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Historicky významný okamžik nejen pro Dolní Poustevnu
Vážení spoluobčané, přátelé,

Dolní Poustevna 5. - 7. července letošního roku prožila jednu
z největších kulturně-společenských akcí v dějinách města.
Po 109 letech od zavedení
místní železnice, po 69 letech od
poválečného uzavření, po 25 letech
od pádu železné opony a po 7 letech od vstupu České republiky do
Schengenského prostoru, byl znovu obnoven železniční přejezd mezi
Dolní Poustevnou a německým městem Sebnitz.
Je jistě dobře, že téměř 20 let
intenzivní práce mnoha zapálených
lidí přineslo své ovoce a že tato
práce, věříme, nebyla marná!

Pamětní keramická plaketa od J. Krále.

Ale vraťme se k oslavám.
Byly vlastně rozděleny na dvě
části. Tu první, dopolední, zcela
oficiální organizovali a financovali
vlastníci kolejí, české a německé
státní dráhy.
Pozvání přijali například hejt-

man Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, generální ředitel Českých
drah pan Daniel Kurucz, generální
ředitel Správy železniční dopravní
cesty pana Pavel Surý, náměstek
ministra dopravy pan Kamil Rudolecký, místopředseda Saské vlády a ministr dopravy Sven Morlok,
Zemský rada Saského Švýcarska
pan Michael Geisler, starosta města Sebnitz pan Mike Ruck a dále
starostové z obou stran hranice,
celkem více než 300 oficiálních
hostů! České dráhy kvůli tomuto
množství vypravily z Ústí nad Labem 3 speciální vlaky.
V Dolní Poustevně pak starostové Miroslav Jemelka a Mike
Ruck slavnostně pokřtili trať na
„Dráhu národního parku – Nationalparkbahn“.
V projevech v Sebnitz i v Dolní
Poustevně jasně zaznělo, že se jedná o významné přelomové rozhodnutí, jehož dopady zhodnotí patrně
až čas.
V druhé, odpolední části se pak
naplno rozeběhl kulturní program,
jehož jistě nejlepším vyvrcholením
bylo vystoupení Banjo Bandu Ivana
Mládka. V sobotu určitě potěšilo
vystoupení taneční skupiny Lizards
nebo Elvis Presley Revival Band.
Nechci zde vyjmenovávat jednotlivosti, ale podle vyjádření většiny návštěvníků, včetně zahraničních hostů z Německa, Holandska
i z Velké Británie, lze slavnosti považovat za vcelku vydařené. Navíc
podle vyjádření ČD jen za tyto
víkendové dny využilo nové vlakové
spojení směr Děčín více než 8000
osob a to nepočítáme jízdy historickým vláčkem! Samotného kulturního programu se navíc zú-

častnilo rovněž několik stovek občanů z Dolní Poustevny, ale i blízkého okolí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě
a organizaci této významné akce
aktivně podíleli a přispěli tak k dů-

stojné oslavě. Je nyní jen na nás, jak
využijeme nových dopravních možností, aby nám tato nová trať sloužila tak, jak si představujeme pro
rozvoj Dolní Poustevny a celé příhraniční lokality.

Ing. Miroslav Jemelka

Slavnostní projevy a předání pamětní plakety hejtmanovi Ústeckého kraje.

Nádraží v Dolní Poustevně praskalo ve švech.

Provoz vlaků na Dráze národního parku - Nationalparkbahn, lince U 28
Od soboty 5. července 2014 se
znovu vrátila pravidelná osobní železniční doprava na trať Dolní
Poustevna – Sebnitz. Otevření části
tratě včetně železničního přechodu
dalo vzniknout nové lince U 28,
která nově spojuje Děčín, Dolní
Žleb, Bad Schandau, Sebnitz, Dolní Poustevnu, Mikulášovice a Rumburk. Na všech spojích budou jezdit německé motorové jednotky Siemens Desiro, vlakový personál
i strojvedoucí jsou zaměstnanci
Českých drah. Dopravcem na této

lince jsou společně České dráhy
s německým partnerem DB Regio.
Jednotlivé vlaky objednává Ústecký
kraj ve spolupráci se svým partnerem na německém území (Verkehrsverbund Oberelbe, VVO). Linka
U28, která projíždí celou oblastí
Českosaského Švýcarska, má svůj
marketingový název „Dráha národního parku – Nationalparkbahn“. Na lince platí pro cestující
jedoucí z Čech do Čech tarif Českých drah, pro cestující jedoucí
z Německa do Německa tarif VVO

a pro cestující z Čech do příhraničí
Německa a opačně tzv. Malý pohraniční styk, který v současné době platí např. mezi Děčínem a Bad
Schandau. Současně se od 5. července změnil jízdní řád i na trati
084 Rumburk – Mikulášovice přes
Panský a přes Krásnou Lípu a Brtníky. Na této trati zatím zůstává
víkendový provoz, ale vlaky budou
mít v Mikulášovicích přípojné vazby k vlakům linky U 28.
Jízdné na lince U 28
• D. Poustevna – Sebnitz: 10 Kč,

• Zpáteční D. P. - Sebnitz: 19 Kč,
• Rumburk – Sebnitz: 46 Kč,
• Zpáteční Rbk – Sebnitz: 87 Kč,
• Děčín – D. Poustevna: 67 Kč,
• Zpáteční Děčín – D. P.: 127 Kč,
U pokladních přepážek ČD
nebo při prodeji jízdenek ve vlaku je
možno platit v Kč nebo EUR (pro
platbu v EUR se použije platný
směnný kurz). Při zakoupení
jízdenek v SRN v jízdenkových
automatech nebo u pokladních
přepážek je možné platit pouze
v EUR.
zdroj: ČD, a.s.
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V srpnu 2014 oslaví
své životní jubileum
CALABOVÁ Soňa – 50 let
VOŠICKÝ Rudolf – 50 let
VLASÁK František – 55 let
SECKÝ František – 55 let
BEDNÁŘ Vladimír – 65 let
SLUŤÁK Milan – 65 let
BERENREITEROVÁ Anna – 65 let
ŠIMŮNEK Miroslav – 70 let
BEŇOVÁ Uršula – 75 let
PŠENIČKOVÁ Vlasta – 77 let
FEČKOVÁ Anna – 78 let
BERGERTOVÁ Jana – 81 let
ENGLER Jan – 83 let
Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus
do dalších let.

