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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

„STROMEČKU ROZSVIŤ SE“
Právě toto volání v pátek 30. listopadu znělo celou Dolní Poustevnou. První adventní víkend opět patřil tradičnímu rozsvícení Vánočního stromečku. Tentokrát v novém parku u I. stupně základní školy.
Nové místo, chladné zimní počasí, spousta dobrého jídla a pití. Stánky,
ve kterých byla možnost zakoupit Vánoční dekorace, ale také horkou
medovinu a výrobky ze zvěřiny. A v neposlední řadě spousta vystoupení
přímo pod Vánočním stromečkem. Děti ze školky a školy všechny příchozí naladily na nejhezčí svátky v roce, svátky Vánoční. Zhruba kolem
17:00 jsme se všichni dočkali a stromeček společnými silami rozsvítili.
Dle mého názoru se akce opět vydařila, všem, kteří se podíleli na organizaci, patří velké DÍKY.
Robert Holec, starosta města

Vážení „Poustevňáci“ rok opět utekl jako voda. K jeho konci
patří bilancování. Dopadl ten rok tak, jak jste si přáli? Povedlo
se vám vše, co jste si naplánovali? Zažili jste něco, na co nezapomenete? Dovolte, abych vám ze srdce popřál, ať to vaše bilancování dopadne co nejlépe. Pokud však vše nedopadlo ideálně,
tak jak jste si přáli – nezoufejte. Přichází rok Nový, rok 2019, ve
kterém budete mít spoustu příležitostí, jak nezdary napravit a zažít spoustu dalších hezkých věcí, které jste třeba nestihli. Za sebe
bych chtěl poděkovat všem, kteří v průběhu roku pomáhali posouvat naše malé městečko dále. Občanům, spolkům i okolním
společnostem, všem, kteří vyvinuli úsilí, a každý svou trochou
přispěl k tomu, aby se nám tu žilo lépe. Také bych chtěl poděkovat
kolektivu městského úřadu, za vše, co pro město dělají nejen ve
svém pracovním čase. Tím, že letošní rok byl rokem volebním,
dovolte mi také, ještě jednou poděkovat za výsledky voleb, které
pro mne byly takovým předběžným Vánočním dárkem. Vážím si
toho a s pokorou toto poslání, pozici starosty, přijímám. Nemám
rád sliby, ale chci říci, že se budu nadále snažit bojovat za vaše
přání a potřeby. Bude mi velkou ctí. Poustevňáci, přeji vám krásné svátky Vánoční. Užívejte je s klidem, pohodou a především se
svými blízkými, které máte rádi. Dětem přeji, ať pod Vánočním
stromečkem najdou vše, co si přály. A do Nového roku 2019?
Vstupte do něj PRAVOU NOHOU, přeji hlavně hodně zdraví,
štěstí, lásku a mnoho životních úspěchů.
Váš starosta, Robert Holec

BRÝLE PRO AFRIKU
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se s dětmi ze školní družiny
zapojili do celorepublikové akce Brýle pro Afriku. Podařilo se vybrat
celkem 143 kusů dioptrických brýlí, 37 kusů pouzder a několik náhradních dioptrických skel. Brýle byly odeslány do Českých Budějovic, kde
Rada dětí a mládeže tuto akci vyhlásila. Věříme, že „naše“ brýle pomohou v Africe nejenom dospělým, ale hlavně dětem. Děkujeme.
ŠD

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Dovolte, abych vás všechny srdečně pozval na silvestrovský ohňostroj,
kterým společně přivítáme Nový rok 2019. Jako již v loňském roce, kvůli našim nejmenším, odstartujeme oslavy trochu dříve než o půlnoci.
Drobné pohoštění a hudba bude nachystána na 18:00 hodin. Přijďte se
společně rozloučit s rokem 2018 a společně vstoupit do toho Nového
2019 pravou nohou. V 18:00 startujeme na tradičním místě, pod kostelíkem.
Robert Holec, starosta města
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

JUBILANTI V LISTOPADU

ZUBNÍ POHOTOVOST

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

V úterý 27. listopadu přivítal na městském úřadě starosta Robert Holec jubilanty, kteří oslavili svá životní výročí. Jako vždy bylo připraveno
pohoštění, a v příjemné atmosféře a povídání si to naši senioři velice
pochvalovali. Kytičku, gratulaci a finanční dárek obdrželi tito oslavenci:
p. Ludmila Lužná, p. Erhard Vogel, p. František Křížek. Dárkový koš,
gratulace, kytice a finanční dar byl také předán paní Vlastě Mrázové. Popřáli jsme také osobně paní Marii Bělínové, které se touto cestou velice
omlouváme za to, že doručovatelé České pošty jí nedoručili pozvánku.
Všem přejeme do dalších let mnoho zdravíčka, pohody a štěstí.
RP

8. – 9.12.2018
MDDr. Daniela Kadlecová
Teplická 1850/60A Děčín
412 531 330
15. – 16.12.2018
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7 Děčín VI
412 535 930
22. – 23.12.2018
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4 Děčín III 412
511 619
24.12.2018
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343
25.12.2018
MDDr. Daniela Kadlecová
Teplická 1850/60A Děčín
412 531 330
26.12.2018
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7 Děčín VI
412 539 298
29. – 30.12.2018
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056
31.12.2018
MUDr. Charvát Pavel
J.Š.Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
1.1.2019
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2 Děčín 1
412 511 482

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

LOUTKOVÉ DIVADLO
Vilémovská 126
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

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

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!!!

