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Přihlášení k trvalému pobytu nemůžeme odmítnout Veřejná zasedání:

Do Dolní Poustevny se od začátku roku nově přistěhovalo několik desítek sociálně slabých rodin.
Poskytovat ubytování sociálně
slabým se stalo pro některé majitelé
nemovitostí, a to i v našem městě,
výhodným podnikáním. Odpovědnost za příval nových občanů
nesou ve většině případů tito majitelé nemovitostí. Bohužel pracovních příležitostí v našem městě ne-

přibývá, ale počet lidí bez práce
naopak výrazně narůstá.
Ze zákona nelze nikomu odmítnout možnost přihlásit se k trvalému pobytu, pokud jsou splněny
zákonem dané náležitosti, jako je
například doložení dokladu
opravňujícího k užívání bytu nebo
domu anebo pokud občan tento
doklad nevlastní, postačí k ohlášce
změny trvalého pobytu pouze sou-

Vlak z Dolní Poustevny do Sebnitz
má poprvé vyjet v červnu 2014

Zdroj: SeveročeskýDeník.cz

Příprava železničního spojení Sebnitz – Dolní Poustevna postoupila do finále. Ústecký kraj a německá VVO mají vytvořený
společný koncept železniční linky Děčín – Bad Schandau – Sebnitz –
Dolní Poustevna – Šluknov – Rumburk.

Dopravou je pověřen dopravce
vybraný Ústeckým krajem (České
dráhy), který bude provoz zabez-

pečovat ve spolupráci s dopravcem
DB Regio.
"Předpokládané zahájení provozu společné železniční linky bude
v polovině letošního roku (přesný
termín ještě není znám, pravděpodobně 15. 6. 2014) v rozsahu 8 párů spojů v celé trase Děčín –
Sebnitz – Rumburk," sdělila krajská mluvčí Magdalena Hanáčková.
Na lince budou platit tarifní
pravidla pro vnitrostátní úseky
obou zemí a místní přeshraniční
styk. Provoz budou zajišťovat
motorové jednotky Desiro, které si
ČD zapůjčí od DB Regio.
"Personál dopravce ČD bude
zajišťovat veškeré úkony na lince,
tedy včetně odbavování nejen na
českém, ale i na německém úseku
dle německých předpisů," dodala
krajská mluvčí.

hlas oprávněné osoby. V případě,
že k nám na evidenci obyvatel přijde majitel nemovitosti s kýmkoliv,
koho si chce do svého domu přihlásit, je to čistě jeho soukromá záležitost a ze zákona nemají obce
pravomoc mu toto ohlášení k trvalému pobytu odmítnout.
Tato situace nám rozhodně není
lhostejná a snažíme se s majiteli
nemovitostí jednat. Chceme, aby
nám objasnili výhody z tohoto systému, ale hlavně aby si sami uvědomili svou morální odpovědnost
vůči ostatním spoluobčanům Dolní
Poustevny.
Ing. Miroslav Jemelka
starosta města

Zastupitelstvo města
Dolní Poustevna

se koná
ve středu 23. dubna 2014
od 17:30 hodin
v zasedací místnosti
MěÚ Dolní Poustevna

•
Osadní výbor

pro Horní Poustevnu
se koná
v úterý 6. května 2014
od 17:00 hodin
v restauraci u Fišarů
v Horní Poustevně

Opět otevřena veterinární ordinace
Od dubna bude opět v provozu
veterinární ordinace v Dolní Poustevně. Prostory ordinace zůstanou
zachovány původní a to v ulici Komenského čp. 409 (bývalý výměník
u bytovky nad školou). Město se
dohodlo s novým veterinářem Václavem Žáčkem, který se bude
v Poustevně střídat s paní veterinářkou Nevrlou. Dále se také mění
ordinační doba, a to na každou sobotu od 14:30 do 15:30 hodin.
Veterináři ordinují také ve
Varnsdorfu, Rumburku a ve Šluk-

nově. Provádí léčebnou a preventivní činnost u malých a drobných
zvířat, nabízí možnost návštěvy
u majitele. Dále provádí ošetření
hospodářských zvířat a koní v terénu, včetně chirurgických zákroků.
Disponují mobilním RTG a sonografickým přístrojem.
Více informací naleznete na
www.mvdr-ruburk.webnode.cz.
Kontakty na doktory:
MVDr. V. Žáček - tel.: 602 441 779
MVDr. A. Nevrlá - tel.: 731 107 987
e-mail: vetrbk@seznam.cz

Zastupitelé schválili finanční
příspěvky pro místní organizace
Na březnovém zasedání zastupitelé města odsouhlasili přerozdělení půl milionové částky na jednotlivé spolky a organizace působící v Dolní Poustevně. Peníze jsou
vázané na tento rok 2014 a určené
na zájmovou činnost organizací a
na jimi připravované akce, jako tomu bylo i v loňském roce. Celkový
požadavek organizací na finanční
příspěvek od města se v tomto roce
vyšplhal k částce 1 243 079 Kč. Organizace ve svých žádostech o příspěvky deklarovali vlastní podíl
v celkové výši 636 720 Kč. Na základě podaných žádostí zasedla
v březnu výběrová komise, ve
složení zástupců z Kulturně školské komise, Sportovní komise a vedení města, která se podrobně zabývala a vyhodnocovala jednotlivě

každý požadavek. Výsledkem bylo
nutné ponížení dotace všem organizacím. Podmínky čerpání příspěvků zůstávají stejné. Tzn., že
proplacení proběhne až po realizaci
akce a to na základě vyplněného
formuláře pro vyúčtování příspěvku a doložení kopií finančních dokladů (např. faktur, paragonů
apod.).
Organizacemi, které letos žádali, jsou: Klub českých turistů
Dolní Poustevna, Myslivecké sdružení Skřivánčí vrch, Myslivecké
sdružení Jezevec Poustevna, občanské sdružení Čtverec, Baby
Club Krteček, Tělovýchovná jednota Dolní Poustevna, HC Kanci,
Fotbalový klub Dolní Poustevna,
Český rybářský svaz MO Dolní
Poustevna.
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V dubnu 2014 oslaví své
životní jubileum
UČEŇ Karel – 55 let
NEJEDLÁ Josefína – 60 let
HORÁK Zbyněk – 60 let
KUČERA Miloslav – 65 let
ZIRMOVÁ Hana – 65 let
GÁLÍK Jaroslav – 65 let
HESS Josef – 65 let
KOBLIHA Robert – 75 let
KOHUTOVÁ Marta – 75 let
CEPLECHOVÁ Květa – 75 let
JÍROVSKÝ Miroslav – 76 let
JAVOROVSKÝ Jiří – 78 let
HELTHOVÁ Irena – 83 let
PETRÁŠOVÁ Anna – 83 let
KUCHAŘOVÁ Isolda – 89 let
Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus
do dalších let.

Znovu žádáme občany, kteří si nepřejí, aby
jejich jméno figurovalo v pravidelně
zveřejňovaných seznamech, aby tuto
skutečnost nahlásili nejpozději do data
uzávěrky na evidenci obyvatel.

