umí kytara.
Povídání o kytaře a způsobech hry na tento nástroj doplnil ukázkami vlastních písní
i skladbami jiných autorů. Obě hudební pásma si žáci prožili v příjemné atmosféře Centra
setkávání.
Mgr. Marcela Králová

Farní sbor Českobratrské
církve
evangelické
v Rumburku před pár
lety zrekonstruoval po
požáru historický přístavek
místního
evangelického
kostela, v němž funguje
už devátou sezónu čajovna Na Kopečku.
Vznikla jako alternativa k nabízené kultuře
v našem okolí. Členové občanského sdružení
Dokořán Rumburk, kteří čajovnu provozují,
měli pocit, že ve městě chybí něco trochu
jiného, nekomerčního, a tak se rozhodli, že
tuto díru zaplní sami svými nápady a energií.
Že dají prostor všem z našeho regionu, kteří
něco umí a tvoří. Od června 2007 se prakticky
každou středu, většinou od 19:00, v čajovně
pořádá zajímavý kulturní program - nejčastěji
cestovatelské besedy s promítáním, koncerty,
výstavy, besedy se zajímavými hosty, autorská
čtení, promítají se dokumentární filmy, hraje
se divadlo, pracují tvořivé dílny… V červnu
pak vše vyvrcholí Festiválkem malého umění,
kde se představí převážně místní umělci.
Kromě programu nabízí čajovna pohodové
a přátelské místo k oddychu a hodně druhů
kvalitních čajů a kávy. Domeček zároveň
slouží prostřednictvím Agentury Pondělí jako
chráněné pracoviště pro lidi se zdravotním
handicapem.
Za dobu své existence už Kopeček přivítal
celou řadu zajímavých hostů. Do jeho dění se
často zapojují i studenti a kantoři rumburského
gymnázia. Ať už jako diváci, či účinkující,
vždy to oživí atmosféru. Můžeme uvést

Marek Winter

Školní kolo v recitaci Karnevalový týden
v mateřské škole

V pondělí 23. 2. 2015 proběhlo na naší škole
školní kolo soutěže v recitaci. Zúčastnilo se jej
osm nejlepších recitátorů.
Všem patří velké uznání a pochvala za krásné
výkony. Byli vybráni tři nejlepší Sára Křížová,
Simona Křížová a Veronika Koubková, kteří
budou reprezentovat naší školu 11. 3. 2015
v oblastním kole v Rumburku. Držíme palce.
Vlasta Zbořilová

Bezpečnost
na internetu
V úterý dne 24. února dvě hodiny odpoledního vyučování využili žáci osmé a deváté
třídy naší školy k získání informací – jak bezpečně využívat internet. Ing. Michal Bubílek,
učitel VOŠ a SŠ Varnsdorf, velmi přesvědčivě
vysvětlil, jaká hrozí rizika na sociální síti, jak
vymýšlet a používat hesla, jak se vyhnout
nebezpečným aplikacím a připomněl, že je
nutné respektovat autorský zákon. V závěru vše shrnul do srozumitelných hesel - tzv.
DESATERA BEZPEČNÉHO INTERNERU. Protože dnešní mladí lidé žijí svůj život v úzkém
propojení s komunikačními technologiemi,
byla tato trocha teorie důležitou pomůckou
pro to, aby se tato technika nestala z dobrého
pomocníka zlým pánem.
Mgr. Marcela Králová