Úřední dny v době vánočních svátků v Centru setkávání
So 22. 12.
Po 24. 12.
St 26. 12.
Pá 28. 12.
Po 31. 12.

otevřeno 11:00 – 16:00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno

PODĚKOVÁNÍ
Všechny děti i dospěláci by chtěli touto cestou poděkovat paní Renatě
Holcové za nákup a instalaci vánočního osvětlení mateřské školy. Pergola, vrba i vstup do školky nám krásně svítí a zpříjemňuje čekání na
Ježíška. Děkujeme.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Dne 23. 12. 2018 mezi 9 - 10 hodinou bude možné si vyzvednout Betlémské světlo v kostele svatého Archanděla Michaela v Dolní Poustevně.

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

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

BEZPLATNÁ LINKA ČEZ
800 850 860

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města Dolní
Poustevna bude zasedat v pondělí 10. 12. 2018 v 17:30 v zasedací místnosti na úřadě.
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KOORDINAČNÍ SCHŮZKA V DOLNÍ POUSTEVNĚ

V době uzavření budou zdravotní služby poskytnuty v nejbližších
zdravotnických zařízeních (Varnsdorf, Děčín, Česká Lípa, Liberec, Ústí
nad Labem).
Přehled provozu jednotlivých oddělení a ambulancí v době vánočních
svátků naleznete na www.nemrum.cz.

Koordinační schůzka obou projektových partnerů se uskutečnila dne
16. 11. 2018. Schůze se tentokrát konala na straně Lead partnera, tedy
v Dolní Poustevně v zasedací místnosti. Cílem schůze bylo zhodnocení
roku 2018, předání informací a sestavení plánu zbylých společných akcí
na rok 2019. Dalším tématem byly investice u obou partnerů. Starosta
Hohnsteinu p. D. Brade informoval o průběhu dodání vozidla pro hasiče do Gossdorfu, které je ve výrobě. Dále hasičská zbrojnice v Gosdorfu je v dokončovací fázi a řeší se vybavení hasičárny. Na straně
Dolní Poustevny se chystá nákup protipovodňového systému. Dále bylo
pořízeno nové užitkové vozidlo VEA Ford Ranger a další vybavení,
které mohou využít u zásahu oba partneři v rámci vzájemné pomoci
(osvětlovací balony, vysokotlaký čistič, vysavač a jiné). Byly stanoveny
další cíle do následujícího období.
Jan Diessner

Úřední dny v době vánočních svátků

Městský úřad Dolní Poustevna oznamuje, že od 20. 12. 2018 bude
uzavřena městská pokladna. Veškeré platby v hotovosti (nájemné, místní poplatky, známky na popelnice aj.) můžete uhradit nejpozději do středy 19. 12. 2018. Pokladna bude opět otevřena ve středu 2. ledna 2019!
Čt		
20.12.2018
radnice uzavřena
Pá		
21.12.2018
radnice uzavřena
Po 		
24.12.2018
radnice uzavřena
Út 		
25.12.2018
radnice uzavřena
St 		
26.12.2018
radnice uzavřena
Čt 		
27.12.2018
radnice uzavřena
Pá 		
28.12.2018
radnice uzavřena
Po		
31.12.2018
radnice uzavřena
St 2.1.2019 7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30 hod
Děkujeme za pochopení.

EUROREGION LABE

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě. Kontaktní bezplatná linka k získání informací o plánovaných odstávkách
v jednotlivých dnech je 800 850 860.
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách
v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/
cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně
nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Děkujeme Vám za vstřícnost
a pochopení.
S pozdravem. ČEZ Distribuce, a. s.

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 proběhlo v Centru setkávání v Dolní Poustevně další zasedání Odborné pracovní skupiny EEL pro územní rozvoj.
Na programu jednání OPS byla problematika MAS, jak v Čechách, tak
i v Sasku. Za saské MAS referovala paní Ulrike Funke. MAS Český
Sever představil pan Martin Kučera. Vzhledem k rozdílným strukturám
i úkolům jednotlivých MAS vznikl námět na malý projekt financovaný z FMP v EEL, který bude mít za cíl vysvětlit činnosti jednotlivých
MAS.
V druhém bloku jednání představili starostové Sebnitz a Dolní Poustevny strategický rozvoj obou obcí. Zástupci Euroregionu Elbe/Labe
informovali o aktuálním stavu FMP v EEL a o stavu přeshraničního
programu Interreg V A ČR-Sasko.

