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MALÍŘSKÝ WORKSHOP

Ve dnech 23. a 24. února proběhl v našem Centru setkávání malířský workshop s vynikajícím umělcem, malířem a lektorem Michalem
Janovským. Deset z nás si mohlo vyzkoušet pod jeho vedením, jak se
mezi sebou prolínají syté barvy, které mezi sebou vzájemně komunikují
bez použití štětců. Michalova oblíbená technika je suchý pastel, který ke
své tvorbě používali již i Leonardo da Vinci, Andrea del Santo, Michelangelo a další významní malíři. Byly to právě hrudky a pastel ve dřevě,
kterými jsme přímo svými prsty vytvořili svá díla, která si můžete prohlédnout v Centru setkávání až do 17. března
Milena Záležáková

MŽP spouští pilotní projekt bezúročných
půjček na výměnu kotlů
Ministerstvo životního prostředí umožní obcím a městům v Ústeckém kraji prostřednictvím Státního fondu životního prostředí získat pro
občany tzv. “kotlíkovou“ půjčku na výměnu starého kotle až 200 tis. Kč.
Podmínkou je výměna starého neekologického kotle na uhlí za tepelné
čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel prostřednictvím podání žádosti na příslušné krajské pracoviště k získání dotace
na výměnu tohoto kotle. Tato půjčka k předfinancování výdajů je bezúročná. V rámci této nabídky může žadatel využít i služeb specialisty
na obci, který pomůže nejen se získáním zálohy, ale i příslušné dotace.
Občané, kteří mají zájem o předfinancování výměny kotle (získání kot-

líkové půjčky), ať se obrátí na MěÚ Dolní Poustevna na Ivetu Malou,
tel. 739 067 286, zp@dolnipoustevna.cz k nahlášení předběžného zájmu
o získání této formy financování, případně dalších informací.

MAŠKARNÍ PLES
Maškarní ples hokejisté pořádali již podvanácté v Národním domě
v Dolní Poustevně. Celý bál profesionálně odmoderoval Víťa Bureš ve
spolupráci s ředitelem plesu Michalem Pavlovičem. K tanci a poslechu hrála kapela Proband, o předtančení se postaral soubor z dětského domova v Lipové. Bar fungoval výborně pod vedením šéfbarmanky Kádinky a ostatních pomocníků Renči, Nikči, Dendy a Daniela. Na
klidnou atmosféru plesu dohlížel orlí zrak Mr. Propera alias Zdeňka
Bašty. O krásné fotky se jako vždy postaral Tomáš Fúsek. Technickou
podporu a přípravu plesu opět vzorně zařídil Milan Mitošinka. Hlavní
cenu tomboly, kaňoura, letos vyhrál Tomáš Príhoda. Nejlepší maskou se
stala maska Tydýta Pavláska, ve kterého se proměnil Mirek Beňo. Velký úspěch měla popůlnoční židličkovaná, při které se většina účastníků
dobře bavila. A komu se ještě nechtělo z plesu domů, mohl se do ranních
hodin doladit na diskotéce. Maškarního bálu se zúčastnilo kolem 200
lidí, a je dobrým zjištěním, že každým rokem přibývá stále více masek.
Obrovský dík patří všem sponzorům a hlavně vám všem, kteří jste ples
navštívili. Již se na vás těšíme i příští rok.
HC Kanci Dolní Poustevna, hokejový klub.

DSO LIPOVÁ

8. 2. 2019 proběhlo první povolební zasedání Dobrovolného
svazku obcí Sever (12 obcí z výběžku). Dlouho avizované odstoupení předsedy DSO Michala Majáka, starosty Jiříkova, přineslo
otázku, kdo ho v této funkci nahradí. Na místo předsedy byl jednohlasně navržen a odsouhlasen Robert Holec, starosta města Dolní
Poustevna. Novou účetní byla ustanovena paní Ing. Zděnka Šulcová. Pro město Dolní Poustevna je předsedání DSO velkou ctí.
ZB
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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
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JUBILANTI V LEDNU A ÚNORU
Poslední únorové dopoledne patřilo opět seniorům, kteří v lednu
a únoru oslavili svá životní výročí.
Pozvání přijali: Marie Vacková, Ingeborg Ungrová, Vlasta Englerová,
Libuše Veselá, Renata Chromovská, Willibald Kreibich, Rudolf Kaluba
a Miroslav Galbavý. Jako vždy bylo v zasedací místnosti úřadu nachystáno občerstvení a pan starosta Robert Holec všem poblahopřál, předal
kytice a malý finanční dárek. Gratulace byla také předána paní Janě Bělové, Monice Dittrichové a panu Janu Královi.
Všem přejeme mnoho štěstí a pevné zdraví.
RP

Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
petr3kral@seznam.cz

16. – 17.3.2019
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

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

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!!!