například pěvecký sbor NTC, literární program
I gympláci mají čas číst, koncerty kapely
Náhodou (Martina Šťastná a Míša Macková
ze 3.C a Ondra a Matěj Čechovi, 4.C a 4.D),
vystoupení muzikanta Jonáše Freundorfera
(8.A), Káti Doležalové (7.A) s folklorním
souborem Dykytou nebo Nadi Vránové (7.A)
při vernisáži. Promítá se zde pravidelně pořad
gymnaziální školní televize GymBreak, natáčí
se tu různé reportáže. Jako dobrovolník
pomáhá Na Kopečku v rámci programu DofE
(Mezinárodní cena vévody z Edinburgu; více
o tomto projektu v předcházejícím čísle)
Tomáš Brandejský (3.C).
Občas se Na Kopečku scházejí i učitelé
a někteří aktivně tvoří program. Například
výtvarník Petr Švarc tady měl výstavu obrazů,
češtinář Martin Markoš autorské čtení
a tělocvikář a jazykář Marek Winter několik
cestovatelských besed.
V budoucnu se zde chystá výstava fotografií
Jakuba Trmala (8.A) a Martiny Šťastné (3.C)
i výstava obrazů Terezy Andělové (2.C), na
které se budou při vernisáži hudebně podílet
další účastníci DofE. Připravuje se i se koncert
kapely The Pix (opět Ondra a Matěj Čechovi,
4.C a 4.D a Jonáš Freundorfer, 8.A). Vietnamští
studenti z 8.A se zapojí do pravidelného cyklu
Jak se u nás žije cizincům.
Buďte u toho i vy! Pokud máte nějaké nápady,
zkuste je zrealizovat, nebo přijďte alespoň
podpořit dění Na Kopečku. Více informací na
www.domeceknakopecku.cz a na FB.

Akce školy
v březnu 2015
11. 3. Den knihy – projektový den
11. 3. Oblastní kolo recitační soutěže
v Rumburku
12. 3. Duha ve Šluknově - sport
18. 3. Šluknovská liga - basketbal ve Šluknově
18. 3. MŠ ve spolupráci s německou školkou
- návštěva HOPSÁRIA v Děčíně
20. 3. Vítání jara v MŠ
24. 3. IX. třída - tvoření s mateřskou školou
27. 3. Noc s Andersenem v MŠ a ŠD
31. 3. VIII. třída – tvoření s mateřskou školou

Od pondělí 9. 2. do pátku 13. 2. dětské masky
změnily školku v pohádku. Stalo se již tradicí,
že jeden týden v únoru se děti i učitelky změní
na různé pohádkové bytosti, aby si všichni užili karnevalového veselí, tancování, her a soutěží. Ke karnevalu patří samozřejmě i výzdoba,
na které se také podílely i děti. Týden plný písniček, malování a skotačení zakončujeme karnevalovým průvodem městem a také sehráním divadelní pohádky z aktuálních masek.
Tak nám například princezny Aničku a Elišku,
které unesl čaroděj a kouzelnice, zachránili
hasič, opravář a kovboj za pomoci pirátky,
příšerky, malé kouzelnice, včelky a víl. Velkou
radost z toho měl samozřejmě král i královna.
Pro velký úspěch měla pohádka v pátek také
další pokračování. Vše skončilo svatbou a velkým plesem princezen. Ať žije karneval!
Bc. Jiřina Jirmanová
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A jde se na věc.

Nejprve je třeba vyžádat povolení od starosty.

Záchytná stanice má plné ruce i nohy práce.

Masek bylo požehnaně.

Nevěsta to má již za sebou.

Záchrana starosty před zlou Moranou.

Poprava kobyly za její hříchy.