Provoz Lužické nemocnice v době vánočních svátků:

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Rumburk informuje o přechodném omezení či úplném uzavření provozů nemocnice.
Lůžková část: ZCELA UZAVŘENA
CHIRURGIE (CHIR I,II- gynekologická stanice), JIP, INTERNA,
JIP od 21. 12. 2018 (15:00 hodin) do 02. 01. 2019 (7:00 hodin).
Ambulantní část – ZCELA UZAVŘENA
INTERNÍ ambulance od 18. 12. 2018 (24:00 hod.) do 02. 01. 2019
(7:00 hodin).
CHIRURGICKÁ ambulance 21. 12. 2018 (24:00 hod.) do 02. 01.
2019 (7:00 hodin).
Dále upozorňujeme, že chirurgická ambulance od 14. 12. 2018 (24:00
hodin) nebude přijímat náhlé příhody břišní, polytraumata nebo plánované příjmy pro chirurgická lůžka.
Ve standardním režimu budou provozována oddělení pediatrie a ošetřovatelská lůžka, RDG pracoviště a OKBH (biochemie a hematologie).

POTRAVINY ANDY/U ANIČKY

Nově nabízíme bezplatnou službu, zejména seniorům, dopravu větších a těžších nákupů až k vám domů (malé nákupy by byly zpoplatněny
50,- za odvoz). Vámi vybraný nákup zabalíme a dohodneme termín doručení. Můžete vybírat na prodejně osobně nebo tel.731479763, popřípadě email: potravinyandy@email.cz
Vánoční nabídka u Aničky/potraviny ANDY:
Přijímáme objednávky na sváteční nákupy: veky, maso, klobásy,
lahůdky, pečivo, knedlíky, zavářka, uzenina. Od Út 18.12 výjimečné
akce na kýtu, krkovici, pečeni a lahůdky. Od Pá 21.12 budou probíhat
ochutnávky lahůdek a uzenin. Neděle 23. 12. a 30. 12. bude otevřeno.
Příjemné prožití svátků bez zbytečného shonu přejí potraviny ANDY.
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DEN ZDRAVÍ
Ve čtvrtek 22. 11. 2018 proběhl na druhém stupni ZŠ projektový den:
Den Zdraví. První dvě hodiny si každá třída upekla své štrůdly z jablek,
které se urodily na školní zahradě. Další čtyři hodiny se třídy vystřídaly
na různých stanovištích. Vytvářely potravinovou pyramidu v angličtině, doplňovaly testy o první pomoci a zdraví, zahrály si pohybové hry
v tělocvičně, sledovaly dokument Z kola ven. Jan s nadprůměrnou inteligencí a jeho sestra Josefina s Downovým syndromem. Na příkladu
Jana, Josefiny a jejich kamarádů mohly vidět, jak důležité je respektovat
odlišnost druhých a jak velkou roli hraje citlivé chování ke komukoli,
kdo se nějak vymyká průměru. Závěrem byla sladká tečka v podobě
ochutnávky velmi zdařilých štrůdlů.
Bc. Dana Tobišková

Na první stupeň ve středu 21. 11. 2018 opět přijela paní Čapíková se
svými přednáškami, tentokrát na téma první pomoc. Žáci si postupně
vyslechli přednášku. V praxi si vyzkoušeli např. obvázat spolužáka
nebo stabilizovanou polohu. Mezi přednáškami v každé třídě probíhalo
povídání o zdravém životním stylu, vyplňovaly se pracovní listy
a některé třídy připravily výborný ovocný salát.
Byl to hezký den plný poznatků.
Hana Tesaříková

TŘETÍ SETKÁNÍ
Společné setkání mezi naší a německou mateřskou školou proběhlo
v pondělí 12. 11. 2018 a neslo se v duchu svatomartinské tradice. Sedm
německých dětí v doprovodu paní učitelky Anett a paní kuchařky Petry
přijelo do naší mateřské školy. S česko – německou komunikací nám
opět pomohla „delfínková babička“. Po vzájemném dvojjazyčném přivítání jsme si dramatickou scénkou připomněli příběh o sv. Martinovi.
Velké holčičky připravily těsto na rohlíčky, a poté si každý naplnil makovou nebo povidlovou náplní svůj rohlíček. Kluci se mezitím pustili do
výroby papírových koníků. Zpívání, tematické hraní i pobyt na zahradě
se nesl v kamarádském duchu. Po společném obědě došlo na loučení
a příslib tentokrát již posledního setkání z projektu „Spolu je nám dobře“ v prosinci v Heidenau.
JJ

Akce ZŠ v prosinci
5. 12.
11. 12.
13. 12.
17. 12.
21. 12.

