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VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Školní rok 2018/2019 zahájilo 17 nových prvňáčků s paní učitelkou
Janou Vomáčkovou. Ke slavnostnímu přijetí došlo 3. 9. 2018 v Centru
setkávání.

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Letošním oslavám připadlo významné výročí - 100. let od povýšení
na město. Zahájení proběhlo v pátek 7. 9. v Centru setkávání úspěšným
vystoupením dolnopoustevenských dětí pod taktovkou paní Kalčíkové
a českolipských děvčat pod vedením pana Nováka. Na hlavním pódiu
večer vystoupila kapela Krleš s dětmi a kapela Diesell. Sobota 8. 9. byla
zahájena slavnostním předáním zrekonstruované zbrojnice a nového
hasičského vozu. Poté byla ve sportovní hale otevřena výstava o historii
města, která trvala až do 16. 9. Hlavní program odstartoval průvod s živou hudbou k pódiu. O hudební vystoupení se postaraly kapely Lužanka, Greenhorns, Light and Love, The Backwards - Beatles, Noid Bárta.
Pro děti byl v parku připraven doprovodný program v podobě soutěží
a vystoupení profesionálního klauna. Soutěže přichystaly dívky z českolipského sboru. Nesmíme opomenout ani pouťové atrakce. Součástí
odpoledne bylo rovněž poděkování bývalým starostům města. Starosta R. Holec jim nebo rodinným příslušníkům osobně předal pamětní
keramickou plaketu z dílny pana Krále. Nemohla chybět ani oblíbená
soutěž v pojídání ovocných knedlíků o ceny (poukazy na dřevo, večeři,
sud piva). Pomyslnou třešničkou na dortu byl ohňostroj z dílny slečny
Benešové.
starosta Robert Holec

DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2018
Hasiči z Dolní Poustevny se dostali do finále prestižní ankety Dobrovolní hasiči roku 2018. Nyní probíhá hlasování do 25. 10. 2018. I vy
můžete podpořit naše hasiče v anketě o hodnotné ceny. Hlasovat můžete na http://www.adhr.cz/hlasovani-sbory/ nebo zasláním SMS na číslo 900 77 06 ve tvaru HASICI (mezera) SSSC3. Děkujeme za podporu.
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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
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
petr3kral@seznam.cz

JUBILANTI V ZÁŘÍ
Gratulace, kytice a finanční dárek převzaly naše jubilanky ve středu
26. září, kdy jim osobně poblahopřál pan starosta Robert Holec a popřál
všem mnoho zdravíčka do dalších let. Posezení v příjemném a milém
prostředí u kávy a koláčků bylo příjemné a olavenkyně si to pochvalovaly.
Paní Hošková Jozefína, Soukupová Annaliesa a Tajčmanová Isolda
oslavily úctyhodných 87 let.
Paní Proškové Lieselotte, která oslavila své 95 narozeniny, pan starosta osobně popřál v domácím prostředí a předal dárkový koš s kyticí
a peněžitým dárkem. Dárkový koš a gratulace byla také předána panu
Václavu Bělovi, který oslavil 97. výročí narození. Všem přejeme mnoho
zdraví a štěstí do dalších let.
RP

OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

MDDr. Barcal Pavel
J.Š.Baara 692/26 Děčín V
412 507 588

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

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA

ČÍSLO NA CALL
CENTRUM SčVaK

150 – Hasiči
112 – Jednotné evropské číslo
tísňového volání

MÍSTNÍ HASIČI

Prosíme, aby se neobjednaní
pacienti dostavili nejpozději
hodinu před koncem ordinace!!!

MUDr. Sudová Olga Fügnerova
600/12 Děčín I
412 513 989
3. – 4. 11.2018

INFORMAČNÍ
CENTRUM

155 - Záchranná služba

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

MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343
27. – 28. 10.2018

LOUTKOVÉ DIVADLO

158 – Policie České republiky

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

13. – 14.10.2018
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72 Děčín II
412 526 250
20. – 21. 10.2018

Od 1. 6. do 30. 9. otevřeno každou sobotu 11:00 – 16:00.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

ZUBNÍ LÉKAŘ

ZUBNÍ POHOTOVOST

sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)

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
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PODĚKOVÁNÍ

Děkuji městu Dolní Poustevna v čele s panem starostou za ocenění
práce mého tatínka Jaroslava Žižky za dobu, kdy vykonával funkci starosty. Byla jsem velmi potěšena.
Marie Králová
Velice děkuji panu starostovi za osobní návštěvu, kdy mi u příležitosti
mých narozenin předal dárkový balíček, krásnou kytici a peněžitý dar.
Lieselotte Prošková

