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NEDĚLNÍ ODPOLEDNE V NÁROĎÁKU Oznámení pro všechny
Nedělní odpoledne 19. května nám zpestřil bavič a zpěvák František
Sysel. Společně s ním vystoupila jeho dcera, která nás potěšila krásným čtenáře a přátele knihovny
zpěvem a hrou na kytaru. Škoda jen, že mnozí dali přednost prosluněnému posezení na zahradě, protože ti, kteří neváhali a na dvě hodinky přišli, se po celou dobu skvěle bavili. Ať už příhodami ze spolupráce s ostatními známými baviči nebo vtipy a skvělými hláškami. Tak třeba příště…

Městská knihovna se stěhuje do Loutkového divadla, do prostor Informačního centra, v době června. Proto bude stávající knihovna uzavřena
od 11. 6.–20. 6. 2019 z důvodu stěhování. Děkuji za pochopení a těším
se na Vás v nové Městské knihovně v úterý 25. 6. 2019.
knihovnice L. Englerová

VANDALISMUS

BESEDA O POTÁPĚNÍ

Dne 30. 5. zavítal do Národního domu mezinárodně uznávaný vrakový potápěč, ale i cestovatel a fotograf, místní rodák - Jindřich Böhm.
Jindřich Böhm sám o sobě říká: „Dříve jsem se chtěl potápět hlavně tam,
kde se ještě nikdo nepotápěl. Dnes sbírám především příběhy. A je jedno, jak jsou hluboko.“ To bylo také hlavním tématem besedy o potápění
k vrakům lodí, jejich příběhů a příběhů lidí okolo nich. Přes dvě hodiny
dlouhá beseda, doplněná fotografiemi a videosnímky, utekla jako voda.
Výtěžek z akce město věnuje na nákup herního prvku na dětské hřiště.
Takže děkujeme za krásný zážitek a snad si ho v budoucnu s Jindrou
někdy zopakujeme.

Někdy člověku
zůstává rozum
stát.
Bohužel
snaha o zvelebení našeho města
se občas mine
účinkem. Nebo
se možná úpravy
nelíbí. Nedokážu si to vysvětlit. Prosím vás,
všechny. Když
se setkáte s ničením, nejen městského majetku, neváhejte to nahlásit na městský úřad. Takové chování je
zkrátka nepřípustné a město využije všech možných prostředků k minimalizování výlevů těchto chudáků, kteří si ničeho neváží.
Robert Holec, starosta města

UZAVÍRKA ZŠ A MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolní Poustevna po dohodě
se zřizovatelem oznamuje následující provoz příspěvkové organizace
v době hlavních prázdnin:
Mateřská škola bude o prázdninách z provozních důvodů uzavřena
od pondělí 15. 7. 2019 do pátku 16. 8. 2019. Školní družina a školní
jídelna budou uzavřeny po celou dobu prázdnin.
Provoz ZŠ ve školním roce 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září
2019, prvňáčci začínají tento den v 8.00 hodin v Centru setkávání.
Mgr. Olga Diessnerová, ŘŠ
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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

JUBILANTI V KVĚTNU

Dopoledne 22. května se na městském úřadě opět konalo setkání se
seniory, kteří slavili tento měsíc své životní jubileum. Pan starosta Robert Holec předal kytice paní Janě Kotkové, Libuši Konopíkové a panu
Jaroslavu Krojovi, popřál všem mnoho zdraví a spokojenosti do dalších
let. Nechyběl ani malý finanční dárek a také upomínkové předměty. Přichystáno bylo i drobné občerstvení. Přejeme všem mnoho zdraví, pohody a štěstí.
RP

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
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ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý 08:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek 08:00 – 11:30
Prosíme, aby se neobjednaní
pacienti dostavili nejpozději
hodinu před koncem ordinace!!!

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
8. – 9. 6. 2019
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2 Děčín 1
412 511 482

PODĚKOVÁNÍ

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

„Děkuji touto cestou Městskému úřadu a panu starostovi za příjemné
posezení a dárky u příležitosti mých kulatých narozenin.“
Miloslav Kučera

15. – 16. 6. 2019
MUDr. Šetek Vladislav
Fügnerova 600/12 Děčín I
412 539 310

INFORMAČNÍ
CENTRUM

Chtěla bych moc poděkovat učitelkám a našim dětem z mateřské školky
za krásné odpoledne, které bylo určené ke Dni matek.
Kamila Gruntorádová

22. – 23. 6. 2019
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12 Děčín I
412 513 989

LOUTKOVÉ DIVADLO

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

Děkujeme panu starostovi, přátelům, sousedům a známým za účast,
květinové dary i za projevenou soustrast na posledním rozloučení s naší
drahou zesnulou, paní Květou Ceplechovou.
Za zarmoucenou rodinu děkují Beňovi

