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PODPIS MEMORANDA
O PŘESHRANIČNÍ ZDRAVOTNÍ
SPOLUPRÁCI

Ve středu 28. 8. 2019 se v Dolní Poustevně slavnostně podepsalo memorandum o přeshraniční zdravotní spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Důležitost tohoto okamžiku stvrdili
svou účastí a především svými podpisy ministryně sociálních věcí, paní
Barbara Klepsch a ministr zdravotnictví, pan Adam Vojtěch. Několikaleté vyjednávání konečně dostalo správný směr. Z pověření ministra
vznikne pracovní skupina, která bude řešit a připravovat návrhy řešení
nově vzniklých dotazů, které jistě přijdou. Hlavním úkolem skupiny je
zajistit úhradový mechanismus, otázky receptů, rychlé záchranné služby a otázku oznamování pracovní neschopnosti po ošetření na klinice
v Sebnitz. Již dnes víme, že akutní ošetření na klinice v Sebnitz je plně
hrazeno zdravotními pojišťovnami. Veškeré formuláře k tomu potřebné
jsou připravené na recepci kliniky. Nemocnice je také vybavena popisky
na chodbách a dveřích v českém jazyce. Musím říci, že z německé strany je vše důsledně připraveno a zařízeno tak, aby přicházející pacienti
měli co největší komfort a nemuseli řešit věci, kterým jde předcházet.
Z prvních případů mám informace, že vše běží a žádný pacient neplatil
ani korunu. Vše okolo úhrad za ošetření si klinika řeší a komunikuje se
zdravotními pojišťovnami sama. Na závěr mi dovolte můj pohled na věc.
Prioritou stále zůstává zachování zdravotní péče v Rumburku a Varnsdorfu. Přeshraniční péče není všemocná a všespásná, ale v dnešní situaci ve zdravotnictví je jistě pozitivním krokem, který zmírní napětí nás
všech, občanů Šluknovského výběžku.
Robert Holec, starosta města

VANDALISMUS
Při psaní tohoto článku mi zůstává rozum
stát. V minulém týdnu
jsme zjistili, že si někdo
nalil na boty jistou chemikálii a dvakrát prošel
polovinu nově zrekonstruovaného trávníku
na fotbalovém stadionu.
Touto cestou bych poprosil, pokud jste někdo
viděl někoho podezřelého kolem sportovního
areálu, neváhejte mne
kontaktovat, vše již řeší
policie ČR, každou informaci vítáme. Škoda
je vyčíslena k částce
50.000 Kč. Je smutné,
že se takové věci dějí.
Nedokážu pochopit, že
je někdo schopen zhatit
práci tolika lidí, kteří se
snaží, abychom se v našem městě měli stále lépe a žili v hezkém a příjemném prostředí.
Robert Holec, starosta města

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Školní rok 2019/2020 zahájilo 20 nových prvňáčků s paní učitelkou
Mgr.Michaelou Krejčovou. Ke slavnostnímu přijetí došlo v Centru setkávání dne 2. 9. 2019.
Foto: Marian Krištofič
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

CENTRUM SETKÁVÁNÍ

JUBILANTI V SRPNU
Paní Jana Bergertová, Anna Berenreiterová, Jana Lauermannová
a Vlasta Pšeničková, pánové Milan Sluťák a Václav Rodič – to jsou jubilantky a jubilanti, kteří přijali pozvání pana starosty Roberta Holce
k srpnovému posezení na městském úřadě u příležitosti životního výročí. Kytice, gratulace, malý finanční dárek, upomínkové předměty – vše
bylo nachystáno a po občerstvení předáno oslavencům. Blahopřáli jsme
také paní Uršule Beňové a panu Vladimíru Bednářovi. Všem přejeme do
dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
RP

Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna

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

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

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

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

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

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

ZUBNÍ LÉKAŘ

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

tel.730 157 572
petr3kral@seznam.cz

LOUTKOVÉ DIVADLO
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14. – 15.9.2019
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129 Děčín IX
412 544 539

LETNÍ KINO
Z důvodu termínové kolize se sousedy z Lipové, jsme se rozhodli letní
kino přesunout na jiný termín. Vzhledem k počasí bude poslední „letní“
film promítán 12.10. v Národním domě. Věřím, že se nám podaří zavést
novou tradici a kino bude v Dolní Poustevně celoroční záležitostí. V říjnu nás čeká film BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU. Těšíme se na vás.
Robert Holec, starosta města

INZERCE
Prodám dvojgaráž v Dolní Poustevně. Cena dohodou. Tel: 607 669 880.
Prodám dvě kola a jedno kolo s baterkou elektro. Tel: 607 669 880.

