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VÝUKA

Výuka českého jazyka na Goethe-Gymnasium v Sebnitz
Jednání, které proběhlo více jak před rokem, tedy 7. března 2017, má
první pozitivní výsledky. Na pracovní schůzce mezi starostou Dolní Poustevny Robertem Holcem a Mikem Ruckem, starostou Sebnitz, se projednávalo mimo jiné téma výuka českého jazyka v Sebnitz. Nyní jsme obdrželi informaci, že ve školním roce 2019/20 bude zahájena výuka češtiny
na Goethe-Gymnasiu v Sebnitz. Tuto zprávu oznámil ředitel gymnasia
pan Andreas Seltmann, státní úřad pro školství a vzdělávání tento záměr
schválil. Český jazyk si studenti gymnasia budou moci od 6. ročníku
vybrat jako svůj druhý volitelný cizí jazyk, alternativně k francouzštině
nebo latině. Do této doby se zde vyučovala ruština, avšak tento jazyk byl
nejméně žádaný. Angličtina, jako první cizí jazyk se zde vyučuje od 5.
třídy. Goethe-Gymnasium se tak stává jednou z mála škol v regionu, kde
je český jazyk zařazen do pravidelného učebního plánu. Nejbližší školy,
kde se český jazyk vyučuje, jsou ve městech Seifhennersdorf a Zittau.
Binacionální gymnasium v Pirně má koncept poněkud jiný. Zde se
němečtí a čeští studenti učí společně. Na toto gymnasium je přijato
pouze 15 nejlepších studentů z každé partnerské země. Na základní škole Rosenstraße v Sebnitz již delší dobu existuje partnerství se základní
školou v Dolní Poustevně, žáci se účastní pravidelných setkání. Žáci si
doposud nemohli prohlubovat získané znalosti, to se však od podzimu
2019 změní, na Goethe-Gymnasiu tato možnost bude.
(zdroj Sächsische Zeitung)

Foto: Helmut Venus

OTEVŘENÍ TURISTICKÉ STEZKY
NOVÁ VÍSKA – Langburkersdorf

Ve čtvrtek 19. dubna jsme po dlouhých přípravách a jednáních slavnostně otevřeli novou turistickou cestu, která propojuje Česko na Nové
Vísce s Německem v Langburkersdorfu. Velmi mile mě překvapil počet nejen našich občanů, kteří se přišli podívat a společně „oslavit“ tuto
událost, všem patří veliký dík. Poděkování patří také Klubu českých turistů, Jiřímu Rakovi, a sousedům z Neustadtu v čele se starostou panem
Petrem Mühlem. Všichni mají velikou zásluhu, že se turistický přechod
podařilo otevřít a turisté mají novou příležitost k dalším zážitkům a našlapaným kilometrům.
Jak důležitá událost to byla, naznačovala i účast politických zástupců,
na naší straně pana senátora Linharta a z německé strany pana Jense
Michela. V neposlední řadě patří dík i Martinu Baštovi a jeho týmu za
občerstvení, které nám připravil.
Robert Holec starosta

VELIKONOČNÍ STROM
I letos děkujeme všem malým a velkým pomocníkům, díky kterým
jsme se všichni mohli těšit z nazdobeného velikonočního stromu. Celkem bylo na stromku 81 vajíček a 15 ostatních symbolů jara.
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

JUBILANTI V DUBNU
V pátek 27. dubna se opět konalo na úřadě v Dolní Poustevně setkání jubilantů. Jako vždy, oslavencům osobně popřál pan starosta Robert Holec,
předal kytice a finanční dárek a všem popřál do dalších let hlavně mnoho
zdraví a spokojenosti. Nechybělo ani občerstvení a malá pozornost.
V dubu oslavili svá životní výročí tito spoluobčané: Petrášová Anna,
Koščová Dagmar, Rejlová Věra, Helthová Irena, Javorovský Jiří, Jírovský
Miroslav, Havlík Václav a Petr Jiří.
RP

Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
petr3kral@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)
Od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018
otevřeno každou sobotu
11:00 – 16:00

LOUTKOVÉ DIVADLO
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

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

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

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
158 – Policie České republiky
155 – Záchranná služba
150 – Hasiči
112 – Jednotné evropské číslo
tísňového volání

místní hasiči
JSDH Dolní Poustevna
412 397 222
velitel JSDH Dolní Poustevna
725 066 526

bezplatná linka čez
800 850 860
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ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý 08:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek 08:00 – 11:30
Prosíme, aby se neobjednaní
pacienti dostavili nejpozději
hodinu před koncem ordinace!!!