Narodila se:

Jitka PECHOVSKÁ

Navždy nás opustili:

Luděk VANÍČEK - 57 let
Ilona REJZKOVÁ - 92 let

PODĚKOVÁNÍ
• Děkuji Městu Dolní Poustevna za
finanční dar k mému životnímu
jubileu a za milou osobní návštěvu pana starosty Ing. Miroslava
Jemelky a paní Hany Lencové.
Miroslav Galbavý

SVOZY ODPADŮ
Objemný a elektroodpad

sobota 5. dubna, 19. dubna
a 3. května
od 10 do 12 hodin

Pytle na tříděný odpad
pondělí 14. a 28. dubna
Domovní odpad

týdenní vývoz - každé úterý
14ti denní - 15. a 29. dubna
měsíční - 6. května

Poslední svoz na zimní známky se
uskuteční v úterý 29. 4. 2014!
Od května platí nové letní známky.

Výběrové řízení na svoz odpadů
vyhrála firma EKO servis Varnsdorf
V březnu proběhlo výběrové
řízení na svoz odpadů, které vyhrála stávající svozová firma EKO
servis Varnsdorf. I když bylo osloveno celkem 5 firem a výběrové
řízení bylo zveřejněno standardním
způsobem na profilu zadavatele,
své nabídky podaly pouze dvě firmy
a to firma AVE CZ odpadové hos-

podářství, s.r.o. a firma EKO servis
Varnsdorf, s.r.o., která nabídla své
služby městu za výhodnější ceny.
Tímto svoz komunálních odpadů z našeho města a současný
známkový systém pro občany zůstává zachován a ceny na nové letní
období budou ve stejné výši jako na
podzim loňského roku.

Prodej letních známek na odpadové nádoby
Do konce měsíce DUBNA jsou
v platnosti zimní známky na odpadové nádoby. Nové známky na letní
období budou k prodeji od středy
23. dubna v pokladně městského
úřadu (u paní Bednářové). Ceny

letních známek zůstávají stejné.
Nádoba 120 l s vývozem 1 x týdně
vás přijde na 1.330 Kč, čtrnáctidenní na 700 Kč a měsíční na 470
Kč. Bílé odpadové PE pytle zakoupíte stále za 65 Kč.

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České
republiky konat ve dnech 23. - 24.
května 2014. V pátek 23. května
2014 se bude hlasovat od 14:00 do
22:00 hodin a v sobotu 24. května
2014 se bude hlasovat od 8:00 do
14:00 hodin.
Voliči hlasují na území města
Dolní Poustevna ve dvou stálých
volebních okrscích. První okrsek je
pro Dolní Poustevnu a druhý pro
Horní Poustevnu, Marketu, Karlín
a Novou Vísku. Seznam voličů pro
volby do Evropského parlamentu
vede Městský úřad Dolní Poustev-

na - evidence obyvatel, kde lze také
požádat o vydání voličského průkazu.
Žádost o voličský průkaz musí
být podána a nebo úřadu doručena
nejpozději 15 dnů přede dnem konání voleb, tj. ve čtvrtek 8. května
a to do 15:30 hodin. V případě podání poštou, musí být však tato žádost opatřena úředně ověřeným
podpisem voliče.
Bližší informace k volbám do
Evropského parlamentu naleznete
na úřední desce městského úřadu
a také na webových stránkách
města nebo Ministerstva vnitra ČR.

Opět proběhla humanitární sbírka
pro Diakonii Broumov
Od 11. do 14. března proběhla
v prostorách klubovny Svazu tělesně postižených (neboli v klubu
důchodců) humanitární sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov. Do sbírky přispělo celkem
15 místních obyvatel, 7 z okolí
a i charita Lipová. Nashromáždilo
se celkem 40 krabic a 45 pytlů
převážně s oblečením. Odevzdaný
materiál je v Broumově tříděn a
předán potřebným.

Radnice i sdružení Diakonie
Broumov děkují všem, kteří se do
této humanitární sbírky, která se již
v našem městě stala tradicí, zapojili. Poděkování si zaslouží i členky
klubu, které dobrovolně tuto sbírku
zajišťovaly a to konkrétně paní
Müllerová, paní Šimanovská, paní
Koldová a paní Krauseová.
Další humanitární sbírka se
uskuteční opět na podzim tohoto
roku.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
sobota 26. dubna 2014

Mezi tyto nebezpečné odpady můžeme zařadit:

Oleje motorové, potravinářské, barvy, lepidla, rozpouštědla, zářivky,
plechovky od barev, mastné hadry, akumulátory, baterie, pneumatiky
z osobních aut /bez disků/
Odpad, který není uveden v tomto seznamu nebude odvážen.
Nutná osobní předávka! Navážení odpadu bude možné až od dané
hodiny svozu.
Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční z těchto stanovišť:
8,00 – 8,15 hod Horní Poustevna - odbočka na Karlín, u čerpací stanice JRP
8,20 – 8,55 hod Dolní Poustevna - před bývalou sběrnou druhotných surovin
9,00 – 9,15 hod Dolní Poustevna - U Letadla, před čp. 1

duben 2014
KRÁTCE
• Místní poplatek ze psů je splatný
do 30. června a činí 200 Kč.

• Od dubna má Město Dolní

Poustevna zaměstnané 4 nové
pracovníky na VPP.

• Avizovaná výstava "Práce žáků

chráněné dílny", která se měla
uskutečnit od 2. do 28. dubna
v Centru setkávání, nebude.

• Svátky v sousedním Německu
jsou: pátek 18. dubna, pondělí
21. dubna a čtvrtek 1. května.
• Kanalizace a čistírna odpadních vod není v současné
době zatím zkolaudována a čeká na zahájení zkušebního
provozu. Přepoklad kolaudace
je konec dubna až května.

NABÍDKA PRÁCE

TRATEC – CS, s.r.o, Brtnická 57,
407 78 Velký Šenov nabízí práci:
• Technolog řadění
• Technolog kovovýroby
• Obsluha CNC dřevo
• Obsluha CNC kovo
• Obsluha CNC ohraňovací lis
• Svářeč; Konstruktér
Kontaktní osoba: Věra Barochová
tel.: 412 315 419

Další zajímavé nabídky práce a brigády najdete také na Facebooku Práce ve Šluknovském výběžku.

INZERCE
Cestovní agentura Ing. Špačka:
Poslední volná místa!
CHORVATSKO, ostrov Pag. kemp
Strško, v termínu 12.-22. září 2014
(11 dní), odjezd z Dolní Poustevny,
Ubytování v mobilhomech s vlastním
soc. zařízením za 3.100 Kč a nebo
v bungalovech za 2.800 Kč (dospělý
ještě + 360 Kč za místní taxu). V ceně
je doprava, pobyt a služby delegáta.
Lze si i objednat polopenzi.
Přihlášky do 15. dubna!
V nabídce máme řadu dalších míst
v Chorvatsku i Itálii po celou sezonu.
Bližší informace lze získat každý čtvrtek od 10:30 do 17:00 hod.
Kontakt:
Ing. Pavel Špaček, Karlínská 212,
Dolní Poustevna, tel.: 604 995 891,
e-mail: spacek2411@seznam.cz
Autodoprava a cestovní agentura
Jaromír Hlávka:
Jarní PAŘÍŽ, 7.-11. května, 2x nocleh, průvodce, več. proch. a proj. lodí., cena 4.490 Kč.
BULHARSKO Pomorie, 11 dní
u moře, doprava od 3.490 Kč,
ubyt. v soukr. 2.000 Kč, děti sleva .
AD Hlávka, 407 21 Č. Kamenice,
Sládkova 773, tel. 602 231 498,
www.hlavkabus.cz
hlavka.bus@seznam.cz
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Z bloku policie Upřesnění k odběru palivového dřeva

Kontroly rekreačních objektů

V severní části Děčínska v uplynulých dnech proběhly kontroly
během nočních hodin. Policisté
z obvodního oddělení Velký Šenov
za vydatné pomoci kolegů ze speciální pořádkové jednotky procházeli
oblastmi Šluknovska. Během
kontrol ve Velkém Šenově, Mikulášovicích, Lobendavě, Dolní i Horní
Poustevně nebyl odhalen pohyb
podezřelých osob. Majitelé kontrolovaných objektů tak mohou
u svých dveří nalézt kartičku s informací o provedené kontrole.
Kontroly rekreačních oblastí budou
probíhat v nepravidelných intervalech i nadále.

