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SETKÁNÍ STAROSTŮ

DĚTSKÝ KARNEVAL

V sobotu 18. 3. proběhl v Národním domě tradiční dětský karneval.
Tentokrát zavítal mezi děti Jeníček a Mařenka. Kromě tancování tak děti
sbíraly jahody, loupaly perníček z perníkové chaloupky, strkaly Ježibabu
do pece a vracely se domů s Jeníčkem a Mařenkou přes řeku. Jako každý
rok i letos zvítězily v přetahování holky nad klukama a nakonec vyhrály
i celkově. Díky našim hasičům, kteří zabezpečili energii z centrály, mohla zábava pokračovat i při výpadku proudu. Po dvou hodinách soutěží
a tancování se děti rozešly domů a odnesly si drobnou odměnu v podobě sladkostí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na akci podíleli a paní
Anně Lahučké z Potravin Andy za sponzorský dar.
Radek Sádovský

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

S koncem měsíce března byla dokončena výstavba workoutového
hřiště, umístěného mezi hřiště fotbalové a sportovní halu. Touto cestou děkujeme především dobrovolníkům z deváté třídy ZŠ, kteří přispěli
velkou měrou k finální realizaci. Zbývá ještě dokončit drobné úpravy, ale
již nyní jsou nové prvky plně k dispozici všem zájemcům o tento druh
cvičení s vlastním tělem. Žádáme touto cestou všechny sportovce, aby se
na místě seznámili s návštěvním řádem a plně jej dodržovali. Fotografie
z výstavby jsou umístěny na webových stránkách města.
Pavla Sklenářová

Dne 7. 3. 2017 proběhlo na radnici v Sebnitz plánované pracovní setkání starostů Sebnitz a Dolní Poustevny. Hned v úvodu starosta Sebnitz p.
Ruckh poděkoval R. Holcovi za včasné varování před možnými únorovými povodněmi a ihned se na toto téma rozhovořili o dalších jednáních
s povodím Ohře. Dalším tématem, které zajímá mnoho našich spoluobčanů, bylo např., znovuotevření otázky zdravotnické péče v Sebnitzské
nemocnici. Oba starostové se shodli na tom, že by spolupráci s německou
nemocnicí uvítali. Z naší strany jde hlavně o krátkou dojezdovou vzdálenost do nemocnice a následnou lékařskou péči, na straně německé mají
zájem o navýšení počtu ošetřených pacientů a lékařských zákroků. Poznamenali, že na Česko – Rakouské hranici již tato spolupráce funguje,
a proto se tomuto tématu chtějí více věnovat. Mimo jiné jsme se dozvěděli,
že v Sebnitzské nemocnici je porodnické oddělení také zavřené, tak jako
v Rumburské nemocnici. Zajímavou myšlenku, kterou předložil starosta
p. R. Holec, a to zajištění městské autobusové dopravy města Sebnitz do
Dolní Poustevny p. Ruckh velice kladně přijal a sdělil, že do dvou týdnů
zjistí jaké podmínky je nutno splnit. A již nyní se uvažuje o zbudování
autobusové zastávky přímo na německé straně hranice. Městskou autobusovou linku by mohli využívat lidé obou stran hranic např. k nákupům
a turistickým výletům. Při únorové besedě se starostou v Centru setkávání, byl vznesen dotaz na možné slevy pro občany D. P., např. vstupné na
koupaliště v Sebnitz apod. Starosta Ruckh do dalšího společného setkání
připraví řešení slev nejen pro vstupné na koupaliště, ale např. do muzea,
sportovního centra Soli Vital apod. Pracovní schůzka proběhla v příjemné atmosféře, projednány byly i další otázky a možnosti spolupráce, jako
např. pěší přechod (lávka – mostek) z Karolina údolí k německému rybníku „Angelteich“, téma cyklostezky, nezaměstnanost v DP a volná pracovní
místa v Sebnitz a okolí. Informace z dalšího naplánovaného jednání zveřejníme v květnovém Poustevníkovi.
Romana Pajerová

LETNÍ SVOZ

Od 1.5.2017 začíná letní svoz popelnic na SKO. Nové známky
budou k dispozici na konci měsíce dubna v pokladně MěÚ u paní
Bednářové. Ceník je platný pro svozové období od 1. 5. 2017 do
31. 10. 2017. Ceny zůstávají stejné jako v minulém období, kompletní ceník je k dohledání na městských webových stránkách. Způsob
platby: Fyzická osoba (občan) uhradí cenu za svoz komunálního odpadu samostatně nebo prostřednictvím vlastníka či správce bytového domu, vždy za vybraný a dohodnutý druh nádob a četnost svozu.
Po zaplacení ceny za svoz obdrží plátce známku potvrzující oprávněnost ke svozu, kterou vylepí na sběrnou nádobu.

ÚKLID MĚSTA

Městský úřad a Základní škola připravují společný úklid města.
Vyzýváme všechny, kterým není prostředí, ve kterém žijí lhostejné, aby se dostavili v pátek 28. dubna v 8.30 hod do dvora MÚ.
Tam si rozdělíme vytipované lokality a povíme bližší informace.
Malé i velké pomocníky žádáme, aby si potřebné náčiní přinesli
s sebou. Úklidový den zakončíme společným opékáním špekáčků.
Pavla Sklenářová

Pálení čarodějnic s hudbou

Zveme vás opět po roce k Pálení čarodějnic, které se bude konat
30. dubna na tradičním místě - na louce nad kostelíkem. Lampionový
průvod vyjde od pošty v 19 hodin. Hranice s čarodějnicí bude podpálena ve 20 hodin. Připraveno bude občerstvení, jídlo, pití, ohně pro opékání špekáčků a živá hudba pro všechny věkové kategorie a to jak k tanci,
tak poslechu. Těšíme se na všechny malé i velké čarodějnice a čaroděje.
Pavla Sklenářová
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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

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
kultura@dolnipoustevna.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)
Od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016
otevřeno každou sobotu
11:00 – 16:00

duben 2017

OPRAVY CEST

ZUBNÍ LÉKAŘ

V rozpočtu města je pro letošní rok vyčleněno 1,2 mil. Kč na opravu
místních cest. První vlaštovkou je opravená cesta na Marketě, vedoucí
kolem domů za hřbitovem a spojující Marketu se silnicí vedoucí z Lobendavy do Horní Poustevny. Fotografie ze všech oprav můžete průběžně sledovat ve fotogalerii na webových stránkách města.
Pavla Sklenářová