21. – 22.9.2019
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2 Děčín 1
412 511 482
28. – 29.9.2019
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
5. – 6.10.2019
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056

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
30. 9. 2019 v 17:30 v zasedací
místnosti na úřadě.
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ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Z důvodu nástupu nového praktického lékaře MUDr.Tvoríka
Mateje dochází od 9. 9. 2019 ke změnám ordinačních hodin. Změnu ordinačních hodin naleznete na straně 8, dále vše bude vyvěšeno na vývěskách MěÚ a na stránkách města a fcb.

SCHRÖDINGERŮV INSTITUT

Po dlouholeté spolupráci s námi ukončil smlouvu Schrödingerův
institut. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na chodu
„Loutkáče“ podíleli. O odpolední aktivity jistě nepřijdete. Již nyní připravujeme a vymýšlíme nové, čímž zajistíme plynulé pokračování. Více
informací v článku „Volnočasové aktivity“.
Robert Holec, starosta města

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

V letošním školním roce nabídne Město Dolní Poustevna dětem řadu
volnočasových aktivit - kroužků. Kroužky budou fungovat od září 2019
do června 2020. Bližší termíny budou upřesněny na webových stránkách
města a na plakátech ve vývěsních tabulích. Zde je seznam těch, které se
prozatím podařilo naplnit:
- modelářský kroužek
- čtenářský klub
- pohybové hry
- výuka bruslení a hokeje
- dovedné ruce.
A máme v plánu další, např. kroužek vaření, turistický kroužek, výtvarný kroužek..... Uvítáme i další návrhy, případně dobrovolníky, kteří
by se podíleli na chodu kroužků pro naše děti.
Malá Iveta

INFORMACE PRO OBYVATELE

V Dolní Poustevně žije již šestá naše generace, na paní Novotnou
z prodejny textilu a pana Novotného, který pracoval ve skladu Centrofloru a byl hasičem Poustevenského hasičského sboru si asi ještě někteří starousedlíci vzpomínají. Já s dětmi a vnuky sem rádi jezdíme na
chalupu. Jsme tu doma. Předky máme už na kopci u kapličky, po nich
jsme zdědili domek, který upravujeme, opravujeme co je v našich silách
a vnukové se tu učí, že život není jen zábava, že je i o tom, že by člověk
měl něco pořádného umět. Já jsem dlouho vedla Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a teď v době nekonečné dovolené, jak já říkám
důchodu, se snažím pomoci oběma městům, kde se cítím doma: v Dolní
Poustevně a v Jablonci nad Nisou. Tak to je na úvod k dalším odstavcům.
První mojí snahou společně se starostou města je vydat Poustevenské
vandrování pana učitele Vlka. Chystáme dárek pro všechny obyvatele
Poustevny, aby věděli o tom, jak jsme tu v šedesátých letech žili, jak některé děti „chytilo“ nadšení učitelů Vlkových pro vandrování a turistiku.
A další můj odstavec je spíše upozornění a prosba: v červenci, kdy
jsme Poustevně pobývali s dětmi na prázdninách, se tu nad naším územím pohybovaly dva německé vrtulníky a shazovaly něco černého na
naše území. Šla jsem se zeptat na technický úsek Městského úřadu, co
že se tu činí. Na městě nic nevěděli, ptala jsem se lidí, zda jsou o něčem informováni. Nikdo o ničem nevěděl. Někomu to bylo jedno, ale
byli další, kteří se podivovali a hledali vysvětlení. Lesy ČR také nebyly
informovány, až když jsem volala na Policii ČR Ústí nad Labem, tak ta
po chvíli zjistila, že zřejmě jde o shazování hašeného vápna. Vše mělo
probíhat pouze na území Německa. Proto prosím starostu města, pana
Roberta Holce, aby při dalším jednání s představiteli hraničních a sousedních měst vyžadoval, že pokud sousedé v zahraničí budou plánovat
akce, kde by mohlo dojít k překročení našich hranic, abychom byli nejen
informováni, ale i požádáni o toleranci. Ještě, že nejsme Turecko, tam by
to s těmi vrtulníky asi nedopadlo dobře.
Jaroslava Slabá