Policisté zabavovali konopí
V jednom z objektů v Dolní
Poustevně nalezli pracovníci distribuční společnosti neschválený
přívod energie. Jak se posléze
ukázalo, nelegální odběr elektřiny
souvisel s pěstírnou konopí, která
byla rumburskými policisty nalezena v ulici K Rybníku v Horní
Poustevně dne 17. března 2014 na
základě schválené domovní prohlídky. V souvislosti s provedenou
kontrolou objektu se policistům
podařilo zajistit přes sedm stovek
rostlin konopí a technické zařízení.
Během domovní prohlídky byla zadržena jedna osoba asijského původu, která si následujícího dne od
rumburských policistů vyslechla
obvinění z přečinu nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými
a psychotropními látkami. Na obviněného muže byla uvalena vazba.
Policisté tak únorovou událost
prověřují i s ohledem na přečin
krádeže.

Občané Města Dolní Poustevna, kteří mají zájem o prodej palivového
dřeva z městských lesů, se mohou přihlásit na městském úřadě, kde budou
zapsáni do pořadníku a jejich požadavky budou postupně vyřizovány. Palivové dřevo bude občanům, kteří budou zapsáni do 15. 5. 2014
v pořadníku, dovezeno do místa bydliště. Po tomto termínu bude dřevo
uskladněno na deponii u technických služeb (firmy KM NEZMAR), odkud
již bude prodáváno bez dopravy. To znamená, že občané, kteří si koupí
dřevo z deponie si budou muset obstarat vlastní dopravu. Palivové dřevo
bude prodáváno za následující ceny:
Jehličnaté dřevo (měkké):
Listnaté dřevo (tvrdé):

590,- Kč/PRM (za prostorový metr)
690,- Kč/PRM (za prostorový metr)

Zájemci o těžební zbytky (klest a dřevo do průměru 7 cm) si mohou tyto
zbytky z městských lesů brát bezúplatně, avšak vždy po dohodě s odborným lesním hospodářem panem Martinem Weinerem (737 276 975),
který jim osobně určí konkrétní místo, kde je možné zbytky odebírat, současně však bude o tomto odběru informována správa majetku města.

Pečovatelská služba Šluknovska

rozšířila působnost o středisko Dolní Poustevna
Kontaktní místo je umístěno v budově bývalého ředitelství Centrofloru
v Dolní Poustevně, dnes firma KM Nezmar!
Středisko Dolní Poustevna nabízí a zajišťuje terénní pečovatelskou
službu v obcích: Dolní Poustevna, Vilémov, Mikulášovice, Velký Šenov,
Lipová a Lobendava.

Naše sociální služby zahrnují:
•
•
•
•
•
•
•

Poskytování stravy a ubytování
Sociální poradenství
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Kontakty:
Vedoucí pečovatelské služby

Břetislav Moravec

mobil: +420 734 346 254
e-mail: moravec@ddfilipov.cz

Terénní pracovnice peč. služby
pro středisko Dolní Poustevna

Jitka Nedvědová

mobil: +420 723 345 085
nedvedova.jitka@seznam.cz

duben 2014
ZASTUPITELSTVO
M Ě S TA
ZM V ÚNORU SCHVÁLILO:
• pronájem pozemků p.p.č. 430/32

a p.p.č. 330/16 v k.ú. D.P.
• prodej části p.p.č. 68/2 v k.ú. D.P.
• přidělení pokoje na ubytovně
čp. 22 (svobodárna)
• odkup p.p.č. 200/1, p.p.č. 200/4
a p.p.č. 532/4 vše v k.ú. D.P.
• přijetí revolvingového úvěru
• poskytnout finanční příspěvek
pro FK D.P.
• předsedu finančního výboru Jitku Nedvědovou
• finanční příspěvek na bruslení
dětí ve výši 8.000,- Kč
• skutečnou cenu tepla na rok 2013
ve výši 401,56 Kč
• odprodej členských práv k bytu
č. 23/411 v D.P. a rozložení celé
kupní ceny na dobu 10 let
• vyhlášení poptávkového řízení na
zpracování Lesního hospodářského plánu pro město
Dolní Poustevna
zodpovídá: M. Weiner, OLH
• udělení souhlasu pro MO ČRS
Dolní Poustevna k legalizaci stavby "Líheň" na p.p.č. 401/1 k.ú.
D.P.

ZM VZALO NA VĚDOMÍ:
• zápis ze zasedání osadního výboru pro Horní Poustevnu
• výsledek vyhodnocení akce
"Karlínský rybník"
• informaci o připravovaném
otevření železničního přejezdu
• informaci o nabídce SŽDC k
nádražní budově

Úplné znění Usnesení ZM
naleznete na úřední desce a nebo
na www.dolnipoustevna.cz

ANKETA: Navštěvuješ často T-Club? Co tě sem nejvíc láká a co bys tu zlepšil(a)?

Lucka, 13 let

Adam, 14 let

Ondra, 11 let

Tereza, 16 let

Do T-Clubu chodím skoro každé
úterý a čtvrtek. Nejvíc asi na fotbálek a taky si tu mohu povídat s kamarády a nemusím být venku, když
je tam zima. Jen bych sem dala víc
her a ping-pong.

Jsem tu často. Vím, že tu budou
kamarádi a taky sem rád chodím
hrát fotbálek. Pořídil bych sem
ještě ping-pong.

Chodím sem často. Nejvíc mě to
sem láká za kamarády. Mohu tu
hrát hry a nebo být na počítači.
Hokej a fotbálek, ty jsou taky fajn!
Asi bych nic nezlepšoval, takto mi
to vyhovuje. Je to tu fajn a dobrý.

Ano, chodím sem často. Na fotbálek, můžu si tady sednout s holkami
a dát si čaj, když je venku zima. Asi
bych byla pro, aby byl T-Club
otevřen i v jiné dny a otevřen delší
dobu, abychom tu mohli být déle.
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Ze života školy...

