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SHRNUTÍ PLÁNOVANÝCH
AKCÍ 2017
Dovolte mi, abych vám představil investiční plány pro rok 2017.

Chodníky Vilémovská ulice
Obdrželi jsme vyhotovenou
projektovou dokumentaci, která
byla schválena. Většina vlastníků, jejichž pozemky budou výstavbou dotčeny, dala písemný
souhlas s odprodejem těchto
pozemků do vlastnictví města.
Nyní probíhá povolovací proces
(stavební a územní povolení). Za
předpokladu hladkého průběhu,
bude výstavba zahájena v letních měsících. Financování akce
bude z rozpočtu města, jelikož
nesplňujeme podmínky k získání dotace – bezbariérovost max.
sklon 8 % !!
Obnova veřejné zeleně
V současné době je zpracovávána projektová dokumentace a vše je nasměrováno do
březnové výzvy AOPK, kde
bychom chtěli žádat o dotaci.
Celý proces budeme etapovat do
více let. Letošní prioritou je pro
nás park u pošty.
Multifunkční hřiště
Zde byla zahájena komplexní
studie, která určí nákladovost.
Z té budeme vycházet a opět
rozdělovat práce do více let.
Pro letošní rok je naplánována
rekonstrukce betonové plochy
na našem kluzišti a vybudování
workoutového hřiště.
Budova bývalého učiliště
V prvním patře finišují stavební úpravy. Rádi bychom během
dubna do této budovy přestěhovali nájemníky ze současné ubytovny, jejíž náklady na provoz
jsou pro město značně zatěžující
a prodělečné.
Hasičárna
Zde nám byly přiznány dvě
dotace. Jedna z MV ČR, která
se týká rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Nyní probíhá výběro-

vé řízení na zhotovitele, autorský a technický dozor. Vše musí
být zrealizováno do konce roku
2017. Druhá dotace je ve spolupráci s hasiči z Německa. Z té je
pro letošní rok největší investicí
nákup nového hasičského automobilu. V průběhu února bychom měli vyhlásit vítěze výběrového řízení a budeme čekat na
dodání vozidla.

Oplocení sportoviště
Na kompletní oplocení bylo
vyhlášeno poptávkové řízení,
na základě kterého byl vybrán
dodavatel plotových panelů.
S příchodem příznivějšího počasí spustíme přípravné práce,
které budou probíhat ve spolupráci s našimi zaměstnanci.
Oplocení sportovního areálu
navazuje na zimní kácení stromů ve stráních u fotbalového
hřiště. Po dokončení oplocení
bude na vykáceném prostoru
vysázena nová alej.
Budova Měú
Je vypsáno výběrové řízení
na rekonstrukci fasády budovy
a oplocení přilehlých pozemků.
S tímto souvisí i uvedený článek o možnosti čerpání půjček
z Fondu rozvoje města (Fond
rozvoje města na straně 3).
Místní komunikace
Firma SaM bude pokračovat
s opravami místních komunikací, započatých v roce 2016.
Abych nepsal pouze o vážných věcech, zmíním i přípravu
městských slavností, jejichž příprava je v plném proudu.
V případě jakéhokoliv dotazu
mě neváhejte kontaktovat na tel.
č. 736 536 911 nebo emailem:
starosta@dolnipoustevna.cz.
Dále připravujeme na 20.
února 2017 od 17.00 hodin další
„Debatu se starostou“ v Centru
setkávání.
Robert Holec, starosta

MAŠKARNÍ KARNEVAL NA LEDĚ

Při pořádání této, pro mě velmi úspěšné akce, pomáhalo mnoho dobrovolníků. Oba stupně ZŠ, MŠ a T-Club s výzdobou hřiště, M. Bašta
s K. Rückerem s bohatým a chutným občerstvením a žáci 9. třídy spolu s třídní učitelkou Z. Kramerovou s organizováním soutěží pro děti.
Všem děkuji za pomoc a pevně věřím, že spokojené výrazy ve tvářích
dětí, ale i rodičů, pro nás všechny byly příjemnou odměnou za odvedenou práci. Karnevalové odpoledne provázelo krásné počasí, veselá
hudba, vůně opékaných buřtíků a milá společenská atmosféra. Celou
akci ukončil srandamač v teplákách v ledním hokeji mezi týmy poustevenských borců, kteří se rozdělili na dvě mužstva dle barvy oblečení. Utkání mělo strhující tempo s ostrými souboji a velkým množstvím
brankových příležitostí. Po urputném boji zvítězili muži v černém nad
oranžovými, s konečným skóre 15:11. Všem děkuji za účast, fanouškům
za podporu a celkově příjemný hokejový zážitek.
Text: Robert Holec, starosta
Foto: Marian Krištofič

DEBATA SE STAROSTOU

20. 2. 2017 CENTRUM SETKÁVÁNÍ 17:00 HODIN

POUSTEVENSKÝ MASOPUST
25. 2. 2017 –
sraz u Loutkáče
14:00 – masky vítány.

Po průvodu Poustevnou bude v Nároďáku domácí zabíjačka + doprovodný kulturní program.