Žádáme občany, kteří si nepřejí, aby jejich
jméno bylo uvedeno ve společenské kronice,
aby tuto skutečnost nahlásili nejpozději do
termínu uzávěrky na evidenci obyvatel.

Narodili se:
Tereza SLADKÁ
Emma VAS
Jan DIESSNER
Navždy nás opustila:
Oluše JIRÁSKOVÁ – 68 let

INZERCE

Koupím zahradu v Dolní Poustevně nebo v Horní Poustevně.
Tel. číslo: 739 183 502

ODPADY
Svoz pytlů na tříděný odpad
PONDĚLÍ v sudém týdnu
18. srpna a 1. září
Svoz domovního odpadu

týdenní vývoz - každé ÚTERÝ
14ti denní - ÚTERÝ v sudém týdnu

5. a 19. srpna, 2. září
- první ÚTERÝ v měsíci
2. září

měsíční

Svoz BIOODPADU
14ti denní vývoz

STŘEDA v lichém týdnu
13. a 27. srpna

Sběrné místo pro elektroodpad
a objemný odpad
SOBOTA v sudém týdnu
9. a 23. srpna, 6. září
(10-12 h)

Řidiči jsou monitorováni radarem
Již přes měsíc monitoruje řidiče
v části města Karlín nový radar,
který se podařilo radnici po zdlouhavém vyjednávání nakonec získat
do svého pronájmu. Zařízení by
mělo sloužit jako opatření k dodržování předepsané rychlosti.
Jelikož se jedná o mobilní zařízení a bylo projektantem vytipováno celkem 11 stanovišť v našem
městě, kde lze měřit rychlost, lze
proto předpokládat, že ho budou
řidiči postupně vídat i v jiných lokalitách. Získaná data budou sloužit
pro potřeby města a Policie ČR.

NABÍDKA PRÁCE
Integrované centrum pro osoby se
zdravotním postižením H. Poustevna
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Druh práce: sociální šetření, sociální
agenda, sociálně právní problémy,
rozvíjí kvalitu poskytovaných služeb.
Potřebné vzdělání: úplné VOŠ nebo
vysokoškolské kvalifikace.
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2014
Lhůta přihlášení: 11. 8. 2014, 12 hod
Bližší informace na www.ichp.cz
a u Ing. Vojtíškové, tel.: 412 397 205,
e-mail: vojtiskova@ichp.cz

Informace k napojení na kanalizaci
Čistírna odpadních vod plní
svůj účel a nyní je nad svým minimálním přísunem odpadních vod.
Opět uvádíme postup realizace napojení, který se týkají pouze dotčených nemovitostí na katastru
Dolní Poustevny:
1. Před samotnou realizací nahlásit pracovnici SčVK Varnsdorf
paní Jínové (tel.: 412 374 637 a nebo 607 830 520), která zajistí jejich
pracovníkem odečet vody.
2. Provést vlastní přípojku buď
svépomocí, nebo odbornou firmou
dle projektu.
3. Před zahrnutím přípojky se
nahlásit na úřadě u pana Madunického (tel.: 607 710 072) nebo u pana Kohouta (tel.: 602 195 961 ),
kteří nové napojení zdokumentují
pro revizi SčVK.
4. Zahrnout přípojku.

5. Sepsat novou smlouvu o odvádění odpadních vod se SčVK.
Smlouvu je možné sepsat s paní
Jínovou, která bude se svojí mobilní
kanceláří na dvoře MěÚ v Dolní
Poustevně v těchto dnech:
Středa 6. srpna od 12:30 do 15:30.
Pondělí 25. srpna od 13 do 16 hod.
Další termíny schůzek budou
upřesněny v zářijových novinách.

Podmínky pro
voliče z EU

Pozdrav do
Mělníka

Volby do zastupitelstev obcí se
uskuteční ve dnech 10. a 11. října
společně s volbami do Senátu.
Podmínky pro voliče z členských
států EU pro hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí:
Volební právo občanů členských států EU je dáno zákonem.
Cizí volič musí být na základě vlastní písemné žádosti zapsán do dodatku voličského seznamu. Dodatek vede obecní úřad pouze pro
účely voleb do zastupitelstev obcí.
Je třeba upozornit na skutečnost, že pokud volič jiného členského státu EU nepožádal o zápis do
dodatku voličského seznamu na
městském úřadě, už tak nemůže
učinit přímo ve volební místnosti
prostřednictví okrskové volební komise, i když prokáže svoje občanství a trvalý pobyt.
Informace k volbám do ZM
jsou k dispozici na webových
stránkách www.dolnipoustevna.cz
- Volby 2014.
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"Poplatek za každou revizi ka‐
nalizační přípojky byl společností
SčVKem vyčíslen na 570 Kč, ale po‐
dařilo se nám dohodnout výhodnější
cenu ve výši 190 Kč pro každou fy‐
zickou osobu, která připojí svou
nemovitost, a tento poplatek zastu‐
pitelé města na svém červnovém za‐
sedání jednohlasně odsouhlasili
uhradit za každého občana, který se
napojí na kanalizaci, z městského
rozpočtu", uvedl starosta Jemelka.