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

Pro posílení našeho obchodního týmu
hledáme nové zaměstnance

Požadavky: dobrá znalost německého jazyka slovem i písmem,
ukončené středoškolské vzdělání obchodního nebo technického směru výhodou, řidičský průkaz sk. B, ochota cestovat, znalost práce na
PC
Nabízíme: dobré mzdové ohodnocení, zázemí stabilní společnosti,
po zapracování služební osobní automobil, možnost karierního růstu, práce v příjemném prostředí s přátelskou atmosférou.
Místo je vhodné i pro absolventy středních škol.
V případě zájmu o práci u naší firmy nas kontaktujte prostřednictvím Emailu na adrese: info@orion-stadtmoeblierung.de

29. – 30. 6. 2019
MDDr. Kadlecová Daniela
Teplická 1850/60A Děčín
412 531 330

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
24. 6. 2019 v 17:30 v zasedací
místnosti na úřadě.
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ZDRAVOTNICTVÍ

V průběhu měsíce května se uskutečnilo několik schůzek na téma zdravotnictví. Tou asi nejzásadnější byla schůzka na klinice v Sebnitz, které
se zúčastnila tajemnice ministryně zdravotnictví z Německa. Svou účastí
vyjádřil podporu i saský poslanec pan Jens Michel. Téma bylo opět přeshraniční zdravotní péče. Ve vyjednávání jsme značně postoupili, dnes již
víme, že se situací budou zabývat vrcholné orgány obou zemí. V červnu
by měl Sasko navštívit premiér Andrej Babiš. Českoněmecká spolupráce
bude jedním z témat. Pevně věřím, že vynaložené úsilí konečně přináší
ovoce. O dalších postupech vás budu informovat. Důkazem zájmu o pacienty z německé strany je i návštěva televize MDR, která navštívila Dolní
Poustevnu. Otázky byly opět a znovu na téma zdravotnictví.
Robert Holec, starosta města

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA SEBNITZ
– DOLNÍ POUSTEVNA

Jedním z témat zasedání byl
městský autobus Sebnitz – Dolní
Poustevna. Zájem o tento autobus
není zatím takový, jaký jsme očekávali. Faktorů je více, cena, změny v umístění zastávky a podobně.
Na zasedání zastupitelstva jsme
schválili nákup jízdenek, které
budou k zakoupení na městském
úřadu za 30 Kč. Autobus staví na zastávce „naproti bývalému domu pana
VYMERA“ vždy v 9:16, 11:16 a ve 14:16 hod. Jedná se o pohodlný způsob,
jak se dopravit na spoustu míst ve městě Sebnitz. Na tuto linku lze snadno navázat dalším spojem. Např.: odjezd z Poustevny v 9:16, nakoupit na
trhu na náměstí a po půl hodině se dá pokračovat se stejnou jízdenkou do
nákupního centra v Hainersdorfu. Totéž by šlo i se spojem v 11:16 hodin.
Věříme, že linka začne být více využívána, i díky slevě na jízdenku. Pro
další informace jsme vám na městském úřadu k dispozici.
Robert Holec, starosta města

NÁVŠTĚVA VČELAŘE

Volby do Evropského parlamentu 2019

Ve dnech 24. a 25. 5. 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu.
Voleb se zúčastnilo celkem 215 voličů. V Dolní Poustevně přišlo odevzdat své hlasy do volební schránky 163 voličů (16,45 %), v Horní Poustevně to bylo 52 voličů (18,31 %).
Výsledky voleb za oba volební okrsky, 3 volební strany s největším počtem hlasů:
1. ANO 2011 – 48 hlasů
2. ODS – 29 hlasů
3. Koalice STAN, TOP 09 – 28 hlasů
Podrobné výsledky voleb jsou zveřejněny na webových stránkách
Českého statistického úřadu www.volby.cz.			
RP

OZNÁMENÍ LUŽICKÉ NEMOCNICE

Vážení,
Lužická nemocnice a.s., Rumburk oznamuje, že z důvodu čerpání dovolených bude v době od :
31. 5. – 31. 8. přestěhováno oddělení ošetřovatelských lůžek a následné péče z Pavilonu II. (Podhájí) do Pavilonu I. (chirurgie) na adresu
U Nemocnice 1298/6, Rumburk.
26. 6. – 7. 7. uzavřeno oddělení pediatrie a dětská střediska při dětském oddělení – Rybniště, Vilémov, Dolní Poustevna. Eventuální zástup
zajištěn MUDr. Palackou ve Varnsdorfu, MUDr. Talanov ve Šluknově.
Oddělení pediatrie bude znovu otevřeno 8. 7. v 7:00 hodin.
2. 7. – 18. 8. uzavřena gynekologická stanice s ambulancí, znovu otevřeno 19. 8. v 7:00 hodin.
Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.