PROHLÁŠENÍ PRIMÁŘE DĚTSKÉHO
ODDĚLENÍ

V posledních týdnech se roztrhl pytel se zaručenými informacemi o Lužické nemocnici. Laická veřejnost a hlavně média se předhánějí v šíření
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informací, výjimečně pravdivých, o tom, kolik lidí dalo výpověď, které
oddělení už nefunguje, které nebude fungovat apod. Nechám stranou diplomatická jednání všech zúčastněných a vyjádřím se k našemu „písečku“. Kromě dovolené v počátku prázdnin, řádně a několik měsíců předem
oznámené, funguje naše oddělení normálně. Úvahy o zavření, redukci,
stacionáři apod. naše malé pacienty nezajímají a předpokládám, že ani jejich rodiče. Provozujeme oddělení i nám patřící obvody stejně jako v minulých letech, pohotovost na naší ambulanci je stále 24 hodin. Pokud se
něco změní, někdo rozhodne o redukci nebo ukončení naší činnosti, jistě
to nebude ze dne na den a my vás budeme včas informovat a ev. vám poradíme, jak řešit vzniklou situaci. Do té doby, prosím, nevěřte zaručeným
zprávám okolí a médií a klidně se na nás obraťte. Někomu dělá dobře naší
nemocnici škodit, jiného zase zajímá koláč sledovanosti a prodeje.
Dr. Karbula, prim. dětského odd.

ČIPOVÁNÍ PSŮ
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona
č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem. Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve
věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa
můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze
pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat
v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je
pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Pokud je váš pes tetovaný, není nutné jej i čipovat. Tetování
však musí být čitelné a souhlasit s údaji, uvedenými v průkazu původu. To
znamená, že nečitelné tetování nebo jakékoli jiné (např. z útulků, u psů
bez PP apod.) než od řádných chovatelů se neuznává.
Tetování se provádí výhradně na žádost chovatele pouze štěňatům do
šesti týdnů věku dle údajů ČMKU (Českomoravská kynologická unie),
které posléze slouží k vystavení PP
Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se
rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů,
lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat,
umožnění kontroly psů při prodeji.
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120–450 Kč a závisí
na typu čipu. Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 300–550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké
a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno
čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku. Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve po zaregistrování
plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa
v případě zaběhnutí.

SCHŮZKA NA KRAJSKÉM
ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČESKÉ
REPUBLIKY V ÚSTÍ NAD LABEM
Ve čtvrtek 22.8. se uskutečnila schůzka s krajským ředitelem PČR na
téma sloučení obvodních oddělení Velký Šenov a Šluknov. Návrh z kraje
zněl: uzavřít OO Velký Šenov a policisty sestěhovat do Šluknova. Starostové výběžku s touto variantou nesouhlasí, a tak nás čeká další řada jednání
a schůzek. Pro mne zarážející postup - bez komunikace s námi a vedoucími
jednotlivých oddělení - připravit návrh, který značně změní poměry v časových dojezdech a celkových službách poskytovaných našim občanům.
Jako starostové budeme bojovat za zachování stávajícího uspořádání. Pevně
věřím, že se nám to povede. Stále mě zaráží, jak musíme bojovat proti plánovaným změnám a celkové situaci v našem výběžku. O postupu vás budu
i nadále informovat.
Robert Holec, starosta města
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VÝUKA BRUSLENÍ

Výuka bruslení a hokeje pro děti na stadionu v Rumburku a ve Varnsdorfu.
Kdy: každou sobotu (od 5. 10. 2019 do 28. 03. 2020).
Odjezd autobusu: v 10:00 hod. od lékárny u pošty v D. Poustevně.
Návrat: nejpozději ve 14:30 hod. do Dolní Poustevny.
V případě zájmu (a po předchozí domluvě) je možné vyzvednout případné zájemce o tuto výuku i v jiných okolních městech (Vilémov, Velký Šenov,
Šluknov).
Kontaktní telefon: 739 067 286 (I. Malá)
Nutné vybavení: brusle, helma, rukavice (bez něj nebudou děti vpuštěny na
led), příp. svačina + pití.
Tato akce je hrazena z projektu „Sport–united.eu 2019/2020“, tzn. je zdarma.
Jedná se o společný přeshraniční projekt měst Dolní Poustevna a Sebnitz,
který je realizován v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

DEBATA SE STAROSTOU, RBP
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU
A VEDENÍM KLINIKY V SEBNITZ

Na základě sepsání memoranda o přeshraniční zdravotní péči a také
na základě situace ve zdravotnictví pro Šluknovský výběžek jsme pro
vás, občany Dolní Poustevny, připravili informativní schůzku se všemi
zmíněnými institucemi. Jedná se o představení jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven a představení kliniky v Sebnitz. K dispozici bude také
informační leták o službách kliniky, samozřejmě v češtině. Všichni jste
srdečně zváni, prostor bude zároveň pro dotazy z vaší strany.
ZAČÍNÁME VE ČTVRTEK 26. 9. V 16:00 HODIN V CENTRU
SETKÁVÁNÍ, těšíme se na vás.
Robert Holec, starosta města