Jistě si hodně z vás vzpomene na
pana Miloše Pojera. Žije nyní
v Centru seniorů v Mělníce, kde je
velice spokojen a zdráv. Ve svých
92 letech stále rád vzpomíná na
Dolní Poustevnu, vždyť tu prožil
převážnou část svého života a je
velmi rád za každou zprávu z našeho města i například prostřednictvím Poustevníka. Proto ho touto
cestou zdraví jeho známí a přejí mu
hodně zdraví a elánu do dalších let.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych za svou rodinu a jistě
i za ostatní spokojené děti moc
poděkovala celému Pohádkovému
teamu, v čele s paní Ivetou Malou,
za skvěle připravený Pohádkový les
na Špičáku. Těšíme se zase za rok :)

běda

Vážený pane starosto,
jistě jste byl důkladně informován
o zásahu jednotky dobrovolných
hasičů Vašeho města při požáru
střechy budovy bývalé školy v Lobendavě v noci z 26. na 27. června.
Nejsem žádným odborníkem na
činnost při požáru, ale i tak se domnívám, že za to, co předvedli
v průběhu těch několika hodin
v těsném sousedství mého domu
a při pomoci mé rodině, jim patří
veliké uznání a upřímné poděkování. Můžete na ně být pyšný.

Jan Jurka, Lobendava

Vážený pane starosto,
rád bych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jste vyjádřil akci "Noc kostelů". Každoročně je nám velkou radostí, že si
stále více lidí nachází cestu do posvátných prostor a počáteční zvědavost již nyní často střídá skutečný zájem. Z ohlasů návštěvníků
je zřejmé, že na ně Noc kostelů
opravdu velmi zapůsobila a v mnohých vzbudila zájem duchovní či
kulturní, v důsledku i zájem o stav
sakrální památky samotné.
Vzhledem k tomu, že realizace Noci
kostelů je zcela dobrovolnou záležitostí, je neméně radostnou skutečností zapojení a nadšení stále
většího počtu lidí. V letošním roce
to bylo sto devadesát čtyři zapojených objektů a kolem nich stovky
dobrovolníků. Dochází tak k navázání nových přátelství a kontaktů
a k celkovému zlepšení mezilidských vztahů.
Věřím, že Noc kostelů bude i v dalších letech žít věrna původnímu
záměru, totiž přiblížit lidem křesťanské hodnoty a že přinese s sebou ještě mnoho dobrého.
S poděkování a přáním všeho
dobrého,
Mons. Jan Baxant
biskup litoměřický
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Veřejně přístupná historie města je na internetu
Text: Iveta Malá

Od ledna letošního roku probíhá projekt „Jak šel čas - online“ ,
díky kterému jsou digitalizovány,
katalogizovány a zpřístupněny historické dokumenty, kroniky a fotografie, týkající se města Dolní
Poustevna. Občané si je mohou
prohlédnout na webových stránkách města v sekci „O Dolní
Poustevně - Další informace - Historie ONLINE“, nebo také přímo
na dolnipoustevna.nase-kronika.cz

by měl znát svá práva a povinnosti v
souvislosti s novým Občanským
zákoníkem);
2. finanční gramotnost (dluhová
past, rodinný rozpočet, úvěry a práva a povinnosti s nimi spojené,
předcházení exekucím, osobní bankrot apod.);
3. základní počítačové dovednosti
(základy práce s počítačem, zá-

klady používání internetu) a rozvoj
ostatních digitálních kompetencí;
4. základy podnikání;
5. spotřebitelská gramotnost.
(orientace na trhu, rozpoznání
cenových praktik, prevence před
podvodnými praktikami)
Každá oblast bude realizována:
1 x 14 dní během 2 měsíců pro
skupinu cca 10 – 15 osob.

Dotace na zateplení školy G. P. Příjmy a výdaje
Město Dolní Poustevna uspělo
se svou žádostí o dotaci na zateplení objektu školy Gabriely Pelechové

v rámci programu Nová zelená
úsporám pro rok 2014 ze SFŽP.
Přislíbená celková výše dotace je
cca 1, 5 mil. Kč. Stavební práce by
se měly rozeběhnout již letos a realizovat se bude zateplení vnějšího
pláště budovy včetně výměny oken.

Pozvánka na 16. loutkový festival
Letošní slavnostní zahájení
loutkového festivalu proběhne
v pátek 19. září od 18 hodin. Na
úvod vystoupí dětský pěvecký
soubor z Dolní Poustevny, potom
se můžeme těšit na Perníkovou
chaloupku, kterou uvede Divadlo
rozmanitostí z Mostu.
V sobotu začneme od 10 hodin
a trochu netradičně se nám
představí místní loutkový soubor
PO.DĚ.S. a jeho Příběh ze solné
stezky. Pohádky budou pokračovat
celý den a večer se dočkají ti, kteří
se těší na Naivní divadlo z Liberce,
které letos doveze příběh pod
názvem Kolíbá se velryba.
V neděli opět uvidíte pohádky,
mimo jiné O smutné mašince,

O kohoutkovi a slepičce a další.
Počasí jsme objednali krásné, tak
už se na vás těšíme...

Loutkový soubor Pomněnka

městských lesů

Příjmy z lesního hospodářství
od ledna do června 2014 činily:
• těžba dřeva 2.093.092,- Kč
• příjem z palivového dřeva pro
domácnosti 245.700,- Kč
Celkové příjmy byly tedy ve výši
2.338.792,- Kč a celkové výdaje na
lesní hospodářství 1.077.648,- Kč.

Zahájen rybolov
na vodní nádrži
v Karlíně

Od 5. července 2014 se nově
může vykonávat rybářské právo na
vodní nádrži Karlín s plochou
2,1 ha v katastru Horní Poustevna.
Číslo revíru je 06 441 128 a pod
záštitou ČRS Severočeský územní
svaz Ústí nad Labem. Správcem
revíru je ČRS MO Dolní
Poustevna.
Podmínky rybolovu:
- vymezené pásmo pro rybolov je
striktně pouze na pravé straně nádrže (pláž)
- není povoleno zakrmování, vnadění, použití krmítek, lov na srkačku, zavážení a zaplavání nástrahy!