9. – 10.3.2019
MUDr. Šetek Vladislav
Fügnerova 600/12 Děčín I
412 539 310

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

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

INFORMAČNÍ
CENTRUM

ZUBNÍ LÉKAŘ

OZNÁMENÍ
Dne 10. 2. 2019 by oslavil své 70. narozeniny Milan Růžička.
Vzpomínáme na Tebe, Mílo.
bratr a sestry s rodinami

Městský úřad Dolní Poustevna
Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
ve spolupráci s


______akreditovanými laboratořemi________
zajišťuje za zvýhodněnou cenu
ve čtvrtek dne 2.5.2019
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY

• domovní studny

určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden
rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové
zdroje pro individuální.zásobování
mikrobiologický a chemický rozbor
cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru)
radiologický rozbor (radon 222)
cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru)

• veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení,
veřejné studny, školy apod.
krácený rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 1278,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné
úplný rozbor a odběr vzorku
cena bez DPH 8554,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)
evidence objednávek do 26.4.2019 :
Zdeněk Hauser, odbor správy majetku
MěÚ Dolní Poustevna
tel. č. : 412397221, 602195961
e-mail : hauser@dolnipoustevna.cz

odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s.
Úsek zkušebních laboratoří
Geologická 4, 152 00 Praha
tel.: 234 607 322, 234 607 180
e-mail: laboratore@aquatest.cz

23. – 24.3.2019
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12 Děčín I
412 513 989
30. – 31.3.2019
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4 Děčín III
412 511 619
6. – 7.4.2019
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
412 519 622

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 25. 3. 2019 v 17:30
v zasedací místnosti na úřadě.
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Z JEDNÁNÍ ZM V LEDNU
A ÚNORU 2019

ZM na svém jednání dne 28. 1. 2019 projednalo a schválilo:
• podání žádosti a její předfinancování na akci MMR ČR - DT PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, akce „Rekonstrukce komunikace Nádražní“, kdy celkový rozpočet činí
4.983.504,84 Kč vč. DPH (vyhlašovatel MMR ČR, dotace max.
70 %, realizace 11/2019)
• podání žádosti na akci: MMR ČR - DT - OBNOVA DROBNÝCH
SAKRÁLNÍCH STAVEB A HŘBITOVŮ ÚK - PROGRAM
NA ZÁCHRANU A OBNOVU DROBNÝCH PAMÁTEK
A ARCHITEKTURY DOTVÁŘEJÍCÍ KULTURNÍ KRAJINU
ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2019, Akce – „Oprava
památníku padlým vojákům v 1. světové válce“
• podání žádosti na akci: MMR ČR - DT - OBNOVA DROBNÝCH
SAKRÁLNÍCH STAVEB A HŘBITOVŮ ÚK - PROGRAM
NA ZÁCHRANU A OBNOVU DROBNÝCH PAMÁTEK
A ARCHITEKTURY DOTVÁŘEJÍCÍ KULTURNÍ KRAJINU
ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2019, Akce – „Oprava památníku
padlým vojákům v 1. světové válce“, kdy celkový rozpočet činí
215.376,- Kč vč.DPH (dotace 70 %, termín realizace 11/2019)
• podání žádosti na akci: „Podpora mladých tenistů v Dolní Poustevně“, předpokládaný celkový rozpočet cca 182 319,- Kč, požadovaná výše dotace je 125 000,- Kč (realizace 11/2019)
• uspořádat dne 25. 5. 2019 akci Salsanihgt v Národním domě za
cenu 60.000,- Kč
• poskytnutí finančního daru Softballovému oddílu Dolní
Poustevna, North Star, na nákup vybavení a výstroje softballového oddílu ve výši 25.000,- Kč
• uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v přestupkové agendě s městem Rumburk a pověřuje starostu
jejím podpisem
• - ZM schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2019
• - Deklaraci o spolupráci při propagaci a realizaci projektů v roce
2019, uzavřenou mezi Český rozhlas, Čro Sever, Ústí nad Labem
a městem Dolní Poustevna, a pověřuje starostu jejím podpisem
• podání žádosti dotaci na přechod pro chodce v ulici Lobendavská
u společnosti ČEZ (projekt „Oranžový přechod“).
ZM na svém jednání dne 25. 2. 2019 projednalo a schválilo:
• ZM schvaluje podání žádosti a její předfinancování na akci
„Hockey-united.eu 2019/2020“ (předpokládaný celkový rozpočet
je max. 750 000,- Kč, vyhlašovatel: Euroregion Nisa, dotace ve
výši max. 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce,
termín realizace 9/2019-6/2020).
• ZM schvaluje podání žádosti Města Dolní Poustevna do soutěže
„Vesnice roku 2019“ a „Zlaté cihly“ v Programu obnovy venkova (na stavbu Loutkového divadla) a s tím spojenou úhradu poplatku ve výši 2,-Kč za každého občana přihlášené obce (celkem
1774 obyvatel).
• ZM schvaluje podání žádosti a její předfinancování na akci: „Obnova památníku obětem 1. světové války“ (Předpokládaný celkový rozpočet je 215 376,- Kč, vyhlašovatel: Ministerstvo obrany
ČR, dotace ve výši max. 80% skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce, termín realizace v roce 2020).
• ZM schvaluje výsledek veřejné zakázky „Pořízení protipovodňového vybavení IV.“ v rámci projektu „Ukažme vodě hranice“,
č. 100250806, a schvaluje uzavření smlouvy s předkladatelem
nejvýhodnější nabídky na „Pořízení protipovodňového vybavení
IV“ v rámci projektu „Ukažme vodě hranice“, č. 100250806, s firmou REO AMOS spol. s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava –
Třebovice, IČ 427 67 181 - nabídka ve výši 545 155,- Kč bez DPH,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• ZM schvaluje podání žádosti a její předfinancování na akci:
MMR ČR - DT - PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ IN-