Mikuláš ve škole + návštěva žáků ze Sebnitz
Ředitelské volno z technických důvodů (odstávka elektřiny)
Školský futsal ve Varnsdorfu
Vánoční koncert ZUŠ a ZŠ v Centru setkávání
Vánoční besídky a tvoření ve třídách

DEN POEZIE

Festival Den poezie se pravidelně koná na památku narození Karla
Hynka Máchy ve více než 50 českých městech a obcích. Do letošního
jubilejního 20. ročníku jsme se zapojili vlastní tvorbou i my ve školní
družině. Soutěžní týmy měly šest zadaných slov a dvacet minut času.
Tato aktivita dětem ukázala, že poezii nemusíme brát vždy vážně a že
i v básničkách můžeme uplatnit smysl pro humor. Ten se tak plně odráží
ve vítězné práci.

Duha – Počítače v Rumburku
Druhé kolo soutěže DUHA na téma počítače se konalo ve čtvrtek
8. listopadu na ZŠ Tyršova v Rumburku. Náš tým poprvé nastoupil v nových bordó tričkách s logem školy a nápisem DUHA. Domácí si pro nás
připravili zajímavé, pro nás ale nelehké soutěžní okruhy – slepou mapu,
poznávání komponentů PC, puzzle, přepis textu, jízdní řád-vyhledávání
spojů, křížovku a vysvětlování zkratek. To vše bylo ještě ztíženo krátkým časovým limitem. Snažili jsme se, soutěžili jsme týmově, pomáhali
jsme si, podporovali se, a tak jsme si vybojovali 6. místo. Jsme spokojeni,
neboť jsme se zlepšili. V tomto kole naši školu reprezentovali tito žáci:
Adéla Bryndová, Nikola Musilová, Eliška Krištofičová, Aneta Jirásková,
Mirek Šimek a Matěj Ungr. Blahopřejeme!
Mgr. Zdena Kramerová

VÁNOČNÍ KONCERT
Dne 17.12. 2018 od 16h v Centru setkávání vystoupí flétnisté, klavíristé, zpěváci a soubor ze ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní Poustevna
a recitační soubor Drak ze ZŠ D. P.

O lišce
(R. Hečková, J. Kalčík, Š. Kerbl, M. Malá, F. Dat, M. Rodič, E. Uhmann)
Byla jedna liška, jmenovala se Knížka.
Když šla do školy, zapomněla bačkory.
O hodině – psaní, o přestávce – rvaní.
Učení a znalosti, pak si dala do kosti.
Bolelo to - moc!
Veterinář Kos šel ji na pomoc.
Veterinář se ji ptal, cos dělala lištičko?
Dala jsem si do kosti, když jsme brali vlastnosti.
Musím tě vzít na rentgen, tohle je tvůj těžký den.
Na rentgenu byli, zlomení ruky zjistili.
Pomoc! Pomoc! Já mám nemoc!
Sádru budeš mít, nesmíš si ji mýt!
Když šla domů, viděla školu.
Stýskalo se jí moc, až dostala zlost.
Zaštěkal pes Rek, učitel Vrána řek:
Do školy budeš chodit hned!
Vždyť tohle byl jen sen,
čeká tě nový den!
ŠD
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VYHODNOCENÍ DOMÁCÍHO TVOŘENÍ
Letošní první vyhodnocení domácího tvoření dětí a rodičů se uskutečnilo 31. 10. Celkem se sešlo 22 krásných výrobků na téma „S čím
pracujeme doma“. Na výstavě bylo k vidění několik vysavačů, praček,
nářadí, sporák, lednice, akvárium, obývací pokoj s televizí, žehlicí prkno
a další. Dětská porota přidělovala body a po sečtení všech bodů jsme
v herně přistoupili k vyhodnocení a předávání cen. Všichni pracovníčci
si odměny zasloužili. Už se těšíme na další tvoření – S čím pracujeme
v kuchyni.
Mgr. Jiřina Jirmanová