JUBILANTI V BŘEZNU

Březnové setkání s jubilanty proběhlo v pátek 24. 3. 2017. Pozvání přijala paní Medveďová Marie a Brtnová Miloslava. Starosta Robert Holec
předal oslavenkyním kytici a gratulaci s finančním dárkem. Gratulace
byla také předána panu Josefu Fišarovi. Jako vždy nechybělo občerstvení
a malá pozornost. Všem březnovým jubilantům přejeme ještě jednou
mnoho zdraví a štěstí. 					
RP

14.–15. 4. 2017
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129
Děčín IX
412 544 539
16.– 17. 4. 2017
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343

INFORMAČNÍ
CENTRUM

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

zasedání
zastupitelstva
Zastupitelstvo města
Dolní Poustevna bude zasedat
v pondělí 24. 4. 2017
v 16:30 v zasedací místnosti
na úřadě

bezplatná linka čez
800 850 860

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

8.–9. 4. 2017
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

ČÍSLO NA CALL
CENTRUM SčVaK

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

LOUTKOVÉ DIVADLO

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

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

Vážení spoluobčané,
Město Dolní Poustevna uskuteční dne

6. května (sobota)
SVOZ NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ!
Mezi tyto nebezpečné odpady můžeme zařadit:
 Oleje – motorové, potravinářské
 Barvy, lepidla, rozpouštědla
 Zářivky
 Plechovky od barev
 Mastné hadry
 Akumulátory, baterie
 Pneumatiky z osobních aut /bez disků/
Odpad, který není uveden v tomto seznamu nebude
odvážen.
Nutná osobní předávka!
Navážení odpadu bude možné až od dané hodiny svozu.

Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční z těchto
stanovišť:
Obec
Horní Poustevna

Stanoviště
odbočka na Karlín, u čerpací stanice G7

Dolní Poustevna

před bývalou sběrnou Severočeských surovin

8,20 – 8,55 hod

Dolní Poustevna

U Letadla, před čp. 1 (býv. sklad Centroflor)

9,00 – 9,15 hod

8,00 – 8,15 hod

Město Dolní Poustevna

EKO servis Varnsdorf, a.s., IČO:25042149, DIČ CZ25042149, Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1150
GSM brána: 606623533, tel.412375556-8

22.–23. 4. 2017
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23
Děčín I
412 519 622
29. 4.–1. 5. 2017
MDDr. Šafránková Martina
Bezručova 569
Děčín IV
412 586 361
6.–8. 5. 2017
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 05

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
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INZERCE

• NABÍZÍM PRÁCI Z DOMOVA NA VČ NA 2–3 H DENNĚ
(7–10 TIS. MĚS.) NEBO NA HČ (OD 25 OOO MĚS.). VÍCE INFO NA
www.podnikejzdomova.cz/urbankova1
• Nabízím k odvozu žulový kámen - odpadový, nepravidelné kostky,
vhodný např. ke stavbě podezdívky. Cena dohodou: LEVNĚ!!! Kontakt:
776 191813.

POZOR NA KLÍŠŤATA

V současné době se nachází v naší lokalitě enormní výskyt klíšťat.
Travnaté, křovinaté nebo lesní porosty – to jsou místa, kde můžete
potkat klíště. Nejvíce rizikovými jsou listnaté a smíšené lesy a mýtiny
s vyšší trávou. Na klíšťata však můžete narazit také na zahradě či v parku. Upozorňujeme proto naše občany, aby věnovali tomuto problému
zvýšenou pozornost.

19. Mezinárodní loutkový
festival v Dolní Poustevně

Již tradiční mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně podpoří
v tomto roce 2017 Ústecký kraj dotací ve výši 91.000,- Kč. Tyto peníze
se použijí na úhradu odměn loutkovým souborům za odehraná představení a na celkovou režii zdárného průběhu festivalu.
Iveta Malá
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DOTACE

Město dolní Poustevna získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt „Oprava místní komunikace Pod Viaduktem v Dolní
Poustevně“ ve výši 779.000,- Kč. Realizace opravy silnice je plánována
na 2. čtvrtletí letošního roku.			
Iveta Malá

Z USNESENÍ ZM

Odbor správy majetku dále předložil ZM 2 nabídky na odkup st.p.č.
30/1 k.ú. DP a budovy na této parcele k.u. DP vč. pozemku dle GP panu
P.Kalčíkovi, DP, za které byly podány na základě zveřejněného záměru.
Nabídku předložila firma – Reality Cvikov, nabídková cena 720.000,- Kč,
nabídku předložil – P. Kalčík, D. Poustevna, nabídková cena 1.100.001,- Kč.
Starosta sdělil, že jeho záměrem bylo, aby byl v tomto místě vystavěn obchod
jednoho z obchodních řetězců, což bylo i záměrem investora Reality Cvikov.
Položil otázku p. Kalčíkovi, jaký má s pozemky záměr on a zároveň zdůraznil,
že je zklamán přístupem pana Kalčíka, a to z toho důvodu, že ho neinformoval
o tom, že má o pozemek též zájem. P. Kalčík uvádí, že to bude v souladu se
záměrem města, tedy vybudování obchodu s potravinami (typu Tesco, Lidl,
Penny, atd). Jednotliví zastupitelé se k dané věci nevyjádřili. Pouze akceptují
to, že p. Kalčík navrhnul vyšší nabídkovou cenu. ZM schvaluje prodej nemovitostí st. p. č. 30/1 a budovy na této parcele k.ú. DP vč. pozemků dle GP
panu P. Kalčíkovi, DP, za nabídkovou cenu ve výši 1.100.001,- Kč. GP přílohou. Hlasování: pro: 6 ( D. Andres, F. Klaban, J. Nedvědová, Ing. M.Jemelka,
Ing J. Diessner, R. Sádovský), proti: 0. Zdržel se: 3 (R. Holec, J. Engler, P. Kalčík). P. Kalčík se zdržel hlasování a deklaroval, že má na věci osobní zájem.