KOČIČÍ AKADEMIE

Kočičí akademie / Loutkáč / pro Vašíka Kašpárek
Kočičí akademie je projektem Schrödingerova institutu, ve kterém
pomáháme dětem s domácími úkoly a přípravou do školy. V současné době se věnujeme dětem na 8 místech Šluknovského výběžku. Dolní
Poustevna byla první vlaštovkou v této naší aktivitě, svou činnost jsme
začali v roce 2014. Po úvaze jsme se rozhodli tuto aktivitu v Dolní Poustevně od září ukončit. Co nás vedlo k myšlence zabývat se domácími
úkoly a co vedlo k přerušení spolupráce? Schrödingerův institut je středisko volného času a do jeho činnosti patří volnočasové aktivity pro děti.
Při práci s dětmi jsme zjistili, že se některé děti potýkají s potížemi ve
škole, protože nenosí domácí úkoly. Zpočátku šlo hlavně o děti, které nemají na kvalitní přípravu do školy doma prostor, nemají klidné místo na
učení, nejsou k němu vedeny. Může však jít i o děti, jejichž rodiče jsou
příliš zaměstnaní. Důvody jsou různé. Za nedonesené úkoly si naopak
děti domů odnášejí poznámky, pětky, nechuť učit se a nakonec i chodit do školy. Kvůli nedostatečné domácí přípravě se pak dětem zhoršuje
prospěch, zatímco žákům z motivujícího zázemí se zlepšuje. Naším cílem je tento rozdíl mezi dětmi snižovat. Nabízíme tedy dětem prostor
a dospěláka, který na pravidelnou přípravu do školy dohlíží. Naši lidé,
kteří pracují s dětmi, jsou trpěliví a umí dětem pomoci i s úkoly, kterým
často rodiče již nerozumí. Protože tato aktivita není financována z žádné
dotace, tak nejsme vázáni žádnými podmínkami. Můžeme nabídnout
svou pomoc všem dětem, které mají zájem udělat si s námi domácí úkol
a s rodiči trávit čas společně jiným způsobem. Abychom tuto službu
mohli nabízet, musí být i pro nás efektivní. Kočičí akademie, které jsou
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založené na vzájemné spolupráci nás a pedagogů, jsou prospěšné. Připravené děti jsou při vyučování více aktivní, stíhají tempo a nenarušují
výuku. Někteří pedagogové motivují děti k docházce tím, že oceňují jejich celoroční snahu. I když jsou pokroky často minimální, přihlédnou
k pravidelné přípravě při nerozhodné známce na vysvědčení, jiní dětem připraví pochvalné listy. Je důležité, aby děti viděly, že věnovat se
domácí přípravě má smysl. Na druhé straně jsou učitelé a zřizovatelé,
kteří se domnívají, že dohlédnout na školní přípravu je povinností rodičů a jejich odpovědnost by neměl přebírat nikdo druhý. Tak je tomu
i u nás. V takovém případě, kdy děti nedostávají podporu od učitelů
k docházce k nám, hlavně mladší děti ztrácejí motivaci. A to je škoda.
Nevyžádaná pomoc není pomocí, a pokud o ni není zájem, tak nemá
smysl v ní pokračovat. Naší hlavní myšlenkou je pomáhat. Pomáhat však
s rozmyslem. Proto jsme se rozhodli v této naší aktivitě alespoň prozatím v Dolní Poustevně dále nepokračovat.
Dana Sádovská