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

JSDH Dolní Poustevna
412 397 222

BEZPLATNÁ LINKA
ČEZ

velitel JSDH Dolní Poustevna
725 066 526

800 850 860
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Dar Ústeckého kraje pro hasiče
Hasiči obdrželi 15. 9. 2018 darem
od Ústeckého kraje novou hasičskou přenosnou stříkačku Tohatsu
VE1500 v hodnotě 263.780,- Kč.
Jedná se o „přenosné čerpadlo“ jehož výkon je až 2000l/min a váží pouze okolo 100kg. Hasiči ji budou používat u zásahů, nahradí tak starší
stříkačky z osmdesátých let minulého století.
Ing. Jan Diessner

Nová hasičská zbrojnice

Historicky významným dnem pro hasiče z Dolní Poustevny se stala
sobota 8. 9. 2018. V tento den proběhlo slavnostní předání nově zrekonstruované hasičské zbrojnice do užívání hasičům. Rekonstrukce trvala
téměř jeden rok. Z dostupných informací bylo zjištěno, že za 135. letou
historii sboru se jedná o první objekt, který byl postaven konkrétně jako
hasičská zbrojnice. V původním objektu nebyla izolována podlaha, auta
tak parkovala na cihlách a hlíně. Při větším dešti byla v garážích spodní
voda. Nemluvě o plísních, které se zde tvořily. Auta parkovala za sebou.
Hasiči dále využívali tzv. „ Zelené garáže“, do kterých zatékalo, a dle vyjádření statika jsou zralé na demolici. Hasiči s rekonstrukcí pomáhali
hlavně při přípravných pracích, kdy se podíleli na demolici původních
garáží. V nové hasičárně jsou prostory uzpůsobeny pro dnešní potřebu
hasičů. Hasiči mají k dispozici dílny pro údržbu a opravy vybavení, šatnu
na výjezdové oblečení, sociální zařízení a sprchy pro muže i ženy, skladovací prostory, klubovnu a prostorné garáže, kde každé auto má svůj
výjezd. Nová hasičárna může v krizových situacích posloužit i občanům.
K vybavení hasičárny patří i tzv. „Skříň nouzového přežití“, kde je připraveno 20 ks skládacích lehátek včetně lůžkovin. V případě mimořádné
nouze (noční požár domu, aj.) je možné v hasičárně do několika minut
připravit nocleh až pro 20 občanů. Myšlenkou je okamžitá pomoc při
mimořádné situaci na jednu noc. Hasičská zbrojnice je připravena na
připojení vnějšího zdroje elektrické energie. Po připojení výkonné elektrocentrály bude možné hasičárnu běžně využívat při výpadku elektrické energie. Rekonstrukce byla financována z dotace Ministerstva vnitra
ve výši 4,5 mil. Kč, dále z dotace Ústeckého kraje ve výši 500 tis. Kč.
Zbylá část byla hrazena z rozpočtu města. Akce se účastnili starostové
města Dolní Poustevna Robert Holec a města Hohnstein Daniel Brade, hasiči z širokého okolí, včetně hasičů ze Sebnitz a Gossdorfu, ředitel
HZS Ústeckého kraje plk. Ing. Roman Vyskočil, velitel stanice Šluknov
HZS Ústeckého kraje nprap. Petr Kocian Dis.a mnoho dalších hostů.
Tímto bych chtěl jako velitel hasičů poděkovat městu Dolní Poustevna
za podporu. Dále všem, kteří se na realizaci rekonstrukce podíleli včetně
všech hasičů, kteří na úkor svého volného času pomáhali.
Ing. Jan Diessner

NOVÉ ZNÁMKY

Od listopadu platí nové známky na svoz SKO. Zimní období trvá od
1. 11. 2018 do 30. 4. 2019. Ceny známek zůstávají stejné a budou k dispozici na konci měsíce října 2018 v pokladně MĚÚ.
Zuzana Bednářová

VETERINÁRNÍ ORDINACE

V sobotu 13. 10. 2018 bude ordinace veterinárního lékaře uzavřena.