Krvavé hvozdíky
Mezi největší a nejmalebnější kopce Šluknovska patří Tanečnice na
česko-saské hranici. Celý vrch tvoří jakýsi protáhlý horský hřeben, z něhož směrem k dolní části Mikulášovic vybíhá menší a nenápadnější hřeben, tvořící jakýsi samostatný vrch, dříve zvaný Heršlsberk (Herschelsberg), dnes bez českého pojmenování. Před dávnými časy na tomto
kopci údajně stával hrad jednoho z mnoha loupeživých rytířů, sužujících ve středověku celou oblast Šluknovska a jejího okolí. V celém kraji
si nikdo nebyl jist životem před tímto zlosynem a jeho pacholky, kteří
jen loupili a vraždili. Okrádali hlavně obchodníky táhnoucí tímto krajem, a pokud je nezabili hned na místě přepadení, uvěznili je na heršlsberském hradě. Na jejich příbuzných potom vymáhali vysoké výkupné
a ten z obchodníků, který nemohl být vykoupen, ať již z nedostatku peněz jeho blízkých, anebo proto, že nikoho neměl, byl zavražděn a svržen
z hradu do lesa. Řádění loupeživého rytíře a jeho pacholků se stále více
stupňovalo a současně s tím také narůstal strach o majetek i holý život
okolního obyvatelstva. Obchodníci se proto spojili se sedláky a ti zase
s ostatním obyvatelstvem, zejména z Mikulášovic a poradili se jak učinit konec rytířova loupežného řádění. Vědomi si skutečnosti, že nejsou
a nemohou být tak dobře ozbrojeni jako posádka opevněného hradu,
museli nejprve vymyslet plán, jak se zmocnit hradu i s jeho loupežnickým velitelem. Místní obyvatelé věděli, že z okraje lesa, zvaného „Bílý
les“, vede do hradu podzemní chodba, nevěděli však, ve které části hradu vychází na zemský povrch. Rozhodli se proto, že až budou sedláci
opět muset rytíři dodat nové seno a slámu pro dobytek, že s nimi pojede
také jeden odvážný a spolehlivý čeledín. Ten měl za úkol, aby až ostatní budou seno a slámu skládat, šikovně a nenápadně našel ono místo,
kde vychází podzemní chodba a současně si měl všímat veškerého dění
a provozu na hradě, aby mohl dle toho být vybrán nejvhodnější okamžik
pro přepadení tohoto hnízda loupežníků. Příležitost na sebe nenechala
dlouho čekat. Rytíř si na sedlácích vynutil pod pohrůžkami další dodávku sena i slámy a mezi těmi, kteří jeli četnými vozy s tímto nákladem na
hrad, byl i onen odvážný čeledín. Nejenže vypozoroval, jak to na hradě
chodí a jak mají loupežníci vše zorganizováno a uspořádáno, ale podařilo se mu i nenápadně prolézt hrad a zjistit, ve které jeho části vyúsťuje
tajná podzemní chodba na povrch. Po tomto zjištění pomáhal čeledín
ostatním složit seno a slámu z vozů, a když bylo vše hotovo, vrátil se
spolu s ostatními do Mikulášovic. Po svém návratu vyprávěl čeledín
občanům, co všechno vypátral a zjistil. Kromě toho jim ještě sdělil, že
nejvhodnějším okamžikem pro dobytí hradu bude čas návratu hradní
posádky z nějakého loupežného tažení. To prý všichni pijí a radují se
z úspěšného lupu. V ten okamžik jsou prý nejvíce zranitelní, a to i přes
svoji dobrou výzbroj.
Po těchto zprávách bylo rozhodnuto, že hned při další loupežné
rytířově výpravě, se obyvatelé sejdou, vyčkají návratu rytíře a jeho družiny do hradu a pak že jedna skupina lidí se pokusí napadnout hrad
zvenčí, čímž vlákají ven z hradu rytíře a jeho ozbrojence. Druhá skupina, že pak vnikne do hradu zevnitř, podzemní chodbou. Jak bylo ujednáno, tak se i stalo. Hned při následující rytířově loupeživé výpravě se
obyvatelé Mikulášovic a blízkého okolí vypravili k Heršlsberku. Vyčkali
návratu loupežníků do hradu, ukryti v lesních houštinách. Když se za
posledním loupežníkem zavřela velká hradní vrata, rozdělili se obléhatelé hradu na dvě skupiny a vzali hrad útokem. Jedna skupina napadla
hrad zvenčí, snažíc se posádku a jejího velitele vylákat ven, což se jim
podařilo. Druhá skupina se pak zmocnila hradu podzemní chodbou.
Avšak loupežníci nebyli žádní vylekaní slaboši, kteří by se lehce vzdali
a hodně dlouho houževnatě odolávali přesile rozlícených občanů. Proto
bylo při dobývání hradu prolito velké množství krve a na obou stranách padlo mnoho obětí. Loupežníci byli však přece jen přemoženi i se
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svým rytířským vůdcem, který byl lapen a svržen z věže hradu na skalní
sráz, kde zcela polámán a zohaven zůstal bez života ležet. Pevný loupežnický hrad byl rozlíceným davem lidu vypálen, aby již nikdy žádným
loupežníkům nemohl poskytovat příležitost k takovémuto řádění. Nakonec byly zbořeny i zbytky hradu a to s takovou důkladností, že podle
žádného z kamenů na Heršlsberku se nacházejících, nelze určit přesné
místo, kde stával. Avšak zem byla v těchto místech prý tak nasáklá krví
nevinných obětí, svržených rytířem z hradu i padlých jeho dobyvatelů,
že z této krve po mnoho let na vrcholu Heršlsberku vyrůstaly krvavě
rudé hvozdíky v celých trsech, aby na věky připomínaly tuto událost.
Eduard Steun