BIOODPAD

Zahájení svozu bioodpadů - hnědé popelnice
Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu
(dále jen BRKO) v hnědých nádobách bude zahájen ve středu 5. 4. 2017.
Doba svozu bude daný den vždy od 6.00 do 20.00 hodin. Frekvence svozů bude pravidelně 1x za 14 dní. Prosíme občany, aby v uvedený den
přistavili své nádoby na dostupné místo. Dále upozorňujeme zájemce,
kteří ještě hnědou popelnici nemají a měli by o ni zájem, aby se hlásili
na Městském úřadě u paní Bednářové.

AKCE – Informativní rozbor pitné vody

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb., příloha č. 5, krácený rozbor

TRVÁNÍ 1.3. - 31.5. 2017
ROZSAH STANOVENÍ:










Escherichia coli
Koliformní bakterie
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
TOC (CHSK-Mn)
pH
železo nebo mangan
tvrdost (Ca, Mg)
Jsme Vám k dispozici na všech 33 pracovištích v rámci 9 krajů ČR, rádi Vám v případě zájmu
poskytneme veškeré doplňující informace.

Vám nejbližší pracoviště:

Děčín

Březinova 444/3, budova KHS, přízemí

Tel: 477 751 310, e-mail: marie.cervenkova@zuusti.cz
Případně pracoviště Česká Lípa

Areál Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Purkyňova 1849
budova H, 2. patro
Tel: 483 034 147, 734 579 056, e-mail: radek.perun@zuusti.cz

Cena pro soukromé osoby: 750,- Kč
Cena je uvedena včetně DPH a obsahuje: rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O KOMPLETNÍ ROZSAH KRÁCENÉHO ROZBORU DLE VYHLÁŠKY
252/2004 Sb. PŘÍLOHA 5, PLATÍ CENA 1250,- Kč
.
___________________________________________________________________________________
Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře, tj. provádí rozbory. Nejsme kontrolním orgánem,
nedáváme sankce za nevyhovující vodu. Pomůžeme vám zjistit, jakou kvalitu má voda, kterou používáte.
Poradíme Vám v případě, že voda nevyhovuje limitům vyhlášky.
Více na www.zuusti.cz

VÝROČNÍ SCHŮZE

V rámci mezinárodního projektu „Ukažme vodě hranice/ Dem
Wasser Grenzen zeigen“ (číslo projektu 100250806) se dne 17. 03. 2017
v Národním domě v Dolní Poustevně konala výroční schůze Sborů
dobrovolných hasičů z Dolní Poustevny a Goßdorfu (místní část města
Hohnstein). Na projektu, který je podporován z prostředků Evropské
unie, spolupracují město Dolní Poustevna s městem Hohnstein již od
srpna loňského roku.
Mgr. Martina Böhme
Hasiči z Goßdorfu a z Dolní Poustevny se 17. 3. 2017 sešli na své první výroční schůzce. Na této akci byla zhodnocena dosavadní spolupráce. Dále byly sděleny informace o průběhu projektu u obou partnerů,
upřesněny byly nejbližší naplánované akce. Na německé straně probíhají
intenzivní práce na přípravě stavby hasičské zbrojnice, na české straně
probíhají práce na přípravě pořízení cisternové stříkačky. S vítězem
výběrového řízení firmou THT s.r.o. Polička byla již podepsána kupní
smlouva, nyní hasiči spolupracují na technickém řešení vozidla. Důležitým bodem výroční schůzky bylo také seznámení/představení vedoucích mládeže obou partnerů. Ti si stanovili cíle spolupráce mladých hasičů pro tento rok. Do projektu bude tak zapojena i mládež a děti. Akce
se účastnili i zástupci obou měst a zástupci firmy WEA. Na závěr bylo
připraveno malé pohoštění. 			
Ing. Jan Diessner
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Den knihy na I. stupni

V pondělí 20. 3. si žáci 1. stupně připomněli v pestrém programu plného tvoření, soutěží, zábavy a dalších zajímavých aktivit, co vše knížky
pro malého čtenáře znamenají, jaký mají význam, dokonce i to, že se
kniha může stát dobrým kamarádem, který nás zavede do světa fantazie,
přátelství, dobrodružství a napínavých chvil. Nejmladší žáci pracovali
na téma pohádky. Ti starší připravovali leporelo a ilustrovali komiksový
příběh. Při samostatné práci, kdy si každý obaloval nebo tvořil přebal na
vlastní knihu, se žáci dozvěděli, jak je potřeba šetrně s knihami zacházet
a pečovat o ně, aby byly zachovány pro další generace. Doufáme, že si
žáci z tohoto dne odnesli hezké zážitky a nové poznatky ze světa knih.
Mgr. Jana Bryndová

Den knihy na II. stupni

Strach, napětí, děs, hrůza, ale i ticho, tma, duchové, upíři, démoni,
měsíční svit – to jsou znaky hororu, tématu, kterému jsme se 20. března
na II. stupni věnovali v rámci projektu Den knihy. V úvodu dne jsme si
horor celkově představili. Žáci se seznámili se známými díly jako je např.
Černý kocour, Dracula či Frankenstein M. Shelleyové. V další části přišla vlastní tvorba. Všichni tvořili limeriky - krátké, hravé a veselé básničky o pěti verších a to se zadanými slovy duch a vyděsit. 6. a 7. třída poté
navrhovala ilustraci k hororové scéně a 8. s 9. třídou pak na PC tvořila
prezentaci k tématu horor. V těchto disciplínách se soutěžilo, nejlepší
dostali knihu Hrůzostrašných povídek s věnováním. Nejočekávanější
částí dne byla beseda se spisovatelem a autorským čtením. Za doprovodu strašidelné hudby, se svící v ruce a v kápi přečetl ve dvou besedách
povídky ze své nejnovější knihy Hrůzostrašné povídky spisovatel a ilustrátor Jan Opatřil. Následně nám svou knihu představil, poutavě a zajímavě o své tvorbě vypravoval. Následovala beseda. Setkání s mladým
tvůrcem nás velmi potěšilo a obohatilo. Někteří žáci se také tematicky
nalíčili a oblékli, za což jim patří pochvala. Po celý den jsme se příjemně
báli, hororové téma jsme si opravdu užili.
Mgr. Zdena Kramerová

Rozhovor se spisovatelem
Janem Opatřilem
Co byste dělal, kdybyste nebyl spisovatelem?