ZUBNÍ POHOTOVOST
8. 5. 2018
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
412 519 622

INZERCE
1.

Prodám myčku WHIRLPOOL (14 sad nádobí) ještě v záruce PC:
11.900 Kč, nyní 5.000 Kč.
2. Profesionální odšťavňovač CATLER, v záruce PC. 4.900 Kč, nyní
2.000 Kč.
3. Bazén, průměr 3,60 m, hloubka 90 cm s pískovou filtrací + jako
bonus starší el. sekačka na trávu, cena 1.200 Kč.
Informace na tel. č. 602 890 252

12. – 13. 5. 2018
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129
Děčín IX
412 544 539
19. – 20. 5. 2018
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
412 507 588
26. – 27. 5. 2018
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
412 539 298
2. – 3. 6. 2018
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI
412 535 930

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 28. 5. 2018 v 16:30
v zasedací místnosti na úřadě.
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JARNÍ ÚKLID MĚSTA
V pátek 20. dubna se sešla zhruba stovka pomocníků, kteří se odhodlaně pustili do úklidu zákoutí Dolní a Horní Poustevny, Karlína a Markety. Pozitivní je skutečnost, že oproti loňskému roku bylo nasbíraného
odpadu podstatně méně. Zaslouženou odměnou malým i velkým dobrovolníkům byla grilovaná dobrota. Na toto občerstvení nám finanční
hotovostí přispěl pan Jordan, podnikatel ze sousedního města Sebnitz.
Všem touto cestou ještě jednou děkujeme.
Pavla Sklenářová

ZÁJEZD

Svaz tělesně postižených občanů v České republice, z. s. místní organizace Dolní Poustevna, IČO: 71230386 a Klub důchodců
Pořádá dne 18. 5. 2018 (pátek) zájezd do Jánských Lázní na Stezku
korunami stromů. Odjezd z Dolní Poustevny od autobusové zastávky
Dolní Poustevna střed v 7:30 hodin.
Program zájezdu: Stromová stezka korunami stromů, Globus Liberec.
Cena zájezdu: Pro členy a děti 200 Kč, pro ostatní důchodce 250 Kč,
pro ostatní účastníky 300 Kč.
V ceně je zahrnuto vstupné na Stezku.
Přihlašujte se na telefonní číslo 723 208 526 u paní Florianové.
předsedkyně STP Olga Müllerová

AKCE NA KVĚTEN
HASIČI

Společné cvičení v Gossdorfu 24. 3. 2018
Hasiči z Dolní Poustevny se účastnili společného taktického cvičení,
které se konalo 24. 3. 2018 v Gossdorfu. Cílem cvičení byl společný zásah na zemědělskou budovu s využitím nově pořízené techniky. Hasiči
z Dolní Poustevny zasahovali s novou CAS20 Tatra, která byla pořízena v rámci projektu „Ukažme vodě hranice“. Jednotky si tak vyzkoušely společný zásah, který proběhl bez větších problémů. Po cvičení bylo
pro účastníky připraveno občerstvení.
Jan Diessner