MAŠKARNÍ HOKEJOVÝ PLES
25. 2. 2017 NÁRODNÍ DŮM 20:00 HODIN

Kapela Novamix. Na malém sále diskotéka. Tombola.
Vstupné: stokoruna v předprodeji (Zdenek 602335299) nebo 120 Kč
na místě. Vstupné pouze na diskotéku 30 Kč.
Případné změny vyhrazeny.
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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

únor 2017

JUBILANTI V LEDNU

ZUBNÍ LÉKAŘ

Na den 20. 1. 2017 byli pozváni na městský úřad lednoví jubilanti,
p. Renata Vlasáková, p. Jana Bělová a p. Ingeborg Ungrová, kde pro ně
bylo při posezení přichystáno malé občerstvení. Předána byla také gratulace s kytičkou a malým dárkem. K těm, kteří se nemohli ze zdravotních důvodů v tento den dostavit, jel pan starosta R. Holec popřát
osobně. Gratulace tak byla předána také paní J. Bělové a I. Ungrové.

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
kultura@dolnipoustevna.cz

ZUBNÍ POHOTOVOST
11. – 12. 2. 2017
MDDr. Klevetová Magdalena J.
Š. Baara 692/26 Děčín V
412 507 588

LOUTKOVÉ DIVADLO
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

18. – 19. 2. 2017
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343

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

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

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města Dolní
Poustevna bude zasedat
v pondělí 27. února 2017
v 16:30 hodin
v zasedací místnosti na úřadě.

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!!!

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

ČÍSLO NA CALL
CENTRUM SčVaK

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

25. – 26. 2. 2017
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/2 Děčín I
412 519 622
4. – 5. 3. 2017
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12 Děčín I
412 513 989

paní Renata Vlasáková

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za kondolence a projevenou soustrast, děkujeme všem příbuzným, sousedům a známým, kteří se přišli rozloučit 19.1.2017 s paní
Marií Hájkovou, naší drahou maminkou, babičkou, prababičkou a praprababičkou.
Rodina

DOLNÍ POUSTEVNA
VE STATISTICKÝCH ČÍSLECH

V našem městě je k 1.1.2017 hlášeno k trvalému pobytu 1591 občanů
ČR, 788 mužů a 803 žen.
Za rok 2016 se narodilo 16 občánků, 43 občanů se přistěhovalo a 95 se
z Dolní Poustevny odstěhovalo, 11 našich občanů zemřelo. K 1.1.2017 je
u nás hlášeno také 180 cizinců.
Čerpáno ze stránek MVČR
RP

NOVÁ FACEBOOKOVÁ STRÁNKA

Koncem ledna byla uvedena do provozu nová facebooková stránka –
Centrum setkávání Dolní Poustevna. Na stránce naleznete veškeré informace o chystaných i uskutečněných akcích v Centru setkávání, kontakty, otevírací dobu, fotografie z akcí a další.

AKCE NA ÚNOR 2017
18. 2.
20. 2.
25. 2.
25. 2.

Turnaj starších žáků o pohár Měú ve sportovní hale
Debata se starostou
Centrum setkávání
Poustevenský masopust
Loutkáč
Maškarní hokejový ples
Národní dům

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
17:00
14:00
20:00

800 850 860
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PRACOVNÍ JEDNÁNÍ

V rámci projektu „Ukažme vodě hranice“, č. ž 100250806, se dne
24.1.2017 konalo první pracovní koordinační jednání obou projektových partnerů z Dolní Poustevny a Hohnsteinu v tomto roce. Toto
jednání proběhlo na městském úřadě v Dolní Poustevně. V rámci jednání byly vyměněny informace o současném stavu a průběhu projektu
u obou partnerů. V Dolní Poustevně probíhá v současné době výběrové
řízení na pořízení cisternové automobilové stříkačky a na straně Hohnsteinu mají zažádáno o stavební povolení na výstavbu nové hasičské
zbrojnice v Goßdorfu. Hlavním cílem jednání bylo stanovení termínů
akcí konaných tento rok, což se až na drobnosti dojednalo. Pracovní
skupina sestavila plán šestnácti akcí pro rok 2017, kde akce budou jak
pro veřejnost, tak pro vzdělávání a setkávání hasičů.
Ing. Jan Diessner

Zmínka byla i o problematice
rozvoje Dolní Poustevny. S úbytkem pracovních příležitostí dochází k migraci obyvatel. Jednou
z možností, jak dostat naše město
do širšího povědomí, je rozšíření
cestovního ruchu, s čímž souvisí
výše uvedená výstavba sportovišť
a oprava ubytovny. Po besedě si
hejtman v doprovodu starosty

prohlédl místní park, jehož obnova je součástí investičních záměrů,
hasičskou zbrojnici a zmiňovaný
sportovní areál. Návštěva a především velmi milé vystupování pana
hejtmana a jeho doprovodu, byly
milým zpestřením začátku pracovního týdne.
Velmi děkujeme.

FOND ROZVOJE MĚSTA

JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI ČEZ
DISTRIBUCE, a.s.