Asi bych byl rybářem.
Podle horoskopu jste ryba.
Myslíte si, že jste tak plachý,
spravedlivý a máte bujnou fantazii podle vašeho znamení?
Ano, věřím tomu, že tam jsou
i nějaké umělecké vlohy.
Jaké jsou vaše oblíbené hororové filmy nebo hry na PC?
Hry nehraju a filmy mám rád ty,
co mají atmosféru např: Kruh, Sirotčinec a Ti druzí.
Jakého spisovatele rád čtete?
Stephena Kinga.
Už jste cestoval dál, než jsou
naše hranice České republiky?
Ano, do Skotska.
Máte ještě jiný sen, než je dům
ve Skotsku?
Ano, dům v ČR s vlastním rybníkem.
Kdybychom jeli na Moravu,
kam byste nás vzal?
Nejspíše do Dolních Kounic do
kláštera Rosa Coeli, je to tam pěkné.
Knihu o Kapříku Metlíkovi vám
křtil Jakub Vágner. Jste přátelé?
Ano jsme. Právě připravujeme
audioknihu, kterou bude mluvit
právě Jakub Vágner.

Pracujete momentálně na nějaké knize?
Pracuji nonstop.
Která z vámi vydaných knih
vám nejvíce přirostla k srdci?
Mám je všechny rád stejně, jsou
to takové moje ,,děti“, žádnou neupřednostňuji: D.
Proč jste se rozhodl věnovat
právě hororu?
Protože rád pracuji se strachem.
Je to silná emoce, týká se každého
z nás. Mám rád ambivalentní povahu strachu, spojuje protiklady,
láká nás nebo nás odpuzuje, vyhledáváme ho nebo se mu vyhýbáme,
paralyzuje nás, žene nás kupředu.
Jaká je vaše nejoblíbenější filmová, nebo knižní hororová postava?
Asi Dracula a žralok z Čelistí.
Věříte v existenci mimozemských nebo nadpřirozených bytostí?
Ano, věřím.
Kdo vás přivedl k rybaření?
Můj děda.
připravili
Ondřej Vymer a Tereza Malá
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Ukázky limeriků:
Letěl jednou duch přes naši ves,
že prý ho vystrašil jeden pes.
A já mu v duchu šeptám k uchu:
„ Poslouchej mě, ty jeden duchu,
radši už nelítej přes naši ves.“
(Ondřej Vymer,
František Klaban)

Šťastná dívka sedí v pokoji,
ještě netuší, že bude posedlá démony.
Přestane se na lidi usmívat,
a bude vše kolem sebe proklínat.
Ta „šťastná“ dívka sedící v pokoji.
(Vanesa Szitaiová,
Týna Krnáčová)

MILUJTE SE
A MNOŽTE SE –
ZODPOVĚDNĚ

S mnoha pro život důležitými informacemi přijela v pátek
10. března s žáky 9. třídy besedovat p. Košková, zdravotní sestra z Gynekologie Velký Šenov.
Bezpečné a zodpovědné chování,
antikoncepce, lékařské prohlídky,
rady dívkám i chlapcům v oblasti
sexuálního života, naučit se být
zodpovědní za zdraví své i ostatních – to vše bylo obsahem besedy.
Žáci měli možnost prohlédnout si
některé formy antikoncepce a dostali mnoho propagačních materiálů. Toto setkání je pro žáky velkým přínosem do jejich osobního
života. Velmi děkujeme Gynekologii Velký Šenov - paní Koškové za
velmi příjemné a poučné setkání.
Mgr. Zdena Kramerová

KDO SI POČKÁ, TEN SE DOČKÁ

Tak to byl název hudebního pořadu v podání Krejčíka Honzy, který
ve středu 15. 3. shlédly v loutkovém divadle děti z mateřské školy spolu
se žáky první a druhé třídy. Děti se mohly během celého pořadu aktivně
zapojovat jak pohybově, tak pěvecky. Program plný smíchu, legrace, písniček se dětem i učitelkám moc líbil.
Mgr. J. Jirmanová

MÓDNÍ DESING 2017

Žáci 8. a 9. třídy naší školy se zúčastnili návrhářské soutěže Módní
desing 2017 vyhlášené VOŠ,SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf. Úkolem soutěže bylo navrhnout šaty a využít přitom techniku zentangle. Celkem
se přihlásilo 12 škol, hodnotilo se více než 90 prací. Z naší školy dosáhl
nejlepšího výsledku David Pechovský s návrhem Symetrie a Karolína
Šimková se svou Afroditou. Moc blahopřejeme.
Mgr. Zdena Kramerová, Mgr. Marcela Králová

DUBNOVÉ PRANOSTIKY
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Na mokrý duben - suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
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Z historie hotelů, hostinců a hospod zdejší oblasti
Sportovní cvičenci, němečtí
turneři nebo čeští sokolové, budovali různé tělocvičny a při nich
také hospody. Tak např. v Dolní Poustevně si zbudovala česká
menšina tělocvičnu, tehdy nazývanou sokolovnu s hospodou
a celý objekt dostal název Národní
dům, ve kterém se pořádalo vše,
co se české menšiny týkalo, ale
mnohdy i co bylo společného jak
pro Čechy, tak i pro Němce. To vše
ovšem skončilo připojením Sudet
k Německé říši a následnou druhou světovou válkou. Na tomto
panství nebylo snad vesnice nebo
i malé osady, která by neměla alespoň jednu hospodu. Nelze zde
všechny vyjmenovat, neboť třeba
jen Mikulášovice jich měly svého
času 46, Poustevna 32 atd. Hodně hospod zaniklo s vypuknutím
druhé světové války, ale úplně nejvíc jich pak zaniklo po roce 1945,
po skončení války. Ty, které pak
ještě zůstaly, zanikaly postupně
a v dobách socialismu jich zůstalo
opravdu jen minimum. Nutno ale
podotknout, že v dobách socialismu si všechna pohostinská zařízení zachovala způsob a vybavenost
provozu podle starých, již zavedených zvyklostí, od kterých se ustupovalo jen pozvolna a mnohdy
i proti vůli samotných hostinských
nebo hostů. V každé hospodě se
samozřejmě točilo pivo, prodáva-