Aktuální informace o škole
neleznete také na webu

http://zsdpou.propojenaskola.cz/

duben 2014

DEN KNIHY na prvním stupni

Text: Mgr. Věra Třešňáková

V rámci Měsíce knihy se v úterý
11. března na I. stupni uskutečnil
projektový „Den knihy“, který byl
rozdělen na dvě části. První část
strávili žáci i učitelé ve svých třídách, kde se věnovali danému tématu (tedy knihám) v různých
podobách a z různých pohledů.
Došlo tak nejen na základní pojmy - význam knih, péče o knihy,
knihovna, spisovatel, básník, ilustrátor, báseň, pohádka, bajka, povídka, komiks,…, ale také na výrobu záložek do knihy, ilustrace ke

knize, tvoření rýmů, hře na básníky, tvoření pohádkových dvojic,
apod..
Druhá část projektu byla věnována setkání se spisovatelem,
ilustrátorem, komiksovým kreslířem a scénáristou Vojtěchem
Juríkem (vystupujícím pod pseudonymem Vhrsti). Po krátkém představení své tvorby vyprávěl dětem
pohádku, kterou doprovodil
krásnými ilustracemi. Žáci tak byli
přímo svědky toho, jak ilustrace
vznikají a aktivně se mohli podílet

na tom, co na obrázcích bude.
Vzniklé ilustrace dětem věnoval jako obří omalovánky, které následně
budou zdobit chodbu školy.
Po závěrečném rozloučení si
žáci mohli v klidu prohlédnout vystavené autorovy knihy (např. Už se
nebojím tmy, Prázdniny v nebi,
Tajemství sněhových vloček) a knihy, které ilustroval (např. Pekelná
třída, Přehršle pohádek a Pověstí
z Čech, Moravy a Slezska, Půl kopy
do kopy pohádek a pověstí z celých
Čech).

K. Světlé a i B. Němcové. Dozvěděli
se zajímavosti i ze soukromého
života zmíněných spisovatelů a poznali je jako obyčejné smrtelníky. V
pěkném prostředí, ve společnosti
velmi milé, krásně a zajímavě vyprávějící paní spisovatelky tak naši

žáci prožili příjemné dopoledne.
Některé knihy škola dokonce zakoupila do školní žákovské knihovny.
Všichni jsme udělali vše pro
spokojenost všech a máme pocit, že
se nám to povedlo.

DEN KNIHY na druhém stupni

Beseda se spisovatelkou pro děti a mládež
Ivonou Březinovou

Text a foto: Mgr. Zdena Kramerová

Den knihy – tak se jmenuje
projektový den, který se uskutečnil
11. března na naší škole. Žáci se
mohli těšit na opravdu pestrý a zajímavý program. Každá třída vytvořila pěkný abecední sborník českých přísloví. Nelehkým úkolem
bylo mimoslovní vyjádření názvu
děl spisovatelky Ivony Březinové.
Žáci svým tělem tvořili písmena, ze
kterých vznikaly názvy děl, a to se
nám podařilo zdokumentovat. Povedly se opravdu pěkné snímky.
Další činností byla příprava referátu o spisovatelce Ivoně Březinové.
Ten nakonec posloužil k závěrečné
autogramiádě. Nechybělo ani literární soutěžení, ve kterém si žáci
procvičili paměť a nastudovali tak,
co vše již zmíněná spisovatelka na-

psala. A nyní ta nejdůležitější část
projektového dne, na níž byl celý
program postaven. Byla to beseda
se spisovatelkou literatury pro děti
a mládež Ivonou Březinovou, která
k nám přijela se dvěma zajímavými oblastmi spisovatelské práce.
V Centru setkávání seznámila žáky
6. a 7. třídy s tím, jak literární dílo
vzniká, kde čerpá inspiraci, jak
dlouhou cestu musí ujít rukopis,
než se stane knihou. Žákům představila knihy z problematické oblasti poruch příjmu potravy,
gamblerství a narkomanů. Žáci si
připravili zajímavé otázky, na které
autorka velmi pěkně odpovídala.
Žákům 8. a 9. třídy představila literaturu životopisnou. Posluchači
nahlédli do života K. H. Máchy,

DVĚ VÝHRY V JEDEN TÝDEN

22. ročník Šluknovské ligy

Text a foto: Mgr. Pavel Kramer

Ve středu 19. března se naše
škola zúčastnila 3. kola 22. ročníku
Šluknovské ligy. Na pořadu dne byl
basketbal.
Naše družstvo ve složení: Z. Tomek, D. Smetana, M. Šanda,
J. Hofman, Honza, O. Bernatík,
D. Chalánek a R. Lukeš odjíždělo
s medailovými ambicemi. Aby také

ne, když jsme poctivě přes 4 měsíce
při TV trénovali.
Sehráli jsme celkem 4 zápasy,
ve kterých jsme nastříleli 44 body
a pouze 11 dostali. Čtyři naše zápasy jsme jasně vyhráli, jeden neodehráli (družstvo ZŠ Rumburk,
Tyršova se k turnaji nedostavilo)
a po zásluze jsme obsadili 1. místo.

Pohádkové kolo Duhy

Text a foto: Ivana Bílková

Ve čtvrtek 20. 3. se po delší odmlce uskutečnilo další kolo soutěže
Duha. Pořádala ho ZŠ Jiříkov
a bylo zaměřeno na pohádky. Úkolem soutěžících nebylo jen zhlédnout pohádky, ale museli si nastudovat i vše kolem - například jména
herců, názvy písní, režiséra nebo
místo, kde se pohádka točila. Na-

šim žákům se jejich pečlivá příprava vyplatila a umístili se na
prvním místě! Poděkování za
vzornou reprezentaci školy a veliká
gratulace míří k těmto žákům sedmé třídy: Lence Bednářové, Verče
Finkerové, Mirce Kopecké, Martinu Schmalzovi, Vláďovi Soukupovi
a Martinu Tomkovi.
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Přehlídka mladých recitátorů ,,Dětská scéna 2014"

Text a foto: Vlasta Zbořilová

Dne 6. března se naši nejlepší
recitátoři Sára Křížová, Veronika
Koubková, Simona Křížová a Ivanka Tomková zúčastnili Přehlídky
dětských sólových recitátorů
v Rumburku. Vystoupení se všem
moc povedlo a dokonce jsme z této
přehlídky přivezli dvě ocenění.
Sára Křížová si přivezla ocenění
poroty pro nejlepšího recitátora a

Text: Hana Klimtová

Simona Křížová tuto soutěž v první
kategorii vyhrála a postoupila do
oblastního kola v Děčíně. Všem
patří obrovská gratulace.
Dne 21. března se Simona Křížová zúčastnila oblastního kola
Přehlídky sólových recitátorů v Děčíně. Simonka zde školu reprezentovala velice pěkně. Gratulujeme a
přejeme mnoho dalších úspěchů.

Návštěva divadla

Dne 19. března se třídy 1. , 2.
a 3. z naší školy zúčastnily divadelního představení ,,FERDA
MRAVENEC“, které se uskutečnilo v Městském divadle ve Varnsdorfu. Již při cestě autobusem tam bylo
zřejmé, že se děti na představení
moc těší. Ferda je jejich oblíbený
pohádkový hrdina.
Divadlo bylo plné nedočkavých
malých diváků. Konečně po třetím

zazvonění se děti dočkaly. Představení bylo velmi zajímavé, krásné
kulisy i masky, plno rytmických
písniček, do kterých děti tleskaly
a strhující děj. Děti nebyly zklamány. Moc se nám to všem líbilo. Litvínovským hercům za to patří náš
velký dík. Velký aplaus na konci
představení si určitě zasloužili. Na
zpáteční cestě autobusem si bylo
o čem vyprávět.