KRÁTCE Z JEDNÁNÍ ZM

Částečný výpis usnesení ZM ze dne 23. dubna 2018.
ZM schválilo:
• podání žádosti o dotaci v rámci pořádání oslav 100. výročí povýšení Dolní Poustevny na město
• podání žádosti o dotaci na vybavení sběrného dvora
• podání žádosti o dotaci na výměnu oken 1. stupně ZŠ Dolní
Poustevna
• příspěvek na hudební výuku dětí z Dolní Poustevny ve výši
25.760,- Kč
• cenovou nabídku na opravu cesty na Marketě
ZM bere na vědomí:
• schválené dotace pro město na akce: Slavnosti města 2018, Aleje
k Filipovu údolí, Asistenti prevence kriminality
• oznámení SÚS o připravované opravě ulice Karlínská
Zuzana Bednářová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu a panu starostovi za kytici, finanční hotovost a příjemné posezení k mým jubilejním narozeninám.
František Klaban
Všem přátelům, sousedům, Vilémovskému chrámovému sboru,
občanům Dolní Poustevny a širokému okolí velice děkuji za projevenou soustrast. Dále děkuji panu starostovi a kněžím za upřímná
a povzbudivá slova. Všem, kteří se přišli rozloučit a položit květinu
našemu drahému dědovi Antonínovi.
Dana Tobišková, manželka s rodinou

12. 5.

Závod ženy na 50 terčů Čtverec

12. 5.

Zkrocení zlé ženy Centrum setkávání vstupné 50 Kč

13. 5.

Krutý král a chuďasové plus 10 let mezi tibetskými nomády
Loutkové divadlo

19. 5.

Severní stopa

20. 5.

Malování na sklo se Simonou Machorkovou Loutkáč 13:00

2. 6.

Den dětí stadion FK DP

2. 6.

Exhibiční utkání FK Dolní Poustevna : SK Slavia Praha
(stará garda) stadion FK DP
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ZLATÝ LIST
Vyhrály jsme! Tuhle radostnou zprávu si holky mohly zakřičet v sobotu 14. 4. 2018 v Ústí nad Labem. Přijely jsme obhajovat 3. místo z loňského roku v krajském kole přírodovědné soutěže „Zlatý list“. Šest týdnů
jsme pilně procvičovaly okruhy z dendrologie, astronomie, geologie,
ekologie atd. Čekala nás trasa u hradu Střekov s 12 stanovišti a silnou
konkurencí 15 družstev. Poctivá příprava se vyplatila! Nechaly jsme za
sebou týmy z přírodovědných kroužků i gymnázií několika „velkých“
měst. Nakonec, po vyhlášení vítězů, byla nejčastější otázka: „Kde je ta
Dolní Poustevna?“ Tým ve složení Anna Kramerová, Adéla Bryndová, Anna Stárková, Aneta Jirásková, Marie Salabová a Marianna Malá
tak postupuje do Národního kola ve Štramberku. Těšíme na červnové
„klání“ s dětmi z celé republiky a na Štramberské uši!
Poustevňačky a vychovatelka Věra Madunická

NOC S ANDERSENEM
I letos jsme se sice v pozdějším termínu, ale přece připojili k celorepublikové akci Noc s Andersenem. V pátek 6. 4. se sešlo 11 předškoláků na večerní nocování v mateřské škole v rámci podpory čtenářské
gramotnosti. Nejprve jsme se společně vypravili do loutkového divadla na pohádku O statečném Honzovi a jednookém drakovi v podání LS Pomněnka. Pohádku s námi zhlédli i žáci z Velkého Šenova.
Po návratu do školky nás čekala příprava večeře, na které se děti aktivně podílely. Letošní ročník byl věnován p. Čapkovi a jeho Povídání
O pejskovi a kočičce, proto jsme si zahráli s dětmi pohádku Jak pejsek
(Jiřka) a kočička (Alenka) vařili dort. Pejsek také pro děti připravil Test
chytrých dětí a společné luštění křížovky. Poté na nás již čekaly postýlky
a četba pohádek. Po snídani z dobrot od maminek se děti rozešly domů
s pamětním listem a malým dárkem. Všichni jsme si noc hezky užili.
Mgr. Jiřina Jirmanová