lo se víno, likéry a tvrdší alkohol,
což zůstalo do dnešních časů. Prodávaly se i nealkoholické nápoje,
které byly o mnoho levnější než
ty alkoholické a navíc byly i mnohem chutnější. V každé hospodě
býval k mání fajfkový, čili lulkový
tabák, šňupavý tabák, doutníky,
viržinka a několik druhů cigaret. K vybavení hospody patřily
i ohříváčky piva, na stěnách visely
novinové rámy s denním tiskem,
které si mohl zákazník vzít ke stolu a tam si je přečíst. Na pultech
stávaly sklenice s utopenci a pod
skleněným šturcem bývaly olomoucké tvarůžky nebo pivní sýr,
leckde i Romadur, které se také
v hospodách běžně konzumovaly. V pohostinstvích, ve kterých
se vařilo, byl kromě hlavních jídel
k mání vždy alespoň jeden druh
polévky, alespoň jedno jídlo studené kuchyně a jedno dietní jídlo
(za socialismu to dokonce bylo
i nařízené předpisem), které většinou tvořilo vařené hovězí s bramborem. Také se často v hospodách
podávaly párky, vuřty, salám,
tlačenka, vajíčka (míchaná nebo
sázená) apod. K vybavenosti stolní tabule v souvislosti s tím byla
neodmyslitelná slánka, pepřenka
a nádobky na maggi, ocet a párátka. Nedělaly se žádné zeleninové
oblohy, maximálně se jídlo ozdobilo kouskem petržele, rajčete

nebo papriky. Ovšem na druhou
stranu se k jídlům podávaly zeleninové saláty (okurkový, hlávkový
či tomatový) nebo kompoty, které
byly v ceně jednotlivých jídel. Např.u jídel s bramborovou kaší byl
automaticky v ceně kompot. Ceny
na jídelním lístku byly celkové
i s přílohou, která nebyla uváděna
zvlášť a neuváděla hosta v klamné zdání nižší ceny. To se začalo
praktikovat až po roce 1995. V každé hospodě se prodávaly sušenky, bonbony, čokolády a žvýkačky,
později pak přišly slané oříšky,
tyčinky, brambůrky a křupky. Neexistovala jediná nekuřácká hospoda, až teprve v sedmdesátých
letech 20. století se v některých
hospodách přestávalo kouřit, ale
jen po dobu podávání obědů a jen
na popud provozovatele. Trochu
se to zpřísnilo až později. Součástí
lokálů větších hospod býval neodmyslitelně kulečník, který býval
situován tak, aby hráči nepřekáželi
hostům a naopak. Co se karetních
her týkalo, bývaly kdysi hospody,
ve kterých si majitel nepřál, aby
se tam karetní hry provozovaly,
neboť mnohdy při tom docházelo
k hádkám nebo i bitkám a stávalo se, že některý z hráčů prohrál
značnou sumu peněz nebo i majetek. Pokud ve zdejším kraji žili
Němci, ti moc hazardních her
nehráli, mezi jejich oblíbené hry

(2. část)

patřil skat a taroky. Tyto hry téměř zanikly s příchodem Čechů,
kteří sem přinesli mimo jiné mariáš, dudáka, žolíky a oko, které
bývalo velice hazardní. V období
socialismu byly veškeré hazardní hry oficiálně zakázány, přesto
se v mnoha hospodách hrálo dál,
prakticky až do dnešních dob, kdy
karty byly vytlačeny hracími automaty. V mnoha hospodách se
hrávalo na různé hudební nástroje a bývalo zvykem, že když hráči
svými nástroji a melodiemi řádně
„rozparádili“ hosty, že se mnozí
z nich připojili zpěvem a „řádilo se“ až do kuropění. Pokud byl
v inventáři hospody klavír, piano
nebo harmonium, využívaly se za
účelem zábavy právě ony. Jinak se
hrávalo na vše, co si ten který muzikant přinesl s sebou. Nejvíce se
hrálo na harmoniky, ať už to byly
chromatiky nebo heligonky, ale
hrálo se i na citery, trubky, saxofony, housle, kytary a mnohé jiné.
Ne vždy se hrálo za peníze, většinou to bylo čistě jen pro pobavení nejen hostů, ale i samotných
muzikantů, kteří rádi své umění
předváděli hostům. To vše kolem
roku1970 začalo zanikat.
Eduard Steun
(pokračování příště)

ZMĚNY V JÍZDNÍM ŘÁDU V ÚSTECKÉM KRAJI
Trať 081 Děčín – Rumburk
Dochází ke změně celého konceptu osobní dopravy a zároveň i k menšímu nárůstu počtu osobních vlaků. Nový koncept využívá již výhybnu
Markvartice, která se dobudovává.
Vlaky směr Rumburk, které nyní odjíždějí z Děčína hl.n. jako přípoje
od vlaků EC, budou nově odjíždět od vlaků kategorie R relace Praha –
Děčín.
V době cyklistického léta v sobotu, v neděli a ve svátek v období od 1.
dubna do 29. října 2017 pojede nově pro návštěvníky Českého Švýcarska
nový pár turistických spěšných vlaků Rumburk – Děčín a zpět Děčín –
Krásná Lípa – Mikulášovice dolní nádraží.
Více spojů bude v úseku Jedlová – Rumburk, kde 3 páry vlaků relace
Česká Lípa – Jedlová a opačně nově pojedou až do Rumburka a zpět,
současný spěšný vlak s příjezdem do Děčína v 6.14 (v jízdním řádu 2016
jezdí v jednotce 814 + 914 a odvěšuje se na Jedlové od rychlíku 1101),
bude v novém jízdním řádu jezdit v samostatné trase už z Rumburka
s příjezdem do Děčína v 6:21 a bude jezdit jednotkou RegioShark.
Současný osobní vlak v pracovní dny s odjezdem z Děčína v 17:13,
který se spojuje na Jedlové s rychlíkem 1104 od Kolína, pojede nově
z Děčína v 17:35 a pojede přímo až do Rumburka, a to jednotkou RegioShark.