Klauni ve školní družině

Text a foto: Vychovatelky ŠD

V březnu se školní družina
proměnila v ráj barev. Děti se připravovaly na již 5. ročník
KLAUNIÁDY. Nejprve si kreslily
návrhy oblečení na papír, malovaly
klaunské podobizny a nakonec si
vyráběly pestré kravaty a kloboučky
jako součást vlastního kostýmu. Se
zbytkem pomohli obětaví rodiče
a ve čtvrtek 20. března už třicet
nádherných klaunů urputně bě-

halo, skákalo, tancovalo až do finále. Tím bylo nejen vyhodnocení
zábavných soutěží, ale i vyhlášení
nejhezčích klaunů z obou oddělení.
Stali se jimi Aneta Jirásková, Simona Křížová, Kristýna Šolcová,
Jiří Nejedlý, Lenka Štěpánková
a Tom Böhme.
Všichni jsme si užili spoustu
legrace a posilněni sladkými odměnami se těšíme na příští rok.

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC DUBEN 2014
1. 4. - Jarní tvoření žáků deváté třídy s dětmi z mateřské školy
4. 4. - Noc s Andersenem ve školní družině a v mateřské škole
8. 4. - Žáci 4. a 5. třídy jedou do divadla Varnsdorf na představení
14. 4. - Velikonoční koncert v 15:30 hod v Centru setkávání
16. 4. - Celoškolní projekt DEN ZEMĚ – I. stupeň navštíví Dům

Českosaského Švýcarska v Krásné Lípě a za žáky II. stupně přijedou
pracovníci národního parku KRNAP

16. 4. - Pedagogická rada (3. čtvrtletí)
17. - 18. 4. - Velikonoční prázdniny
22. 4. - Jarní tvoření žáků osmé třídy s dětmi z mateřské školy
22. - 23. 4. - Přijímací zkoušky na střední školy
23. 4. - Začíná plavecký kurz pro 3. a 4. třídu (plus předškoláci z MŠ)
23. 4. - Informativní třídní schůzky na II. stupni. Třídní schůzky na
I. stupni budou upřesněny.

23. 4. - Šluknovská liga
24. 4. - Duha
30. 4. - Slet čarodějnic a čarodějů ve školní družině

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Základní a mateřská škola Dolní Poustevna po dohodě
se zřizovatelem stanovuje

podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního
roku 2014/2015

15. května 2014 od 12:00 do 16:00 hodin
Zápis bude probíhat v budově mateřské školy.
Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti od 3 do 6 let podle kritérií
stanovených ředitelkou školy.
S sebou:
• Rodný list dítěte
• Občanský průkaz zákonného zástupce
• Vyplněnou žádost, kterou si lze v mateřské škole předem vyzvednout
nebo stáhnout na www.zsdpou.cz
Pokud se zákonný zástupce nemůže z vážných důvodů dostavit v den
zápisu, je nutné domluvit si náhradní termín - i telefonicky: 412 397 227.
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Nedaleko Dolní Poustevny bylo
strženo několik ovcí
V noci z 19. na 20. března tohoto roku došlo v katastru města
Dolní Poustevna ke stržení celkem
dvou ovcí a čtyř jehňat. Na základě
této události byla Správou národního parku České Švýcarsko
v této lokalitě nainstalována fotopast. Nepodařilo se však doposud prokázat, zda ztrátu ovcí způsobili toulaví psi nebo vlci.
Pracovníci správy parku pou-

kazují na skutečnost, že vlci jsou
velmi plachá zvířata a pro člověka
proto nepředstavují žádné nebezpečí. V případě nevhodně nebo
zcela nezajištěných chovů hospodářských zvířat však ke ztrátám
docházet může.
Proto apelují na chovatele, aby
si své chovy řádně zabezpečili
a neponechávali zvířata na nechráněných pastvinách.

Bude Dolní Poustevna součástí
vlčí oblasti?

Text a foto: Správa národního parku České Švýcarsko

Nejsevernější část Šluknovského výběžku včetně Dolní Poustevny
se zřejmě brzy stane oblastí s jednoznačně doloženým výskytem vlků, kteří se sem šíří z Horní Lužice.
Tento fakt zdejšímu kraji propůjčuje výjimečné postavení v rámci
celé České republiky. Na straně
druhé však rozličné spekulace a nejasné náznaky budí mezi obyvateli
obavy z neznámého. Vlci jsou v našich myslích spojeni s mnoha předsudky, zkušenosti z reálného soužití jsou dosud nulové. Je to však
pravda?
Je nanejvýš pravděpodobné, že
okolí Dolní Poustevny vlčí oblastí je
již několik let. Lidé tu s vlky zkrátka
již žijí, pouze o tom nevědí. Vlčí
smečka byla potvrzena již na jaře
2012 zřetelnými záběry z fotopasti
instalované těsně za hranicemi
u německého Hohwaldu. Je nepravděpodobné, že by vlci svůj pohyb omezovali pouze na německé
území. Od prokázání jejich výskytu
se stále více událostí přisuzuje
právě vlkům. Ať už se jedná o spatření nebo útoky na hospodářská
zvířata. Ve vlčí oblasti zkrátka každá neobvyklost svádí k závěru: Byl
to vlk. To není neobvyklé. Téměř
identické zkušenosti mají odborníci z Vlčí kanceláře v hornolužickém
Rietschenu, která vlky a jejich soužití s lidmi monitoruje již od roku
1996. Každý náznak výskytu vlka je
zde pečlivě prověřován a ukazuje
se, že v mnoha případech je ta či
ona událost připisována vlkům
zcela neprávem. Často z nejrůznějších důvodů dochází silnému
zkreslování okolností případů, kdy
přítomnost vlka potvrzena byla. To
pak bohužel způsobuje zbytečný
strach, případně pronásledování
vlků.
Z dostupných zkušeností z Rietschenu plyne, že strach obyvatel
z volně žijících vlků je zcela neopodstatněný, nebyl zde navzdory
řadě přímých setkání zaznamenán
jediný případ napadení člověka
vlkem. Vlk na člověka nepohlíží jako na svou kořist. Častější je napa-

dení hospodářských zvířat, a to
především v nedostatečně nebo
zcela nezajištěných chovech. Ve vlčí
oblasti zkrátka není možné ponechávat zvířata v noci volně venku,
nebo je rovněž na noc přivazovat
například ke kolíku. Ve správně vedených a zajištěných chovech stát
přiznává chovatelům za stržená
zvířata náhradu vzniklých škod.
Zejména chov zvířat tedy skutečně
přináší vyšší nároky na jednotlivé
chovatele. Od jejich přístupu se také odvíjí, do jaké míry se útoky na
hospodářská zvířata budou množit.
Nejen vlci, ale i toulaví psi se
samozřejmě učí a může se stát, že
na nezajištěnou pastvinu budou
docházet pravidelně pro pohodlnou
kořist. A toulaví psi i pro zábavu
z lovu, bez nutnosti následné konzumace kořisti.
V souvislosti s výskytem vlků
v naší krajině právě pro nedostatek
zkušeností jistě vyvstane řada dotazů. Obce, chovatelé, myslivecká
sdružení i veřejnost se s nimi
mohou obracet také na Správu národního parku České Švýcarsko,
která je ve spojení s Vlčí kanceláří
v Rietschenu i řadou dalších odborníků a organizací. Jsou zde
proto k dispozici zkušenosti, které
správa parku ochotně zprostředkuje. Právě dostupné zkušenosti
ukazují, že soužití člověka s vlky
zdaleka nemusí být problematické.
Dokladem toho je právě již zmíněný Rietschen, malá obec kdesi
uprostřed hornolužických vřesovišť. Tamní areál Vlčího muzea
spojený s malým skanzenem a zážitkovými programy na téma vlk
navštíví každoročně více než 60 tisíc návštěvníků. A místní jsou dnes
již na “své” vlky právem hrdí.
Kontakt:

Správa národního parku České
Švýcarsko
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa
tel.: +420 412 354 050
e-mail: n.park@npcs.cz
webové stránky: www.npcs.cz

Vlka v oblasti německého Hohwaldu, který sousedí s obcí Lobendavou, se podaři‐
lo zachytit, díky fotopasti, na dvou fotografiích (záznam ze dne 14. října 2012).
Dalším prokazatelným důkazem výskytu vlků byla v listopadu 2012 autem
usmrcená mladá vlčice na německé silnici č. S154, severně od Hohwaldu, která
vede ze Steinigtwolmsdorfu do Neustadtu.
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ROZHOVOR: Začátek nové sezóny na kozí farmě u Malinů

Kozí farmu na Nové Vísce a jejich vynikající sýry zde není třeba
představovat, ale po zimě se zde
Eliška a Ondřej Malinovi připravují
na novou sezónu. Proto je malinko
vyzpovídáme a zjistíme, co pro nás
chystají!

kozí sýr získal v soutěži: "Nejlepší
potravinářský výrobek Ústeckého
kraje - Kraje Přemysla Oráče" mimořádné ocenění.

Loňský rok nám toho přinesl
opravdu mnoho, tak jen v krátkosti
několik nejdůležitější událostí:
Rozšířili jsme kozí stádo na celkem
100 kusů a od města jsme získali do
pronájmu další pozemky, bez kterých bychom obtížně mohli naše
stádo dále rozšiřovat. Také jsme
získali regionální značku „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální
produkt®“ a náš přírodní čerstvý

Od března otevřena

SOUTĚŽ

Gynekologická ordinace
ve Velkém Šenově
Ordinační hodiny:

PO 9:30 - 18:30 MUDr. Holec
ÚT 8 - 16 MUDr. Konečná
ST 8 - 16 MUDr. Kadlíčková
ČT 8 - 16 MUDr. Kaplan
Pátek se neordinuje, ani sestra není
přítomna
Telefon do ordinace: 412 391 750
- v ordinaci je možnost vyšetření
ultrazvukem (není nutno do Rbk)
- v ordinaci je pro těhotné maminky
kardiotokograf (tzv. „natáčky“)
- není nutné se objednávat
- nejdříve je nutná nová registrace,
na jejímž základě si lékař(ka)
vyžádá Vaši kartu z kraje,
kde jsou nyní uloženy

Městská knihovna Dolní
Poustevna vyhlašuje zábavné soutěžení o pěkné knižní ceny.
Soutěž spočívá ve správném
vyplnění vědomostních kvízů vyvěšených v knihovně.
Soutěž probíhá od března do
června. V každém měsíci jsou připraveny dva kvízy pro dvě věkové
skupiny. Všechny správně vyplněné
kvízy půjdou do slosování. Vylosování výherců proběhne v červnu
na Školní akademii v Národním
domě.
Lucie Englerová

Letní tábor Šluknov

Termín: 12. - 26. července 2014
Cena: 3.200 Kč
Přihlášky: Radka Kreibichová
tel.: 737 946 348
www. tabor-sluknov-estranky.cz

www.dolnipoustevna.cz
ÚŘEDNÍ DNY:
pondělí a středa
7:30 - 11:30 a 12:30 - 16:30

Foto: Eliška Malinová

včetně cen naleznete na našich
internetových
stránkách
www.kozi-farma-viska.cz.
Děkujeme mockrát za rozhovor
a už se moc těšíme na Vaši novou se‐
zónu a také na Vaše bezkonku‐
renční a delikatesní produkty.

Knihovna - NOVÉ KNIHY
Můj život po životě ‐

M. Viewegh

Jak vypadá
život člověka
s těžce poškozeným mozkem? Kniha,
psaná
přes
všechnu bolest,
kterou život přináší, je knihou
očistnou.

České Švýcarsko pro rodiny
s dětmi ‐ R. Křivánek, Z. Patzelt
Průvodce
přináší čtrnáct tras
ušitých na tělo
dětem. Každý
výlet má nějaký
příběh, je plný
úkolů, které reagují na to, kudy
se právě jde.

OKÉNKO PANA FARÁŘE: Velikonoce - svátky jara
Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový
význam Židé svým svátkem "Paschy": oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Hospodin vysvobodil
Izraelity celou řadou mocných zásahů. Na znamení Boží ochrany
každá izraelská rodina obětovala
Bohu beránka, který byl bez vady
a jeho krví potřeli rám dveří svého
domu. Izraelité takto byli uchráněni před zkázou, která kolem nich
přešla bez povšimnutí. Odtud pochází židovský název Velikonoc:
"pesach" - uchránění, ušetření,
přejití.
Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam
Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.
Křesťanská oslava velikonočních svátku tzv. velikonočního tridua (doba tří dnů) začíná na Zelený čtvrtek. Na Zelený čtvrtek se

konají dva obřady: dopoledne v katedrálách a večer pak v jednotlivých
farnostech.
Dopoledne na Zelený čtvrtek se
v katedrálách setkávají kněží se
svými biskupy a obnovují své kněžské sliby. Zároveň se světí posvátné
oleje, které se používají po celý rok
při udílení svátostí.
Večerní obřad vyjadřuje dvě
hlavní události:
1. Ježíšovu večeři na rozloučenou,
při níž myje apoštolům nohy
a ustanovuje tajemství eucharistie.
Zároveň je zrazen od Jidáše.
2. Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...
Velikonoční Velký pátek je
součástí Svatého týdne a velikonočního tridua. Na Velký pátek se
připomíná smrt Ježíše Krista na
kříži. Je to jediný den v roce, kdy se
neslaví mše sv. a vyvrcholením liturgie je uctívání kříže.
Bílá sobota je dnem, kdy Ježíš

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

Brzy Vaši kozí farmu čeká nová
sezóna. Kdy a na co se můžeme tě‐
šit?

Nová sezóna nám začíná na velikonoční víkend 19. dubna. Těšit
se můžete na prodej velikonočních
kůzlat, kterých se nám letos narodilo již sedmdesát a zdaleka to ještě
není konečný počet. Prodej kůzlat
se uskuteční od 14. do 21. dubna.
A zákazníky letos jistě potěšíme
rozšířením našeho sortimentu
o novinku - kozí kefír!
Podrobné informace o naší kozí
farmě, otevírací dobu, kontakty na
nás nebo fotogalerii farmy i celkový
přehled a popis našich produktů

Loňský rok je sice neúprosně za
námi, ale můžete nám sdělit, co
Vám přinesl?

duben 2014

Žádáme občany, aby dodržovali
úřední dny.
PRACOVNÍ DNY:
pondělí - pátek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tyršova 299
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA:
úterý a čtvrtek

15:00 - 17:00

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

14:00 - 17:00

KLUB MLADÝCH
(T-CLUB)

Vilémovská 126
(Loutkové divadlo)
407 82 Dolní Poustevna
OTEVÍRACÍ DOBA:
úterý a čtvrtek

15:00 - 18:00

ležel v hrobě. Den ticha. Křesťané
prodlévají u hrobu Pána, rozjímají
nad jeho utrpením a smrtí a po celý
den nekonají žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu
večer) začíná velikonoční bdění
(vigilie), a tím začíná slavnost
Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od
bílých křestních rouch křtěnců,
kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii).