Dobrou chuť.
Foto: Oskar Engler, Marian Krištofič
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ANKETA
V amatérském sociologickém šetření jsme se obrátili
na dvě vzájemně věkově vzdálenější generace
s otázkami týkající se jejich života v našem městě.
Odpovědi těch, kterým je“už 15“ a vstoupí teprve
do života (žáků 9.třídy naší ZŠ) na otázku:„Myslíš, že
bys mohl po skončení přípravy na povolání v našem
městě žít“, moc optimistické nejsou.
Možná, ještě nevím, snad kvůli práci, rodině. 3x
Ne, v žádném případě, nanejvýše na návštěvu 9x
Na otázku:“ Co by se mělo změnit, aby byla Poustevna
pro mladé lidi přitažlivější“ zněly nejčastější odpovědi.
Aby měl každý práci, otevřít nějakou továrnu,
pomoci s podnikáním. 8x
Více normálních obchodů, nejlépe nějaký
supermarket, který by i nabízel zájemcům
zaměstnání. 6x
Větší možnosti bydlení i pro mladé. 5x
Aby se Dolní Poustevna opravdu stala městem –
čistota, opravit nebo zbourat budovu na hlavní
křižovatce, která je v hrozném stavu, opravit a znovu
otevřít nádraží a zřídit zde ubytovnu, zajistit větší
bezpečnost. 5x
Více možností pro trávení volného času – lepší klub
mládeže, místo, kde by se mohli mladí (10-18 letí
setkávat), zájmové kroužky, nějaká střední škola, aby
se nemuselo dojíždět, koupaliště nebo aquapark,
cukrárna, cyklostezka. 5x
Další dvě otázky byly položeny těm, “kterým bylo
teprve 60 a více“. Jedná se o spoluobčany – čtyři
muže a pět žen ve věku od 63 do 78 let
Odpovědi na otázku: Jaký osud Vás do Dolní
Poustevny zavál?
Příchod s rodiči, kteří chtěli v Dolní Poustevně
podnikat.
Změna zaměstnání. 2x
Získání praxe – pracovní smlouva na dva roky. Po
roce 1968 zde bylo bezpečnější zůstat.
Zhoršující se ovzduší ve městě, kde jsme žili.
Zdravotní stav našich dětí.
Nástup do místního učiliště, zaměstnání, láska,
manželství. 2x
Umístěnka po skončení školy Pak manželství, rodina,
nechuť manžela i dětí stěhovat se.
Svatba s místní dívkou.

NÁMĚT DO POUSTEVNÍKA
Občané se ptají. Další nová rubrika, která
by měla obsahovat vaše otázky, nejlépe
na konkrétní osobu, ať už zastupitelů,
pracovníků úřadu či redakce. Takže se
ptejte, co vás konkrétně zajímá o dění
a problematice v našem městě, budeme se
snažit předat otázku co nejvíce kompetentní
osobě a požádat ji o odpověď. Námět s první
otázkou i ve jménu několika dalších občanů,
nám zaslal pan Pavel Špaček.

OBČANÉ SE PTAJÍ
Jak napěchovanou pokladnu, odborněji, jaké
prostředky na účtech, v pokladně, jaké dluhy
a pohledávky nové zastupitelstvo převzalo?
A bude to stačit na plánované výdaje?
K datu zvolení nového zastupitelstva
6.11.2014 činil zůstatek na účtech města
6 653 000 Kč. Stav pokladny k říjnu 2014 byl ve
výši 127 000 Kč. K otázce pohledávek a závazků
- k říjnu 2014 činily krátkodobé pohledávky
804 000 Kč a krátkodobé závazky 1 972 000 Kč.
Dotaz směřoval i k plánovaným výdajům.
Výdaje se v rozpočtu plánují tak, aby byly
vyrovnané s příjmy. Město tvoří takzvaný
„vyrovnaný rozpočet“.
Odpovídala: Pavla Válková