Trať 083 Rumburk – Dolní Poustevna
V trase Děčín – Bad Schandau – Sebnitz zůstává stejný počet vlaků
i rozsah dopravy.
Dochází pouze k úpravě u spojů Os 5457 a Os 5459 v úseku Sebnitz –
Rumburk; v době vánočních a hlavních prázdnin pojede do Rumburka
vlak Os 5457, který jede v dřívější trase a má v Rumburku přípoj na
rychlík do Kolína. Vlak Os 5459 pojede ve stávající pozdější trase z důvodu přepravy školní mládeže, která by jinak musela tuto dobu čekat na
začátek vyučování.
Z důvodu plánované výluky na německém území budou vlaky relace
Děčín – Schőna, které jezdí v pracovní dny, v době od 3. dubna do 16.
června 2017 končit a vycházet ve stanici Dolní Žleb.
Noční vlak Os 5270 Děčín (odjezd 22.41) – Bad Schandau bude v době
od 20. března do 17. června 2017 končit ve stanici Dolní Žleb a zpět se
bude vracet z Dolního Žlebu (odjezd 22:59) jako vlak 21003. Spoj Os
5271 v tomto období nepojede.
Trať 084 Rumburk – Mikulášovice
Z důvodu jízdy sezonního turistického vlaku z Děčína do Mikulášovic
dol.n. přes Krásnou Lípu pojede v období jeho jízdy zpět vlak 26022
z Mikulášovic dol.n. (odjezd v 11.56) do Rumburka přes Krásnou Lípu,
a vlak Os 26003 (odjezd z Rumburka v 11:12) bude ukončen v Panském
a z Panského do Rumburka se vrátí přes Staré Křečany jako vlak Os
26030 (příjezd do Rumburka 12:32).
Mimo období jeho jízdy bude jízdní řád bez podstatných změn.
Zdroj: České dráhy a.s.
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Dítě, které v noci našlo
slunce - Luca Di Fulvio
Raühnval
Bohaté knížectví ve východních Alpách. Mladý Marcus tam
vede privilegovaný život jako
syn zdejšího lenního pána. Až
do dne, kdy dojde ke strašlivému
krveprolití, při kterém je vyvražděna celá jeho rodina i všichni
ostatní obyvatelé hradu. Marcus
přežije díky pomoci Eloisy, dcery porodní báby, a prostí vesničané ho přijmou mezi sebe. Vláda krutého nového knížete však
způsobí, že v Marcusově nitru
brzy začne zrát odvážný plán –
chce bojovat za svobodný a spravedlivý život nejen pro sebe, ale
i pro všechny ostatní nevolníky
v knížectví. Při naplňování tohoto záměru se neustále střetává s nejtemnějšími stránkami
lidské existence. Navíc hrozí, že
přijde o to nejcennější, co má.

PRAOTEC ČECH, HORYMÍR
I PŘEMYSL ORÁČ

V úterý 14. března 2017 si žáci třetí až deváté třídy připomněli staré
české pověsti.
Divadelní hru na motivy knihy A. Jiráska předvedli v sále Národního
domu členové skupiny historického šermu Pernštejni z Pardubic.
Mgr. Marcela Králová

STŘÍPKY ČASU 1992
V roce 1992 se narodilo 25 občanů, zemřelo 10 občanů.
V tomto roce vznikají díky privatizaci a dražbám nové podniky jako
třeba Zamar, Izopol., firma ZUS a OK FORM. Bohemiaflor a Novaflor přestal existovat jako státní podnik a vznikl podnik Bohemiaflor
Frydrych společnost s ručením omezeným.
30. dubna se na pálení čarodějnic sešlo takové množství lidí, jaké
Poustevna dosud nepamatovala. Bylo to způsobeno také tím, že se
v hojném počtu zúčastnili i obyvatelé Sebnitz.
V červenci zahajuje zkušební provoz nová pekárna EBERT.
V listopadu byla otevřena nová soukromá prodejna AVE. V téže
budově byla zřízena směnárna.

duben 2017
se spojí s legendárním polobohem Mauim a společně procestují krásný, ale nebezpečný širý
oceán a pokusí se najít srdce Te
Fiti a navrátit ho tam, kam patří.
1000 rad pro rozkvetlou
zahradu a bohatou úrodu
Tato kniha je unikátní průvodce těch nejužitečnějších
informací, které jsou v současnosti v tomto oboru k dispozici.
Tento titul je doslova nabitý užitečnými návody, které opravdu
fungují! Vaši sousedé si budou
myslet, že zaměstnáváte profesionálního zahradníka. Nezáleží
na tom, jestli si chcete jen odpočinout v náruči přírody nebo se
naopak zabořit do země a těšit
se z vlastní úrody – s naší knihou úspěšně přetvoříte všechny
své sny ve skutečnost! Více než
500 nádherných fotografií a detailních ilustrací.

31. prosinec byl posledním dnem společného státu ČSFR.
Během celého roku docházelo k velkému zdražování téměř ve všech
oblastech.

AKCE ZŠ V DUBNU

Odvážná Vaiana Legenda o konci světa –
Francis Suzanne
Ve starodávném světě Oceánie
se dívka jménem Vaiana vydává
na moře, aby našla bájný ostrov.
Během své neuvěřitelné cesty

4. 4. Den otevřených dveří
Velikonoční výstava v lékárně Mgr. Vomáčky
11. 4. Velikonoční koncert v Centru setkávání
11. 4. Zápis dětí do první třídy
13. 4. Velikonoční prázdniny
18. 4. Mc Donald cup – fotbalový turnaj (mladší žáci)
19. 4. Beseda se spisovatelkou v Centru setkávání
Medvídek z Titaniku - 1.stupeň, Marie Terezie – 2. stupeň
19. 4. Třídní schůzky na 2. stupni
20. 4. Duha v D. Poustevně – soutěž žáků 7. tříd Šluknovského výběžku
21. 4. Divadelní představení v Centru setkávání – Jan, zvaný Hus
(4. – 9. třída)
26. 4. Začátek plaveckého výcviku (3. a 4. třída)
28. 4. Celoškolní projekt – Den Země – aktivita školy a MěÚ – společný
úklid města

LOUTKÁČ
Přijďte si pohrát každé úterý
a čtvrtek od 10:00 – 11:30 do
Loutkáče. Děti si zde mohou
hrát, zvykat si na nové kamarády
a maminky mohou u kávy probrat své zkušenosti. Více info na
tel. 733 575 878.
Kamila Gruntorádová

AKCE V DUBNU 2017
9. 4.
11. 4.
15. 4.
15. 4.
22. 4.
23. 4.
30. 4.