ŠATNA
ČERVENÉHO KŘÍŽE

Zelený čtvrtek: Mše sv. na památku
Večeře Páně – Dolní Poustevna
17. 4. od 18:00 hod.
Velký pátek: Křížová cesta a velkopáteční obřady – Lobendava
18. 4. od 18:00 hod.
Bíla sobota: Velikonoční vigilie
a žehnání pokrmů – Mikulášovice
20. 4. od 20:00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
Mše sv. a Velikonoční jízda – Mikulášovice od 10:00 hod.
jk

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

Velikonoční triduum:

Vilémovská 211 (býv. ZUŠ)
407 82 Dolní Poustevna
OTEVÍRACÍ DOBA:
úterý a čtvrtek
9:00 - 11:00 a 15:00 - 17:00

VETERINÁRNÍ
ORDINACE

ORDINAČNÍ DOBA:

každá sobota
14:30 - 15:30

MVDr. Václav Žáček
tel.: 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá
tel.: 731 107 987
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POUSTEVNÍK

Pozvánky na akce:
PRAVIDELNÉ AKCE:
JÓGA - každé pondělí, 19 - 20 h
v tělocvičně 2. stupně ZŠ

T-Club - každé úterý a čtvrtek,
15-18 h v Loutkovém divadle

AKCE V OKOLÍ
•

•

Volná herna - každé úterý a čtvrtek,

Lipová - Velikonoční koncert
ŠTĚPÁNA RAKA

•

neděle 20. 4. 2014 od 10:00

Mikulášovice VELIKONOČNÍ JÍZDA 2014

neděle 20. 4. 2014 od 10:00

VYCHÁZKA S PRŮVODCI

okružní turistická trasa přes
někdejší panství Hainspach
Místo srazu: parkoviště u vlak.
nádraží Lipová v 10:00 hod
průvodci: manželé Žákovi
Více informací v Informačním
centru Lipová

Mošovskou - lichá středa, 15-16 h

•

Brtníky - STEZKA ODVAHY

•

ve Slovanském domě

Informace - Severní stopou - 2014

Termín:
sobota 17. května 2014
Pořadatel:
Klub českých turistů s Městem Dolní Poustevna
Motiv:
vrch Poustevník, nejsevernější místo v ČR, podstávkový dům v Lipové
Dva starty: z Dolní Poustevny od turistické chaty a z Velkého Šenova od Centrofloru
Trasy z Dolní Poustevny:

Trasy z Velkého Šenova:

15 km - Centroflor, Strážný vrch, Lipová, Podstávkový dům, Anenský vrch, Lobendava,
kaplička na Markétě, Karlín, Čtverec
27 km - viz 15 km, Lobendava, Drážďanka, lom,
Klondyk, nejsevernější místo ČR, Severní,
Lobendava, kaplička na Markétě, Karlín,
Čtverec
Cyklotrasy - 15 km, 25 km
Cíl: na Čtverci v Dolní Poustevně, občerstvení
hudba - country skupina Srdíčko
Informace:
propozice Severní stopy,
www.severnistopou.cz
602 126 390, 412 315 903, leksa@centroflor.cz
Ing. Jaroslav Leksa, předseda KČT D. Poustevna

•

MALOVÁNÍ NA SKLO
se Simonou Machorkovou
středa 9. 4. 2014 od 18:00

Přednáška
ŽIJEME SE ŠELMAMI
návrat vlka do Šluknovského
výběžku
pořádá Správa NP ČŠ
v Centru setkávání

•

čtvrtek 10. 4. 2014 od 16:30

JARNÍ TVOŘENÍ

KŠ komise a Svaz těl. postiž.
v klubu seniorů (býv. ZUŠ)
•

sobota 12. 4. 2014 od 9:00

POCHOD ZA VODNÍKEM
ČESÍLKEM
KŠ komise a rybáři
start 9:00-10:00 od MŠ

•

sobota 12. 4. 2014

Střelecký závod "JARNÍ
ZÁVOD NA 75 TERČŮ"
pořádá MS Jezevec
na Čtverci

sobota 3. 5. 2014 od 20:00

Mikulášovice - Koncert kapely
STO ZVÍŘAT

neděle 6. 4. 2014 od 13:00

v T-Clubu, Loutkové divadlo

sobota 3. 5. 2014 od 8:45

turistic. akce pro rodiny s dětmi
trasa: 8 km, start: Brtníky nádraží od 8:45 do 11:00 hod

3 km - přes kostelík na Čtverec, vhodné pro zdravotně postižené
5 km - žel. hran. přejezd, Max. bouda, Zelený
dům, Karlín, Čtverec
8 km - viz 5 km, Zelený dům, kaplička na Markétě,
Karlín, Čtverec
12 km - viz 5 km, Zelený dům, Poustevník, Nová
Víska, kaplička na Markétě, Karlín,
Čtverec
23 km - viz 12 km, Nová Víska, Drážďanka, lom,
Klondyk, Severní, Lobendava, kaplička
na Markétě, Karlín, Čtverec
28 km - viz 23 km, Klondyk, nejsevernější místo
ČR, Severní, Lobendava, kaplička
na Markétě, Karlín, Čtverec
Cyklotrasy - 12 km, 24 km, 30 km

•

tradiční jízda Velikonočních
jezdců v 10: 00 hod po sváteční
mši od mikulášovického kostela

15 -18 h v Loutkovém divadle
Mrňouskové - každé úterý, 8-10 h

Klub seniorů - sudá středa, 14-17 h
Rehabilitační cvičení s paní

sobota 19. 4. 2014 od 15:00

DOLNÍ POUSTEVNA

v kostele sv. Šimona a Judy

BC Krteček

Svaz tělesně postižených MO DP

duben 2014

•

sobota 12. 4. 2014 od 16:00

Divadelní vystoupení dětí

pořádá Farnost D. Poustevna
v kostele Michaela Archanděla
•

neděle 13. 4. 2014 od 13:00

VÝROBA OŠATEK
z orobince a jiných travin

v T-Clubu, Loutkové divadlo
•

neděle 13. 4. 2014 od 15:00

Loutková pohádka
"ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA"
pořádá LS Pomněnka
v Loutkovém divadle

•

pondělí 14. 4. 2014 od 15:30

VELIKONOČNÍ KONCERT
žáků ZŠ
v Centru setkávání

•

úterý 15. 4. 2014 od 15:30

JARNÍ POHÁDKOVÝ
KONCERT

pohádkové skladby zahrají žáci
z klavírní a flétnové třídy ZUŠ
v Centru setkávání
•

pátek 25. 4. 2014 od 19:30

Kytarový koncert
NORBIHO KOVÁCSE
v Centru setkávání

•

středa 30. 4. 2014 od 20:00

•

středa 30. 4. 2014

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
pořádá SDH DP
VÍTÁNÍ JARA

pořádájí ČRS MO DP (rybáři)
•

5. 5. ‐ 26. 5. 2014

VÝSTAVA FOTOFRAFIÍ
v Centru setkávání
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Nohejbalový turnaj trojic