ZÁPIS ŽÁKŮ

V pátek 21. 6. 2019 od 14 do 16 hodin se koná zápis žáků do Základní
umělecké školy Rumburk, pobočky Dolní Poustevna. Zápis se bude konat v PC učebně na 1. stupni ZŠ. Zájemci si mohou předem podat elektronickou přihlášku na www.izus.cz, nebo ji obdrží v papírové podobě
při přijímacím řízení. Podmínkou přijetí je vykonání talentové zkoušky
- nestačí tedy jen podat elektronickou přihlášku, je nutné se dostavit
osobně - nezletilé děti v doprovodu rodičů! Přejeme všem úspěšný blížící se závěr školního roku a těšíme se na nové žáky.
Petra Kalčíková
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V rámci týdenního bloku Pilný jako včelička“ nás na závěr
týdne, tedy v pátek, navštívil
včelař děda Hynek. Dětem nejen vyprávěl o životě ve včelím
úlu, o práci včelaře, chovu včelích královen, ale přinesl s sebou i jeden úl s mřížkami. Děti
z plástu ochutnaly letošní med.
Největším lákadlem bylo značení
trubců jako královen. Odvážlivci
si trubce chytili do ruky a na záda fixou opatrně označkovali. Osahat
a vyzkoušet si děti mohly i různé vybavení pro včelaře.
JJ
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DUHA

Vítězství domácího týmu v crossu
Sedmé kolo soutěže Duha pořádala ve
čtvrtek 16. května naše škola. I přes nepříznivé počasí jsme nakonec cross, orientační
závod, uskutečnili a družstva osmi škol se
utkala o co nejlepší výsledky po veřejných
cestách kolem školy, nádraží a sportovního
hřiště. Na trase je čekala zajímavá stanoviště – poznávání památek UNESCO ČR, dopravních značek a situací, bylin, topografických značek, odhad vzdálenosti a času, hod
na cíl a řešení hlavolamů. Úvodní setkání,
předávávání diplomů a cen proběhlo v tělocvičně. Ve škole měly všechny týmy také
své zázemí. Atmosféra celého klání se nesla ve správném sportovním a přátelském duchu, všichni si odpoledne užili. Naše holky – Natálka Ludvíková,
Maruška Tranová, Maruška Salabová, Karča Gruntorádová, Aneta Jirásková
a Anička Stárková vybojovaly skvělé 1. místo. Tímto výsledkem nás všechny
moc potěšily. Holky, moc vám blahopřejeme!! Těšíme se na předposlední
sportovní soutěž v Rumburku dne 23.5.
Mgr. Zdena Kramerová

OLYMPIÁDA MŠ

Dne 23. 5. 2019 se uskutečnila již čtvrtá sportovní olympiáda mateřských škol Šluknovského
výběžku, která se konala
v Jiříkově. Sportovního
klání se zúčastnilo celkem
jedenáct mateřských škol.
Každou z nich zastupovalo desetičlenné družstvo,
většinou
předškoláků.
Olympiáda byla tradičně
zahájena
olympijským
pochodem a slavnostním
zapálením ohně. Sportovci soutěžili v 8 disciplínách – hod do dálky, hod
na koš, hod na cíl, skok z místa, slalom s overbalem, výkop do branky
a štafeta. Ve volných chvilkách, mezi plněním disciplín, si děti mohly
zblízka prohlédnout vybavení aut policistů, hasičů a záchranářů. Olympiáda byla zakončena slavnostním nástupem, vyhodnocením a vypouštěním balónků. Po vyhlášení byl pro děti připraven ještě další zábavný
program - cvičení se psy, skákací hrad. V letošním roce jsme byli velmi
úspěšní a skončili jsme na krásném šestém místě. Z olympiády si všichni
sportovci dovezli medaile, drobné ceny a pohár. Za naši mateřskou školu
soutěžili – Cihlářová Kačenka, Kalubová Alenka, Hamák Míra, Koubek
Vojtík a Kevin, Čácha Tomášek, Matěj, Macigová Terezka, Medková
Klárka a Růžičková Nelča. Dětem se sportovní olympiáda moc líbila.
Příští rok se určitě opět zúčastníme.			
PH

NA STATKU

V rámci již druhého projektu česko – německé spolupráce mezi dětmi
v tomto školním roce proběhlo v pondělí 13. 5. předposlední setkání.
Tentokrát jsme se s 15 předškoláky z naší mateřské školy a 12 dětmi
z německé školky v Heidenau vypravili vlakem do nedalekého Vilémova. Na statku nás přivítal pan Suk a ochotně nám ukázal, co všechno se
zde nachází. Kromě zemědělské techniky se dětem líbily krávy s telátky
a prasata se selátky. Nejvíce obdivu sklidilo necelou hodinu před naším
příchodem narozené telátko. Po svačince a sladkostech od rodiny Sukovi, jsme se vrátili vlakem zpět do Poustevny. Po společném obědě si
děti pohrály v herně i na naší zahradě. Rozloučení se konalo v českém
i německém jazyce. Poslední setkání proběhne 3. 6. v Heidenau, kde
společně oslavíme Den dětí.				
JJ