•
•

•
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FRASTRUKTURY akce - „Rekonstrukce sportovní haly
v Dolní Poustevně – 1. etapa“, kde celkový rozpočet rekonstrukce sportovní haly je 21 871 644, 95 Kč vč. DPH
(rozpočet 1. etapy v žádosti o dotaci - rekonstrukce spodní části haly vč. sociálního zázemí v návaznosti na dotační podmínky - je 11 503 741, 67 Kč vč. DPH, vyhlašovatel dotačního titulu: MMR ČR, dotace 70 % - max.
5 mil. korun, termín realizace nejpozději do 30. června
2020).
ZM schvaluje nabídku TS Šluknov, spol. s r.o. na opravu přístupového chodníku u čp. 380-2, ul. Vilémovská, Dolní Poustevna,
za cenu 263.326,25 Kč.
ZM schvaluje změnu cen za prodej palivového dřeva v roce
2019:
1/ 800 Kč/1 PRM u listnatého dřeva a 530 Kč/1 PRM u jehličnatého dřeva,
2/ sleva ve výši 500 Kč/5 PRM při samovýrobě na skládce dřeva
města DP,
3/ cena ve výši 363 Kč/1 PRM při samovýrobě v lesích města DP
a na pozemcích města Dolní Poustevna,
4/ sleva ve výši 30% z ceny za 1 PRM při zhoršené kvalitě dřeva
(např. hniloba). PRM se rozumí PRM ROVNANÝ.
ZM schvaluje podání žádosti a její předfinancování na akci:
„MMR ČR DT - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“
akce -„Rekonstrukce 1.stupně ZŠ Dolní Poustevna“ (vyhlašovatel: MMR ČR, dotace 70 %, termín realizace 2019).
ZB

NÁVŠTĚVA MINISTRA
ZDRAVOTNICTVÍ
Na základě iniciativy starostů Šluknovského výběžku a senátora Zbyňka Linharta se 6. 2. 2019 uskutečnila schůzka v kanceláři ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Téma bylo jasné. Stav rumburské nemocnice,
jaké budou další postupy pojišťoven, ministerstva a Krajské zdravotní,
a.s. Prvořadým cílem je záchrana nemocnice v Rumburku a touto schůzí se určily postupné kroky k naplnění tohoto cíle. Pozitivní pro naše
město je to, že ministr přislíbil pomoc při vyjednávání o umožnění přeshraniční péče na klinice v Sebnitz. Byl jsem pověřen vést vyjednávací
skupinu, ve které je ministerstvo, pojišťovny, starosta Sebnitz, ředitelka
sebnitzké kliniky a vybraní starostové z výběžku. První schůzka na toto
téma má byt v průběhu měsíce března. O výsledku vás budu informovat.
Pevně věřím, že podporou Ministerstva zdravotnictví konečně dosáhneme možnost využívat služby této nemocnice.
Robert Holec, starosta města
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KARNEVAL
Haló pane Karnevale, račte dále, račte dále. Stejně letos jako vloni
karneval se pořádal, a to v týdnu od čtvrtého, do osmého února, v naší
školce poustevenské, šašky, drakem vyzdobené. I přes malý počet dětí,
neboť nemoc řádila, byly masky opět krásné a to díky maminkám. Každý si to užíval, potkat jste tu mohli víly, princezny i piráty, také Mášu,
Elzu, kočku, hasiče i Batmany. Každý den jsme tancovali, soutěžili, zpívali, v maskách se tu vyřádili i ti naši dospělí. Karneval jsme zakončili
pohádkou a průvodem, kvůli zimní klouzanici, ale jenom po školce. Za
rok zase potkáme se na maškarní veselici.
AJ
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vá. Soutěž je rozdělena do jednotlivých kategorií podle věku a také podle
toho, zda dotyčný studuje či nestuduje zpěv v základní umělecké škole
(ZUŠ). Každý musel zpívat zpaměti 2 písně, jednu lidovou a jednu umělou. Odborná porota posoudila jednotlivé výkony a vybrala žáky, kteří
postupují do celorepublikového kola v Karlových Varech, které se koná
19. 3. 2019. Matěj Kalčík a Mariana Malá obdrželi krásné 2. místo bez
postupu. Tomáš Jírovský a Adéla Bryndová získali 3. místo a oba postupují do Karlových Varů. Gratulujeme! Poděkování patří i jejich učitelkám, které je na soutěž připravily, Petře Kalčíkové a Veronice Matysové.