POHÁR MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Poustevňáci v deblech neuspěli, titul po sedmi letech putoval do Děčína.
Hned tři dvojice s domácím obsazením se v sobotu 24. srpna na 36.
ročníku Poháru Městského úřadu probily do čtvrtfinále, pro všechny
to ale byla konečná. Trofej z prestižního tenisového podniku putovala
po sedmi letech do Děčína, stejně jako nyní i tehdy byla na podstavci
vyryta jména Rudolf Kadlubiec, Marek Rakušan. Zatímco Rakušan vyhrál podruhé, Kadlubiec v Dolní Poustevně slavil spolu s rokem 2011 už
třetí titul. «Nejtěžší tu bylo asi to první vítězství, teď už jsem mnohem
zkušenější a klidnější,» komentoval Kadlubiec finálový triumf nad šenovskou dvojicí Martin Lukáč, Petr Vondráček. Finále hrané na jeden
set skončilo těsným výsledkem 6-4. Vítězům se povedl především vstup
do utkání, kdy brzy získali rozhodující náskok. Za stavu 5-1 měli první
mečbol, proměnili ale až třetí za stavu 5-4. «Trošku jsme měli krizi, ale
stejně jako po celý turnaj jsme si věřili,» dodal Rakušan. Šenovský Lukáč
je se 4 triumfy za posledních 17 let momentálně nejúspěšnějším tenistou
turnaje. To on, coby poražený finalista, stál na jednom kurtu proti oběma letošním šampionům už v roce 2012. «Jestli mám z kluků mindrák?
To ne, ale dneska byli prostě lepší,» uznal s úsměvem. Turnaj se tradičně
řadí k nejtěžším v sezoně. Nejúspěšnější páry tentokrát musely absolvovat až šest vyčerpávajících setů, hodně tomu přidalo i velmi teplé počasí
a často tedy rozhodovala i nastřádaná fyzická kondice. A ta mohla chybět v závěru i tenistům domácího klubu. V konkurenci patnácti dvojic
se sice tři páry probojovaly do vyřazovacích bojů, ale ani Pavel Kramer
s Markem Burešem, ani Josef Wildner s Luďkem Třešňákem a ani Milan
Mitošinka v páru s obhájcem posledních dvou titulů Dušanem Kovářem
z Ústí neprošli nástrahami čtvrtfinále. «Byl to těžký turnaj, hráli jsme
dobře. Ale v závěru se od nás odvrátilo i štěstí,» litoval těsné prohry v supertie-breaku s pozdějšími vítězi Mitošinka, jinak šampion z roku 2001.
«Myslím, že jsme na kurtu nechali vše, ale i naši soupeři byli momentálně někde jinde,» dodali pak Kramer s Burešem, kteří pro změnu vypadli
s finalisty Lukáčem a Vondráčkem. Pořadatelé děkují všem sponzorům
a partnerům a organizátorům, kteří opět pomohli turnaji k udržení se
mezi top podniky v kraji. Děkují městu Dolní Poustevna, firmě TILLIG-GmbH a TILLIG-CZ, s.r.o., Arpex Morava, Marina Baru v Dolní Poustevně a dalším. Vůbec poprvé pak mohli tenisté během turnaje vybírat
k testování z dvaceti profesionálních raket, které ze svého obchodu zapůjčil pan Jiří Fraenkl z Jablonce.
Výsledky: Semifinále: Kadlubiec, Rakušan (Děčín) - Havlíček, Mikulejský (Jiříkov, Varnsdorf) 6-4 Lukáč, Vondráček (V. Šenov) - Potyš,
Studihrad (Děčín) 6-3.
Finále: Kadlubiec, Rakušan - Lukáč, Vondráček 6-4
Text a foto: Marek Bureš
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VESNICE ROKU 2019
V letošním ročníku soutěže o Vesnici roku získala Dolní Poustevna
Diplom za úpravy veřejných prostranství. Zásluhu na tomto ocenění
mají především pracovníci veřejné zeleně pod vedením pana Brůny.
Vesnicí Ústeckého kraje 2019 se stala sousední Lipová. Tímto gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v celorepublikovém kole.
Pavla Sklenářová
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– ozdobné předměty, Keramika Jan Král, Medvědi Vilémov, Fajnklub,
Multicar servis Jirovský, Lékárna Petr Vomáčka, Daniel Andres Chillis
restaurant, Van - Můj obchod, ing. Radovan Horák - GMT Production
Praha, fa, Jaroslav Kolda, Poustevenským volejbalistům, Řeznictví Jolana Benešová a mnohým dalším.
HC Kanci Dolní Poustevna

Přípravný turnaj mladších přípravek
FK Dolní Poustevna a FK Mikulášovice

Na sobotní dopoledne dne 24. 8. 2019 k nám do Dolní Poustevny zavítalo v rámci přípravy na novou sezonu družstvo mladší přípravky FK
Mikulášovice. Přípravu jsme odehráli na hřišti standardních rozměrů
odpovídajícímu kategorii mladších přípravek. Po dohodě trenérů se
vstřelené branky nepočítaly. Počasí nám přálo a děti si turnaje plně užily. Na závěr jsme aktéry přípravného turnaje, tj. chlapce a dívky z Dolní
Poustevny a Mikulášovic, zvěčnili na společné fotografii.
Zdeněk Hauser, trenér mladší přípravky FK Dolní Poustevna