SPORTOVNÍ HRY

Sportovní hry se žáky ze Sebnitz
Po několika přesunech termínu se nakonec v úterý 21. května uskutečnilo krátké, ale velmi pěkné setkání našich a sebnitzských žáků tře-

červen 2019

tích tříd. Díky spolupráci se Schrödingerovým institutem si tyto mezinárodní
týmy vyzkoušely několik zajímavých
pohybových aktivit v hale. Všichni žáci
prokázali, že pohyb a soutěžení je opravdu baví. V závěru setkání jsme přátelům
ze sousední školy ukázali, jak se u nás
opékají vuřty na ohni, a společně jsme
se nasvačili. K pěknému zážitku přispělo
i slunečné počasí. Děkujeme panu Brůnovi za přípravu klacků na opékání a dovoz laviček. Těšíme se na atletická klání, ke kterým nás pozvala škola
Rosenstraße Sebnitz v měsíci červnu.

DEN MATEK

S malým zpožděním jsme v mateřské škole oslavili květnový Den matek. Na obou třídách se sešlo hodně maminek, babiček, tatínků i dědečků. Děti měly připravené vystoupení
plné básniček, písniček i tanečků.
Předškoláci z hudebně pohybového
kroužku také přispěli k sváteční atmosféře svým programem lidových
písní a moderním tancem. Následovaly pohybové, sluchové, hmatové,
komunikační aktivity se zapojením
dospěláků. Po zdravé únavě následovalo malé pohoštění, čajík a dobroty od maminek. Jako vyvrcholení celé
oslavy bylo předávání drobných dárečků, které děti vlastnoručně vyrobily.
JJ

ŠKOLKOVÝ VÝLET

Po delší době jsme letos využili k přepravě na školní výlet autobus.
Velice milá paní řidička nás bezpečně dovezla s malou přestávkou
v Krásné Lípě na Meznou Louku u Děčína. Po svačince na místním dětském hřišti jsme se vydali na naučnou Rysí stezku, velikým zklamáním,
hlavně pro nás dospěláky, bylo množství polámaných a vyvrácených
stromů, které nám znemožnily projít celou stezku. Po obědě a pohrání
si na dětském hřišti s miniaturní Pravčickou bránou jsme se autobusem
přepravili do obce Růžová. Po krátkém výšlapu jsme se dostali k vyhlídkové věži Růženka. Pokochali jsme se výhledem do krajiny a vydali
se nazpátek k autobusu. A čekala nás zpáteční cesta do Dolní Poustevny,
u školky na nás již čekali netrpělivě rodiče.			
JJ

Akce ZŠ v červnu

3. 6. Den dětí – celoškolní projekt
4. 6. školní výlet – 3. třída
5. 6.–7. 6. školní výlety – 6., 7., 8. a 9. třída
6. 6. plavecký výcvik 3., 4. t. + MŠ – 6. lekce
10. 6. tematický zájezd Terezín – 8. a 9. tř.
11. 6. Vědecké laborky – vědecká show pro všechny žáky i děti
z MŠ
12. 6. plavecký výcvik 3., 4. třída + MŠ – 7. lekce
13. 6. poslední kolo Duhy v arboretu ve Šluknově
18. 6. školní výlet 2. a 4. tř.
19. 6. plavecký výcvik 3., 4. třída + MŠ – 8. lekce
19. 6. Šluknovská liga – atletika Rumburk
19. 6. projekt Obchodní akademie Rumburk – Finanční gramotnost pro žáky 8. tř.
21. 6. Olympiáda SEVER v Rumburku (ve spolupráci s Městem)
24. 6. Den ochrany člověka – celoškolní projekt
24. 6. závěrečný koncert v Centru setkávání od 16.00 hodin (ZUŠ,
Drak)
26. 6. plavecký výcvik 3., 4. třída + MŠ – 9. lekce
26. 6. AKADEMIE v Národním domě od 15.00 hodin
27. 6. plavecký výcvik 3., 4. třída + MŠ – 10. lekce
28. 6. rozdání vysvědčení ve všech třídách základní školy
28. 6. slavnostní rozloučení se žáky 9. třídy v Centru setkávání od
8.00 hodin
Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