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 jsem se spolu s paní Ing. Šulcovou v sídle
ČEZ Distribuce, a.s., setkal s panem Ing. Vladimírem Budínským, MBA,
Mgr. Ondřejem Horákem a Ing. Martinem Huškem. Jeli jsme poděkovat
za finanční dar ve výši 80.000,- Kč, který bude použit na pořízení workoutového hřiště v našem městě. Dále jsme jednali o další možné spolupráci. Prvním bodem bylo vedení VN v zemi. Zde bychom chtěli navázat
na výkopové práce, související s rekonstrukcí veřejného osvětlení. I další
náměty byly ve stejném duchu. Zeptali jsme se, zda existuje možnost
finanční podpory při realizaci našich plánovaných investic. Konkrétně:
multifunkční sportoviště, pořádání městských slavností, podpora cestovního ruchu. Výše jmenovaní zástupci společnosti dali příslib, že se
pokusí našim žádostem vyhovět a poskytli nám kontakty na pověřené
osoby. Celé setkání probíhalo za příjemné atmosféry.
Robert Holec, starosta

NÁVŠTĚVA HEJTMANA
V DOLNÍ POUSTEVNĚ

Na základě pozvání našeho
starosty Roberta Holce, navštívil
Dolní Poustevnu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Pan Bubeníček byl na městském úřadu přivítán v pondělí
30.ledna 2017 panem starostou,
místostarostou a zaměstnanci

Ing. Šulcovou a panem Hauserem.
Při společné besedě byl hejtman
informován o všech připravovaných investičních i neinvestičních
akcích, jako je výstavba chodníků, rozšíření sportovního areálu,
oprava ubytovny, pořádání městských slavností a dalších.

Na základě směrnice o tvorbě a čerpání finančních prostředků z FRM
vyhlásilo zastupitelstvo města výběrové řízení na čerpání půjček z tohoto fondu. V letošním roce budou podporovány žádosti zaměřené
k vylepšení energetické náročnosti a vzhledu svých rodinných domů
a nákup ekologických kotlů. Potřebné formuláře budou ke stažení na
webových stránkách města.
Připomínáme podmínky dané fondem:
• Půjčku lze čerpat během celého roku (uznatelné náklady před schválením) až po dobu vyúčtování, nejpozději do 30. 11. roku, v němž byla
uzavřena smlouva s obcí.
• Jistina včetně úroků se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami:
- v minimální částce 500,- Kč u půjčky do 30.000,-Kč
- v minimální částce 1.000,- Kč u půjčky do 50.000,- Kč
- v minimální částce 1.700,- Kč u půjčky nad 50.000,- Kč, až do
150.000,- Kč
počínaje lednem následujícího roku, nejpozději vždy do
15. každého měsíce.
• Půjčku lze splatit ve zkráceném termínu.
• Žádost o poskytnutí půjčky musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno a příjmení žadatele
b) adresa trvalého bydliště
c) přesné označení předmětné obytné budovy
– adresa, číslo popisné, číslo parcely
– doklady o vlastnictví domu, stavby, parcely-výpis z katastru
nemovitostí
– doklad o pojištění nemovitosti
d) celkové náklady oprav nebo modernizace obytného domu a požadovanou výši půjčky
e) rozsah oprav a eventuelně modernizace musí odpovídat požadavkům stavebního zákona
f) předpokládanou lhůtu dokončení akce
g) stanovení záruky na poskytnutou půjčku:
– jeden ručitel u poskytnuté půjčky do 100.000,-Kč
– dva ručitelé u poskytnuté půjčky nad 100.000,- Kč
Doplnění podmínek pro rok 2017:
Součástí žádosti bude fotodokumentace objektu či stávajícího kotle
a následný smluvní závazek fotodokumentace stavu po realizaci, která
bude doložena s vyúčtováním.
Zastupitelstvo se též dohodlo, že na příštím zasedání schválí vyhlášení
soutěže o nejhezčí fasádu.
Ing. Zděnka Šulcová
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TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD
V pátek 6. 1. 2017 se vydaly děti
z mateřské školy převlečené za
krále na již tradiční pochod městem, aby lidem zazpívaly koledu
a popřály šťastný nový rok. Pochodu předcházela výroby korun, poslech příběhu Jak se králové vydali
na dalekou cestu a samozřejmě

BETLÉM

Každý rok se chodíme s dětmi
z mateřské školy podívat na postavený betlém v místním kostele, ani
letos tomu nebylo jinak. Po dohodě s panem Tobiškou jsme dorazili
ve čtvrtek 12. 1. do kostela. Tentokrát jsme nalákali i žáky prvního
stupně ZŠ. Pan Tobiška nás přivítal
a pověděl nám něco o historii betlémů a tradicích. Děti za odměnu

nácvik písně My tři králové. Mezi
tradiční zastávky patřil městský
úřad, firma paní Holcové, první
i druhý stupeň ZŠ. Všude si děti
vykoledovaly sladkou odměnu. Na
závěr děti zazpívaly i našim paním
kuchařkám a uklízečkám.
Mgr. J. Jirmanová

zazpívaly několik vánočních písní
a koled. A poté si každý prohlédl
betlém s Marií, Josefem, Ježíškem,
nechyběli ani tři králové, pastýři,
ovečky. Myslím si, že je správné
v dětech probouzet zájem o místní historii, tradice a památky. Děti
odcházely z kostela spokojené.
Mgr. J. Jirmanová

ZIMNÍ OLYMPIÁDA
Zimní olympiáda opět v Dolní
Poustevně!
Lednová sněhová nadílka nám
připravila skvělé podmínky pro již
tradiční Zimní olympiádu ve školní družině. Pátek 13. ledna 2017
se tak stal šťastným dnem pro
úspěšné závodníky v neobvyklých
disciplínách. Své síly a zdatnost
poměřili v hodu sněhovou koulí
na terč aneb „půlbiatlon“, v „rychlobruslení“ na tácu a v neposlední

řadě v oblíbeném „ mašérském“
závodu „spřežení na igelitových“
pytlích. Než byly vypsány diplomy
a s nimi předány třpytivé sladké
medaile pro ty nejlepší, stihli jsme
na školní zahradě vytvořit krásný
symbol zimy - veselého sněhuláka.
Touto veselou tečkou jsme úspěšně zakončili letošní ročník Zimní
olympiády a všichni se už těšíme
na ten nový.
vychovatelky ŠD
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FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