STŘÍPKY ČASU

Odpovědi na otázku:
Jaké změny by byly podle vás v našem městě vhodné
do budoucna?
Rozvoj turistického ruchu 3x
Lépe využít těsného sousedství se Sebnitz – využití
služeb jejich nemocnice, sebnitzkých lázní, bazénu
(za únosnou cenu). Na oplátku nabídnout například
bruslení, in-line hokej, účast na zájezdech a dalších
akcích. Prohloubit spolupráci zájmových organizací
a spolků. 3x
Dům pro seniory. 3x
Z nádraží vybudovat turistickou ubytovnu. 2x
Práce a bydlení pro mladé lidi. 2x
Dále – po jedné odpovědi: Upravit polní a lesní
cesty, které jsou těžkou mechanizací při těžbě dřeva
zničeny. Obnovit chodníky od nádraží do města.
Změna ve vedení města.
Alespoň na hlavní komunikace dát orientační
směrníky pro návštěvníky města. Stálá expozice
pro návštěvníky – třeba v již dlouho nepoužívané
nádražní hale. Obnovit činnost Červeného kříže,
který u nás patřil k významným organizacím.
Lepší spolupráce, společné překonávání lidských
starostí a bolestí. Větší upřímnost ve vztazích. Aby se
novému zastupitelstvu podařilo společnými silami
splnit volební programy a sliby.
Všem děkujeme za ochotu odpovídat. A na závěr
něco optimistického. Konkrétně jak nás vidí
publikace Brána, vydávaná pro potřeby cestovního
ruchu, která prezentuje zajímavá místa. A to
bylo napsáno ještě před otevřením železničního
přechodu!
Jméno má město nejspíše po poustevníkovi, který
tady žil už někdy v prvé polovině 13. století. Člověk
by řekl, že na takové výspě republiky se poustevničí
dodnes. Jenomže je to přesně naopak.
Nevěříte? Tak si představte více než 50 kulturních
a sportovních akcí do roka. Výstavy, divadla,
koncerty, soutěže…K tomu velmi aktivní spolky,
především hasiči a jejich setkání matýskářů.
Stálá scéna loutkového divadla, kde se pořádá
mezinárodní loutkový festival. Velmi aktivní místní
turisté se svým Pochodem Severní stopou, na který
se sjíždějí turisté z celé republiky i ze Saska – bývá
jich i přes dvě tisícovky.“
Následuje informace o krásných místech v okolí,
Centru setkávání, myslicích atd. atd.
A to bylo napsáno ještě před otevřením železničního
spojení přes Bad Schandau do Děčína.
Pavel Špaček

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Keleová-Vasilková Táňa - Manželky

Hrdinky této knihy, kamarádky z gymnázia – Iva,
Diana, Martina a Michaela – jsou úplně obyčejné
ženy, a přitom vlastně obyčejné vůbec nejsou…
Každá z nich má v sobě něco jiného, osobitého,
svébytného, charakteristického jen pro ni… stejně
jako každá z nás, i ony jsou svým způsobem jedinečné.

Březinová Ivona - Útěk Kryšpína N.

Jedenáctiletý Kryšpín nosí sluchadla, do třídního
kolektivu příliš nezapadá a spolužáci si z něj často
dělají legraci. Na škole v přírodě už to citlivý Kryšpín
nemůže vydržet, a tak raději jedné noci z horské
ubytovny uteče. Podaří se Kryšpína najít a poučí
se kluci, že ubližovat někomu jen proto, že je jiný, není správné?

Roland Paul - Norimberské procesy

Tato kniha pojednává o Norimberských procesech –
nejdůležitějším soudním stání, jaké se kdy konalo,
které zavedlo zásadu, že jedinci se budou zodpovídat ze svých činů před mezinárodním právem,
a které učinilo tečku za druhou světovou válkou
a umožnilo zahájit obnovu Evropy.
Lucie Englerová

ROK 1967

Dne 30. ledna zde končí na výstavbě
bytovek vojenská pracovní jednotka. Na
její místo nastupují branci, kteří místo na
vojnu odpracují 19 měsíců ve stavebnictví
a pak teprve jdou na 5 měsíců na vojenskou
prezenční službu.
Dne 11. února se konal ples Přátel Slávie, na
kterém bylo 450 návštěvníků.
Dne 4. března opravovány hráze zdejšími
myslivci.
V březnu též započato se zděním základů
družstevní výstavby dalších 36 bytovek.
21. května dobudoval požární sbor v Horní
Poustevně parket na zahradě u hostince.
Staročeským kácením máje zde byly zahájeny
taneční večery v přírodě.
Od 1. června otevřeno Výletiště Čtverec jako
pohostinství III. cenové skupiny.
3. září první hon na divoké kachny na rybníku
v Lobendavě. Střeleno 7 kachen.
16. září uzavřen Národní dům pro onemocnění
manželky vedoucího infekční žloutenkou.
Otevřeno až 18. října novým vedoucím.
(čerpáno z místní kroniky psané panem
Karlem Brůnou)