Den na Děčínském zámku
V úterý 29. 1. 2019 odjela vlakem 8. třída do Děčína s cílem navštívit tamní zámek a užít si tam zajímavý a poučný den. První akcí bylo
zhlédnutí výstavy – Motýla jsem tu ještě neviděl, která je zapůjčená ze
Židovského muzea v Praze. Pojednává o sbírce 4 500 ks dětských kreseb
z Terezínského ghetta. Obrázky vznikly tajně pod vedením F. D. Braudeisové a měly dětem zpříjemnit chvíle čekání, odloučení od rodiny, smutku, nejistoty, neštěstí. Jedná se o nejrozsáhlejší sbírku tohoto typu na
světě. Výstava byla doprovázena úžasným výkladem kurátorky výstavy
a zakončena vypracováním odpovědí a otázek o výstavě do pracovního
listu. Druhou akcí byl prohlídkový program s názvem Poznáváme historii Děčínského zámku. Program představuje různé aspekty zámeckého
života hravou a srozumitelnou formou. Přenesli jsme se na počátek 19.
století a poznali, že život na zámku nejsou jen hezké šaty a bohaté hostiny, ale také spousta povinností, pravidel a učení. Během programu jsme
plnili nejrůznější úkoly, ve kterých jsme použili nejen všechny smysly,
ale také postřeh, logickou úvahu a samozřejmě i své znalosti. Obě akce
se nám velice líbily a už teď se těšíme na další.
Mgr. Pavel Kramer

PŘEŽIL JSEM DRÁŽĎANY
Titulek, který nese i příběh místního obyvatele Jaroslava Ondráčka, který zpracovali žáci osmé třídy v projektu neziskové organizace
Post Bellum, Příběhy našich sousedů. Měli za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či
dokument o událostech v jejich životě, které zásadně zasáhly a ovlivnily jejich osudy. Od září do února tým osmáků ve složení Linda Luu
Nguyen Thuy, Natálie Karpíšková, Radana Sádovská, Šárka Sádovská,
Vojtěch Vaxmanský zpracovával vzpomínky pana Jaroslava Ondráčka
z Dolní Poustevny. Z jeho poutavého vyprávění o svém životě vybrali
pravděpodobně nejsilnější vzpomínku na rok 1945, kdy britsko-americké letectvo bombardovalo ve dnech 13.–15. února hlavní město
Saska Drážďany. Jeho rodné město. Výsledek své práce prezentovali dne
14. 2. 2019 v Krásné Lípě, kde se konala slavnostní premiéra dokumentů
a reportáží, které natočily a zpracovaly týmy ze základních škol Šluknovska. Hosty byly pamětníci, zástupci Post Bella, představitelé měst, senátor Zbyněk Linhart, zástupci škol a rodiče. Porotou byly vyhlášeny i tři
nejlépe zpracované příběhy. „Náš“ příběh se umístil na krásném třetím
místě. Poděkování patří paní Lucii Syrovátkové, koordinátorce projektu
pro Šluknovsko, vedení města za finanční podporu, bez které bychom
se projektu nemohli zúčastnit, Lucii Englerové za zprostředkování rozhovoru s panem Ondráčkem a v neposlední řadě panu Ondráčkovi za
ochotu podělit se o své vzpomínky. Příběh pana Ondráčka a více o celém projektu naleznete na www.pribehynasichsousedu.cz.
Bc. Dana Tobišková
Touto cestou bych chtěl poděkovat především paní Lucii Syrovátkové,
která vlastní iniciativou dokázala zorganizovat projekt, který vyústil vyhlášením nejlepších prací v Krásné Lípě, kde se Dolní Poustevna umístila na úžasném 3. místě. Díky patří také žákům ZŠ Dolní Poustevna v čele
s paní učitelkou Danou Tobiškovou.
Robert Holec, starosta města

Pěvecké úspěchy našich žáků

Ve čtvrtek 7. února 2019 se konalo v DK Rumburk regionální kolo 24.
ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Naši školu reprezentovali žáci z prvního stupně: Matěj Kalčík, Mariana Malá, Tereza Pavlovičová, a z druhého stupně: Tomáš Jírovský, Adéla Bryndová a Sára Křížo-