V týdnu od 7. do 10. února 2017 se na půdě Gymnázia Rumburk sejdou nejlepší středoškolští studenti
fyziky z celé republiky, aby poměřili své síly v celostátním kole Fyzikální olympiády. Akce podobného
rozsahu se do Ústeckého kraje vrací po dvaceti letech. Hlavní organizátorka akce – gymnaziální učitelka fyzika a zároveň předsedkyně krajské komise
FO, Mgr. Jana Vlasáková, nám přiblížila, co zorganizování tak prestižní a náročné akce obnáší.
Kolik lidí se této akce účastní a co je třeba zajistit pro její zdárný průběh?
Nejdříve jsme se samozřejmě museli postarat
o ubytování a stravování po celou dobu akce jak pro
všechny soutěžící, tak i pro 30 členů ústřední komise FO. Druhým úkolem byl nákup všech pomůcek potřebných pro experimentální část soutěže, vytvoření a tisk diplomů a pamětních listů,
organizace slavnostního zahájení i závěrečného večera a také zajištění
cen pro vítěze a upomínkových předmětů pro další účastníky. Nedílnou
součástí akce jsou i doprovodné odborné přednášky a exkurze.
To je opravdu velmi náročné nejen na čas, ale i z finančního hlediska. Kdo všechno Vás při této akci podporuje?
Vyhlašovatelem Fyzikální olympiády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a organizací zodpovědnou za uskutečnění soutěže na ústřední úrovni je z pověření ministerstva Jednota
českých matematiků a fyziků. Velkou podporu jsme nalezli v Ústeckém
kraji, jehož hejtman Oldřich Bubeníček převzal nad celou akcí záštitu.
Kraj nám pomohl především s financováním ubytování a nákupu kancelářských a odborných potřeb. Výborná je i spolupráce s Městem Rumburk. To nám vypomohlo se zajištěním prostor a podmínek pro slavnostní zahájení a závěrečné předávání cen, které se uskuteční v Domě
kultury Rumburk. Také jsme od něj získali i celou řadu hodnotných
upomínkových a propagačních předmětů pro soutěžící i členy poroty.
Mezi další, kteří nás podpořili, patří i už zmiňované Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Matematicko – fyzikální fakulta UK
v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, TOS
Varnsdorf a. s., VELVETA Varnsdorf a. s., SCHÄFER a SÝKORA s. r.
o., Benteler Automotive Rumburk s. r. o. či MUDr. Pavla Beránková.
Ještě probíhají jednání s firmou Czech Software First s. r. o., která by
případně poskytla vítězům hodnotný software.
Jak takové celostátní finále probíhá a jak se do něj účastníci mohou probojovat?
Podle organizačního řádu soutěže se vybírá obvykle 50 účastníků
z úspěšných řešitelů krajských kol. Tito řešitelé se seřadí podle úspěšnosti a prvních 50 postupuje do ústředního kola. Zde na ně čekají jak
úlohy teoretické, tak praktické, které vytváří úlohová komise při ústřední komisi fyzikální olympiády.
Během samotné soutěže se první den řeší úlohy teoretické. Ty odpoledne a večer vyhodnocuje porota tvořená členy ústřední komise. Druhý
den probíhá experimentální úloha a večer stejného dne připomínkování
teoretických úloh. Opravené úlohy se rozdají soutěžícím, kteří pokud
mají dojem, že porotci správně nepochopili jejich myšlenky, mohou
s nimi o svém řešení diskutovat, obhájit svůj postup a získat body navíc. Poté zasedá ústřední komise a určí zpravidla 12 vítězů a také počet
úspěšných řešitelů.
Je celostátní kolo nejvyšší možnou metou, nebo se mohou vítězové
poměřit i se studenty z jiných zemí?
Na ústřední kolo navazuje kolo mezinárodní - International Physics
Olympiads, které je vnímáno v mnoha pořádajících zemích jako velmi
prestižní záležitost. Vítězové ústředního kola v něm ale nemají účast
jistou. Jsou pozváni do Hradce Králové, kde projdou intenzivním výběrovým kurzem, v němž se testují nejen jejich teoretické znalosti, ale
i připravenost na experimentální část. Teprve zde se z nejlepších vybere
reprezentační družstvo a náhradníci. Po škole navíc tito fyzikální nadšenci většinou pokračují ve studiu na prestižních domácích i zahraničních školách. Není výjimkou, že někteří z nich byli například přijati ke
studiu např. na Cambridgské univerzitě.
Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se celá akce vydaří.
(rrn)
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POVĚSTI O BERN-DITTRICHOVI
2. část
Do Lobendavy totiž přišel nový
kněz z Tovaryšstva Ježíšova (jezuita), který se záhy o řádění
Bern-Dittrichově dozvěděl. Byl
to velmi vzdělaný muž, jehož si
lidé brzy oblíbili, neboť jim naslouchal a snažil se je zbavit jejich
útrap. Jednoho dne v příhodnou
chvíli Bern-Dittricha proklel
a vykázal jej do kmene vysokého
stromu na jednom malém místě
v lesích Ječného vrchu nad Lobendavou. Od této chvíle ustalo
řádění a strašení tohoto zloducha,
kterého od té doby lidé přejmenovali na Bann-Dittricha, což v německém jazyce znamenalo jako
„prokletý-Dittrich“. Bohužel jeho
prokletí mělo jen dočasný účinek,
a když určitá doba pominula,
řádil Bern-Dittrich ještě hůře než
dřív. Strašení lidí, ničení lesů, luk,
polí a stavení neustále stupňoval
a proto musel být knězem znovu
proklet a vypovězen, tentokráte
už ale na věčné časy. Byl vykázán
pod kámen zvaný „Smolinec“.
Avšak ani toto vypovězení na
něho nemělo patřičný vliv, neboť
po nějakém čase se opět zjevoval
pocestným, vždy mezi „Černým
křížem“ v Lipové a kaplí na Anenském vrchu nad Lobendavou.
Mezi těmito místy v obou směrech doprovázel pocestné, převtělen opět ve velkého černého psa,
který za sebou táhl řetěz a když
došel na jedno z těchto míst, zase
náhle zmizel. Ještě ve 2. polovině
19. století vyprávěly dvě mladé
dámy z Lipové, že se jednou kolem půlnoci vracely z Lobendavy
domů a když míjely kostelík na
Anenském vrchu, přišel od kostelíka černý pes, který za sebou
táhl vozík a pomalu je následoval.
Když se dámy zastavily, zastavil se
i pes s vozíkem a jen se daly znova
do pohybu, pes opět šel za nimi.
U „Černého kříže“ pak zmizel
i s vozíkem dámám z očí. Bern-Dittrich, nyní už vlastně Bann-Dittrich, skutečně zdejšímu lidu
pokoj nedal. Jakási starší žena
z Karlína se vypravila jednoho
dne do Vilémova, doprovázena
svým vlastním velkým černým
psem. Když došla do míst, kde se
říkalo „U velkého smrku“ (silnice
z Karlína do Vilémova tehdy vedla jinudy než dnes), ozval se náhle
z lesů Ječného vrchu (zde říkáme
pod vysílačem) štěkot mnoha
malých psů, který jejího psa tak
mocně lákal, že ten se rozeběhl
směrem za oním štěkotem a tam
se k ostatním psům připojil. Marně jej žena volala, pes už se jí