červen 2019

Poustevník

Severní stopou 43. ročník
– sobota 18. 5. 2019
(Mezinárodní turistický pochod)
V sobotu 18. května 2019 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna 43. ročník turistického
pochodu SEVERNÍ STOPOU. V týdnu před STOPOU doznívalo ještě
počasí po „zmrzlých“. V pátek již bylo hezky a teplo. V sobotu ráno
bylo oblačno a větřík, odpoledne jasno a teploty až ke 20 ℃. Počasí
bylo tedy pro turistiku a následný odpočinek na Čtverci přímo ideální.
Letošní STOPA byla téměř rekordní - 1.901 účastníků.
Celková účast mohla být ještě vyšší, protože právě tuto sobotu se konaly oslavy 130 let rozhledny na Vlčí hoře. Přesto většina „skalních“ turistů přišla na STOPU. Start pochodu byl v Dolní Poustevně v areálu
turistické základny za hřištěm. Turisté si mohli vybrat pěší trasy od 3 km
do 20 km (celkem 5 tras). Cyklisté absolvovali trasy 10 km, 15 km a 24
km. Turistickou atrakcí letošní STOPY byl pomník „U bílé paní“ z roku
1801. Dále nádherné výhledy z vrcholu Poustevník (Špičák). Na Nové
Vísce bylo připraveno občerstvení u kozí farmy. V Lobendavě si účastníci mohli prohlédnout kostel, na Markétě kapličku. Na kontrolách obdrželi turisté zajímavá razítka - barevné kontrolní etikety. Na krátkých
trasách byly pro děti již tradičně připraveny soutěže o bonbóny. Zvláštní
odměnu získaly malé děti, které plnily podmínky akce „Toulavý kočárek“. Účastníci s kočárky absolvovali krátké trasy 3 km, 5 km a 8 km.
V cíli pochodu na ČTVERCI bylo opět velmi rušno. Turisté přicházeli,
hrála kapela a hlavně bylo spoustu času se potkávat se sousedy, kamarády a turisty. Všichni turisté obdrželi barevný pamětní list a keramický
suvenýr. Zvláštní odměnu obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci.
K občerstvení byly připraveny párky z udírny, gulášek, pivo, limo
a sladkosti. Hudební produkci zajistila opět country kapela Srdíčko
z Ústí nad Labem. Účastníci si mohli zakoupit turistické suvenýry
a výrobky z keramické dílny. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet střelbu paintball. Úspěch měla i akce pro děti - malování na tvář.
S TAT I S T I KA
Letošní STOPY se zúčastnilo 1.901 účastníků a 100 pořadatelů, tedy
2.001 celkem. Letošní ročník byl 2. nejúspěšnější v historii pochodu.
Nevyšší účast byla v roce 2006 na 30. ročníku - 1.917 účastníků.
Nejúspěšnější trasy letošní STOPY:
8 km		
544 účastníků
12 km		
462 účastníků
Z celkového počtu 1.901 účastníků bylo 141 turistů z Německa.
Cyklistů jelo celkem 76. Dětí se zúčastnilo 632. Kočárků bylo asi 50.
O zdárný průběh pochodu se staralo 100 pořadatelů (25 dětí na kontrolách a hrách, 75 dospělých na startu, na trasách a v cíli).
Nejmladší účastníci :
1. Veronika Berková
9 dnů 3 km Mladá Boleslav
2. Ondřej Král
1 měsíc, 6 dnů 5 km Krásná Lípa
3. Tadeáš Steinbach 1 měsíc, 11 dnů 3 km Dolní Poustevna
Nejstarší účastníci :
1. Anna Langrová
94 let, 6 měsíců 5 km Varnsdorf
2. Jindřich Prokopius 94 let, 4 měsíce 12 km Litoměřice
3. Hans Otto
93 let, 4 měsíce 5 km Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Pochvalu za dobře zorganizovanou a zabezpečenou akci si
zaslouží všichni pořadatelé, kteří
letošní Severní stopu zajišťovali. Poděkování patří Městskému
úřadu v Dolní Poustevně, základní škole a všem sponzorům.
Informace a fotky z letošního
a minulých ročníků SEVERNÍ
STOPY naleznete na www.severnistopou.cz.
Ing. Jaroslav Leksa, předseda
KČT Dolní Poustevna
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Nejmladší účastník Veronika Berková
(foto: Jaroslav Leksa).

Start na základně KČT (foto: Jaroslav Leksa).

Nejstarší účastník Anna Langrová (foto: Jaroslav Leksa).
Nástup kontrol (foto: Pavel Lampa).
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Mlčenlivé ženy
Kerry Fisher
Emocionální
rodinný
thriller. Dvě ženy, Maggie
a Lara, spolu zdánlivě nemají skoro nic společného.
Svedla je dohromady rodinná pouta: obě jsou druhými
manželkami dvou okouzlujících bratrů, Massima a Nica.
Lařin život s Massimem se
jeví jako idylický, ale pod
povrchem skrývá tajemství,
které by zničilo rodinu, její
pověst i jejího syna. Maggie
naopak s Nicovou špinavou
minulostí žije od začátku a je
s ní smířená – dokud neobjeví nový střípek pravdy, který
vše postaví na hlavu. V síti
lží si dvě odlišné ženy musí
naučit důvěřovat – protože
nikdo jiný tu není.