SLOVO REDAKTORA
Nový Poustevník má za sebou čtvrt roku
života. I když je to poměrně krátká doba,
zkusme si trochu zrekapitulovat, jak je na tom
se svým vývojem a dospíváním. V první řadě
nás velice těší, že i Vy, čtenáři, se začínáte
zapojovat a podílet na jeho tvorbě. Vaše
postřehy, připomínky a náměty jsou a budou
stále vítané. Díky nim vznikají nové rubriky
a rozšířil se i počet dopisovatelů. Nic na světě
není dokonalé a tak si i my klidně necháme
poradit, co je třeba zlepšit, kde děláme chybu,
prostě podněty z druhé strany jsou pro
nás důležité, abychom mohli náš měsíčník
neustále dolaďovat k vaší spokojenosti. Takže
pište, kritizujte, chvalte, nadávejte, každá
vaše reakce je pro nás přínosem. Závěrem
mi dovolte připojit několik odposlechnutých
postřehů na dosavadní podobu a náplň
Poustevníka.
Hmmmm, takovej kousek papíru.
Reakce redaktora: Ano, noviny se již pěknou
řádku let tisknou na papír. Je to praktičtější,
než vyrývat jejich obsah do skály či hliněných
destiček. Říká se tomu pokrok.
Líbí se mi, že jsou věci nazývány pravými
jmény.
Reakce redaktora: To by přeci mělo být
samozřejmostí pro všechny sdělovací
prostředky. I když pravda někdy bolí. Čemu
již pak v dnešní přeslibované a prolhané době
mají lidé věřit.
Nedá se s tím ani vytřít pr...
Reakce redaktora: Nedá. Sám jsem to
několikrát zkoušel.
Dá se to číst. Konečně to nevypadá, jak
kdyby to vydával ÚV KSČ.
Reakce redaktora: To asi musíme nechat
k posouzení na čtenářích, ale myslím si, že
pokud se nenecháme sešněrovat cenzurou
a překrucováním informací, je úplně jedno,
kdo nás bude vydávat.
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Nohejbalový turnaj trojic
Předposlední únorovou sobotu 21.2.2015 se
konal turnaj v dolnopoustevenské sportovní
hale za účasti 6 družstev - z toho 4 domácí a 2
z Velkého Šenova. Hrálo se systémem každý
s každým na tři sety.
Nejlépe si vedlo družstvo Velký Šenov A.
S 12 body a lepším vzájemným zápasem nad
domácím týmem vyhráli. Druzí -překvapení
turnaje- místní družstvo Mix s12 body
a horším vzájemným zápasem 2:1, ve složení
Křivonoska J., Karpíšková A., Třešňák L.
Na třetím místě se umístila stálice dolnopoustevenská trojka Plácačky s 11 body,
ve složení Salaba A. a bratři Mitscherlingové.
Na čtvrtém místě družstvo Velký Šenov
B se7 body. Na pátém místě Šoféři se 2 body
z Dolní Poustevny. Na šestém místě Fajn klub
s 1 bodem…
Poděkování si zaslouží všichni pořadatelé a p.
Soldátek za skvěle odvedenou práci a skvělý
gulášek. Sponzor Josef Křivonoska + Luděk
Třešňák. Zvláštní poděkování patří p. Zdeňkovi
Podhorskému, který se na nás přišel podívat,
zapisoval zápasy a pískal. Zdeňku, díky.
Jsem rád, že se turnaj po herní i organizační
stránce tak vydařil. Ukázalo se, jak je dobře,
že se na turnaji sešel celý organizační tým.
Mohli jsme tak spolupracovat a pomáhat si.
Zároveň jsme se mohli i více soustředit na
své vlastní výkony na kurtu a to pozitivně
ovlivnilo i naše celkové výsledky. Děkuji
všem zúčastněným párům za předvedené
výkony a za skvělé zápasy. Pro mě osobně
byl celý turnaj skvělým zážitkem. Další přísun
pozitivní energie a elánu do následujících dní.
Věřím, že i pro ostatní účastníky přinesl turnaj
zejména psychický odpočinek a odreagování
se od denních starostí. Je super, že naše
parta tak skvěle funguje a všichni společně
si zápasy i turnaje maximálně užíváme. Těším
se již na další akci. Ať se Vám všem daří co
nejvíce a pilně trénujte. Ať se zase sejdeme
v maximálním počtu. Díky moc, byli jste
super!
Další nohejbalový turnaj trojic se bude konat
v říjnu 2015 na třech venkovních kurtech
místního tenisového klubu. Všichni jsou
srdečně zváni.
Třešňák L.