POCHOD ZA VODNÍKEM ČESÍLKEM
V sobotu 21. 4. proběhl již 21. ročník jarního pochodu pro děti,
který pořádá mateřská škola ve spolupráci s místními organizacemi,
jako jsou rybáři, svaz důchodců a místní sbor dobrovolných hasičů.
Na odměny pro děti přispělo město. Krásné slunečné počasí přilákalo na čtyři desítky dětí v doprovodu rodičů, prarodičů a tet. Na startu
obdržely děti kartičky a vyrobily si první rybičku. Po trase byly připraveny čtyři hry – poznávání zvířátek, co které zvířátko dělá, házení
do kyblíčku či porovnávání klacíků podle velikosti – za pomoc na
kontrolách děkuji žákům 8. třídy. V cíli pak děti plnily další úkoly
– celkem 8. Posledním úkolem bylo odvázat mašličku a přivázat ji
na vodnický klobouk. Poté si každý odnesl malou odměnu, mohl se
povozit na člunu, podívat se na živé kapry, opékat buřtíky, zkrátka
užívat si pohodové dopoledne. Zázemí bylo rybáři pěkně připravené
a všichni jsme odcházeli spokojení. Děkuji všem, kteří se na organizaci podíleli.
Mgr. Jiřina Jirmanová

NEPLECHOVI NA ZAHRADĚ
Pátek 20. 4. byl vyvrcholením týdenního vzdělávacího plánu na téma
„Jak žije les“, oslavili jsme Den Země. Děti se celý týden věnovaly aktivitám o lese, jeho životu, stromům, volně žijícím zvířatům – velkým
i malým. Poznávaly jehličnaté i listnaté stromy, keře a jejich plody, hrály
pohybové hry na zvířátka, malovaly, cvičily si postřeh, zrakové i sluchové vnímání, plnily úkoly na interaktivní tabuli. Poslední den v týdnu byl
věnován ekologii – třídění, péče o les i zvířata, bezpečné chování v lese.
Nakonec se děti zapojily do úklidu naší zahrady, kterou navštívila rodinka Neplechů a zanechala po svojí návštěvě velký nepořádek. A protože
máme šikovné dětičky, které ví, co kam patří, skončil odpad v modrých
nebo žlutých kontejnerech a ostatní odpadky v koši. Odměnou za vykonanou práci byl přípitek dětským šampusem a malá dobrůtka přivezená
na zbrusu novém vozíku.
Mgr. Jiřina Jirmanová

AKCE ZŠ
2. 5.

3. lekce plavání (3. tř., 4. tř. a MŠ)

3. 5.

Mc Donald Cup – postupové kolo

3. 5.

Duha v Dolní Poustevně

7. 5.

ředitelské volno

9. 5.

4. lekce plavání (3. tř., 4. tř. a MŠ)

10. 5.

focení třídních kolektivů

16. 5.

Květinový den (Liga proti rakovině - prodej žlutých kytiček)

16. 5.

5. lekce plavání (3. tř., 4. tř. a MŠ)

22. 5.

Tematický zájezd žáků 2. stupně, Praha – Národní galerie, Mumie

23. 5.

6. lekce plavání (3. tř., 4. tř. a MŠ)

30. 5.

7. lekce plavání (3. tř., 4. tř. a MŠ)

1. 6.

Den dětí
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
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Země ve 30 sekundách
Ganeri Anita
Připravte se na vzrušující výpravu po zázracích naší planety
a prozkoumejte každý centimetr Země. Knížka se věnuje
30 zajímavým tématům, která
by žádnému mladému pozemšťanovi neměla uniknout. Vydejte se k ledovým pólům i do
vyprahlých pouští, do velehor
i podmořských krajin. Poznejte
zázraky přírody a dramata odehrávající se na naší neklidné
planetě - od výkyvů počasí až
k sopečným výbuchům. Spolu
s názornými obrázky představuje tato neotřelá badatelská
příručka ideální zdroj informací pro všechny zvídavé děti.