Povodí Ohře opraví škody po povodni na Lučním potoce

Text: J. Železný, TD Povodí Ohře s.p.

Povodí Ohře s.p. připravuje
realizaci oprav povodňových škod
06/2014 na Lučním potoce v Dolní
Poustevně, Horní Poustevně a Lobendavě
V Dolní Poustevně se budou
provádět práce celkem na 6 úsecích

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

Vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro občany

Od září 2014 do června 2015
budou ve spolupráci s Místní akční
skupinou Šluknovsko v Dolní Poustevně probíhat vzdělávací kurzy
pro zaměstnané a nezaměstnané
občany, kteří aktivně hledají práci.
Vzdělávací aktivity budou zaměřené na následující oblasti vzdělávání:
1. právní vzdělávání (každý občan
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v období od září 2014 do srpna
2015.
Úseky jsou situovány:
1. ul. Pod Hamrem u č.p.80
2. ul.Lobendavská kolem č.p.65
3. pod kostelem
4. ul.Vilémovská naproti č.p.261
5. ul. Karlínská u č.p.56

6. ul Vilémovská od č.p. 213 za č.p.
277.
V Horní Poustevně se budou
provádět práce na jednom úseku od
č.p. 4 v ul. K Rybníku po č.p. 23
v ul. Mokrá v období od srpna 2014
do června 2015. Stavbu bude provádět firma RRR spol. s.r.o.

ÚŘEDNÍ DNY:
pondělí a středa
7:30 - 11:30 a 12:30 - 16:30
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 (1. 7. - 31. 8.):
pondělí - pátek 14:00 - 17:00
sobota 10:00 - 16:00

KLUB MLADÝCH
(T-CLUB)

Vilémovská 126
(Loutkové divadlo)
407 82 Dolní Poustevna

Během letních prázdnin
tj. do 31. 8. 2014 bude
ZAVŔENO

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

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
tel.: 731 107 987
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SDH Dolní Poustevna: 11. sraz Matýskářů na Čtverci
Ve dnech 11. - 13. července
2014 se uskutečnil 11. sraz Matýskářů na výletišti Čtverec v Dolní
Poustevně. Srazu se letos zúčastnilo (zaregistrovalo) 39 sborů z celé
České republiky a jeden z Německa
a Německý červený kříž z Radebergu, celkem dorazilo 28 Matesů
a více než 370 přímých účastníků
setkání. Dalších návštěvníků bylo
desítky. Příjezd většiny účastníků
do Dolní Poustevny byl již v pátek
11. července 2014, hlavní program
ale začal až v sobotu. Při zahájení
byl přivítat sbory i starosta Dolní
Poustevny Ing. Jemelka. Zájemci se
zúčastnili tradičních doprovodných
soutěží: hod startérem pro muže,
hod pístem pro ženy, přeprava rezervy, roztahování jedné z cisteren,
štafeta, a lezení na umělou stěnu.
Hod startérem vyhráli schodně
v délce 4,23 metrů člen z SDH
Minkovice a člen z SDH Velký
Šenov, za ženy členka z SDH Višňová. Matýska nejrychleji roztáhli
hasiči ze Semice, kteří byly také na
prvním místě ve štafetě 4 × 50. Za
ženy Matýska nejrychleji utáhli

členky z SDH Bynovec. Rezervu
nejrychleji přemístili hasič z Velkého Šenova a hasičky z Višňové. Na
lezeckou stěnu nejrychleji vylezl
muž zastupující SDH Světec, z žen
to byla členka SDH Herálec. Vrcholem celého víkendu byla spanilá
jízda po vrcholu Šluknovského výběžku, na kterou všechny cisterny
vyjely v sobotu po obědě. Spanilá
jízda se jela tradičně přes Vilémov,
Velký Šenov, Lipovou, Lobendavu
a přes Dolní Poustevnu zpět na
Čtverec. Samostatné kategorie týkající se Matýsků byly vyhlášeny
společně s výsledky doprovodných
soutěží v neděli dopoledne. Nej-

starším zúčastněným vozidlem byl
Matýsek vyrobený roku 1961, který
přivezli hasiči ze Spomyšle; z největší vzdálenosti – 260 kilometrů –
dorazili hasiči z Čimelic a MISS
Matýsek vyhrála tento rok cisterna
hasičů z Semice. Mediálním partnerem srazu byl server POŽÁRY.cz, akci dále podpořili Město
Dolní Poustevna, firma Izopol,
která poskytla i sociální zařízení na
výletišti Čtverec, Probo, Holík
a místní podnikatelé. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem,
kteří podpořili tuto akci. Bez pomoci sponzorů nelze takovouto
akci uskutečnit.
(sdh)

Zásahy hasičů

Text: Ing. Jan Diessner

Jednotka dobrovolných hasičů
v červenci zasahovala u 6 událostí.
Jednalo se o 1x požár, 4x technická
pomoc (spadlé stromy, aj.), 1x
planý poplach. Největší mimořádnou událostí byl požár bývalé
školy v Lobendavě. Likvidace tohoto požáru trvala téměř 12 hodin.
Povolány byly jednotky z celého výběžku. Hasiči z Dolní Poustevny při
tomto požáru měli poruchu na
obou cisternách a vozidla byla nějakou dobu mimo provoz. Jedno se
podařilo opravit do několika hodin
na místě, druhé bylo odtaženo do
hasičské zbrojnice a opraveno do
několika dní. Během požáru došlo
ke zranění jednoho hasiče.