Lucerna budoucnosti opět ozářila cestu
rumburských gymnazistů
Studenti gymnázií v Rumburku, Seifhennersdorfu a Zgorzelci se setkali letos již podruhé na projektovém týdnu trojzemí- Lanterna futuri Art & Science. 37 studentů se zabývalo v rámci hudební, filmové a akčně-umělecké dílny
v Großhennersdorfu tématy „technologie a příroda“, „člověk a stroj“ či „Anthropozän - věk člověka“. Výchozí inspirací jim byl v přeneseném smyslu román K. Čapka „R. U. R.“ Dalších
27 studentů se v rámci divadelní a fotografické dílny v Liberci zabývalo
otázkami budoucnosti a výhodami, či nevýhodami technického pokroku. To vše proběhlo pod vedením zkušených pedagogů projektu Lanterny futuri a lektorů z IQ-Landie. A co je to vlastně Lanterna futuri?
Jedná se o interkulturní vzdělávací projekt, v rámci nějž se setkávají žáci
ve věku 14-18 let a učitelé z Německa, Polska a Čech a společně pracují
v různě tematicky zaměřených dílnách (workshopech). Každá z těchto
dílen je národnostně smíšená, žáci však mají k dispozici i tlumočníky.
Studenti si tak v tomto projektovém týdnu rozšíří obzory v dané oblasti, procvičí si své jazykové schopnosti, poznají jiné kulturní prostředí,
nové přátele a domů odvezou nezapomenutelné zážitky nejen na celý týden společné práce a zábavy, ale i na závěrečnou prezentaci svých výtvorů, ať již ve formě hudebního koncertu, divadelního představení, výstavy
fotografií či prezentací natočených filmů.
Margita Krákorová
A jak svou účast na projektu hodnotí studenti rumburského gymnázia?
„Letošní Lanterny jsem se zúčastnil převážně díky doporučení známých, ale taky abych si vyzkoušel cizí jazyk v praxi, poznal nové lidi
a přiučil se něco málo o hudbě. Když jsem pak v neděli odpoledne čekal
s ostatními na autobus, říkal jsem si: „Kam jsem se to dostal?“ Nicméně po tom týdnu jsem byl ohromně nadšený a vděčný, že jsem tam mohl
být. Všechno, co jsem od toho očekával, se vyplnilo dokonce i něco navíc. Na dílně i ve volném čase byla zábava. Nikdy nezapomenu na hraní
na ulici, večerní diskotéky, jídlo a závěrečný koncert. Díky všem, kteří
se letos jakkoliv podíleli na Lanterně futuri, a třeba zase za rok.“
Daniel Novák (1. C) -Workshop hudba – Großhennersdorf
Byla to paráda, užili jsme si spoustu legrace a takových „HeartWarming“ momentů až je mi z toho teď smutno. Všichni lidé na Lanterně
byli úžasní a jsem moc ráda, že jsem se do programu zapojila. Každý
okamžik byl stejně zajímavý a vzrušující, je jedno jestli mluvím o úžasných projektech na naší dílně nebo o propovídaných nocích. Tímto děkuji všem, jak úžasné to bylo.
Lucie Drábková (4. A)- Workshop akční umění – Großhennersdorf
„Divadelního workshopu na Lanterně futuri jsem se zúčastnila již po
druhé, tudíž to pro mě nebylo nic nového a očekávala jsem od této dílny
mnohé. Naše skupina začala zábavnými hrami, které si pro nás připravili vedoucí dílny Tadek s Ewou. Hry nám pomohly v poznávání se,
v tvoření dobře fungující skupiny a v rozvíjení našich emocí, které jsou
na tomto workshopu nesmírně důležité. Prvních několik dní po našem
příjezdu, během našeho seznamování, jsme rozvíjeli letošní téma, chodili na přednášky do IQ Landie a na základě našich znalostí jsme pak
na různá témata vymýšleli skupinové scénky, ze kterých se vybraly ty
nejlepší a poskládal se z nich příběh, který jsme v pátek 16. 11. představili fotografické dílně, rodinám a veřejnosti. Z celé týdenní dílny jsem
neskutečně nadšená. Myslím si, že jsme se na divadle sešli jako skvělá
parta, prožili jsme spolu krásných pár dnů a odnášíme si vzpomínky,
které nám zůstanou na celý život.“
Aneta Svobodová (4. A ) - Workshop divadlo – Liberec
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Zahrada nových začátků Abbi Waxman
Lilian je už tři roky matkou
samoživitelkou – od té doby, co
při autonehodě přišla o manžela. Nebylo to pro ni jednoduché,
ale o jedno zhroucení a několik
depresivních večerů později se
konečně začíná smiřovat se svou
situací. Naštěstí ji baví její práce
ilustrátorky učebnic, která přináší spoustu zajímavých zážitků
– jako když Lilian její šéfová přihlásí do zahradnického kurzu.
Vypadá to, že aby člověk mohl
ilustrovat knihy o zelenině, musí
si ušpinit ruce… doslova. Každé
sobotní ráno tedy Lilian tráví na
kurzu pěstování zeleniny, kam ji
doprovází její dvě dcerky a sestra. Postupně i díky sympatickému instruktorovi a svérázné
skupince studentů zjišťuje, že ať
už chceme, nebo ne, po každém
dešti nakonec vysvitne slunce.