TENISOVÝ KLUB

Tenisový klub Dolní Poustevna uspořádal v průběhu září dva turnaje.
22. 9. turnaj žen, který připravila paní Z.Micková. Zúčastnilo se šest
párů. Prvenství si odvezl pár T.+D. Marhanovy z Rumburka.
29. 9. turnaj smíšených dvojic, členů TK D.Poustevna, který připravil
a řídil M. Bureš. Velmi podařená akce na závěr letošní venkovní sezony. Zúčastnilo se 9 párů. 1.místo: Alena Karpíšková - Marek Bureš, 2
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.místo: Zdeňka Micková - Milan Mitošinka, 3. místo: Hanka Militká
- Luděk Kramer. Ke spokojenosti účastníků přispělo též výborné občerstvení, za což je třeba poděkovat panu Křivonoskovi a paní Pokorné.
Z. Micková

Nové vozidlo pro hasiče

Hasiči Dolní Poustevna převzali z rukou starosty Roberta Holce nové
vozidlo VEA Ford Ranger. Vozidlo bylo pořízeno v rámci projektu
„Ukažme vodě hranice“, č. 100250806. Vozidlo bude pomáhat hasičům
při zásazích v terénu, při povodních (brodivost 80cm) a dalších živelných pohromách. Toto vozidlo má pouze základní výbavu dle vyhlášky
a v ložném prostoru se bude převážet vybavení, které bude momentálně
u zásahů potřeba. Vozidlo dále může sloužit jako doprovodné vozidlo
pro německé hasiče. Hraniční přechod Dolní Poustevna –Sebnitz je určen pro přejezd německých hasičů, pokud si jejich spolupráci vyžádá
Česká strana. Povinností je ale zabezpečit doprovodné vozidlo. Za tímto
účelem je nové vozidlo vybaveno radiostanicemi pro komunikaci s německými hasiči, dvoujazyčnými vestami aj.
Ing. Jan Diessner

Poděkování sponzorům a partnerům městských slavností
Město Mikulášovice, obce Lipová a Vilémov, Renata Holcová, Pila
Petr Kalčík, Petra Kalčíková, Petr Novák, Petr Němec, Jolana Benešová, Ústecký kraj, Technické služby Šluknov, Daniel Andres, Václav Obst,
Jiří Pavlas, Michaela Moravcová, Rudolf Svoboda, Karel Učeň, Slavomír
Frnčo, ZŠ DP, Jan Král, Štěpánka Zelinková, IC H. Poustevna, Van, vietnamští obchodníci, Policie ČR Velký Šenov, pivovar Falkenštejn, kolotoče Novotný, SHD D. P., Vladimír Vlasák, Luboš Zach, Vladislav Džbánek, Petra Nováková.

Vážení spoluobčané,
Město Dolní Poustevna uskuteční dne

3. listopadu (sobota)

SVOZ NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ!
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:
Obec
Horní Poustevna
Dolní Poustevna
Dolní Poustevna

Stanoviště
odbočka na Karlín, u čerpací stanice G7
8,00 – 8,15 hod
před bývalou sběrnou Severočeských surovin
8,20 – 8,55 hod
U Letadla, před čp. 1 (býv. sklad Centroflor)
9,00 – 9,15 hod

Město Dolní Poustevna

EKO servis Varnsdorf, a.s., IČO:25042149, DIČ CZ25042149, Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1150
GSM brána: 606623533, tel.412375556-8
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SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S RODIČI
Ve čtvrtek 13. 9. 2018 proběhlo již tradiční sportovní odpoledne pro
děti a rodiče z mateřské školy. Počasí nám trochu nepřálo, tak jsme
z plánovaného multifunkčního hřiště přesunuli sportovní klání do tělocvičny II. stupně základní školy. Po nástupu, sportovním pozdravu
a rozcvičce, kterou tentokráte vedla paní učitelka Týnka, se pustilo celkem 16 dvojic (dospělák a dítě) postupně do čtyř sportovních disciplín.
První disciplínou byl hod do dálky – sčítaly se metry obou účastníků –
děti házely míčkem, dospěláci medicinbalem, taktéž ve skoku do dálky.
Třetí na řadu přišla štafeta dvojic a poslední překážkový běh s dítětem
na zádech. Po občerstvení a sečtení všech časů a metrů přišlo na řadu
vyhlášení vítězů. Nejvíc diplomů nasbíral jediný tatínek s chlapcem.
Ani maminky nepřišly zkrátka a získaly ostatní diplomy za první až třetí
místo. Diplom byl připraven i pro ostatní snaživce, kteří vyhrají určitě
příští rok. Slavnostní nástup a pokřik ukončil letošní ještě letní sportování. Sportu zdar!!!
JJ
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lečně podařilo projekt zvládnout. Moc si přejeme, aby obrázky a nově
tak vzniklá stálá výzdoba ordinace dělala radost dětem, rodičům, nám
všem. Děkuji dětem za velmi dobrou práci, panu starostovi za velkou
podporu, panu Jiřímu Brůnovi, který nám obrázky do ordinace nainstaloval. Městu Dolní Poustevna přejeme mnoho dobře zvládnutých projektů, takových malých i velkých krůčků.
Mgr. Zdena Kramerová