AKCE ZŠ V BŘEZNU
5. 3. setkání žáků 3. třídy s německými dětmi v Sebnitz – |Fashing
5. 3. recitační soutěž v Rumburku (Drak)
6. 3. 8. a 9. třída navštíví ve Šluknovském zámku výstavu «Školákem ve válečných letech»
7. 3. soutěž Duha ve Velkém Šenově – hudební a výtvarné kolo
19. 3. divadelní představení pro všechny žáky – Z deníku pradědečka v Centru setkávání
20. 3. Šluknovská liga – basketbal ve Šluknově
21. 3. celoškolní projekt Den knihy
29. 3. Noc s Andersenem – spaní ve škole (akce školní družiny)
3. 4. tematický zájezd do Prahy – Národní divadlo, letiště (pro
žáky 2. stupně)
9. 4. Den otevřených dveří – na 1. stupni tvořivé dílny, na 2. stupni velikonoční jarmark
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ZIMNÍ OLYMPIÁDA
Únorová sněhová nadílka nás velmi potěšila. Mohli jsme uskutečnit
již tradiční Zimní olympiádu pod kostelíkem. Děti ze školní družiny si
vyzkoušely několik olympijských disciplín. Utkaly se v „rychlobruslení
na tácku“, „jízdě na bobech“ a ve velmi oblíbeném „mašérském závodě
psích spřežení“. Během klání si „olympionici“ bohatě užívali povoleného
sladkého dopingu. Ti nejlepší získali diplomy a zaručeně „pravé olympijské medaile“ z Fidorek. S krédem „Citius, Altius, Fortius“ se těšíme na
příští sportovní hry.
vychoatelky ŠD
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probíhat i nadále a budeme se snažit najít kompromis, tak aby byly obě
strany spokojeny.
Nemocnice. S tímto tématem, které je obsahem článku na straně 3,
jsem seznámil i starostu města Sebnitz.
Oslava 5. výročí otevření přeshraničního železničního spojení.
Oslava proběhne 6. 7. 2019 v prostorách perónu nádražní budovy. Přípravy na tuto akci již probíhají.
Schůzka s panem starostou byla opět příjemná a konstruktivní.
Robert Holec, starosta města

DOTACE
Město Dolní Poustevna získalo první dotační tituly.
Naše město získalo z dotačního programu EFEKT, který vyhlašuje
Ministerstvo průmyslu a obchodu, částku 2.000.000,- Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení na území města Dolní Poustevna vč. přilehlých
k.ú. Celkové předpokládané náklady na tuto akci jsou 4.052.292,- Kč
vč. DPH. Realizace proběhne v průběhu roku 2019. Úspora energie po
výměně všech el. výbojek je spočítána na 60 % současných nákladů.

KOTLÍKOVÁ DOTACE
Dne 28. 02. 2019 proběhla informační schůzka pro občany města
v rámci možnosti poskytnutí kotlíkové dotace a případné bezúročné
půjčky od Městského úřadu Dolní Poustevna na zrealizování výměny
stávajícího starého neekologického kotle na uhlí za tepelné čerpadlo,
kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel. Zájem obyvatel byl
značný, bližší informace k dotaci jim poskytl Ing. Luděk Hrnčíř, specialista na revize kotlů, tepelná čerpadla a kotlíkové dotace. Občané,
kteří mají také zájem o předfinancování výměny kotle (získání kotlíkové půjčky až 200 tis.), ať se obrátí na MěÚ Dolní Poustevna na Ivetu
Malou, tel. 739 067 286, zp@dolnipoustevna.cz, k nahlášení předběžného zájmu o získání této formy financování nebo přímo na specialistu
p. Ing. Hrnčíře, který jim s doporučením vhodné topné soustavy do rodinného domu a s realizací případné výměny kotle pomůže.
Iveta Malá

Další dotací je dotace z Ústeckého kraje – Program obnovy venkova,
za obdrženou cenu Bílá stuha, v soutěži Vesnice roku, ve výši 125.000,Kč. Částka bude využita na podporu výuky tenisu v Dolní Poustevně
(antuka, sítě, rakety a především tréninkový podavač míčků).

Iveta Malá

NÁVŠTĚVA STAROSTY SEBNITZ
V úterý 26. 2. 2019 nás navštívil starosta města Sebnitz Mike Ruckh.
Jednalo se o další koordinační schůzku. Témat bylo několik.
Bikepark. V tomto případě nám komplikují projekční práce jak Lesy
ČR, tak Saské lesy, kterým se takovýto zásah do přírody nelíbí. Po zhlédnutí těchto tratí v Novém Městě pod Smrkem jsme přesvědčeni, že to
přírodě neškodí, a městům, nejen Dolní Poustevně, ale i Sebnitz, by to
mělo přinést spoustu pozitivních věcí. Tuto tezi nám potvrdili i zástupci
lesů v okolí Nového Města pod Smrkem. Jednání v této záležitosti budou

INZERCE
Koupím byt 3+1 nebo větší 2+1, případně vyměním za 1+1 v ul.
Komenského (přízemí) + doplatek. Tel.: 725 414 095