Integrované centrum vystavovalo v Centru setkávání

Text: Ing. JIlona Chrtová, ředitelka

Integrované centrum pro osoby
se zdravotním postižením Horní
Poustevna se v červenci zapojilo do
místního dění v Dolní Poustevně
hned dvakrát. 4. a 5. července si výrobky našich sociálně terapeutických dílen mohli prohlédnout a zakoupit návštěvníci slavností k obnovení železničního spojení Dolní
Poustevna – Sebnitz. A hned od
7. července naše dílny pokračovaly
v další prezentaci svých výrobků
v Centru setkávání až do konce července. Otevřeno bylo v rozšířené
provozní době od pondělí do soboty
každý den.
Co všechno mohli návštěvníci
vidět? Především výrobky, které
zhotovují naši klienti – lidé se
zdravotním postižením. V sociálně

terapeutických dílnách "Dílně
u Markétky" na pracovištích v Horní Poustevně a Šluknově. Do různorodých činností se zapojují v dílně
textilní, arteterapeutické, hobby
a dřevodílně. Naše tkané výrobky
(tkané tašky, kapsičky a koberce)
mají řadu let certifikát regionálního
produktu Českosaského Švýcarska.
Na výstavě byla k vidění i ke
koupi široká škála výrobků ze všech
dílen. Výrobky bylo možno si také
objednat na zakázku. Napřed jsme
se trochu obávali, jak ten krásný
a velký prostor Centra setkávání
naplníme. Pak jsme měli ale opačný
problém, zda se nám vše do výstavních prostor vejde.
Několikrát v týdnu mohli návštěvníci sledovat naše klienty, kteří přímo ve výstavních prostorách

předváděli ukázky tkaní a dalších
technik. Kdo z návštěvníků chtěl,
mohl si sám výrobu zkusit. Významnou části výstavy byla písemná a fotografická prezentace historie a současnosti našeho zařízení.
Velké poděkování za možnost
uspořádat výstavu patří panu starostovi Jemelkovi a pracovníkům
městského úřadu paní Malé, panu
Madunickému a panu Královi.

srpen 2014
ZASTUPITELSTVO
M Ě S TA
Výpis z červnového
USNESENÍ:
ZM schvaluje na základě
zveřejněného záměru pronájem:
p.p.č. 330/22 k.ú. DP
ZM schvaluje zveřejnit záměr
prodeje: p.p.č. 641/3 k.ú. HP a
p.p.č. 641/1 k.ú. HP
ZM schvaluje přidělení lůžka na
ubytovně panu M. Š .
ZM schvaluje uzavření smlouvy na
opravu komunikací v Dolní
Poustevně s firmou SaM silnice
a mosty Děčín, a.s., za cenu
781.207,- Kč bez DPH
ZM schvaluje uzavření postupných
smluv na opravy chodníků
v Dolní Poustevně s firmou KM
Nezmar za cenu 354.248,47 Kč
vč. DPH a smlouvy budou
uzavírány postupně dle
jednotlivých úseků a finančních
možností
ZM schvaluje závěrečný účet
města za rok 2013 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2013,
kde nebyly zjištěny chyby
a nedostatky a nebyla zjištěna
rizika
ZM schvaluje předložené účetní
závěrky města Dolní Poustevna
a příspěvkové organizace města
Základní škola a Mateřská škola,
Dolní Poustevna, p.o., za rok
2013
ZM schvaluje povolení výjimky
z počtu dětí ve třídě mateřské
školy z 24 dětí na 28 dětí
ZM schvaluje uhradit poplatek
firmě SČVK, a.s., za revizi
k připojení kanalizace ve výši
190,- Kč/revize za každou
fyzickou osobu, která připojí
svou nemovitost na městskou
kanalizaci
ZM schvaluje uzavřít s firmou KM
Nezmar smlouvu na položení
dlažby pod altánkem v MŠ za
cenu 41.264,24 Kč
ZM schvaluje poskytnutí
příspěvku ve výši 3.000,- Kč na
letní dětský tábor ve Šluknově
2014
ZM schvaluje finanční příspěvek
pro Fond ohrožených dětí ve výši
1.000,- Kč
ZM schvaluje zajistit na podzim t.r.
vystoupení zpěváka Jaroslava
Hutky v Centru setkávání za
cenu 7.000,- Kč + doprava
ZM schvaluje, aby pro nové
volební období 2014-2018 byl
počet členů zastupitelstva města
devět
ZM schvaluje jmenovat do školské
rady jako zástupce města paní
I. Malou, P. Válkovou, Z. Benářovou
Úplný Výpis z usnesení ZM
naleznete na úřední desce
a na www.dolnipoustevna.cz
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OBRAZEM: Slavnostní znovuotevření železničního přejezdu - pátek 4. 7. 2014

Slavnostní projevy v Sebnitz.

Slavnostní přestřižení pásky a zahájení provozu.

1. vlak linky U 28.

Jízda po obnoveném úseku trati.

1. vlak vjíždí do Dolní Poustevny.

Slavnostní projevy v Dolní Poustevně.

.
Slavnostní
odhalení názvu vlaku "Dráha národního parku ‐ Nationalparkbahn" a symbolický křest.

Největší hvězdou večera byl vynikající bavič Ivan Mládek se svým Banjo Bandem.

Na peróně bylo pořád plno.

Zábavný večer přilákal k nádraží několik stovek diváků.
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POUSTEVNÍK
OBRAZEM: Slavnostní znovuotevření železničního přejezdu - sobota 5. 7. 2014

Motorový vůz BR 772 pro rychlý kyvadlový spoj.

Lokomotiva řady V 100 s jídelním vozem Mitropa.

Víkendové vlaky byly stále plné cestujících.

Mašinka na peróně byla velkou atrakcí.

Železničářská výstava ve vestibulu nádražní budovy.

Velký nadšenec, sběratel a autor výstavy pan Hesse.

Úžasná dixilendová kapela Brass Band z Rakovníka.

Přijelo i několik veteránů z okolí.

Kapela Grenzgänger.

Taneční skupina Lizards z Dolní Poustevny.

Elvis Presley stále žíje!

Nadražní restaurace od pátku do neděle nezavřela.