DEN BEZ AUT

OBJEVOVÁNÍ ČESKÉ HISTORIE
Kde jinde by se lépe učilo o historii naší vlasti než na místech, kterými
významné postavy našich dějin procházely. A tak jsme se 24. 9. 2018
vypravili s 5., 4. a 3. třídou do Prahy na Pražský hrad. O historii tohoto
významného místa už děti ledacos věděly a zajímavý výklad průvodkyně
na jejich znalosti navazoval a zábavnou formou ji doplňoval. Děti se zájmem procházely katedrálou sv. Víta, okukovaly náhrobky významných
českých panovníků, obdivovaly nádheru barevných chrámových oken.
Podívali jsme se i do Vladislavského sálu a přilehlých prostor, prošli Zlatou uličku až k Daliborce. Ze zahrad pod hradními budovami se nám otvíraly krásné výhledy na pražské domy a Karlův most. Tematický zájezd
do Prahy se nám všem moc líbil. Děkujeme vedení školy za příspěvek na
jízdné, který umožnil všem žákům, aby se zúčastnili.
třídní učitelky

V pátek 21. 9. 2018 v naší školce proběhl jako každý rok Den bez
aut. Již od rána jsme se s dětmi věnovali činnostem, které souvisí s dopravou. Hráli jsme různé hry, např. na myčku aut, čím jezdíme, co je
dobře a co ne, kreslili jsme a skládali semafory, povídali o dopravních
prostředcích – třídili, prohlíželi knížky a obrázky. Všechny tyto činnosti
směřovaly k jedinému cíli - jeden den bez aut zvládneme a tím chráníme naší planetu Zemi. Všechna auta skončila v garáži a děti nasedly na
svoje kola, koloběžky, odrážedla a samozřejmě nezapomněly na bezpečnostní helmy, které jsou nedílnou součástí cyklistické výbavy. Venku na nás již čekali hasič Martin a hasička Zuzka, kteří nám připravili
na parkovišti malé dopravní hřiště se značkami a přechody pro chodce.
Děti mohly předvést své jezdecké umění a dovednosti, na zahradě pak
byla připravena dvě stanoviště – 155 – lékařská pohotovost pro případné zranění a ošetření, a 158 – policie s dopravními značkami. Úspěšné
dopoledne jsme ukončili uspořádáním malých cyklistických závodů
dvojic na silnice před školkou, prohlídkou hasičského auta a opačnou
evakuací. Všichni jsme se museli do školky dostat po hasičském žebříku. Po rozloučení a poděkování hasičům nás čekal zasloužený oběd.
JJ, PH

AKCE ZŠ V ŘÍJNU
11. 10. Duha – bazén v Rumburku
17. 10. Šluknovská liga – sálová kopaná v Dolní Poustevně
26. 10. mezitřídní turnaj (fotbal, vybíjená) na druhém stupni
29. a 30. 10. – podzimní prázdniny

DĚTI DĚTEM
Cílem výtvarného projektu Děti dětem bylo vytvořit komplet obrazů, který se stane stálou výzdobou Střediska ordinace dětského lékaře
v Dolní Poustevně. Na konci školního roku 2017/18 žáci bývalé 6. třídy
(dnes sedmáci) v hodinách výtvarné výchovy pod vedením p. uč. Zdeny
Kramerové tvořili, malovali a kreslili obrázky k různým tématům např.
naše nejznámější večerníčkové postavy, rodina, děti, město. Poté se vybrané obrázky pod rukama paní Jolany a finanční zaštítění města Dolní
Poustevna, pana starosty Roberta Holce, proměnily ve skleněné obrazy.
Konečný krůček jsme všichni společně udělali v úterý 18. 9. 2018, kdy
děti obrázky za přítomnosti pana starosty, pana primáře MUDr. Dalibora Karbuly a zdravotní sestry Jitky Nedvědové slavnostně předaly.
Došlo na milá slova, poděkování, úsměvy a radost z toho, že se nám spo-

Hasiči oslavili 135. výročí založení sboru
Hasiči z Dolní Poustevny oslavili 135. výročí založení sboru. Tuto slávu oslavili v sobotu 8. 9. 2018. Hasiči měli opravdu co slavit. Z rukou
starosty oficiálně převzali nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici
a klíče od nového vozidla Ford Ranger. Během slavnostní části byla předána čestná uznání udělena Sborem dobrovolných hasičů Dolní Poustevna a medaile za příkladnou práci a za zásluhy od Okresního sdružení
hasičů Děčín. Poté byla připravena ukázka techniky, hasičárny a vybavení pro veřejnost.
Ing. Jan Diessner
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Jak se slaví 20. narozeniny Mezinárodního
loutkového festivalu v Dolní Poustevně