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
I chytré ženy
dělají hloupé věci
Pradhán Monica
Tři mladé moderní ženy kolem třicítky považují Ameriku
za svůj domov a shovívavě se
posmívají snaze svých matek
zachovat si hodnoty a tradice své domoviny, z níž musely proti své vůli odejít. Každá
z hrdinek má za sebou určitý
životní úspěch, ale také řadu
zklamání a proher, a právě
určitá životní zkušenost je nutí
zadívat se pozorněji na životy
svých matek. Při společném
setkání si uvědomují odvahu
těchto stárnoucích žen, které
opustily Indii a začínaly
znova v neznámém prostředí,
přizpůsobily se, ale přesto
si uchovaly svou moudrost,
zvyky, tradice. Návrat domů je
pro všechny tři ženy výzvou,
aby se také pokusily postavit
vlastnímu osudu čelem a začít
znovu a lépe. Jednotlivé
kapitoly autorka zpestřuje
uvedením originálních receptů
indické kuchyně.

VÝSTAVA OBRAZŮ
V Centru setkávání je možné do 17. 3. 2019 navštívit výstavu obrazů
Mileny Záležákové a účastníků workshopu s malířem Michalem Janovským. Výstava je přístupná v úředních hodinách Centra setkávání.

Letní dětský tábor

STROJ CASU

mimo školní lavice? Zachrání
je jejich fórky před natěšenými
pěstmi Joshe a jeho nohsledů
z nedalekého tábora Řev &
Kliky? Děsná dvojka nezklame ani ve třetím díle, naopak
přichází s ještě důmyslnějšími
fórky než kdy předtím. Dvojitá porce zábavy zaručena, to
slibujeme na svou fórkařskou
čest!

Termín: 30.6.-13.7. 2019
Hledáme tým odborníků, kteří nám pomohou najít
všechna poztrácená kolečka, matičky a šroubky
a opravit porouchaný stroj, jehož vrak byl objeven
v lesích za osadou Severní.
Všem zúčastněným nabízíme pohodlné ubytování
ve stanech s podsadou, výbornou kuchyni,
spoustu her i tábornických praktik.

Nábor odborníků právě začíná!

Cena: 3300 Kč
Dotazy a přihlášky vyřizuje
Radka Kreibichová
737 946 348
kreira@seznam.cz

www.tabor-sluknov.estranky.cz

Děsná dvojka dělá psí kusy
Baenett Mac
Tentokrát se Miles a Niles ocitnou za branami školy, dočkali
se totiž dlouho očekávaných
prázdnin! Co potká Děsnou
dvojku během fórkaření v zívákovských lesích? A dokážou
si zachovat chladnou hlavu
a svůj humor, i když se střetnou
s ředitelovým synkem Joshem
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Superjídelníček
Havlíček Petr
Pro každého, kdo se zaměřuje na zdravý životní styl, se
stává jídlo alfou a omegou.
Někdo zvládne přechod na
zdravou stravu sám a někdo
potřebuje poradit v podobě
přesného jídelníčku. Pokud si
tedy nevíte rady, jak si sestavit jídlo od snídaně po večeři
a den za dnem, vyzkoušejte
jídelníček, který pro vás připravili Petr Havlíček s Petrou
Lamschovou. „Nesmírně mě
baví vymýšlet zdravé recepty,
které pak v praxi ožívají a hlavně chutnají,“ říká Petra Lamschová a Petr ji doplňuje: „Důležité na tom všem je, že díky
našim receptům všichni zjistí,
že jídlo není jejich nepřítel. Že
nebudou hladovět, budou jíst
a ještě jim to bude chutnat.“
Kromě jídelníčku najdou čtenáři v této knize také praktické
rady, jak si jídelníček sestavit,
z čeho a jak vařit, zkrátka jak
s ním pracovat.
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

březen 2019
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Halový turnaj mladších žáků
– O POHÁR MĚSTA DOLNÍ POUSTEVNA 2. 2. 2019

ně mohli na místě otestovat sportovní hokejové náčiní. Před zápasem
a o přestávkách mezi třetinami změřili mezi sebou síly smíšená mužstva z regionu Drážďany a regionu Ústí nad Labem při sladge-hokejovém utkání. Cílem akce bylo přirozeným (nenuceným) způsobem
(ve spolupráci s Sociální podporou Drážďany e.V. a Svazem tělesně postižených Drážďany e.V.) dát více podpory tělesně postiženému sportu
a napomoct jeho integraci. Tento projekt je, stejně jako ten náš, podporován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj.
Iveta Malá