nevrátil, zato se ale začal zvedat
vítr, který neustále sílil. Ženy se
zmocnil strach a proto se obrátila
nazpět do Karlína a co jí nohy
stačily, pospíchala domů. Doma
se však zničehožnic těžce roznemohla a velmi dlouho trvalo,
než došlo k jejímu opětovnému
uzdravení.
Další příhodu měl jistý muž
z Vilémova, který pracoval jako
pomocník ve mlýně a na pile.
S ostatními pomocníky se jednou vydali na rybolov. Tajně, aby
majitel nevěděl, se k nim přidali
i majitelovi synové, kteří lovili
na opačné straně potoka. Náhle zaslechli štěkot psa a mysleli
si, že pomocníci mají u sebe psa
ze mlýna. Jenomže štěkot sílil
a záhy poznali, že neštěká jenom
jeden pes, ale naopak psů několik.
V krátké chvíli se skutečně objevila smečka malých bílých psů
a jejich počet se neustále zvyšoval. Psi za hlučného štěkotu i stále
sílícího větru a lomozu, proběhli
kolem mlynářových synů, kteří se
podle všech těchto jevů utvrdili
v tom, že tudy táhl Bann-Dittrich.
Jindy zase v Severním, byl jistý
muž pověřen hlídáním sklizeného obilí a za tímto účelem měl
s sebou psa. Celkem bezstarostně
spolu hlídali, když se náhle začal
ozývat štěkot většího množství
psů, který se neustále za silného
větru přibližoval, a když psi dorazili až k vyděšenému hlídači,
ten poznal, že se v podobě psa
objevil i Bann-Dittrich, který poručil hlídačovu psovi, aby následoval ty ostatní. Pes svého pána
opustil a již nikdy víc se nevrátil.
Když hlídač druhého dne přišel
do své strážní boudy, nalezl v ní
kus koňského masa a nikdo nevěděl ani netušil, odkud se vzalo
a jak se tam mohlo dostat. Všichni se shodli na tom, že to nemohl
udělat nikdo jiný, než Bann-Dittrich. Jiný muž ze Severního
se vypravil jednou do saského
Neustadtu. Cestou musel projít
menším lesíkem. Spokojeně si
vykračoval, se zrakem sklopeným
na cestu, přemýšleje o účelu své
cesty. Ledva na okamžik pozvedl
své oči a zahleděl se dále do lesa,
na smrt se vylekal. Spatřil, jak
z lesa na něho míří puškou bezhlavý muž v mysliveckém oblečení. Po chvíli však zmizel, stejně
záhadně jako se zjevil. Vyděšený muž od dalšího pokračování
v cestě upustil a raději se s třesoucími koleny vrátil domů. Doma
však záhy onemocněl a za velmi
krátký čas zemřel. Jednoho hez-