Díky projektu Euroregionu Labe
jsme mohli letos dětem z Dolní
Poustevny i okolí ukázat ty nejlepší loutkové soubory z České republiky i z Německa. Kouzlo netradičních loutek si vychutnali i dospělí
příznivci loutek, hlavně při představení SMYSL KURA. Od pátku
21. do neděle 23. září se střídala jedna pohádka za druhou, letos v rámci
našeho festivalu mohly pohádky vidět i děti z Mikulášovic, Vilémova, z mateřské školky Klíček v Rumburku, Hohnsteinu, autobusem
přijely děti z Dolního Podluží, Jiříkova, Varnsdorfu. V neděli se hrálo
v Rumburku v tančírně Balahala. A novinkou letošního ročníku bylo
páteční představení ve vlaku, kde swingovaly marionety v podání Pavla
Vangeliho. Slavnostní zahájení festivalu proběhlo v Národním domě.
Po projevu pana starosty nám zazpívaly a zahrály děti ze ZUŠ z Dolní
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se dost nadře, ale dělá to rád. Jenomže jednoho dne se mrkev ztratí a to
je chvíle pro velkého detektiva Kuliferdu. Děti při pátrání pomáhaly
a vše dobře dopadlo. V loutkovém divadle se potom představil soubor
z České Kamenice s pásmem nazvaným Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Potom již byl čas, aby rodiče odvedli děti domů a sami si užili
představení s názvem SMYSL KURA.
Zuzana Smolová (CZ) a Peter Gaffney (US) nám předvedli, jak kuře
zobe hrst obilí přímo ze špalku a drsná stařenka ho sekerou netrefí. Na
druhém konci města hledá stárnoucí rytíř své štěstí, které mu zmizelo
spolu s mládím bůhvíkam. Celý příběh byl komický, dojemný a krutý. Originální představení divadla Waxwing kombinuje loutky, masky a hudbu, příběh, spíše moderní pohádka pro děti i dospělé nadchla
všechny diváky v Centru setkávání. A pak jsme se všichni bavili v Národním domě, hrálo se nejen flamengo, tancoval každý, kdo se nebál.
Všichni a hlavně účinkující si ještě dlouho pochvalovali skvělou atmosféru v Dolní Poustevně. Nedělní dopoledne patřilo TREPERENDĚ,
v podání nám již známého souboru Studna. Příběh byl o ženě, která
ustavičně mele pantem, neboli vše, co ví, každému hned vyslepičí. Ano
mít ženu treperendu je pohroma, protože co mělo zůstat vaším tajemstvím, vytroubí celému světu. Pomohl zázrak a vše dobře dopadlo. Po
obědě jsme viděli pohádku O ZLÉM DRAKOVI, kterou nám přivezli Krajánci z Děčína. A již jsme spěchali do loutkového divadla, byla
připravena PRAHA, ZAKLETÉ MĚSTO. Příběh o tajemství starobylé Prahy, dobrodružném putování malého Kryštofa a jeho kouzelného
strýčka Alberta začarovaným městem. Pohádkové představení v podání
Pavla Vangeliho. A neděli a celý festival ukončil sousední loutkový soubor Rolnička se svým novým muzikálem STRAŠIDLA Z PŮDY. Představení se dětem i dospělým moc líbilo, poslední zvoneček, symbol festivalu, zaslouženě putoval do Šluknova. Velké poděkování patří všem,
kteří se na něm podíleli, děkujeme za finanční podporu Euroregionu
Labe, městu Dolní Poustevna a hlavně dětem a rodičům, kteří v hojném
počtu navštěvovali pohádky.
za loutkový soubor Pomněnka Monika Lampová
Stanislav Barek pořádá ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna
a Loutkovým souborem Pomněnka v rámci festivalu