PLÁŽÁK 2019
Plážák 2019 – turnaj v plážovém volejbale dvojic. Motto turnaje: Sportem ku zdraví a v létě pochopitelně u vody a na pláži a písku.
Jedenáct mužstev se sešlo v Beach clubu Marina bar v Dolní Poustevně, aby se za slunečného letního dne utkalo o poháry a medaile z keramické dílny Honzy Krále a všichni si užili krásného letního dne v našem
plážovém klubu MARINA BAR Dolní Poustevna. Sluníčko, bar vodou
chlazený, gril, bazén a hřiště na nohejbal všem zpříjemňoval pobyt na
MARINĚ. Letos se vařil kotlíkový buřt guláš a opékaly se špekáčky pro
účastníky akce a to zcela zdarma. Buřtíky a špekáčky se zdarma budou
opékat i na závěr sezóny na Marině při akci Pétengue – KOULENÁ 2019,
který se koná 31. srpna na antukovém hřišti Marina baru, ale tentokrát
jen pro děti do 9 let, důchodce a invalidy. Turnaj v plážové odbíjené jsme
pořádali společně s místním volejbalovým oddílem. První místo: AFL
– Jan Štefl, Adam Richter. Druhé místo: David a Šárka ( Šárka Peklánová a David Štefl). Třetí místo: Joey a Förster – dvojice z Německa
Patrik Förster a Joey Mikulka ze sousedního Sebnitz.
Turnaje se zúčastnily i tři dvojice z Německa, takže akce dostala internacionální rozměr a nutno podotknout, že Němci nehráli vůbec špatně.
Za bezvadný průběh turnaje opět děkujeme, mimo jiné, řediteli turnaje Michalu Pavlovičovi, hlavnímu rozhodčímu Mirkovi Balákovi, grilmastrovi a barmanovi a autorovi BUŘTGULÁŠE Martinovi Schmalzovi
juniorovi, barmance Míše Moravcové s kamarádkou Eliškou, ochrance
Janu Bullerovi, dýdžejovi Danielovi Jarišovi, Milanovi Mitošinkovi –
technické zabezpečení a celému týmu Marina baru. Bylo to fajn. Už se
těšíme na další, už 24. ročník, který se bude konat 24. srpna 2020. Poděkování též patří sponzorům: Město Dolní Poustevna, Renata Holcová
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ

Děti víl
Stefan Bachmann
Bartoloměj a Hetička nejsou
obyčejné lidské děti – jejich
otec byl jedním ze Sídhe, národa vznešených elfů. Obyčejný smrtelníkům se moc nepodobají – mají strnulý černý
pohled a na hlavách jim místo
vlasů raší větvičky. Žijí ve městě Bathu, které se stalo útočištěm nadpřirozených bytostí

Dne 31. 8. 2019 do stavu
manželského vstoupili Miroslav Vojta a Barbora Bláhová,
dále pak Zbyněk Tomek a Simona Hemerková. Přejeme
vše nejlepší na společné cestě
životem.

Zbyněk Tomek a Simona Hemerková, Foto: Josef Gendráč

å

Miroslav Vojta a Barbora Bláhová,
Foto: Karolína Vičanová

å

Pohřbená pravda
Angela Marsons
Nález starých kosterních
ostatků na pomezí dvou policejních okrsků postaví inspektorku Kim Stoneovou nejen
před nový případ, ale také před
neobvyklou výzvu – spolupracovat s bývalým parťákem,
s nímž se nerozešla právě
v dobrém. Podrobný průzkum
hrobu odhalí, že těl tu leží víc
a že nezemřeli přirozenou
smrtí. Kim stojí před nelehkým
případem. A taky nelehkou situací - jak se obejde bez svého
týmu, ale také jak se její tým
obejde bez ní. Protože pravdu,
až doteď pohřbenou a právě
vykopanou, už nelze skrýt…

SVATBY V CS
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pronásledovaných lidmi. Když
náhle začnou za tajemných
okolností umírat vílí děti, musí
Bartoloměj spojit síly se zneuznaným mladým politikem
Arturem Jelibo a vypátrat vraha
dřív, než se součástí hrůzného
spiknutí stane nedobrovolně
i on sám.
Na kole po nejkrásnějších
oblastech České republiky
Ivo Paulík
Turistická kniha se zabývá nejkrásnějšími a cyklisty nejvíce
navštěvovanými oblastmi naší
země. Své trasy si v ní tedy najdou jak nároční cyklisté, tak
především široká veřejnost,
začátečníci i rodiny s dětmi.
Kromě popisu tras a oblastí nechybí ani působivé fotografie,
informace o občerstvení, servisech, památkách po cestě, alternativních vedeních a mnohém
dalším. Cyklokniha je unikátní
přelomovým řešením podpory
navigací, cyklonavigací, smartphonů a dalších digitálních zařízení.