Tématickou loutkovou pohádku "O ztracených kolejích" představil LS Pomněnka
s autentickými kulisami a dokonce i s pojiízdným červeným Desirem.

Pohádku si nenechalo ujít několik desítek děti a rodičů.

Foto: Ing. Jaroslav Leksa a Vilém Madunický
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Co chystá T-Clubúčastnících
se Schrödingerovou
kočkou
těchto seminářů a i na
Text: Lucie Syrovátková

Nejprve mi dovolte poděkování
všem, co pomáhali s organizací Pohádkové cesty na Nové Vísce. Paní
Ivetě Malé, hasičům z Dolní Poustevny a minimálně třiceti dobrovolníkům se podařilo uspořádat
opravdu vydařené odpoledne pro
děti i dospělé, díky také všem sponzorům a Kozí farmě na Nové Vísce.
Dále musíme zmínit dvě proběhlé akce v T-Clubu ve znamení
Hand made pod vedením paní Jany
Lemfeldové z obchůdku zdravé
výživy v Mikulášovicích. Tyto dvě
nedělní odpoledne byla velmi zajímavá nejen samotnou tvorbou
ekologických přípravků do domácnosti a prostředků k péči o tělo, ale
i celkovou atmosférou a předáváním si zajímavých rad a tipů. A jelikož spokojenost byla očividná na

straně paní lektorky, stane se již
neodmyslitelnou součástí naší nabídky akcí pro veřejnost. Na první
dva měsíce školního roku připravujeme tvůrčí dílnu ‘Drátkování‘ s
panem Ladislavem Lokajíčkem,
oblíbené dílny se Zuzkou Chábovou a samozřejmě i malování na
sklo se Simonou Machorkovou.
Pro děti je novinek mnohem
víc. Během září budou probíhat
zápisy na jazykové kurzy němčiny
a angličtiny. Oba jazyky bychom
chtěli dětem nabídnout zábavnou
formou zaměřenou na konverzaci.
Kurzy budou určeny dětem z 1.
stupně základních škol a dle zájmu
bude možnost otevřít i jazykovou
hernu pro děti předškolního věku.
Díky spolupráci se Schrödingerovým institutem se během září

Text: Matěj Kučera

ního přispění města výlet do Děčína pro děti, které navštěvují náboženství. Cílem výletu byl Děčín-

otevřou pro děti ještě další možnosti jak aktivně trávit volný čas.
Co se týče outdoorových aktivit plánujeme cyklistický kroužek a turisticko - geocachingový. Prostory
T-Clubu budou také využité a to
pro kroužek do-vedných rukou tvůrčí dílny - pro děti, kde budeme
tvořit co nejvíce z přírodních materiálů. Velmi se tě-šíme na připravovaný kroužek literárně - filmový, zde si děti vyzkouší tvůrčí psaní,
besedování o knihách či filmech
nebo vyrazíme do kina. Termíny
kroužků upřesníme během září,
chceme se přizpůsobit dětem, jejich rozvrhům a požadavkům.

Slavnostní uvítání prvňáčků

ZŠ a MŠ Dolní Poustevna
ve školním roce 2014/2015
se uskuteční v pondělí dne
1. září v 8:00 hodin
v Centru setkávání.
Ostatní žáci zahájí nový školní
rok tradičně se svými třídními
učiteli v kmenových třídách

O. Diessnerová, ŘŠ

Svatba v kostelíku

Výlet s panem farářem na zámek a potom do zologické
Dne 14. července pořádal pan
farář z Dolní Poustevny za finanč-

ský zámek a zoologická zahrada.
Osmnáct výletníků využilo při tom
nového vlakového spojení z Dolní
Poustevny až do Děčína. Na zámku
proběhla zajímavá interaktivní
prohlídka vedená „Černým rytířem“, ve které se děti zapojovaly do
různých her a hádanek, aby nakonec pomohly hříšnému rytíři zachránit duši. Druhou zastávkou
byla zoologická zahrada. Kromě
možností spatřit mnoho exotických
zvířat, zaujalo děti i prosté krmení
koz ve výběhu. Výlet to byl sice
namáhavý, ale zajímavý a poučný.
Hodně jsme se nasmáli, atmosféra
byla hodna krásnému počasí, a my
se těšíme na další zajímavý výlet.

Na Nové Vísce děti opět cestovaly do POHÁDKY
V neděli 6. července na třicet
dobrovolníků připravilo pro děti
pohádkové odpoledne, které se konalo na Nové Vísce již podruhé.
Startovalo se opět u odbočky na
kopec Poustevník a trasa vedla přes
samotný vrch, kde na děti čekal
u nového křížku místní poustevník,
a dále pak na kozí farmu, kde byly
pro děti přichystány pohádkové
odměny, občerstvení, jízda na oslíku a opékání buřtíků.
I přes vysoké teploty a vzdálenější dostupnost si tuto akci nenechalo ujít celkem 216 dětí a jejich rodičů! Na děti čekalo celkem
12 stanovišť s pohádkovými bytostmi, kde děti a i rodiče plnili nejrůznější úkoly.
Velké poděkování patří všem,
kteří se podíleli a pomáhali při organizaci této akce, všem úžasným
maskám a také dětem, rodičům
i prarodičům, kteří vyrazili na Pohádkovou cestu na Novou Vísku.
Bez vás všech by tato akce vůbec
nebyla, děkujeme moc!
Tak tedy nashledanou zase za
rok v POHÁDCE.

V sobotu 19. července 2014 se konala
v Centru setkávání svatba Josefa
Provazníka a Veroniky Lechmanové.