Poustevny, pod vedením paní učitelky Petry Kalčíkové. Pak se již tradičně představilo Naivní divadlo z Liberce, jejich pohádka BUDULÍNEK byla jedním slovem krásná. Téma poslouchání se v jejich podání
netýkalo pouze neposlušného Budulínka, ale také Budulínkových prarodičů, kteří skoro nic neslyšeli. Důvodem byl jejich hudební koníček.
Kdo přišel, ten viděl příběh plný humoru, živé muziky a ryze loutkářských lahůdek. Potom jsme se přesunuli do Centra setkávání a tam jsme
si vychutnali umění hudebního uskupení NJOREK, který nám předvedl
opět skvělou muziku, která vychází z lidových písní, písní s etnickými
kořeny, které nejsou tak obvyklé na české (tedy ani na světové) hudební scéně. V sobotu dopoledne nám Dřevěné divadlo přivezlo klasickou
pohádku HONZA A DRAK. Příběh o odvážném Honzovi, nešťastném
králi a princezně v nesnázích. A hned poté dětem soubor PO.DĚ.S.
připravil divadelní workshop, kde si děti vyrobily vlastní divadlo. Po
obědě bylo pro děti připraveno Divadlo na cestě a jejich SNĚHURKA
pobavila malé i velké diváky. Děti se přesunuly do Národního domu,
kde už čekal detektiv Kuliferda a představení ZAJÍČEK A VELKÁ
MRKVOVÁ ZÁHADA. Zajíček Kuliferda pěstuje mrkev, na záhonku

Kytara napříč žánry

kytarový koncert / acoustic guitar concert

ANDRÉS GODOY
(CHILE)

7. 11. 2018 v 19:00
Centrum setkávání Dolní Poustevna

AKCE V ŘÍJNU
6. 10.
7. 10.
16. 10 – 20. 10.
19. 10.
21. 10.

Bier Fest na Fajnu
Malování na sklo v Loutkáči
Podzimní burza v Nároďáku
Taneční kurz v Nároďáku
Podzimní tvoření v Loutkáči
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Černá díra Yrsa Sigurðardóttir
Dvanáct let po znásilnění
a vraždě mladé dívky v Hafnarfjörduru je v Reykjavíku
objeveno pouzdro s poselstvím
pro budoucí generace. V pouzdru se nacházejí deset let staré
dopisy, v nichž školáci popisují, jak si představují Island
v roce 2016. Mezi dopisy se
ovšem nachází i nepodepsaný
vzkaz udávající iniciály lidí,
kteří se mají stát obětí vraždy.
Krátce po objevení pouzdra se
v lázních v centru města najdou dvě useknuté paže, plavající v bazénku. Přesto policie
nedostala žádné hlášení o pohřešované osobě a stejně tak
se nevyrojily ani žádné zvěsti
o chybějících rukou. Když se
však přece jen objeví první
znetvořené tělo, nedlouho po
něm následuje další a začíná
být zřejmé, že dopis z pouzdra
nelze brát na lehkou váhu.

Pokračovatel
rodu
Alexander Münninghoff
Narodil jsem se 13. dubna
1944 v Poznani, starobylém
polském městě. Ale když jsem
se narodil, při bombovém útoku, který znamenal, že konec
války je blízko, byla Poznaň
německým městem, ze kterého Hitler posílal vojska do
Sovětského svazu a nyní se
odtud vracel obrovský průvod zmrzačených a raněných.
Má rodina se účastnila tohoto
dramatu. Tato kniha je o ní.
A o důsledcích války. O mazaném dědečkovi, který se stal
jedním z nejbohatších mužů
v Lotyšsku, ale dva dny před
vypuknutím války se svou
ruskou ženou a čtyřmi dětmi
musel uprchnout do Nizo-

MALOVÁNÍ NA SKLO

Loutkáč Dolní Poustevna pořádá 7. 10. 2018 od 14:00 Malování na
sklo se Simonou Machorkovou. Cena za malovaný kousek 35,-Kč až
100,-Kč. Široký výběr skla a porcelánu. Veškerý materiál v ceně.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Loutkáč Dolní Poustevna pořádá 21. 10. 2018 od 14:00 Podzimní tvoření s Romanou Bouškovou. Vstupné 50,- Kč (v ceně veškerý materiál).

říjen 2018
zemska a zanechal tam všechen
svůj majetek. Také je tu naivní
otec, který bojoval na východní frontě v uniformě Waffen
SS, z idealismu proti Sovětům
a pak šel v Nizozemsku k soudu. A matka, která po rozvodu
uprchla do Německa. A o mně,
vnukovi, synovi, dědicovi. Alexander Münninghoff je novinář
a expert na Rusko. Pokračovatel
rodu je autobiografická kniha
založená na faktech a rodinných
příbězích.

Já, zamilovaná Isabela,
a tajemný rytíř Matias Melita Denková
Je léto, začaly prázdniny.
Sabina se beznadějně zamiluje do kluka, který ji učí jezdit
na koni. Když pak objeví ve
starém domě dveře vedoucí
do minulosti a setká se tam
mladičkým rytířem Matiasem,
je vše najednou jinak. Je snad
Sabinina osudová láska ten rytíř z dávných časů? A proč se
minulost víc a víc propojuje
s přítomností?