TURNAJ STARÝCH GARD

ZIMNÍ LIGA

Sestavy: DP/VŠ A: Svobodová – Liška, Kramer, Formánek, Vorel,
Walter
DP/VŠ B: Hauser – Šolc, Ungr, Smělík, Kalčík, Holub, Jírovský
Naše zápasy: DP/VŠ A – Mikulášovice 2 : 1 (Liška, Vorel), - Šluknov
3 : 1 (Vorel 2, Formánek),
- Rumburk B 4 : 0 (Vorel 3, Liška), - Varnsdorf - M 1 : 2 (Formánek),
- Varnsdorf - Ž 2 : 2 (Vorel), - DP/VŠ B 1 : 0 ( Formánek), - Rumburk
A 1 : 2 (Kramer )
DP/VŠ B – Mikulášovice 0 : 0, - Šluknov 3 : 1 (Šolc 2, Jírovský), Rumburk B 1 : 0 (Holub),
- Varnsdorf - M 0 : 2, - Varnsdorf - Ž 0 : 4, - DP/VŠ A 0 : 1, - Rumburk
A 2 : 1 (Holub, Ungr )
Pořadí turnaje: 1. Varnsdorf - Ž
21 bodů
2. Varnsdorf - M
16
3. DP/VŠ A
13
4. DP/VŠ B
10
5. Rumburk A
8
6. Šluknov
5
7. Mikulášovice
4
8. Rumburk B
1
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Jakub Hauser z DP/VŠ B.
Nejlepším spolustřelcem turnaje byl Jiří Vorel z DP/VŠ A s 8 brankami.
Kluky chválíme!!!!
P. Kramer, J. Bareš, Z. Formánek, Z. Hauser

Fotbalový klub Dolní Poustevna vás zve na 22. ročník memoriálu Josefa Horáka v halové kopané starých gard nad 35 let.
Pořadatel: FK Dolní Poustevna a Město Dolní Poustevna.
Místo konání: Sportovní hala v Dolní Poustevně.
Termín: 9. března 2019
Vklad: 800,- Kč (na halu, rozhodčí, ceny apod.).
Přihlášky: lze zasílat na adresu ing. Slavomír Svoboda, Dolní Poustevna, U Kostelíka 398, ekopos@iol.cz - 602437289 a startovné uhradit
na č. ú. - 189282178/0300 nebo se lze přihlásit do 8,30 hod v den turnaje
a současně uhradit startovné.
Základní technická ustanovení:
- hraje se na vlastní nebezpečí - turnaj není pojištěn
- hraje se s koženým středním „líným“, málo odskakujícím míčem
- hraje se podle zjednodušených pravidel pro halovou kopanou (vysvětlivky detailů a event. změn přímo na místě)
- každé mužstvo musí před zahájením turnaje předložit soupisku hráčů s daty jejich narození
- mohou nastoupit pouze hráči narození nejpozději 31. 12. 1984 a starší, v případě protestů jednoho z mužstev, musí hráč předložit jakýkoliv
průkaz totožnosti ke srovnání s uvedením data na soupisce
- pokud se prokáže, že hráč je mladší, prohrává mužstvo kontumačně
to utkání, ve kterém nastoupil, byť třeba jen na jedinou minutu
- hraje se 1 + 4 s hokejovým střídáním neomezeného počtu hráčů
- objektivní rozhodčí a také kvalitní občerstvení pro 6 členů každého
mužstva zajišťuje pořadatel
Systém turnaje: zřejmě každý s každým 1 x 10 minut. Bude však
upřesněno před zahájením turnaje podle počtu přihlášených mužstev.
Zahájení: První zápas bude od 9,00 hodin. Los obdrží každý tým
e-maílem předem, pokud jej uvede na přihlášce.
Bližší informace: ing. Slavomír Svoboda - 602437289.

Přeshraniční sladge-hokejový den
u Dresdner Eislöwen
V rámci akce „Hockey-united.eu 2018/2019“ navštívili účastníci projektu hokejový zápas v EnergieVerbund Aréně v Drážďanech. Celkem 30 lístků obdrželo Město Dolní Poustevna sponzorským darem od Drážďanského svazu postižených, za což mu
patří velký dík. Cílem dne bylo sportovně zainteresované publikum
seznámit s nabídkou a možnostmi sladge-hokejového oddělení mateřského oddílu Eissportclubs Dresden e.V. Lidé s postižením i bez
postižení obdrželi informace o nabídkách (možnostech) a součas-

Za účasti 7 týmů žáčků do 12 let pod patronací Schrödingerova institutu proběhl druhý ze čtyř turnajů populární Zimní ligy mladých
nadějí ve sportovní hale ve Vilémově. Hrálo se 1x9 minut, za příjemné
atmosféry na tribuně, kterou plně obsadili vesměs rodiče a k tomu i pár
zvědavců. Na turnaji jsme nastoupili společně se 3 hráči z V. Šenova,
protože oba týmy byly postiženy marodkou. Do tabulky se výsledek zapsal DP a VŠ byl zkontumován. Byli odměněni i nejlepší jednotlivci,
a sice nejlepší hráč – Stanko Patrik ze Šluknova, nejlepší brankář - Jeništa Viktor z Rumburka, nejlepší střelec – Vorel Jiří z D.Poustevny s 5-ti
góly. Celou akci sponzorovaly – Schrödingerův institut Rumburk a SK
Stap Tratec Vilémov, kterým patří velký dík za skvělou organizaci turnaje a díky těmto subjektům si všichni účastníci odnesli nejen pěkné ceny,
ale i skvělé zážitky a všichni se již těší na pokračování tohoto turnaje,
a sice v sobotu 19.3.2019 opět ve Vilémovské hale.
sestava DP/VŠ: J. Hauser – M. Ungr, J. Vorel, V. Walter, Z. Formánek,
J. Liška
zápasy: DP/VŠ - Rumburk 3-0 (Vorel 2, Formánek), - Mikulášovice
A 2-0 (Vorel 2), - Vilémov/Lipová 1-0 (Ungr), - Šluknov B 1-1 (Walter),
- Mikulášovice B 1-1 (Vorel), - Šluknov A (1-0 Liška)