Text: Luděk Třešňák

První březnovou sobotu se konal turnaj v dolnopoustevenské
sportovní hale za účasti čtyř družstev, z toho tři domácí a jedno družstvo z Velkého Šenova. Hrálo se
systémem každý s každým na dva
vítězné sety a na dvě kola.
Nejlépe si vedlo družstvo
„Žloutenky“ - hosté z Velkého Šenova (táta se synem Bělikovi
+ M. Zbončák), kteří nenašli přemožitele ve dvou kolech a tak suverénně vyhráli. Druhé bylo místní
družstvo „Plácačky“ ve složení
J. Křivonoska, F. Klaban a V. Mitscherling. Na třetím místě se umístila skvělá dolnopoustevenská
smíšená trojka „Kostičkáři“ ve
složení Z. Micková, L. Třešňák

POUSTEVNÍK
Memoriál J. Horáka

a A. Karpíšková. Na čtvrtém místě
družstvo „Vršovice“ ve složení
Schmaltzovi (otec a syn) + J. Škrabák.
Nejmladším ohodnoceným hráčem byl junior M. Bělik ml. a nejstarším pan F. Klaban.
Poděkování si zaslouží všichni
pořadatelé a pan Soldátek za skvěle
odvedenou práci a sponzor Josef
Křivonoska. Zvláštní poděkování
patří Zdeňku Podhorskému, který
se na nás přišel podívat a zapisoval
zápasy. Zdeňku, díky.
Další nohejbalový turnaj trojic
se bude konat v říjnu 2014 na venkovních kurtech místního tenisového klubu. Všichni jste srdečně
zváni.

Text: Dana Vlačihovská

V sobotu 15. března se odehrál
poslední jarní halový turnaj v sálové
kopané starých gard - „Memoriál
Josefa Horáka“.
Je to již tradiční turnaj, kdy se
každoročně mění místo jeho
konání. Děkujeme všem za účast
a pěknou podívanou.
Umístění:
1. SK Velký Šenov - 12 bodů
2. SK STAP TRATEC Vil. - 9 bodů
3. FK Mikulášovice - 4 body
4. FK Dolní Poustevna - 3 body
5. SK SKLOLUXUS Lipová - 1 bod
Vyhodnocení jednotlivců:
- nejlepší hráč Vladimír Hejl SK
STAP TRATEC Vilémov
- nejlepší brankář Břetislav
Moravec FK Dolní Poustevna
- nejlepší střelec s 9-ti góly Václav
Fišer SK Velký Šenov
- nejstarší hráč Miroslav Cerman
SK STAP TRATEC Vilémov

Rozpačitý start
dorostenců

Text: D. Vlačihovská, B. Moravec

FK Dolní Poustevna: Dorost

FK Dolní Poustevna:
Rozlosování OP mladší žáci 7 + 1

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků, kdy náš FK zaplatil pozdě startovné hráčů a nebylo možné vyřídit včas několika
hráčům registrační průkazy, máme
málo hráčů.
Do Kamenického Šenova jsme
odjeli pouze s deseti hráči. Dorostenci trénovali pilně celou zimu
a vyplatilo se to. Kluci oslabeni
o jednoho hráče a s vědomím, že je
nemá kdo vystřídat, dali do hry
všechno a po polovině hry vedli 3:2.
V druhé polovině hry se nám navíc
zranil hráč a kluci hráli v devíti. Vedení si vzít ale nenechali a zvítězili
5:2! Za Poustevnu skórovali 2 x
Šafránek Štěpán, 1 x Miternacht
Robert, Pavlovič Michal a Vlk Dominik.
Kluci, moc děkujeme za vzornou reprezentaci Dolní Poustevny.

Rozlosování A mužstvo
05.04. 16:30 hod
Dolní Poustevna - Boletice
12.04. 16:30 hod
Dolní Poustevna - Šluknov B
19.04. 17:00 hod
Dolní Poustevna - Krásná Lípa
26.04. 17:00 hod
Union Děčín - Dolní Poustevna
03.05. 17:00 hod
Dolní Poustevna - Chřibská
10.05. 17:00 hod
Dobkovice - Dolní Poustevna
17.05. 17:00 hod
Dolní Poustevna - Jiříkov
24.05. 17:00 hod
Těchlovice - Dolní Poustevna
31.05. 17:00 hod
Dolní Poustevna - Jiřetín
08.06. 17:00 hod
Prysk - Dolní Poustevna

duben 2014
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
pro dospělé

MUDr. Dagmar CORNOVÁ

Čsl. Armády 228, 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 (Út ‐Pá) 07:00 ‐ 07:30

ZUBNÍ LÉKAŘ

MUDr. Hana STEINBACHOVÁ

Čsl. Armády 228, Dolní Poustevna
tel.: 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY:
Pondělí 08:00 - 16:30
Úterý 08:00 - 13:00
Středa 12:00 - 18:00

(poslední středa v měsíci do 17:00)

Čtvrtek 08:00 - 13:00
Pátek 08:00 - 11:30

DĚTSKÝ LÉKAŘ

MUDr. Dalibor KARBULA

Lobendavská 180, Dolní Poustevna
tel.: 412 397 197
mobil: 723 345 085, 725 072 223
ORDINAČNÍ HODINY:
Pondělí 08:00 - 10:30
Středa /sestra/ 07:00 - 12:00
Čtvrtek 10:00 - 12:00
Pátek /sestra/ 07:00 - 12:00

ZUBNÍ POHOTOVOST
5. - 6. 4. 2014

MUDr. Miličová, tel.: 412 507 588
Anenská 385/2, Děčín I

12. - 13. 4. 2014

MUDr. Sudová, tel.: 412 513 989
Fügnerova 600/12, Děčín I

19. - 21. 4. 2014

MUDr. Křemenová, tel.: 412 544 539
Sokolská 129, Děčín 9

26. - 27. 4. 2014

MUDr. Janda, tel.: 412 532 216
Čs. Legií 1083/10, Děčín IV
1. 5. , 3. - 4. 5. 2014
MUDr. Vojtěch, tel.: 412 151 056
28. října 110, Děčín I
ORDINAČNÍ HODINY:
So, Ne a svátky: 08: 00 -11: 00
Doporučujeme vždy před návštěvou
lékaře telefonicky ověřit.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Lužická nemocnice a poliklinika
MUDr. Josef Kořínek
Lesní 26, Rumburk
tel.: 412 332 535

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí - Pátek: 18:00 - 21:00
So, Ne a svátky: 10:00 - 19:00

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
158 - Policie České republiky
155 - Záchranná služba
150 - Hasiči
112 - Jednotné evropské číslo
tísňového volání
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Obrazem ze života města...

POUSTEVNÍK

duben 2014

S novým čistícím vozem, které bylo pořízeno v rámci projektu OPŽP, již pracovníci
města vyčistili téměř 9 km místních pozemních komunikací.

Koncem měsíce března byly provedeny přípravné práce na pokládce nového po‐
vrchu v ulici U Letadla. Nový asfalt by měl být položen začátkem měsíce dubna.

Dne 27. dubna vyjela místní jednotka SDH k lokalizaci požáru. Hořely saze v ko‐
míně domu čp. 186 v ulici Karolíny Světlé.

Odvoz materiálu z březnové humanitární sbírky pro Diakonii Broumov.

Divadelní soubor Hraničář 9. března odehrál v kostelíku komedii Podivné návraty.

Poslední březnový týden proběhla v Národním domě burza dětského oblečení.

16. března se v T‐Clubu pletly síťové houpačky z recyklovaného materiálu.

Na hasičský ples se přišlo pobavit celkem 160 lidí. SDH děkuje všem sponzorům.

Foto: V. Madunický, H. Kalubová, L. Syrovátková, M. Červený
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