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

1. satelitní turnaj Okresního přeboru mladších přípravek skupiny Sever 2. 9. 2018 Šluknov
Turnaj odehrála především naše děvčata s doplněním o dva zapůjčené
hráče z Mikulášovic. Dolní Poustevna obsadila 7. místo.
Základní skupina „B“ Dolní Poustevna – Varnsdorf „A“ 0 : 8, Dolní
Poustevna – Rumburk 3 : 4, Dolní Poustevna – Varnsdorf „B“ 0 : 3
Skupina o 5. – 8. místo Dolní Poustevna –Rumburk 2 : 1,Dolní Poustevna – Jiříkov 0 : 2,Dolní Poustevna – Varnsdorf B 1 : 3
Střelci branek : Karolína Hauserová 3 góly, Nina Ungrová 1 gól,
Sam Bureš 1 gól, Vojta 1 gól.
2. satelitní turnaj Okresního přeboru mladších přípravek skupiny Sever 8. 9. 2018 Varnsdorf
Chválíme všechny hráče a hráčky za předvedený výkon. Též děkuji
za trenérskou asistenci a dopravu dětí Janu Hauserovi. Dolní Poustevna
obsadila 3. místo.
Základní skupina „A“ Dolní Poustevna – Varnsdorf „C“ 2 : 2, Dolní
Poustevna – Jiříkov 7 : 0, Dolní Poustevna – Šluknov 2 : 3
Skupina o 1. – 4. místo Dolní Poustevna – Mikulášovice 0 : 1, Dolní
Poustevna – Rumburk 4 : 0 Dolní Poustevna – Šluknov 1 : 5
Střelci branek : Matyáš Mrkvička 7 branek, Radim Kozák 3 branky,
Honza Čácha 3 branky, Štěpán Ungr 3 branky.
11., tzv. vsunutý, satelitní turnaj Okresního přeboru mladších
přípravek skupiny Sever 12. 9. 2018 v Dolní Poustevně
Výsledky Základní skupiny A: Dolní Poustevna – Mikulášovice 0
: 0, Dolní Poustevna – Rumburk 1 : 3 (branka Jan Čácha), Dolní Poustevna – Varnsdorf „C“ 0 : 0. Zápas o celkové 7. místo Dolní Poustevna
– Jiříkov 0 : 0 (4 : 3 na penalty). Celkové umístění na sedmém místě.
3. satelitní turnaj Okresního přeboru mladších přípravek skupiny Sever 16. 9.2 018 v Dolní Poustevně
Výsledky Základní skupiny A : Dolní Poustevna – Varnsdorf „B“ 0 :
0, Dolní Poustevna – Jiříkov 1 : 4 (branka Honza Čácha) , Dolní Poustevna – Mikulášovice 0 : 1. Skupina o 5. 8. místo: Dolní Poustevna –
Varnsdorf „B“ 1 : 0 (branka Sam Bureš), Dolní Poustevna – Varnsdorf
„A“ 2 : 0 (branky Jan Čácha, Karolína Hauserová) , Dolní Poustevna –
Rumburk 0 : 2. Celkové umístění na šestém místě.
trenér mladší přípravky FK Dolní Poustevna Zdeněk Hauser

MLADŠÍ ŽÁCI

22.9.2018 4. kolo okresního přeboru mladších žáků, diváků: 30
SK VŠ / FK DP / SK VIL. – SK Plaston ŠLUKNOV 3:11(1:4) branky:
Vorel 2, Liška
Ve hře se projevila u některých špatná docházka na tréninky, u některých malá snaha. Pochválit zaslouží snad jen T. Jírovský a R. Smělík.
28.9.2018 3. kolo okresního přeboru mladších žáků, diváků: 30
SK VŠ / FK DP / SK VIL. – FK Jiskra MODRÁ 4:2 (2:2) branky:
Vorel 3, Formánek
O poločase jsme si vysvětlili, jak máme na soupeře hrát. Kluci naše
pokyny perfektně splnili a za 2. poločas zaslouží vítězství i pochvalu.
Pavel Kramer, J. Bareš, Z. Formánek