Konečná tabulka 2.satelitního
turnaje přípravek
14.2.2015 - hala VILÉMOV
Pod záštitou Schrődingerova institutu se
v sobotu 14.2.2015 konal ve Vilémovské
hale 2. turnaj satelitního turnaje přípravek.
Pořadatelem byl SK Velký Šenov. Hrací doba
byla 1x12minut a po celý turnaj bylo vidět
obrovské nasazení hráčů, trenérů i rodičů.
1. Dolní Poustevna
11:1
12 bodů
2. Lipová
5:2
7 bodů
3. Mikulášovice
5:4
7 bodů
4. Vilémov
4:10
1 bod
5. Velký Šenov
4:12
1 bod
Nejlepší střelec turnaje: Petr Holub – Dolní
Poustevna, 6 branek
Nejlepší gólman: Filip Bareš - Dolní Poustevna
Sestava: F. Bareš – Holub P., Liška J., Jírovský T.,
Kramer J., Ungr M., Šolc M., Nejedlý J.
Střelci: Holub P. 6x, Liška P. 5x
Během turnaje jsme nepoznali hořkost
porážky a přehledem ho vyhráli. Klukům patří
dík za velkou bojovnost!
Třetí se koná v sobotu 28.2.2015 ve Vilémovské
hale a pořadatelem je SK Skloluxus Lipová
a všichni se moc těšíme.
vedoucí mužstva: Mgr. Pavel Kramer
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Zimní turnaj Ploučka cup 17. 1.2015
První letošní turnaj ve čtyřhře za účasti 10 párů
je již za námi. V tradičně výborné atmosféře se
odehrál turnaj, který se určitě velmi podařil.
Poprvé se našeho turnaje zúčastnil i pár
z Mladé Boleslavi a Bělé pod Bezdězem. Turnaj
skončil chvíli před půlnocí. Většina hráčů
zůstala na turnaji až do konce. Jsem rád, že
jsme si turnaj tak skvěle užili. Ne každému
páru se výsledkově dařilo tak, jak by si přáli.
Přesto si všichni účastníci zahráli velmi dobře
a absolvovali celý kompletní program včetně
všech zápasů o konečné umístění. Pochválit
musím všechny účastníky turnaje. Děkuji Vám
za Váš vzorný a přátelský přístup k turnaji
a k zápasům. Bylo to moc fajn a už se těším na
další únorový debl.
Vítězem turnaje se stal nově složený pár
Luděk Třešňák –Miroslav Hlaďák. Mírovi
se tak podařilo vyhrát již druhý deblový
turnaj v řadě. Míra se díky tomu dostal do
průběžného vedení v žebříčku DZRT mezi
jednotlivci. Oba borci si na kurtu velmi rychle
porozuměli a i přes 1 prohru ve skupině
se dokázali sehrát natolik, že celý turnaj
nakonec vyhráli. Gratuluji tímto vítěznému
páru a věřím, že si spolu ještě nějaký turnaj