KNIHOVNA - NOVÉ KNIHY

Forman vs. Menzel - Šteflová A.
Srovnání režisérských osobností, držitelů
filmového Oskara, kteří dobyli svět a které
spojuje respekt
k jejich dílu.
Drak Natlučnos - Rožnovská L.
Když drakovi
slíbíte princeznu za nevěstu,
natluče si třeba
nos, jen aby popletený pohádkový svět mohl
zachránit.
Manžel v domě není pro mě Jakoubková Alena
Učit na gymnáziu je pro Antonii splněný sen.
Jenže mezi jejími studenty je
i Robert, který
se do krásné
mladé učitelky
zamiluje a začne jí ze života dělat peklo.
V naší knihovně najdete další
nové tituly, jen si přijďte vybrat.
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DOLNÍ POUSTEVNA
•

•

•

•

•

AKCE V OKOLÍ
• KULTURSOMMER

neděle 10. 8. 2014 od 13:00

SEBNITZ 2014

MALOVÁNÍ NA SKLO
se Simonou Machorkovou
v T-Clubu, Loutkové divadlo

pondělí 11. 8. 2014 od 19:30

JAZZCOMPANY CHEMNITZ
swingová a dixilendová kapela

středa 13. 8. 2014 od 17:30

úterý 12. 8. 2014 od 19:30

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
v zasedací místnosti MěÚ

Rockový koncert "7 SIEBEN"
sobota 16. 8. 2014 od 19:30

ABBA - Revival Show
- vše na Marktplatz Sebnitz
- vstupné volné
- celý program naleznete na:
www.kultursommer-win.de

23. ‐ 24. 8. 2014

VELKÁ CENA DOLNÍ
POUSTEVNY ve střelbě
na baterii - 52. ročník
pořádá MS Jezevec na Čtverci

•

15. ‐ 17. 8. 2014

Tenisový turnaj - čtyřhry muži
"O POHÁR MĚSTSKÉHO
ÚŘADU"
pořádá TO Dolní Poustevna
na tenisových kurtech

•

22. ‐ 23. 8. 2014

sobota 23. 8. 2014

•

sobota 23. 8. 2014

•

sobota 30. 8. 2014 od 10:00

•

sobota 30. 8. 2014

•

sobota 30. 8. 2014

•

sobota 30. 8. 2014

•

sobota 30. 8. 2014 od 7:30

sobota 23. 8. 2014

PLÁŽÁK - 18. ročník
turnaj v beach volejbale
pro amatéry a srandisty
startovné 100 Kč/osobu
pořádá TJ a HC Kanci
Beach club Marina bar

•

sobota 23. 8. 2014 od 14:00

•

sobota 23. 8. 2014 od 21:00

•

sobota 30. 8. 2014 od 10:00

DĚTSKÁ PIRÁTSKÁ
DISKOTÉKA
v Národním domě
GENESIS NIGHT
v Národním domě

PETANGUE - 10. ročník
turnaj dvojic
startovné 50 Kč/osobu
pořádají HC Kanci
Beach club Marina bar

•

sobota 30. 8. 2014

•

sobota 6. 9. 2014

•

pátek 12. 9. 2014 od 18:00

II. ročník hudebního festivalu
"POUSTEVENSKÝ DUPÁK"
zahrají kapela Petr Kalandra
Memory Band a HUSTEJ
WIMPY (19:00)
pořádají HC Kanci
v Country stodole ve Fajnu
NAROZENINOVÁ PÁRTY
vstupné flaška nebo šiška
salámu
Beach club Marina bar
Beseda s Josefem Klímou
"MŮJ ŽIVOT REPORTÉRA"
v Centru setkávání
- dozvíte se o některých
kauzách (hl. o kauze Kájínek) ,
- o natáčení "Na vlastní oči"
- o životních osudech novináře,
kterého chtělo podsvětí
zlikvidovat
Josef Klíma zahraje a zazpívá
svoje písně na klavír nebo na
kytaru. Po skončení proběhne
prodej knih a autogramiáda.

Bruslení, In-line hokej
Tréninky do konce září:
Každou středu 17:00 - 18:30 hod.
v SoliVital Sebnitz (s sebou kolečkové brusle)
Každý pátek 18:00 - 19:30 hod.
na Stadionu Seifhennersdorf (s sebou chrániče holení a loktů, helmu
s mřížkou, hokejku a kolečkové
brusle)
Více na www.hockej-united.eu

2. zápis do ZUŠ

Základní umělecké škola Rumburk, pobočka Dolní Poustevna
vyhlašuje 2. výběrového řízení žáků na obory klavír, zobcová flétna
a kytara, které se uskuteční v úterý
2. září 2014 od 13 do 16 hodin na
1. stupni základní školy v Dolní
Poustevně.
Přijímají se žáci všech věkových
kategorií i dospělí, nejmladší však
nejdříve od 5 let. Více informací
naleznete na stránkách školy
www.zus-rumburk.cz.

VILÉMOVSKÁ POUŤ
kapely We and Angels,
Bluesdorf a A. Brichta revival
SLAVNOSTI MĚSTA
RUMBURK
VETERÁNEM SEVEREM
sraz a prezence na náměstí
ve Šluknově od 8:00 do 10:30
LIPOVSKÝ DŘEVÁK
14. JIŘÍKOVSKÝ
POHÁDKOVÝ LES
SLAVNOSTI MĚSTA
VELKÝ ŠENOV

16. sraz majitelů motocyklů
ČECHIE - BÖHMERLAND
15:20 - 15:50 Šluknov náměstí
33. Sebnitzer
ZUCKERKUCHENTOUR
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HEC turnaj 2014 ovládli Záležák a Mitscherling,
ženám kralovala Tesaříková

Text: Marek Bureš

Úspěchem Štefana Záležáka
a Petra Mitscherlinga skončil každoroční turnaj tenisových amatérů
"HEC 2014", který se konal předposlední červencovou sobotu na
kurtech v Dolní Poustevně. Ženám
pak dominovala Hana Tesaříková.
Tradičního turnaje se letos zúčastnilo celkem třináct mužů a pět
žen. Zatímco tenisté bojovali podle
ve dvou výkonnostních skupinách,
ženy hrály mezi sebou vždy desetiminutový zápas. Vítězná Hana
Tesaříková sesadila z trůnu loňskou
šampionku Mrkvičkovou, bronz
brala loňská finalistka Dana Tobišková. "Je super, že se mi podařilo