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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FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
PŘÍPRAVEK

Poustevník

Letní fotbalové soustředění přípravek v Dolní Poustevně se opět vydařilo.
Ve dnech 19. 8. – 23. 8. 2019 se konalo v Dolní Poustevně v pořadí
druhé letní fotbalové soustředění mladší a starší přípravky FK Dolní
Poustevna, a to v místním sportovním areálu. Po celou dobu konání soustředění nám byl, jako vždy, k dispozici celý sportovní areál, jako zázemí
jsme využili sportovní halu. Soustředění přípravek bylo formou příměstského tábora, tj. každý den přivedli rodiče své ratolesti v 8.00 hodin
před sportovní halu, a poté se pod vedením trenérů věnovali zvolenému
programu (sportovní činnost, výlet), a to do 16.00 hodin, kdy si je rodiče
zpět převzali. Tohoto soustředění se zúčastnilo celkem 24 dětí, tj. 19
chlapců a 5 dívek z mládežnických kategorií (mladší přípravka, starší
přípravka, starší žáci) pod vedením jejich trenérů. Bohužel, první den
našeho soustředění nám propršel, a tak jsme vzali s vděkem naší sportovní halu. Sic se mladí sportovci těšili na nový pažit, i tak nám tvrdý
povrch v hale nevadil. Druhý den nám již počasí umožnilo poprvé vyběhnout a vyzkoušet nový travnatý povrch. Děti byly nadšené a s pokřikem „máme nový Anfield Road“ se věnovaly svým povinnostem v rámci soustředění. První dva dny soustředění byly zaměřeny výhradně na
sportovní činnost. Samozřejmě, hlavní náplní byla nejen technika a základy fotbalu, ale i běh a k tomu všemu patřící sportovní zábava a odpočinek. Výběh na Hamr a na Ferdinandovu výšinu prokazoval fyzickou
zdatnost nejen dětí, ale i jejich trenérů. Počasí v průběhu soustředění
nebylo ideální pro návštěvu přírodního koupaliště, a tak byly na středeční program podány návrhy na návštěvu Aquaparku v Děčíně, výlet do
Hřenska nebo návštěva JUMP arény v Ústí nad Labem. Suverénně vyhrála JUMP aréna a tak jsme ve středu vyrazili do Ústí nad Labem. Toto
zařízení plně splnilo očekávání dětí, a ti se řádně vyřádili. Čtvrtý den
našeho soustředění probíhal na našem stadionu souběžně s fotbalovým
soustředěním děvčat (mladší WU 13 a starší žákyně WU 15) z prvoligových Teplic. Tento den jsme se zaměřili na přípravu pátečních zápasů
s teplickými děvčaty. Práce s míčem, fyzická zdatnost, a poté odpočinkový dopolední turnaj ve volejbale, to byla naše příprava. Páteční den
byl plně v režii dvou utkání, kde v prvním dopoledním mači se utkala
společně družstva mladší a starší přípravky FK Dolní Poustevna s teplickými děvčaty WU 13, a v druhém odpoledním utkání poměřili síly
starší žáci FK Dolní Poustevna/SK Velký Šenov se staršími žákyněmi
Teplic WU 15. Dopolední zápas přípravek s mladšími žákyněmi Teplic skončil vítězstvím dívek v poměru 2: 4. Krásné branky do teplické
sítě vstřelili Matyáš Mrkvička a Radim Kozák. A naše přípravky, na ty
můžeme být rozhodně hrdí. Hezkou třešničkou na dortu byla i ta skutečnost, že proti teplickým děvčatům nastoupila i naše dívčí legie včetně nejmenších benjamínků. Velice zajímavé odpolední utkání starších
žáků se staršími žákyněmi Teplic skončilo prohrou domácích chlapců
v poměru 2: 5. I oni se nemají za co stydět, za své výkony si zaslouží,
tak jako přípravky, velikou pochvalu. Konec odpoledního zápasu byl zároveň i koncem našeho druhého fotbalového soustředění zde v Dolní
Poustevně. Soustředění, které se nám všem opět vydařilo. Pevně věříme,
že zde vznikne určitá tradice těchto soustředění, a děti se již mohou těšit
na příští letní soustředění. Trenéři byli po celou dobu spokojeni s tréninkovou pílí a nasazením fotbalových nadějí, a mnohdy i přes velmi
dusné počasí všichni na hřišti odevzdali cca vše, co bylo v jejich silách.
Neděle 25. 8. 2019 byla pro část dětí a i některých rodičů opět fotbalová.
Byl naplánován výjezd do Liberce na prvoligové fotbalové utkání mezi
domácím FC Slovan Liberec a AC Sparta Praha. Organizátorem tohoto
sportovního dění byl trenér starší přípravky a sparťan v jedné osobě p.
Robert Holec, který zařídil pro všechny účastníky vstupenky. A tak jsme
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se zařadili k cca 9 000 diváků, kteří sledovali na stadionu U Nisy vypjatý ligový mač. V utkání jsme viděli celkem čtyři branky, kde tři z nich
padly do sítě pražanů a zajistily tak vítězství domácího týmu. Atmosféru
ligového zápasu na trochu větším stadionu než je ten náš, jsme si řádně
užili. Za všechny musíme chlapce a děvčata pochválit, že soustředění
zdárně zvládli, dodržovali pravidla, která jsme si určili a stmelili partu.
Věříme, že se nám podaří nadále udržet zájem dětí o fotbal a fotbalové
soustředění zrealizujeme opět u nás v Dolní Poustevně i v příštím roce.
Na závěr ještě velké poděkování všem níže uvedeným:
- stravování nás všech zajistili paní Hrdličková s panem Brodinou (super jídlo)
- prodejna ovoce a zeleniny v Sadové ulici, řeznictví Jolana Benešová
(zajištění vitamínů, svačin a hlavně pitného režimu)
- pánům B. Moravcovi st., Mgr. P. Kramerovi a M. Beňovi za pomoc
a spolupráci v rámci sportovních činností a při návštěvě JUMP arény
v Ústí nad Labem, a hlavně všem rodičům za projevenou důvěru trenérům a pomoc s dopravou na fotbalové utkání do Liberce
Trenéři přípravek FK Dolní Poustevna Zdeněk Hauser a Robert Holec