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

2. 9. 2018 FK Dolní Poustevna : Velký Šenov 3:7 (branky: Mrkvička,
Kerbl, Kozák)
Ještě tak trochu v prázdninovém rytmu, se spoustou omluvenek, sehráli naši fotbalisté první soutěžní utkání a absence hráčů se podepsala
pod výsledek.
12. 9. 2018 Varnsdorf : FK Dolní Poustevna 2:12 ( branky: Mrkvička
4, Kozák 3, Kerbl 3, Kalčík 2). Bojovný a týmový výkon, to je důvod našeho vítězství. Je vidět, že dřina a pot na tréninku nese ovoce.
15. 9. 2018 Chřibská : Dolní Poustevna 0 : 9 ( branky: Kerbl 6, Kozák,
Koubek, Kalčík)
Sedm statečných, tak by se dal nazvat náš tým. Po příjezdu nás přivítal
soupeř, jehož soupiska čítala obdivuhodných 16 hráčů. Celé utkání nebyl rozdíl v počtu hráčů vidět, naši chlapci utkání odmakali a především
fyzicky zvládli na jedničku.
18. 9. 2018 Dolní Poustevna : Varnsdorf 8 : 10 (branky: Mrkvička 3,
Kozák 2, Kerbl 1, Kalčík 2)
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Bohužel, soupeři se odveta podařila. Lehké posílení o dva hráče
z varnsdorfského Á mužstva bohužel zafungovalo a my se museli tentokrát smířit s těsnou prohrou.
23. 9. 2018 Dolní Poustevna : Krásná Lípa 18 : 1 (branky: Kerbl 7,
Kozák 6, Mrkvička 3, Kalčík, Engler). Chlapci podali výborný výkon
a v celém průběhu utkání dominovali.
Robert Holec trenér mužstva

OKRESNÍ PŘEBOR A MUŽSTVO

01. 9. 2018 Dolní Poustevna – Rybniště 3:1 branky: Hrdlička David,
Slanina Josef, Šafránek Štěpán
08. 9. 2018 Jiřetín - Dolní Poustevna 3:1 branka: Karpíšek David
15. 9. 2018 Dolní Poustevna – Velký Šenov 3:2 branky: Galbavý David 2x, Šafránek Štěpán
22. 9. 2018 Těchlovice -Dolní Poustevna 0:3 branky: Slanina Josef,
Príhoda Tomáš 2x
Utkání Dolní Poustevna – Mikulášovice 28. 9. 2018 bylo posledním
mistrovským utkáním hraným na domácí půdě v Dolní Poustevně.
Vzhledem k rekonstrukci travnaté plochy a vybudování zavlažovacího
zařízení, odehrajeme domácí utkání A mužstva na hřišti v Sebnitz. Příznivce a diváky budeme včas informovat pomocí městského rozhlasu,
webových stránek fotbalového klubu, vývěsních schránek a plakátů.
Břetislav Moravec

Pétanque - Koule 2018
turnaj ve Francouzských koulích dvojic.

Motto turnaje: Hodně koulí – málo boulí. Toto neplatí pro školáky!
Hc Kanci Dolní Poustevna z.s. pořádali 1. září 2018 ve spolupráci
s městem Dolní Poustevna a Fajnklubem Dolní Poustevna tradiční turnaj na závěr prázdnin. Už počtrnácté! Devět mužstev se sešlo v Beach
clubu Marina bar v Dolní Poustevně, aby se na sklonku léta jejich
členové utkali o poháry a medaile z keramické dílny Honzy Krále a užili si jednoho z posledních víkendů v našem plážovém klubu MARINA
BAR Dolní Poustevna. Steaky a klobásy z grilu a točený Budvar a Kofola
zpříjemňovaly čekání mezi zápasy na čtyřech hřištích, které pořadatelé
připravili na antukovém hřišti určeném pro nohejbal. K ochutnávce letních míchaných nápojů zval znovuzprovozněný koktejlový bar. Osvětlené pískové hřiště pro plážový volejbal díky chladnějšímu počasí zůstalo
víceméně nevyužité. Škoda, že nebylo tepleji, protože ani bazén nikoho
nelákal k osvěžení. A tentokrát medaile zůstaly doma v Poustevně! První místo: Pavlovič Michal otec a syn z Dolní Poustevny, druhé místo:
Láďa Pečený s Honzou Vlačihovským – Dolní Poustevna, třetí místo:
Mitošinka Milan s vnučkou Aničkou Stárkovou také z Poustevny. Za
bezvadný průběh turnaje opět děkujeme celému týmu Marina baru.
Bylo to fajn. Už se těšíme na další 15. ročník, který se bude konat 31.
srpna 2019. Poděkování též patří sponzorům: Město Dolní Poustevna,
Renata Holcová – ozdobné předměty, Keramika Jan Král, Medvědi Vilémov, Fajnklub, Multicar servis Jírovský, Lékárna Petr Vomáčka, Daniel Andres Chillis restaurant, Van - Můj obchod, ing Radovan Horák
- GMT Production Praha, fa, Jaroslav Kolda, Řeznictví Jolana Benešová,
František Bašta z České Kamenice a mnohým dalším.
HC Kanci
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