TRESCAL

Trescal je globální společností poskytující našim zákazníkům kalibrační řešení po celém světě. Máme pobočky ve 22 zemích, které
pracují pro naše zákazníky v automobilovém, leteckém, farmaceutickém a telekomunikačním průmyslu.V České republice má Trescal
s.r.o. kanceláře v Teplicích a v Dolní Poustevně.
Naše společnost hledá kalibranty (metrology) měřících přístrojů.
Pracovní náplň: Kalibrace délkových měřících přístrojů pro strojírenský průmysl. Příprava měřidel ke kalibraci. Provádění měření,
zaznamenávání výsledků měření do programu.
Preference od budoucích zaměstnanců: Úplné střední odborné
s vyučením nebo maturitou. Znalost ve strojírenském směru (měřidel) výhodou ale není podmínkou. Znalost německého jazyka slovem i písmem výhodou. Zájemci o tuto zajímavou nenáročnou práci
nás můžou kontaktovat přes mail christoph.wagner@trescal.com.

AKCE NA BŘEZEN
27. 2. – 17. 3.
16. 3.
18. 3. – 22. 3.
23. 3.

Výstava obrazů v Centru setkávání
Hasičský ples v Národním domě od 20.00 hodin
Jarní burza v Národním domě
Jarní sraz turistů okresu Děčín

Poustevník
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STŘEDNÍ
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ
PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
ŠKOLA TEXTILNÍ
TEXTILNÍ
VE
VE SPOLUPRÁCI
SPOLUPRÁCI SE
SE STAP
STAP a.s.
a.s.
NABÍZÍ
NABÍZÍ JEDINEČNOU
JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST
PŘÍLEŽITOST VZDĚLÁVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ V
V MODERNÍM
MODERNÍM MATURITNÍM
MATURITNÍM OBORU
OBORU SS MOŽNOSTÍ
MOŽNOSTÍ
OKAMŽITÉHO
UPLATNĚNÍ
V
PRAXI
NEBO
DALŠÍHO
STUDIA
NA
VYSOKÝCH
ŠKOLÁCH.
OKAMŽITÉHO UPLATNĚNÍ V PRAXI NEBO DALŠÍHO STUDIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH.
ZNALOSTI
ZNALOSTIJAKO
JAKO3D
3DTISK,
TISK,CAD,
CAD,GRAFIKA
GRAFIKASE
SEV
VŽIVOTĚ
ŽIVOTĚNEZTRATÍ
NEZTRATÍ..
Střední průmyslová školatextilní, Liberec
KONTAKT

Tyršova 1, Liberec, 460 01
studĳní oddělení:
purmova@spstliberec.cz, (+420) 485 110 096
více informací na www.spstliberec.cz
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DESIGN A TECHNOLOGIE TEXTILIÍ
4leté vzdělání s maturitní zkouškou, technicky a graficky zaměřený obor
Obor vzdělávání31-41-M/01Textilnictví

Absolvent školy najde uplatnění na pracovních
pozicích v oblasti výroby, vývoje, obchodu a služeb jako:
designer textilií
laborant pro vývoj a kontrolu textilních materiálů
technolog výroby textilních materiálů
specialista na nákup textilních materiálů
designer interiérů dopravních prostředků
podnikatel v textilní výrobě a obchodu
seřizovač textilních strojů
poradce přípravy textilních výstav a veletrhů

„Firma STAP a. s. Vilémov u Šluknova, by ráda, v rámci výše popsané spolupráce se Střední průmyslovou školou textilní v Liberci, podporovala studenty této školy po dobu jejich studia formou stipendijního programu a následně i nabídla pracovní uplatnění absolventům této školy. Bližší informace: STAP a. s., personální odbor, Gabriela Trojanová, tel.: 412 315 511, mob.: 721 573 728,
e-mail: trojanova@stap.cz, www.stap.cz“.

VETERINÁRNÍ
ORDINACE

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ

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

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

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

ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý 07:00 – 12:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 07:00 – 12:00
Pátek 07:00 – 12:00
Odběry krve (úterý až pátek)
07:00 – 07:30

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

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

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST
Lužická nemocnice
a poliklinika
Lesní 26, Rumburk
tel. 412 332 535
Pondělí – pátek 18:00 – 21:00
So, Ne, svátky 10:00 – 19:00
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• 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/