VÁNOČNÍ KONCERT

MUSICA RUSTICA

prosinec 2018
České Vánoce - Pavel Toufar
Kniha je další z řady turistických průvodců Toulky, v níž se
spojuje rádce na putování různými místy naší vlasti s jejich podmanivou krásou a bohatou historií. Hlavním cílem jsou Vánoce
a velké mechanické betlémy, nejen však ony věhlasné v Jindřichově Hradci, Třebechovicích či
Jilemnici, ale především méně
známé, ale stejně krásné a zajímavé. Opět nechybí ani tradiční
kapitoly „čítanka“ s příběhy osudů lidí i míst. Většina z popisovaných mechanických betlémů je
zpřístupněna celoročně.

14. prosince 2018
od 18.30 hod.
Centrum setkávání
Dolní Poustevna
TĚŠÍME SE NA VÁS

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách města
v sekci Volný čas –
Knihovna.
Já, štěně - Lenka Rožnovská
Co všechno se musí malé štěně
naučit, než si pro něj může přijít nový páníček? Než se ze štěněte stane pes, musí zvládnout
spoustu věcí… Ale o tom už vám
v nové knížce Lenky Rožnovské
povypráví jedno neobyčejné štěně samo – štěně Charlie, štěně
komediant, a dokonce štěně záchranář!

KYTARA NAPŘÍč ŽÁNRY
V rámci festivalu Kytara napříč žánry, který pořádá Stanislav Barek ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna a Loutkovým souborem
Pomněnka, vystoupil ve středu 7. 11. 2018 v Centru setkávání chilský
kytarista Andrés Godoy. Svou první kytaru dostal od svých prarodičů v 10 letech a okamžitě kouzlu tohoto nástroje propadl a stal se
velice pilným žákem. Ve věku 14 let přišel při nehodě o pravou ruku.
Avšak ani tento zásadní fakt, který by pro drtivou většinu kytaristů
znamenal okamžitý a definitivní konec s hraním, nemohl mladého
Andrése od jeho kytarové vášně odradit. Díky své vytrvalosti, tvořivosti a každodennímu cvičení vynalezl unikátní jednoruční techniku
nazvanou ,,Tatap“, obsahující hraní po celém hmatníku, basové linky,
melodie, perkuse, slidy…Ohromující technická virtuozita se zde spojuje s citem pro silnou melodii a očividnou láskou ke kytaře a k hudbě
samotné.
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MLADŠÍ ŽÁCI
Zhodnocení podzimu 2018 – mladší žáci
Z důvodu malého počtu hráčů došlo ke spojení 3 týmů (SK Velký Šenov, FK Dolní Poustevna a SK STAP TRATEC Vilémov). Tento sdružený tým zajistil dostatečný počet hráčů a bude působit prozatím v sezóně
2018/2019. Domácí hřiště máme ve Velkém Šenově. Skládá se prozatím
z 12 hráčů:
SK Velký Šenov – Z. Formánek, J. Vorel, Š. Svobodová
SK STAP TRATEC Vilémov - J. Walter, R. Smělík, J. Hercík
FK Dolní Poustevna – J. Kramer, J. Kalčík, J. Liška, J. Hauser, M.
Ungr, M. Šolc,T. Jírovský
Sehráli jsme jedno přátelské utkání s Mikulášovicemi, které jsme vyhráli 6-5 a branky vstřelili J. Vorel 4, J. Hercik a Z. Formánek. V soutěži
okresního přeboru mladších žáků jsme sehráli 8 zápasů, z toho jsme 5x
vyhráli a 3x prohráli, skóre máme 43-21, bodů 15 a obsadili jsme 4.
místo. Nejlepším střelcem týmu i soutěže byl J. Vorel s 21 brankami,
následovaný Z. Formánkem s 5, po třech vsítili J. Liška, T. Jírovský,
J. Hercík a V. Walter a dva vstřelil J. Kalčík. Tento nový tým si teprve skládá. Hledáme hráčům nejlepší pozice, kluci se poznávají, učí se
novým dovednostem a návykům. Věříme, že během zimní přípravy se
zdokonalíme a na jaře budeme stoupat tabulkou.
trenéři – P. Kramer, Z. Formánek a J. Bareš