kého nedělního odpoledne se vypravily do lesa na svahu Ječného
vrchu dvě mladé dívky z Vilémova. Tam si vyhlédly mýtinu s výhledem na Vilémov, usadily se na
pařez a četly si z knihy. Najednou
se ale zvedl prudký vítr a počal se
ozývat štěkot mnoha psů, který
neustále sílil. Dívkám začalo být
náhle strachy úzko, proto se rozběhly domů, co jim nohy stačily
a již nikdy více se do těchto míst
neodvážily. Byly přesvědčeny, že
to co jim nahánělo takový strach,
musel být jedině Bann-Dittrich.
Jistá paní z Lipové si potřebovala
vyřídit nějaké záležitosti v dosti
vzdáleném Berthelsdorfu v Sasku, vědoma si toho, že cesta tam
i zpět bude možná trvat až do
pozdního večera, vzala si s sebou
na cestu lucernu. Bylo sice bezvětří, ale jinak velmi špatné počasí.
Měla již polovinu cesty za sebou,
když tu se náhle zvedl prudký
vítr a před ženou se objevil velký
černý pes, který jí zastoupil cestu, avšak za malý okamžik zase
zmizel. Ze všech stran se ozýval
zase onen známý štěkot malých
psů. S děsivými pocity a strachem
dorazila do cíle své cesty, ale návratu toho dne se již neodvážila.
Byla přesvědčena, že to byl BannDittrich, kdo ji tak vylekal.
Také v Dolní Poustevně tvrdil
jakýsi sedlák, že prý viděl BannDittricha v doprovodu velkého
černého psa v lesích nad Dolní
a Horní Poustevnou, směrem
k Rugiswalde na česko-saské hranici.
Staří domorodci kdysi vyprávěli, že u silnice mezi Lobendavou
a Severním, v místech kde byl
postaven kříž (ten kupodivu ještě
existuje), měl prý úkryt vlkodlak.
Toto místo bývalo hustě zarostlé
ostružiním a tvořilo hranici mezi
zemědělskou usedlostí čp. 18
a čp. 20, které již byly ale dávno
zbourány. Lidé se prý tohoto místa velice obávali, a pokud opravdu nemuseli tamtudy jíti, raději se
mu vyhnuli. Byli prý přesvědčeni,
že onen vlkodlak je Bern- čili
Bann-Dittrich.
Bann-Dittrich se prý zjevoval
také v lesích vrchu Valtenbergu
v Sasku, nedaleko za českou hranicí. Jakýsi muž z Nieder Neukirchu si vyřizoval nějaké záležitosti
ve Steinigt-Wölmsdorfu, odkud
se za tmavé podzimní noci vracel
domů. Musel projít hluboké valtenberské lesy, poměrně špatně
schůdnými cestami. Došel k jednomu místu, kde mu v cestě ležel
veliký, leč plochý kámen, který
byl nucen obejít mezi jinými velkými kameny. Sotva mezi kameny
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vstoupil, zaslechl rychle se přibližující psí štěkot a dusot koňských
kopyt. Muž se přitiskl k jednomu
z kamenů a bojácně očekával sled
dalších událostí. Smečka psů proběhla kolem něho, následována
jezdcem na koni, který se doslova
těmito místy přehnal, když jeho
kůň jediným skokem přeskočil v cestě ležící veliké kameny.
Vyjevený muž si ale stačil všimnout, že jezdec má po boku meč,
který při dotyku se stromy a keři
při jeho zběsilé jízdě silně řinčel.
Nebylo pochyb o tom, že je to
Pan-Dittrich, jak mu v Sasku také
někdy říkali. Lidé zdejšího kraje
i v saském okolí si vyprávěli, že
byl navždy zatracen a prchal prý
před svou minulostí, která jej neustále pronásledovala. Vystrašený
muž se ještě dlouho nemohl vzpamatovat, nebyl schopen vstát, natož pak utíkat. Celé jeho tělo bylo
jako z olova. Až když se štěkot psů
a dusot kopyt ztratil v dáli a hodiny na věži kostela v Neukirchu
odbíjely jednu hodinu po půlnoci, vzpamatoval se a mohl pokračovat v cestě domů. Spěchal co
mu síly, nohy a dech stačily, aby
se už nemusel s Bann-Dittrichem
setkat. Mezi zdejším lidem se tradovalo, že Bern-Dittrich zmizí
tehdy, až koně začnou žrát uhlí.
A stalo se. Jednoho dne se v Lobendavě objevilo koňské spřežení
s kočárem. Koně zajeli ke žlabu,
který byl pro dobytek umístěn na
louce pod kostelem, a žrali z něho
uhlí. Nikdo se nikdy nedozvěděl, jak se uhlí do žlabu dostalo.
Ještě než koně stačili uhlí sežrat,
objevil se náhle neznámý muž
v parádním mysliveckém obleku,
přistoupil ke koním, cosi jim zašeptal, pak nastoupil do kočáru,
který se tak rychle rozjel, až koním létaly jiskry od kopyt. Neví
se, kam kočár odjel, jisté je, že od
těch dob nastal všude klid a BernDittrich se již neukázal. Zřejmě
bloudí světem, pronásledován
nejen svou minulostí, ale i svým
svědomím, a mohlo být, že právě
když opouštěl kraj, ve kterém tak
řádil, byl spatřen oním neznámým mužem na Valtenbergu. Až
tedy někdy půjdete na houby, či
jen tak na procházku „ k vysílači“
vzpomeňte si, že jste v místech,
kde tento zloduch po léta panoval. Narazíte-li na poničená místa
v lese a uslyšíte-li tam jakési podivné zvuky, buďte ujištěni, že se
Bern-Dittrich nevrátil, že místo
něho tam dnes řádí těžká lesní
technika včetně harvestorů při
těžbě dřeva. Kdo z oněch dvou je
horší, posuďte sami!
Eduard Steun

Poustevník

6
NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Ty, já a ti druzí Fionnuala Kearney

Říká se, že všechny rodiny mají
svá tajemství. Dobře ukrytá
tajemství. Co se však stane, když
se všechna naráz jednoho dne
nezadržitelně vynoří na světlo
denní? A přesně to se stane
manželům Adamovi a Beth
a jejich devatenáctileté dceři
Meg. Rodina žije navenek spokojený život, dokud Adamova
náhodná nevěra – Servírka, jaké
klišé! – nespustí sled událostí
s neodvratnými důsledky. A jak
plánovat budoucnost, když se
celá minulost v jednom okamžiku zničehonic převrátí naruby?