Jarní tvoření Loutkáč 14:00
Velikonoční koncert Centrum setkávání 16:00
Jarní závod na 75 terčů Čtverec
Hustej Wimpy Fajn Klub 21:00
Pochod za vodníkem Česílkem
Malování na sklo a porcelán Loutkáč 14:00
Pálení čarodějnic

POZVÁNKA
Pozvánka na sraz spolužáků (1949 – 1957), který se bude konat v sobotu 6. května 2017 od 14 hodin v Pizzerii u Brodiny v Dolní Poustevně.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Ve čtvrtek 16. 2. se na naší
škole konalo školní kolo v recitaci. Čtyři nejlepší recitátoři odtud
postoupili do oblastního kola.
V Rumburku nás reprezentovali
Veronika Koubková, Iva Tomková, Kateřina Jindrová a Jan Koubek. Z této přehlídky si naši nejmladší recitátoři Kateřina a Jan
přivezli Zvláštní ocenění poroty. Všem moc gratulujeme a přejeme další úspěšná vystoupení.
Vlasta Zbořilová
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TURNAJ PŘÍPRAVEK

3. turnaj zimní ligy přípravek o pohár Schrödingerova institutu
v D. Poustevně ovládl podruhé za sebou tým Šluknova!!!
Za účasti 7 týmů ze Šluknovského výběžku (Jiříkov, Kr. Lípa, V. Šenov a Lipová se omluvily) a pořadatelství FK D.Poustevna proběhl
v pořadí již 3. turnaj zimní ligy přípravek do 10-ti let ve sportovní hale
v D.Poustevně, pod patronací Schrödingerova ústavu. Proběhlo zde
celkem 21 zápasů a z nich vyšel vítězně Šluknov A s 15-ti body, před
D.Poustevnou A se 14 body a na 3. místě skončil nečekaně Vilémov
s 11 body. Všech sedm týmů obdrželo sladké odměny. Byli zde díky
sponzorům odměněni i nejlepší jednotlivci a sice: nejlepší hráči z každého týmu, dále pak nejlepší střelec – Petr Holub z D.Poustevny A (dal
8 gólů!!!), nejlepší brankář – Jakub Hauser z D.Poustevny a nejlepší hráč
pole – Lukáš Dušík ze Šluknova A. Celou akci sponzoroval – Schrödingerův institut Rumburk, kterému za to patří velký dík.
DP A: Hauser - Kramer, Liška, Holub, Bareš
Výsledky DP A: Mikulášovice B 7-0
Holub 4, Bareš 2, Liška
Vilémov
0-1
Mikulášovice A 2-1
Bareš 2
DP B 		
3-2
pk, Holub, Kramer
Šluknov A
3-0
Holub 2, Bareš
Šluknov B
3-0
Holub, Bareš 2

		
		
		

DP A 		
Šluknov A
Lipová 		

0-3
0-1
1-0

Šolc (pk)

Střelci: Šolc, Ungr 2, Jírovský
Nejlepší hráč týmu: J. Barák
Celkové umístění: 4. místo
DERBY
Derby Hc Kanci Dolní Poustevna versus Eishirsche Sebnitz skončilo
7:2 pro Kance. Hezký zápas hraný v přátelském duchu. Diky všem i kamarádům do Sebnitz. Obzvlášť děkujeme našemu kustodovi za vzornou
práci.

Střelci: Holub 8, Bareš 7, Kramer, Liška
Nejlepší hráč týmu: J. Liška
Celkové umístění: 2. místo
DP B: Hauser – Šandor, Ungr, Šolc, Jírovský
Výsledky DP B: Mikulášovice B 2-1
Vilémov
1-5
Mikulášovice A 1-3
DP A 		
2-3
Šluknov A
0-1
Šluknov B
0-3
Střelci: Šolc 3, Ungr 3
Nejlepší hráč týmu: T. Jírovský
Celkové umístění: 6. místo

Šolc, Ungr
Ungr
Šolc
pk, Šolc, Ungr

4. turnaj zimní ligy o pohár Schrödingerova institutu v Dolní Poustevně ovládl favorit z Dolní Poustevny
Dne 11. 3. 2017 ve sportovní hale v Dolní Poustevně, za účasti 7 (sedmi) týmů ze Šluknovského výběžku (Jiříkov, Krásná Lípa a Velký Šenov
se omluvily) a pořadatelství FK Dolní Poustevna, proběhl v pořadí již
4. turnaj zimní ligy přípravek do 10-ti let pod patronací Schrödingerova
institutu.
Všech sedm fotbalových družstev obdrželo sladké odměny. Ze zápasové série vzešel vítězně favorit z Dolní Poustevny „A“ s celkovými 18-ti
body (bez ztráty), před druhým Šluknovem „A“ s 15-ti body, na třetím
místě skončil stále se zlepšující tým z Vilémova s 12-ti body. Dále byli
odměněni i nejlepší jednotlivci turnaje, a to:
- nejlepší střelec turnaje: Petr Holub z Dolní Poustevny „A“ (11 gólů)
- nejlepší brankař turnaje: Václav Walter z Vilémova
- nejlepší hráč turnaje: Filip Bareš z Dolní Poustevny „A“
DP A: Hauser - Kramer, Liška, Holub, Bareš
Výsledky DP A: Mikulášovice B
Vilémov
Mikulášovice A
DP B 		
Šluknov A
Lipová 		

4-1
4-1
4-0
3-0
2-1
7-0

Holub 2, Bareš 2
Holub 2, Bareš 2
Bareš 2, Holub 2
Holub, Bareš 2
Holub, Bareš
Holub 3, Liška 3, Kramer

Střelci: Holub 11, Bareš 9, Kramer, Liška 3
Nejlepší hráč týmu: J. Kramer
Celkové umístění: 1. místo
DP B: Barák – Šandor, Ungr, Šolc, Jírovský, Kalčík
Výsledky DP B: Mikulášovice B 1-0
Ungr
Vilémov
0-1
Mikulášovice A 3-2 pk, Jírovský (pk), Ungr