Dvojčata na bitevním poli
Geoff Rodkey
Dvanáctiletá
dvojčata
Klaudie a Denis si jsou podobná jako vejce vejci. To
hlavní, co je však spojuje,
není jejich vzhled, ale odhodlání vyhrát válku, která mezi

SVATBA V CS

18. 5. 2019 do stavu manželského vstoupili Zbyněk Kubala a Alena
Šolcová. Přejeme vše nejlepší na společné cestě životem.

KONCERT V CS

Závěrečný koncert před prázdninami se koná v pondělí 24. 6. 2019
od 16 hodin v Centru setkávání. Vystoupí mladí klavíristé, flétnisté,
zpěváci a recitační soubor DRAK při ZŠ. Zazní i hudební pohádka od
Z. Svěráka a J. Uhlíře: Budulínek v podání žáků ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní Poustevna.

červen 2019
nimi nedávno propukla. Jejich
prvotní malicherná rozepře započatá ve školní jídelně totiž
nečekaně přeroste v něco mnohem většího, co přesáhne až do
virtuálního světa online her.
Atlas dobrodružství
Lucy Letherland,
Rachel Williams
Vyšlete svého vnitřního dobrodruha na bohatě ilustrovanou
cestu kolem světa s mapami
sedmi kontinentů a stovkami
aktivit a úkolů pro cestovatelské snílky všeho věku. Ať už
navštěvujete antarktické tučňáky, užíváte si brazilského karnevalu nebo se plavíte řekou
Zambezi na kánoi, v této knize
najdete pohromadě velkolepá
dobrodružství z nejodlehlejších koutů světa i objevy, které máte přímo u nosu. S kreslenými průvodci se vydáte na
30 míst, objevíte stovky atrakcí
a dozvíte se spoustu zajímavostí. Tato kniha plná velkolepých
dobrodružství, senzačních zážitků a živých oslav vás inspiruje na vašich vlastních cestách
za objevy a dobrodružstvím.

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

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
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22. ročník McDonald´s cupu

Okrskové kolo skupiny Sever v Chřibské, 2. 4. 2019
Dne 2. 4. 2019 se uskutečnilo v Chřibské okrskové kolo skupiny Sever v pořadí již 22. ročníku McDonald´s Cupu. Tohoto kola se zúčastnili i žáci naší školy, a to v kategorii 1. – 3. třída (ročník narození 2009
– 2012). Spolu s našimi žáky odehráli turnaj jejich vrstevníci z dalších
4 škol, převážně ze severu Děčínska. Turnaj se hrál systémem každý
s každým po dobu 12 minut na polovinu fotbalového hřiště.
Turnaj odehráli : Jan Čácha, Matyáš Mrkvička, Sam Bureš, Karolína
Hauserová, Nikola Růžičková, Štěpán Kerbl, Tomáš Vu, Nina Ungrová,
Matěj Kalčík, Marcel Engler, Jan Koubek, Adéla Hauserová
ZŠ Dolní Poustevna – ZŠ E. Beneše Varnsdorf 2 – 0 (branky: Štěpán
Kerbl – 1 x, Matyáš Mrkvička – 1 x), ZŠ Dolní Poustevna – ZŠ U Nemocnice Rumburk 4 – 0 (branky : Štěpán Kerbl – 1 x, Matyáš Mrkvička
– 2 x, Jan Koubek – 1 x), ZŠ Dolní Poustevna – ZŠ Chřibská 0 – 0, ZŠ
Dolní Poustevna – ZŠ Šluknov 2 – 1 (branky : Matyáš Mrkvička – 2 x).
Ze čtyř zápasů tři výhry a jediná remíza, s celkovým skórem 8 : 1 a 10ti body. V rámci konečné tabulky jsme obsadili první místo.
Okresní finále v Markvarticích, 14. 5. 2019
Dne 14. 5. 2019 se uskutečnilo ve sportovním areálu v Markvarticích
okresní finále v pořadí již 22. ročníku McDonald´s Cupu. Tohoto finále
jsme se zúčastnili na základě umístění v okrskovém kole, odehraného dne
2. 4. 2019 v Chřibské, ve kterém jsme se umístili na prvním místě.
Turnaj odehráli : Jan Čácha, Matyáš Mrkvička, Štěpán Ungr, Sam
Bureš, Karolína Hauserová, Nikola Růžičková, Štěpán Kerbl, Tomáš Vu,
Nina Ungrová, Matěj Kalčík, Marcel Engler, Jan Koubek, Adéla Hauserová
ZŠ Dolní Poustevna – ZŠ E. Beneše Varnsdorf 4 : 0 (branky : Štěpán
Kerbl – 2 x, Sam Bureš – 1 x, Matěj Kalčík – 1 x), ZŠ Dolní Poustevna
– ZŠ Šluknov 0 : 4, ZŠ Dolní Poustevna – ZŠ Dr. Tyrše Děčín 1 : 0
(branka : Matyáš Mrkvička), ZŠ Dolní Poustevna – ZŠ Kamenická Děčín 0 : 4, ZŠ Dolní Poustevna – ZŠ Benešov nad Ploučnicí 5 : 1 (branky
: Štěpán Kerbl – 3 x, Matyáš Mrkvička – 2 x), ZŠ Dolní Poustevna – ZŠ
Chřibská 2 : 3 (branky : Matyáš Mrkvička – 2 x), ZŠ Dolní Poustevna
– ZŠ Bynov 3 : 0 (branky : Štěpán Kerbl – 2 x, Matyáš Mrkvička – 1 x).
Z celkových sedmi zápasů jsme tři prohráli a čtyři vyhráli, s celkovým skórem 15 : 12 a 12-ti body. V rámci konečné tabulky jsme obsadili
čtvrté místo. 					
Zdeněk Hauser