SVATBA V CS

První akcí roku 2017 byla
dne 7. 1. 2017 v Centru setkávání svatba
pana Miloslava Štrombacha
a paní Dagmar Sklenářové.
Přejeme vše nejlepší na společné cestě životem.

STŘÍPKY ČASU ROK 1990
V roce 1990 se narodilo 27 občanů, zemřelo 28 občanů.
4. 1. probíhá v Dolní Poustevně podpisová akce za uskutečnění hraničního přechodu mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz.
1. 2. Tímto dnem se stává Centroflor samostatným podnikem.

únor 2017
Velké kriminální případy Jiří Plachý, Ivo Pejčoch
Období první československé
republiky (1918–1938) z pohledu kriminální činnosti a práce
vyšetřovatelů. V této době bylo
vyneseno více než čtyři sta
nejvyšších trestů za kriminální
trestné činy, které pravidelně
plnily první stránky bulvárních
novin, ale i seriózních deníků. Ani fungující parlamentní
demokracie, zaštítěná morální
autoritou T. G. Masaryka, nebyla
překážkou pro různé aféry s konotacemi na nejvyšší politická
místa. Nezůstalo však jen u nich
– v ČSR řádil i mezinárodní organizovaný zločin, od padělání
bankovek až po vraždy a atentáty. Tíživá mezinárodní situace,
kdy republika byla obklopena
téměř samými nepřáteli, také
přála v nebývalé míře špionáži.

23. 2. Po dlouhém odmlčení se dala opět dohromady místní loutková scéna a na své první vystoupení pozvala dospělé obecenstvo.
12. 5. Vyšlo první číslo Poustevenských novin.
19. 5. Volební nesnášenlivost způsobuje, že se v místě strhávají propagační letáky, rozbíjejí skříňky a píší nevkusná hesla na silnicích.
Tato zášť je namířena zejména na letáky a skříňky KSČ.
2. 7. Na základě oznámení o zvýšení cen potravin od 9. 7. nastala panika mezi občany, kteří počali vykupovat vše, co mělo trvanlivější charakter. Z obchodů se ztrácí sůl, cukr, konzervy apod.

Johanka v Zapadálkově Toňa Revajová

Jmenuji se Johanka a tahle
kniha je o mě. O tom, jak jsem
v Zapadálkově nejdřív nikoho
neznala a mojí jedinou kamarádkou byla Klára Bobíková.
A i tu mi malý bráška Samík
roztrhal na malé kousky. Naštěstí jsem se právě tehdy spřátelila
s paní učitelkou a taky s Májou
a její babičkou. A nakonec
i s celou třídou a celým Zapadálkovem. Teda kromě sousedky Motykové, na tu si radši
dávám pozor.

3. 10. Tímto dnem se Německá demokratická a Spolková republika
Německa spojily v jeden stát.
24. 11. Celostátně se konaly volby do místních zastupitelstev, v Dolní
Poustevně nejvíce hlasů získalo OF.
1. 12. V tento den přestal existovat státní podnik Centroflor, rozštěpil se na několik samostatných závodů a středisek.
(čerpáno z místní kroniky psané panem Janem Bednářem)

ÚNOROVÉ PRANOSTIKY
Únor bílý - pole sílí.

STATISTIKA
KNIHOVNY
Městskou knihovnu v loňském
roce navštívilo celkem
1 235 čtenářů a vypůjčilo se
3 635 knih.
Lucie Englerová

VÝSTAVA V CS

Únorová voda - pro pole škoda.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Když větrové na konec února uhodí,
moc obilí se na poli neurodí

Výstava

Co jste mohli vidět
v poustevenské škole –
staré obrazy ze školní půdy
pokračuje do 15. 2. 2017 s tím,
že 15. 2. během úředních hodin
bude pomalu uklízena.