Tvář mojí dcery
Croft Kathryn
Televizní reportérce Simone
Porterové byla před osmnácti
lety unesena půlroční dcerka
Helena. Byť si Simone, i její
manžel Matt po této obrovské
ráně dokázali postupně znovu vybudovat společný život,
bolest z utrpěné ztráty je nikdy neopustila. Pak se však
po všech těch letech zničehonic objeví mladá žena jménem
Grace a tvrdí, že má o Heleně
informace. Může jí Simone
důvěřovat? A kdo vůbec Grace
je? Dívka zmizí stejně nečekaně, jako se objevila – a Simone
se pouští do zoufalého pátrání.
Čím více se přibližuje k pravdě, tím větší nebezpečí jí hrozí. Před osmnácti lety přišla
o dítě. Přijde při jeho hledání
i o život?

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách města
v sekci Volný čas –
Knihovna.

JARNÍ ZÁVOD NA
75 TERČŮ 2018

Johana s nosem nahoru
Braunová Petra
Myslíte, že dobrodružství
zažívají jen kluci? Kdepak! Na
letním táboře, kam Johanka
jede po skončení první třídy, ji
jedno velké čeká. Zpočátku má
Johanka trochu nos nahoru, ale
hned při první táborové hře jí
spadne hřebínek. Musí dokázat,
že má odvahu i chytrou hlavu,
aby ji oddíl Lvíčat, a nejen ten,
přijal jako prima kamarádku.

DEN PROTI RAKOVINĚ
Poustevenské školy letos opět spojí své síly při akci Český den proti
rakovině. Kytičky jsou nachystané, akce proběhne 16. 5. 2018.

V sobotu 14. dubna se uskutečnil na střelnici Dolní Poustevna
již tradiční jarní závod ve střelbě
na asfaltové terče. Závodu se zúčastnilo 42 střelců, kteří se sjeli
ze všech koutů naší republiky. Jejich počtem jsme byli jako organizátoři závodu mile překvapeni.
Z pětasedmdesáti možných zásahů se umístili na prvních třech
místech střelci s celkovým počtem
třiasedmdesáti zásahů. Střelci
kvitovali nejen příjemné prostředí
a střelecké zázemí, ale také skvělou
kuchyni. Závodníci se již nyní těší
na další střelby, i když je naše
město pro některé z nich celkem
vzdálené. Dolní Poustevnu a naši
střelnici objevují stále noví myslivci a střelci.
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Mc Donald´s Cup aneb sedm statečných
vybojovalo postup

Dne 25. 4. 2018 se uskutečnilo v Chřibské okrskové kolo skupiny Sever v pořadí již 21. ročníku McDonald´s cupu. Tohoto kola se zúčastnili
po delší odmlce i žáci naší školy, a to v kategorii 1. – 3. třída. Spolu s našimi žáky odehráli turnaj jejich vrstevníci z dalších 5 škol, převážně ze
severu Děčínska. Na tento turnaj bylo nominováno celkem 10 dětí z 1.
– 3. třídy, skutečně tento turnaj odehrálo 7 dětí. Turnaj se hrál systémem
každý s každým po dobu 12 minut na polovinu fotbalového hřiště, tj. za
zcela shodného systému jako žáci 4. – 5. ročníků. Po příjezdu na místo
turnaje, porovnání počtu dětí z jednotlivých škol a vyspělosti mnoha
zúčastněných hráčů, jsme si žádné postupové ambice nedělali. Jak jsem
již zmínil, turnaj jsme odehráli v celkovém počtu 7 dětí, což při systému
7 + 1 znamená, že jsme do každého zápasu nastoupili oslabeni o 1 hráče.
V rámci turnaje jsme odehráli níže uvedené zápasy:
ZŠ a MŠ D.P. – ZŠ U Nemocnice Rumburk 0 – 2- vyrovnaný zápas,
druhý gól padl těsně před konečným hvizdem,
ZŠ a MŠ D.P. – ZŠ E. Beneše Varnsdorf 0 – 5- utkání odehrané ihned
po prvním zápase, ke konci již evidentní únava, která se podepsala na
celkovém skóre,
ZŠ a MŠ D.P. – ZŠ Jiříkov 1 – 6 (branka Štěpán Kerbl) - zápas hraný
mimo turnaj z důvodu účasti starších žáků, naši proti starším hráčům
bojovali,
ZŠ a MŠ D.P. – ZŠ Velký Šenov 2 – 1 (branky Matěj Kalčík, Štěpán
Kerbl) - opět hrajeme dva zápasy za sebou, ale naší bojují a zaslouženě
poráží vrstevníky z Velkého Šenova
ZŠ a MŠ D.P. – ZŠ Chřibská 0 – 2 - poslední náš zápas turnaje, z naší
strany odehrán bojovně a se ctí, druhý gól soupeře padl těsně před závěrečným hvizdem.
Na turnaji jsme odehráli celkem pět sportovních zápasů. Do konečné
tabulky turnaje se počítala pouze čtyři sportovní klání mimo zápasu se
ZŠ Jiříkov. Získali jsme celkem 3 body se skórem 2 : 10 a skončili jsme
na postupovém čtvrtém místě.
Naši školu reprezentovali tito žáci : 1. třída – Jan Čácha, Štěpán Ungr,
Sam Bureš , 2. třída – Matěj Kalčík, Tomáš Vhu, Štěpán Kerbl , 3. třída
– Adéla Hauserová
Turnaj jsme celý odehráli oslabeni o 1 hráče v poli bez možnosti
střídání. Naši bojovali, nedali se, a velice důležitý zápas a postupové
místo zvládli. Chválíme všechny hráče za předvedenou bojovnost.
Výsledkem jejich odvedeného výkonu je postup do okresního finále do
Markvartic, který se bude konat dne 3.5.2018. Chlapci a Adélo, děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.
Zdeněk Hauser, Robert Holec