MUDr. Dagmar CORNOVÁ
Čs. 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

ZUBNÍ LÉKAŘ

MUDr. Hana STEINBACHOVÁ
Čs. 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

šťastná vítězka.
Mezi šesti muži "profesionály",
kteří hráli do pěti vítězných gamů,
dominoval Záležák před Romanem
Berkou a Petrem Müllerem. "Za‐

DĚTSKÝ LÉKAŘ

hrál jsem si. Byl to příjemný turnaj s
těžkými soupeři," řekl vítězný Zá-

ležák. Skupinu "naprostých začátečníků" pak Mitscherling ovládl
před Milošem Salabou. Bronz bral
vítězův bratr Vítězslav.

FK Dolní Poustevna: Fotbalové léto v plném proudu
Zatím, co náš fotbalový pažit
povinně odpočívá po letní údržbě,
fotbalistům již začala letní příprava. Ta je zaměřena především
na fyzičku hráčů, a to jak dospělých, tak i dorostenců.
Pro hráče, kteří ještě nezaznamenali tuto skutečnost, tréninky
jsou společné pro dospěláky a dorost vždy v úterý a čtvrtek od 16:00
hodin před sportovní halou.
Z minulého čísla Poustevníka
vám dlužíme informaci o tom, jak
vlastně naši dospělci dopadli. To, že
skončili předposlední v tabulce, již
víte, dnes přidáváme podstatnou
informaci.
Naši dospělci nesestoupili a budou hrát v další sezóně opět
„Okresní přebor dospělých“ ,
doufáme, že lépe nežli dosud.
V srpnu již bude zahájena
podzimní část soutěže dospělých i
dorostu, v září se přidají žáci.
Dospělí zahájí soutěž v sobotu
23. srpna 2014 ve Starém Šachově,
30. srpna 2014 sehrají první domácí utkání, hostit budou Krásnou
Lípu. Výkop v 17:00 hodin – přijďte
fandit!
Dorostenci zahajují soutěž
31. srpna 2014 v Bukovanech, druhé utkání sehrají 6. září 2014 na
domácím hřišti, hostit budou Cvikov (ještě neznáme hodinu výkopu,
upřesníme na plakátech) – přijďte
je povzbudit.
Žáci zahajují 6. září 2014 do-

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
pro dospělé

Odběry krve (Út ‐Pá) 07:00 ‐ 07:30

turnaj vyhrát a porazit takovou
hráčku, jakou je Karina," řekla

Text: Dana Vlačihovská

srpen 2014

ma, hostit budou Markvartice. Výkop v 10:00 hodin. Rovněž zveme
všechny fanoušky.
V srpnu se uskuteční přátelská
utkání všech týmů, každý zápas
bude včas plakátován.
Naši vietnamští fotbalisté
rovněž pilně trénují a chystají na

srpen další odvetu staré gardě (opět
bude plakátováno).
Tato informace patří klukům
dorostencům. Kluci, pokud máte
zájem hrát fotbal za náš fotbalový
klub, přijďte kterékoli úterý nebo
čtvrtek v 16:00 hodin ke sportovní
hale.

Sáblíková skončila celkové druhá
na Tour de Feminin 2014

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

9. –10. 8. 2014
MUDr. Janda, tel.: 412 532 216
Čs. Legií 1083/10, Děčín IV
16. –17. 8. 2014
MUDr. Rambousková, 412 526 250
Riegrova 773/72, Děčín II
23. –24. 8. 2014
MUDr. Vojtěch, tel.: 412 151 056
28. října 110, Děčín I
30. –31. 8. 2014
MUDr. Milič, tel.: 412 511 482
Fügnerova 600/12 Děčín I
6. –7. 9. 2014
MUDr. Charvát, tel.: 412 507 588
J. Š. Baara 26, Děčín IV
ORDINAČNÍ HODINY:
So, Ne, 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, svátky: 10:00 - 19:00

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková skončila
Foto: V.SMadunický
celkově druhá v etapovém závodu cyklistek Tour de Feminin 2014.
převahou
vyhrála soutěž vrchařek a získala tak modrý trikot, který měl tu čest předat náš
pan starosta Miroslav Jemelka.
Foto: Tomáš Fusek

158 - Policie České republiky
155 - Záchranná služba
150 - Hasiči
112 - Jednotné evropské číslo
tísňového volání
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OBRAZEM ze ZŠ a MŠ Dolní Poustevna: Ohlédnutí za školní akademií

Školní akademií nás provázely a rolí moderátorek se
výborně zhostily Tereza Doležová a Marcela Pirglová.

Zaplněný sál Národního domu.

Paní Lucie Englerová vyhodnotila čtenářskou soutěž.

Žáci první třídy předvedli hned dvě vystoupení ‐ taneční
vystoupení Barvy a pohybovou hru.

Spolu s druhou třídou jsme se přesunuli do pekel
s tanečkem My jsme čerti.

Žáci třetí třídy zatančili na píseň Děti slunce.

Žáci čtvrté třídy si připravili country tance.

Žáci páté třídy tančili a zpívali na píseň z muzikálu
Rebelové s názvem Pátá.

Žáci šesté třídy tančili na píseň z filmu Alvin
a Chipmunkové.

Žáci sedmé třídy předvedli vtipně pojaté tanečky na
hudební mix písniček.

Žáci osmé třídy si připravili stínohru na téma Příběh
života.

Žáci deváté třídy se opravdu originálně rozloučili se
základní školou parodiií učitelů.

Vtipně zvolená hudba a tanec žáků deváté třídy.

Parodie učitělů v podání žáků deváté třídy.

Parodie školníků na znělku "A je to!".
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