FK STARŠÍ PŘÍPRAVKA

SK Stap – Tratec Vilémov/ SK Skloluxus Lipová - FK Dolní
Poustevna 7 : 6
branky Poustevny: Mrkvička M. 3x, Kerbl Š. 2x, Whu T. 1x
Ve čtvrtek 2. května jsme dohrávali odložené utkání na hřišti v Lipové.
Zlepšený výkon našich fotbalistů bohužel na body nestačil. V prvním poločase jsme hráli bojácně a pomalu. Zřejmě špatné výsledky z posledních
zápasů našim hráčům stále lehce svazují nohy. Bojujeme nejen se soupeřem, ale i slabou sebedůvěrou a nervozitou. I taková období fotbal přináší.
Poločasový výsledek 5:2 byl odpovídající. Do druhé půle jsme nastoupili
lépe, bohužel první udeřil opět soupeř. Strhující závěr a dvě neproměněné
šance rozhodly o tom, že všechny body zůstanou domácím. Opět chlapce
chválím, snaha se jim rozhodně upřít nedá a toho si cením.
FK Dolní Poustevna - FK Rumburk 4 : 5
branky Poustevny: Mrkvička M. 2x, Kerbl Š. 2x
Poslední utkání základní části soutěže Starších přípravek SEVER jsme
odehráli na „zapůjčeném“ stadionu ve Vilémově. Na naše fotbalové naděje čekal krásný pažit hlavního hřiště. Oproti podzimnímu utkání udělal
soupeř z Rumburku veliký posun. Bohužel, opět těsný výsledek a opět
těsná prohra. Chlapci bojovali až do konce, ale nestačilo to. Každopádně
se nemají za co stydět. Vzhledem k velkému věkovému rozdílu jsou velikým příslibem do dalších let.
Základní část je za námi. Celkově jsme skončili na pěkném 4. místě
z 9-ti účastníků. Celkové skóre 117:117 hovoří jasně - naše utkání musí
sportovní fandy bavit. Hráči se snaží. Jak na tréninku, tak v utkáních bojují a nedají soupeřům nic zadarmo. Nyní nás čeká nadstavbová část, kdy
4. – 6. tým ze Severu sehraje ještě utkání se 4. – 6. týmem z Jihu. Vše se
bude hrát klasicky na jedno utkání. Z důvodu rekonstrukce travnaté plochy odehrajeme všechna utkání na hřištích soupeřů. Po pěti kolech naše
tabulka ukáže celkové umístění na sedmém až dvanáctém místě v okrese
Děčín. Držte nám prosím pěsti.
Robert Holec, trenér mužstva
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MLADŠÍ ŽÁCI