PÉTANQUE 2019

Motto turnaje: Hodně koulí – málo boulí. Toto neplatí pro školáky!
Pétangue – Koulená 2019 – turnaj ve Francouzských koulích dvojic.
Hc Kanci Dolní Poustevna z.s. pořádali 31. 8. 2019 ve spolupráci s městem Dolní Poustevna a Fajnklubem Dolní Poustevna tradiční
turnaj na závěr prázdnin. Už popatnácté! Pět mužstev se sešlo v Beach
clubu Marina bar v Dolní Poustevně, aby se na sklonku léta utkalo o poháry a medaile z keramické dílny Honzy Krále a všichni si užili jednoho
z posledních víkendů v našem plážovém klubu MARINA BAR Dolní
Poustevna. Steaky, klobásy a hamburgry z grilu, který obsluhoval Jan
Buller, a jako sponzorský dar kančí guláš, který uvařila Monika Tranová,
a točený Budvar s Kofolou zpříjemňovaly čekání mezi zápasy na dvou
hřištích, které byly pořadateli připraveny na antukovém hřišti určeného
pro nohejbal. K ochutnávce letních míchaných nápojů zval znovuzprovozněný koktejlový bar. Turnaj zpříjemňovalo krásné teplé počasí a bazén A tentokrát medaile zůstaly doma v Poustevně! První místo: Pavlovič Michal a Miroslav Beňo z Dolní Poustevny, druhé místo: sourozenci
Tranovi Tomáš a Monika – Dolní Poustevna, třetí místo: Martina Vlčková a Daniel Pražák také z Poustevny. Za bezvadný průběh turnaje opět
děkujeme celému týmu Marina baru. Bylo to fajn. Už se těšíme na další
16. ročník, který se bude konat 5. září 2020. Poděkování též patří sponzorům: Město Dolní Poustevna, Renata Holcová – ozdobné předměty,
Keramika Jan Král, Medvědi Vilémov, Fajnklub, Multicar servis Jirovský,
Lékarna Petr Vomáčka, Daniel Andres Chillis restaurant, Van - Můj obchod, ing Radovan Horák - GMT Production Praha, fa, Jaroslav Kolda,
Řeznictví Jolana Benešová, František Bašta z České Kamenice, Pepa Bílek- kančí maso na guláš a mnohým dalším.
HC Kanci Dolní Poustevna
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AKCE NA ZÁŘÍ
6. 9. – 7. 9.
20. 9. – 22. 9.
23. 9. – 28. 9.
28. 9.
29. 9.

Městské slavnosti
21. Loutkový festival
Podzimní burza v Nároďáku
Závod ve střelbě do 5 chyb na Čtverci
Kurz háčkování v Loutkovém divadle

září 2019

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

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

ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 07:00 – 12:00
Úterý 12:00 – 17:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 12:00 – 17:00
Pátek 07:00 – 10:00
Odběry krve (úterý až pátek)
07:00 – 07:30

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

Vilémov

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

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

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