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

SK Velký Šenov 4 : 3 FK Dolní Poustevna (branky: 2x Mrkvička,
Kozák)
Poslední utkání podzimní části soutěže starší přípravky jsme sehráli
na horké půdě rivala ve Velkém Šenově. Bohužel jsme nedokázali zužitkovat velké množství šancí. Brankářka soupeře většinu z nich zlikvidovala, a tak nám nezbývá nic jiného, než se smířit s těsnou prohrou 3:4.
Celkové hodnocení podzimu
Rád bych hráče pochválil. Podzim jsme zakončili na hezkém 4.
místě z devíti mužstev. S ohledem na to, že ve starší přípravce hrají
chlapci a děvčata (rok narození 2008 – 2010), musíme být pokorní.
Naši hráči jsou oproti ostatním mužstvům mladší, nemáme ani
jednoho s rokem narození 2008. Toto je velkým příslibem do dalších
měsíců, naše přípravka bude moci ještě minimálně jednu sezónu hrát
ve stejném složení. Pochvalu zaslouží všichni, do jednoho. Od brankáře
po útočníka. Nejlepším střelcem podzimu je Štěpán Kerbl 31 branek,
dále potom Radim kozák 21 branek, Matyáš Mrkvička 18 branek,
Matěj Kalčík 6 branek, Jan Koubek 2 branky a Marcel Engler 2 branky.
Končíme s pozitivním skóre 80:61, přičemž z deseti utkání jsme sehráli
sedm na hřištích soupeře. V zimním období se zaměříme na nabírání
fyzických sil, pilování techniky s míčem a trochu už začleníme i taktické
pokyny během hry. Je stále na čem pracovat, osobně se na to těším.
Robert Holec - trenér mužstva
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ZNOVUZROZENÍ SOFTBALLU V DOLNÍ
POUSTEVNĚ
Po úspěšné éře softballového oddílu v 80. a 90. letech minulého století
se několik bývalých členů rozhodlo tuto činnost obnovit a 10. března
2018 proběhla ustavující členská schůze nového softballového oddílu
NORTH STAR Dolní Poustevna. Oddíl kromě sportovních aktivit, kam
kromě družstva dospělých patří i mužstvo žákovské, které vzniklo ve
spolupráci s Schrödingerovým institutem, se aktivně podílí i na mimosportovních akcích.

Akce v roce 2018, které oddíl pořádal, nebo se na nich aktivně spolupodílel:
leden 2018 –
Softballový ples v Národním domě
10.3.2018 –
ustavující členská schůze oddílu
20.6.2018 –
dětský den pořádaný MěÚ Dolní Poustevna
30.6.-1.7.2018 – metodický trénink pod vedením reprezentačního
nadhazovače a legendy českého softballu Luboše Vrbenského
28.7.2018 –
Rokáč Čtverec
8.-9.9.2018 –
turnaj v Kaceřově na Sokolovsku
6.10.2018 –
Bier fest Dolní Poustevna-Sebnitz na Fajnu
20.-21.10.2018 – turnaj v Chomutově
28.12.2018 –
Rock Guláš v Národním domě
V příštím roce bychom chtěli kromě již našich tradičních akcí (ples,
bier fest, rock guláš) vyslat na několik turnajů také žákovské družstvo
(první již v lednu v Chomutově), uspořádat jeden turnaj v Dolní Poustevně a také aktivně pomáhat při akcích, pořádaných jinými organizacemi.
Závěrem přeje Softballový oddíl NORTH STAR všem svým příznivcům i nepříznivcům hezké svátky vánoční a úspěšný odpal do nového
roku 2019.
Text: Rudolf Kaluba ml., foto: František Tureček

AKCE NA PROSINEC
8. 12.
13. 12.
14. 12.
17. 12.
28. 12.
31. 12.

O zlobivé Mařence v Loutkovém divadle
Předvánoční akademie ZŠ Gabriely Pelechové
v Centru setkávání
Vánoční koncert Musica Rustica v Centru setkávání
Vánoční koncert ZŠ v Centru setkávání
Rockfest Gulášch v Národním domě
Silvestrovský ohňostroj pod kostelíkem
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Poustevník

prosinec 2018
VETERINÁRNÍ
ORDINACE

Loutkový soubor POMNĚNKA
uvádí v SOBOTU 8. 12. 2018 od 10 hodin
v Loutkovém divadle v Dolní Poustevně pohádku

O ZLOBIVÉ MAŘENCE

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

Vstupné: děti 10 Kč a dospělí 20 Kč

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

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař - MUDR.Dalibor Karbula
Dět.sestra - Jitka Nedvědová
Dolní Poustevna
PO -7-10.30 sestra
Út - 7 -12.30 sestra
8.30 - 10.30 lékař
Čt - 7 - 13 sestra
10 - 12 lékař
Pá - 7 -13.30 sestra
Vilémov
Po - 11 - 15 sestra
11:30 – 12:30 lékař
Út. - 13 - 15 sestra
PORADNA ZŮSTÁVÁ
V PONDĚLÍ 8-9 HOD.,
POPŘÍPADĚ K LÉKAŘI
DLE DOMLUVY.

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST
Lužická nemocnice a poliklinika
MUDr. Josef Kořínek
Lesní 26, Rumburk
tel. 412 332 535
Pondělí – pátek 18:00 – 21:00
So, Ne, svátky 10:00 – 19:00
Poustevník – vychází dvanáctkrát za rok v měsíčním nákladu 750 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 poslední den v měsíci, noviny Poustevník jsou volně ke stažení v barevném provedení na adrese: http//dolnipoustevna.
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