8. 5. TJ SK Markvartice - SK Vel.Šenov/FK D. Poustevna/SK Vilémov
0:22 (poločas 0:10)
sestava: J. Hauser, M. Ungr, J. Liška, J. Kramer, T. Jírovský, Z. Formánek, L. Vít, V. Walter
střídání (hokejově): M. Šolc, J. Kalčík, R. Smělík
branky: J. Liška 2, V. Walter 5, L. Vít 10, T. Jírovský 2, J. Kalčík 1, J.
Kramer 2
Hra pouze na jednu branku. Celý zápas byl pouze o tom, jaký bude
konečný výsledek.
13. 5. SK Vel.Šenov/FK D.Poustevna/SK Vilémov – FK Jílové 20:0
(poločas 8:0)
sestava: J. Hauser, M. Ungr, J. Liška, J. Kramer, T. Jírovský, Z. Formánek, L. Vít, V. Walter
střídání (hokejově): M. Šolc, J. Kalčík
branky: Liška 3, Vít 5, Kramer 3, Jírovský 2, Ungr 1, Kalčík 3, Walter
2, Formánek 1
Opět hra pouze na jednu branku. Celý zápas byl pouze o tom, jaký bude
konečný výsledek.
19. 5. TJ Junior ROMA Děčín - SK Vel.Šenov/FK D.Poustevna/SK
Vilémov 1:6 (poločas 0:3)
sestava: J. Hauser, M. Ungr, J. Liška, J. Kramer, T. Jírovský, R. Smělík,
L. Vít, V. Walter
střídání (hokejově): M. Šolc, J. Kalčík, Z. Formánek
branky: Liška 2, Vít 1, Kramer 1, Walter 2
Soupeř byl velice dobrý na míči, velké rezervy měl však po taktické
stránce, Naši hráči hráli zodpovědně dozadu a soupeři včas odebírali
před naším vápnem míče a ten se nedostal k zakončení. Kluky CHVÁLÍME!!!!!
25. 5. SK Vel. Šenov/FK D. Poustevna/Vilémov - Rumburk „B“ 5:2
(poločas 1:0)
Sestava: Hauser-Liška,Ungr,-Walter,Jirovský,Formánek(K)-Šolc,Kalčík
Střídačka: Kramer,Smělík
Góly: Walter3x,Liška,Kalčík
Do utkání jsme vstupovali jako jasný favorit na vítězství a zároveň
s pocitem si ještě více vylepšit naše skóre v tabulce. Jenže skutečnost byla
úplně jiná. Od začátku zápasu jsme se trápili ve všech směrech. Soupeř
hrál velmi dobře na míči a i kombinačně, a to nám dělalo veliké problémy. Šancí jsme měli hodně, ale špatně jsme je řešili v koncovce. Jen díky
dobrým zákrokům našeho brankáře a i smůle hostů vstřelit více branek,
se nám nakonec povedlo, aby konečné skóre nebylo naopak. Sice jsme
vyhráli a získali všechny body, ale herně jsme se soupeřem prohráli.
P. Kramer, J. Bareš, Z. Formánek

TENISOVÝ TURNAJ

Tenisový klub Dolní Poustevna pořádal 25. 5. tradiční jarní turnaj
ve čtyřhře žen - letos jako 1. ROČNÍK MEMORIÁLU JINDŘIŠKY
MITOŠINKOVÉ. Přálo nám počasí, sportovní i společenská úroveň
celého turnaje byla velmi dobrá. Zvítězil pár z České Lípy, na druhém
místě se umístil pár z Duchcova a na třetím opět pár z České Lípy. Na
dalších místech se umístily páry z Dolní Poustevny, Děčína a Rumburku. Mimo samotné ředitelky turnaje se na přípravě a technickém zabezpečení výrazně podílel pan Milan Mitošinka, v průběhu turnaje pomohli
s úpravou dvorců páni Karpíšek a Wildner, občerstvení zajišťoval k všeobecné spokojenosti
pan Procházka. Putovní pohár věnoval pan
Milan Dvořák, jeho
uměleckou
podobu
zajistil pan Vladimír
Tesařík. Za nádherný
sponzorský dar, věnovaný z vlastní iniciativy, chceme zvláště
poděkovat paní Jolaně
Benešové - řeznictví
v Dolní Poustevně.
Zdeňka Micková

Poustevník
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AKCE NA ČERVEN
15. 6. Rybářské závody - Zahájená
15. 6. Druhý ročník in-line hokejový turnaj
16. 6. Pohádková cesta na Nové Vísce
18. 6. Debata se starostou a vedením města v Centru setkávání
20. 6. Školní akademie ZŠ Gabriely Pelechové v Centru setkávání
24. 6. Závěrečný koncert v Centru setkávání
26. 6. Školní akademie v Národním domě
4. 7. Letní promítání – Ženy v běhu

VETERINÁRNÍ
ORDINACE

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ

Komenského 409
(u bytovky nad školou)
407 82 Dolní Poustevna

MUDr. Dagmar Cornová
Čs. Armády228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286

ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota
14:30 – 15:30
MVDr. Václav Žáček
Tel: 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá
731 107 987

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

Atletika v Rumburku

Předposlední kolo soutěže DUHA pořádala ve čtvrtek 23. 5. ZŠ
U Nemocnice Rumburk. Toto kolo bylo sportovně laděné, soutěžilo se
v atletických disciplínách – běh na 60 m, skok do dálky, hod míčkem,
granátem, běh 400 m a štafeta. Naše družstvo ve složení Aneta Jirásková,
Eliška Krištofičová, Anička Stárková, Filip Bareš, Tomáš Jírovský a Josef
Liška vybojovali krásné 6. místo. Blahopřejeme.
Mgr. Zdena Kramerová

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