zahrají. Do finále zcela zaslouženě postoupil
pár Mudr.Luboš Skalka –David Valdhans.
Luboš s Davidem hráli náš deblový turnaj
poprvé a hned se dostali až do finále. Na cestě
za stříbrnou medailí porazili nesmírně silný
a skvěle sehraný pár MilanHahnel–Vladimír
Jalovecký, nejlepší pár žebříčku DZRT 2014
v letní sezóně. Gratuluji Lubošovi s Davidem
k tak výbornému výsledku. Bronzový pár Milan
Hahnel–Vladimír Jalovecký jen těsně neprošel
až do finále. Za celý turnaj prohráli jen 1 zápas
a to v semifinále o pár míčů po velké tenisové
bitvě se stříbrným párem. Milan s Láďou jako
jediní dokázali ve skupině porazit vítězný pár
turnaje. Moc nechybělo a ve finále si mohli
dát odvetu. V celkovém pořadí zimního DZRT
se Milan s Láďou vyhoupli již na průběžné 2.
místo. Do semifinále a do bojů o medaile se
probojoval velmi silný a stálý pár našich soutěží
Marek Šedivý - Roman Jenšovský. Bez prohry
vyhráli modrou skupinu. V semifinále narazili
na Ludvu s Mírou a do finále se neprobojovali.
Ani v zápase o bronzovou placku se Markovi
s Romanem nedařilo.
Luděk Trešňák

Třešňák a Micková na Turnaji Mixu v České Lípě 30.1.2015
Před zahájením samotného komentáře chci
poděkovat všem účastníkům pátečního turnaje
smíšených párů a hodně moc je pochválit za to, jak
přistoupili k celému turnaji, jak ho odehráli a také
celý zakončili. Nebylo lehké, zejména pro ženy, hrát
v pátek ve večerních hodinách od 18.00hod. - do
02.00hod., po náročném pracovním týdnu. Sobotní
čas je vždy lepší, protože si můžete více odpočinout,
pořádně se vyspat a posilnit. Pátek je náročnější tím,
že máte za sebou těžký pracovní týden a ne vždy
si stačíte na takovou akci odpočinout. Na turnaj
dorazilo všech 12 řádně natěšených párů, zahráli si
spolu, povídali si, plácali se do dlaní při výměnách
stran a všude se šířila dobrá nálada a skvělá přátelská
atmosféra. A právě proto se turnaj tak skvěle vydařil.
A to obrovské množství věcných cen, to byla prostě
jedna velká paráda! Chválím všechny účastníky
a účastnice za tak krásný turnaj a za moc pěkný
večer, který jsme si v pátek všichni společně udělali.
Celý turnaj probíhal v přátelské a pohodové
atmosféře. I přes dvouhodinové zdržení, které nám
způsobila blokace kurtu č. 1, se zápasy hrály velmi
svižně a bez zbytečných prostojů. Již při příchodu
všech párů vládla dobrá nálada a pohoda. Postupně
se množily i věcné ceny. Tolik lahví vína, čajů, kávy,
kosmetiky, květin, lízátek, triček a dalších věcných
cen, to se na běžném turnaji tak často nevidí. Bylo
to úžasné vyjádření sounáležitosti všech účastníků
a účastnic vzájemně jeden k druhému. Páry si