MLADŠÍ ŽÁCI

TJ Spartak Boletice n.L/MSK Benešov n.Pl. – FK Dolní Poustevna
6 : 3 (poločas: 4 : 2)
neděle 15.4.2018 od 15.00 hod., 10. kolo soutěže mladších žáků, rozhodčí: O. Kadora, diváků: 30
sestava: Hauser, Ungr, Liška, Jírovský, Kramer, Barák, Chalánek,
Holub, připraven: Šolc, Kalčík, Vaxmanský, branky: Holub, Barák 2

FK ČESKÁ KAMENICE – FK DOLNÍ POUSTEVNA
2 : 17 (poločas: 1 : 7)
sobota 21. 4. 2018 od 10.00 hod., 11. kolo soutěže mladších žáků, rozhodčí: L. Hartig, diváků: 30
sestava: J. Hauser, M. Ungr, F. Bareš, J. Liška, A. Chalánek, J. Kramer,
J. Barák, P. Holub
připraven: M. Šolc, M. Vaxmanský, chyběl: Kalčík, Jírovský
branky: Holub 4, Barák 1, Chalánek 9, Kramer 2, Liška 1
Pavel Kramer

Otvírák – Männertag 2018
Relax klub & Marina bar a HC Kanci Dolní Poustevna pořádají
v Beach clubu Marina bar 10. 5. 2018 od 13 hodin Otvírák – Mänertag 2018. Zahájení sezóny, zprovoznění osvětleného pískového kurtu na
PLÁŽÁK (Beach Volleyball), antukového hřiště na NOHEJBAL (Fußballtenis), bazénu, grilcentra,
plážového baru vodou chlazeného, posilovny, sauny. V případě nepřízně počasí se akce přesouvá na nejbližší možný termín. Akce slouží pro
nábor nových členů HCK, kteří pak mohou zdarma využívat Beach club
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Marina bar k tréninkovým účelům. Kontakty: +420 412397145, +420
606248534, +420 602335299 – Zdenek. Email: zdenekbasta@email.cz.
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Poustevník

květen 2018

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
11.30 – 12.30 lékař
Út - 13 – 15 sestra
PORADNA ZŮSTÁVÁ V PONDĚLÍ 8-9 HOD., POPŘÍPADĚ
K LÉKAŘI DLE DOMLUVY.

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