Poustevník
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TURNAJ PŘÍPRAVEK

1.turnaj zimní ligy přípravek o pohár Schrödingerova institutu ve Vilémově ovládl favorit z Dolní Poustevny !!!
Za účasti 7-mi týmů ze Šluknovského výběžku (týmy Šluknova a Jiříkova se omluvily,V.Šenov pro málo hráčů nenastoupil) proběhl 1. turnaj
zimní ligy přípravek do 10-ti let, pod patronací Schrödingerova ústavu.
Hrálo se ve dvou skupinách po 4 resp. 3 celcích (přihlášený V.Šenov nedorazil) a první dva týmy z obou skupin postoupily do semifinále. Ze
skupiny A to byla – D.Poustevna A a Vilémov, ze skupiny B pak – Mikulášovice A a Krásná Lípa. V semifinále proti sobě nastoupily týmy –
D.Poustevny A proti Krásné Lípě a po výsledku 2:2 vyhráli poustevenští
1:0 na penalty a postoupili do finále. Druhou dvojici tvořili borci Vilémova a Mikulášovic A, kde po plichtě 1:1 rozhodovaly také penalty a ty
ovládli lépe domácí a překvapivě poprvé v historii postoupili do finále.
O 3.-4 místo porazil tým Krásné Lípy mužstvo Mikulášovic A 3:1 a finále pak podle očekávání D.Poustevna A po výhře nad Vilémovem 5:2.
Všech sedm týmů obdrželo sladké odměny. Byli zde díky sponzorům
odměněni i nejlepší jednotlivci a sice: nejlepší hráč turnaje – Nafael dos
Santos z Vilémova, nejlepší střelec – Petr Holub z D.Poustevny A (dal
16 gólů !!!) a nejlepší brankář – Matěj Tříško z Mikulášovic A. Celou
akci sponzorovaly – Schrödingerův institut Rumburk a SK Stap Tratec
Vilémov, kterým patří velký dík, neboť díky těmto subjektům si všichni
účastníci odnesli nejen pěkné ceny, ale i skvělé zážitky a všichni se již těší
na další kola, kde se dá očekávat větší účast a tvrdý boj o putovní pohár,
který bude předáván při závěrečném turnaji.

DP A: Hauser - Kramer, Liška, Holub, Bareš
Výsledky: DP A: Lipová
6-0
Holub 5, Kramer
		
Vilémov
7-0
Bareš 4, Holub, vlastní
		
Mikulášovice A 6-0
Bareš, Holub 4, Kramer
Semifinále: D.P. A Krásná Lípa
3-2 pk, Holub, Liška, Bareš (rozh. pk)
Finále: DP A

Vilémov

5-2

Bareš 2, Holub 2, Liška

Nejlepší hráč týmu: F. Bareš

Pořadí týmů po 1. turnaji v součtech pořadí:
1. D.Poustevna A
2. Vilémov
3. Krásná Lípa
4. Mikulášovice A
5. Mikulášovice B
6. Lipová
7. D.Poustevna B
Zimní liga bude pokračovat dle odsouhlaseného rozpisu a sice:
11.2. ve Vilémově (garant V.Šenov), 25.2. ve Šluknově, 11.3. v D.Poustevně,
25.3. v Mikulášovicích (finálový turnaj a celkové vyhodnocení)

BIATLON

V sobotu 28.1. se pod patronací předsedy sportovní komise, který byl
zároveň hlavním a velmi zapáleným pořadatelem, uskutečnil na fotbalovém hřišti závod v biatlonu. Účastníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší tento v poslední době u nás tolik populární sport. Na
výběr byly dvě trasy - kratší se střelbou pouze vestoje a delší se střelbou
vestoje i vleže. Za netrefení terče se běhala trestná kola, vše bylo jako
v opravdovém závodě, jen se neběhalo se zbraní na zádech, vyjma reprezentanta Mongolska, který se odmítal vzdát svého luku. Přítomní
diváci mohli nejen povzbuzovat své favority, běžící v různých převlecích, ale viděli i opravdové závodnice z mikulášovického biatlonového
oddílu. Kromě dospělácké kategorie byla na programu i kategorie dětí.
Na ledovém baru vedle tribuny bylo připraveno občerstvení pro závodníky i diváky. Velký dík patří mikulášovickému biatlonovému oddílu za
zapůjčení vzduchovek a terčů, ostatní potřebné věci k závodu zapůjčil
Turistický oddíl mládeže také z Mikulášovic. Dík patří také Martinovi
Baštovi a Fajňákům za zajištění občerstvení a pomoc s organizací a samozřejmě všem zúčastněným a divákům.
Text: Radek Sádovský
Foto: Tomáš Fúsek

Celkové umístění: 1. místo
Super výkon od všech hráčů → jasné vítězství v turnaji.
DP B: Hauser– Ungr, Kalčík, Šolc, Jírovský
Výsledky:
DP B: Mikulášovice A 0-2
Vilémov B
0-2
Čtvrfinále:
DP B Vilémov

7

0-1 pk

Nejlepší hráč týmu: M.Ungr
Celkové umístění: 7. Místo
Smolná porážka 1-0 s Vilémovem na pokutové kopy naše béčko připravila o postup do semifinále. Škoda. Přesto kluky chválím.

LEDOVÁ PLOCHA

Touto cestou bych chtěl jmenovitě poděkovat především panu
Žifčákovi, Brůnovi, Mitošinkovi a Kopáčkovi, za ochotu a pomoc
při tvorbě ledové plochy. Celý proces probíhal spoustu hodin
i mimo pracovní dobu. Zároveň se omlouvám jejich manželkám
a přítelkyním, že místo společných večerů se svou milou u TV,
v teple domova, trávili večery se starostou v mrazu a s hadicí
v ruce. Pánové, moc vám děkuji!
Robert Holec, starosta

Poustevník
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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

únor 2017

POJEĎTE
S NÁMI
NA TÁBOR
A UŽIJTE SI
PRÁZDNINY
Blíží se pololetí a za chvíli tu máme konec školního
roku. Schrödingerův institut na děti nezapomíná
ani o letních prázdninách
a již nyní připravuje pro
děti pobytové a příměstské
tábory. Nabídku všech akcí
najdete na www.sinstitut.
cz. My jsme pro děti připravili dva tábory v krásné přírodě Jizerských hor
a Máchova kraje. Děti čeká
program plný výletů, her
a zábavy. Nudě nedáme
šanci! Více informací najdete v letáčku a na webových stránkách. Těšíme se
na vás.
Dana Sádovská

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
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