zápasy užívaly. Byla radost sledovat jak mače, tak
tu báječnou atmosféru v restauraci u baru. Plácání
si do dlaní, pokec v baru, karty, sledování tenisu
v TV a společné debaty v kuřárně, to vše provázelo
tento skvělý turnaj. Díky této pohodě se mezi páry
vytvořila parta, která spolu vydržela až do brzkých
ranních hodin. I přes únavu účastníků z náročného
turnaje se všichni na konci usmívali, byli veselí
a velmi přátelsky se spolu loučili. Každý pár, který
vydržel do konce si odnesl pěkné věcné ceny. Ženy
si navíc odnášely květiny a chlapi zase lízátko. Jak to
vše dopadlo.
1.L.Balek+I.Dvořaková Č.Lípa
2.P.Kudláček+M.Cihlářová Ml.Boleslav
3.D.Waldhans+J.Hačeská Č.Lípa
4.L.Třešňák +Z.Micková D.Poustevna
Ludva se Zdenou se zpočátku potřebovali více
sehrát a zejména Zdena si nejprve zvykala na
povrch. V play off ,ale nastartovali skvělou jízdu,
kterou zakončili výborně odehraným zápasem o 3.
místo. I když si medaili nevybojovali, zaslouží tento
pár velkou pochvalu. Zejména pak Zdeňka Micková.
Nejstarší účastnice turnaje zcela nekompromisně
proháněla na kurtu všechny své soupeře, chlapy
nevyjímaje. Zdena i Ludva turnaj zvládli s velkým
přehledem a oba si zaslouží opravdu velkou
pochvalu!
Luděk Třešňák
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MĚSTSKÝ ÚŘAD DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136, tel./fax: 412 397 203
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář – M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 - 16:30 hodin
Žádáme občany, aby dodržovali úřední dny.
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

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

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

ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228, Dolní Poustevnatel. 412 397 128

CENTRUM SETKÁVÁNÍ - 22. 3. 2015 - 19:00 hod. - VSTUPNÉ 50,-Kč

ČÍSLO NA CALL CENTRUM SČVK

TERMÍNY MŠÍ

Uvádím číslo na Call centrum společnosti
SČVK, a.s., kam je možno hlásit závady
na dodávce vody (přerušení dodávky,
zápach, zbarvení vody ... ).
Linka je v provozu nonstop.
Tel.číslo: 840 111 111

Mše svatá je každý pátek v 18.10.
Předtím je v 17.45 v postní době (tj. teď
až do Velikonoc) křížová cesta, v ostatní
dobu modlitby růžence. V neděli je mše
sv. pravidelně v kostele v 9.15,
vše v Dolní Poustevně.

AKCE NA BŘEZEN 2015
SO 14.3. .................. Turnaj v kopané ve sportovní hale (dorostenci)............................ FK DP
PÁ 20.3. ................... Hasičský ples (Nár. dům)........................................................................ SDH DP
PÁ 27.3. ................... Noc s Andersenem................................................................................... KŠK
SO 28.3. .................. Turnaj v kopané ve sportovní hale (elévové)................................. FK DP
NE 29.3. .................. Velikonoční dílna...................................................................................... T-club
ST 1.4. ...................... Jarní koncert v CS..................................................................................... ZŠ

ZUBNÍ POHOTOVOST
7. – 8. 3. 2015
MUDr. Voborská Oluša
Myslbekova 404/23 Děčín I
412 519 624

21. – 22. 3. 2015
MUDr. Sýkorová Zdena
Tylova 650/17 Děčín II
412 516 711

14. – 15. 3. 2015
28. – 29. 3. 2015
MUDr. Křemenová
MUDr. Plyushchakov Oleksandr
AlenaSokolská 129 Děčín IX Myslbekova 404/23 Děčín I
412 544 539
412 519 622

4. – 6. 4. 2015
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343

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!!!

DĚTSKÝ LÉKAŘ
MUDr. Viktoria Talanov
Sestra: Jitka Nedvědová
tel. 412 397 197, tel.: 723 345 085
tel.: 725 072 223
Pondělí 8:00 – 10:00
Úterý Vilémov 8:00 – 10:00
Středa sestra 7:00 – 12:00
Čtvrtek 8:00 – 10:00
Pátek sestra 7:00 – 12:00

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

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