POZVÁNKA

Pozvánka na jubilejní 20. ročník memoriálu Josefa Horáka do
Vilémova.
Fotbalový klub SK Stap Tratec Vilémov pořádá v pátek 14. 4. 2017
ve vilémovské sportovní hale v pořadí již 20. jubilejní ročník memoriálu Josefa Horáka starých gard nad 35 let v halové kopané. Začátek
je od 9,00 hodin. Obhájcem prvenství z loňského ročníku je SG Vilémova. Garantem celého turnaje je pan Petr Horák a firma Skloluxus, jejímž byl pan Horák Josef zakladatelem. Hraje se s koženým
středním málo odskakujícím „líným“ míčem, 1+4 s hokejovým střídáním podle zjednodušených pravidel pro halovou kopanou. Všechny zápasy budou řídit kvalifikovaní rozhodčí. Pro všechny účastníky
jsou připraveny hodnotné ceny, stejně jako pro nejlepší jednotlivce.
Občerstvení po celý den zajištěno. Zveme všechny fanoušky halové
kopané, aby se přišli podívat na bývalé skvělé fotbalisty ze Šluknovského výběžku, kteří se při tomto memoriálu pravidelně setkávají
a vzpomínají na mladá léta. Ze všech turnajů bude k nahlédnutí
i kronika s fotografiemi. Těšíme se na vaši účast.
Přihlášky a bližší informace – L. Sklenář 602133059.
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VETERINÁRNÍ
ORDINACE
Komenského 409
(u bytovky nad školou)
407 82 Dolní Poustevna
ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota
14:30 – 15:30
MVDr. Václav Žáček
Tel: 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá
731 107 987

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. 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
12 - 13 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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ POUSTEVNA
PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DOLNÍ POUSTEVNA
STANOVUJE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DOLNÍ POUSTEVNA
PO DOHODĚ
SE ZŘIZOVATELEM
podle ZÁKLADNÍ
ustanovení § 34 ŠKOLA
zákona
561/2004
Sb.
o
předškolním,
středním, vyšším
PO č.
DOHODĚ
SE
ZŘIZOVATELEM
A MATEŘSKÁ
ŠKOLAzákladním,
DOLNÍ POUSTEVNA
STANOVUJE
odborném a jiném vzdělávání
(školský
zákon)
STANOVUJE
PO DOHODĚ
SE ZŘIZOVATELEM
podle ZÁKLADNÍ
ustanovení § 34 ŠKOLA
zákona č. 561/2004
Sb. o předškolním,
středním, vyšším
A MATEŘSKÁ
ŠKOLAzákladním,
DOLNÍ POUSTEVNA
STANOVUJE
podle
ustanovení
34 zákona
č.
561/2004
Sb.
o
předškolním,
základním,
odborném
a jiném§vzdělávání
(školský
zákon)
PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM středním, vyšším
odborném
a jiném§vzdělávání
zákon)
podle ustanovení
34 zákona (školský
č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
STANOVUJE
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD
TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
ŠKOLNÍHO
ROKU
2017/ŽÁDOSTÍ
2018
TERMÍN
PRO
PODÁNÍ
O PŘIJETÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ OD
TERMÍN
PRO
PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O
PŘIJETÍ
K
PŘEDŠKOLNÍMU
ŠKOLNÍHO ROKU 2017/ 2018 VZDĚLÁVÁNÍ OD
O
PŘIJETÍ
K
PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
OD
11.
května
2017
od 12.30
do 16.00 hodin
ŠKOLNÍHO
ROKU
2017/
2018
TERMÍN
PRO
PODÁNÍ
ŽÁDOSTÍ
ŠKOLNÍHO
ROKU 2017/ 2018 VZDĚLÁVÁNÍ OD
O PŘIJETÍ K
11.PŘEDŠKOLNÍMU
května 2017 od 12.30 do 16.00 hodin
11.
května
2017
od 12.30 do 16.00 hodin
ŠKOLNÍHO ROKU
2017/
2018

Zápis bude probíhat
v budově 2017
mateřské
Do do
MŠ 16.00
se přijímají
zpravidla
11. května
odškoly.
12.30
hodin
děti od 3 do 6 let podle kritérií stanovených ředitelkou školy.
Zápis bude probíhat
v budově 2017
mateřské
Do do
MŠ 16.00
se přijímají
zpravidla
11. května
odškoly.
12.30
hodin
Zápis
bude
probíhat
v
budově
mateřské
školy.
Do
MŠ
se
přijímají
zpravidla
děti
od 3 do 6 let podle kritérií stanovených ředitelkou školy.
S
sebou:
děti
odbude
3 dodítěte
6 let podle
kritérií mateřské
stanovených
ředitelkou
školy.
Zápis
probíhat
v budově
školy.
Do MŠ se
přijímají zpravidla
Rodný
list
děti
od
3
do
6
let
podle
kritérií
stanovených
ředitelkou
školy.
S
sebou: průkaz zákonného zástupce
Občanský
Zápis
bude probíhat v budově mateřské školy. Do MŠ se přijímají zpravidla
S
sebou:
Rodný
list dítěte
Vyplněnou
žádost
děti
od
3 dodítěte
6 let podle kritérií stanovených ředitelkou školy.
Rodný
list
S
sebou:
Občanský
průkaz zákonného zástupce
Občanský
zákonného
zástupce
Rodný
list průkaz
dítěte
Vyplněnou
žádost
Žádost
si lze
v mateřské
škole předem vyzvednout
S
sebou:o přijetí
Vyplněnou
žádost
Občanský
průkaz
zákonného
zástupce
nebo
stáhnout
na
www.zsdpou.cz
od 11. 4. 2017.
Rodný
list dítěte
Vyplněnou
žádost
Žádost
o přijetí
si lze v mateřské škole předem vyzvednout
Občanský
průkaz
zákonného
zástupce
Žádost
o přijetí
lze
v mateřské
škole
předem
vyzvednout
nebo stáhnout
nasi www.zsdpou.cz
odz11.
4. 2017.
Pokud
se
zákonný
zástupce
nemůže
vážných
důvodů
dostavit v den zápisu,
Vyplněnou
žádost
nebo
stáhnout
na
www.zsdpou.cz
od
11.
4.
2017.
Žádost
o
přijetí
si
lze
v
mateřské
škole
předem
vyzvednout
je nutné domluvit si náhradní termín - i telefonicky: 412 397 227.
nebo stáhnout
na www.zsdpou.cz
odz11.
4. 2017.
Pokud
se zákonný
zástupce nemůže
vážných
důvodů dostavit v den zápisu,
Žádost se
o přijetí
si lze
v mateřské
škole
předemdůvodů
vyzvednout
Pokud
zákonný
zástupce
nemůže
z
vážných
dostavit
vpod
den
zápisu,
je nutné
domluvit
412
397 ČR
227.
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nákladu 750-ksi• telefonicky:
povoleno Ministerstvem
kultury
číslem
MK ČR E 15668
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11.
4.
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