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2. SPOLEČENSKÝ PLES
19. ledna 2019 uspořádal Softballový oddíl North Star společně s Fanda klubem Vilémov a městem Dolní Poustevna v Národním domě
2. společenský ples. Ples byl již dopředu vyprodán, a tak se kolem dvacáté hodiny začal sál plnit. O úvod se postarala skupina U Práži v garáži,
která dostala tanečníky do provozní teploty. Jako zlatý hřeb večera vystoupila vynikající revivalová skupina The Beatles Revival Brouci Band.
Po dvou hodinách klasických pecek od nesmrtelných Brouků se tanečníci vydýchali u losování tomboly. Třetí část plesu vyplnila skupina Z5.
Poté, co hudebníci odpadli, tak se o zábavu staral DJ Čápik, který hrál na
přání až do časných ranních hodin. Pořadatelé by chtěli poděkovat všem
sponzorům a pracovníkům města Dolní Poustevna při přípravě akcí.
Text: Rudolf Kaluba ml., foto: Tomáš Fúsek

UPOZORNĚNÍ
Město Dolní Poustevna zahájilo od 1. 1. 2019 hospodářskou činnost v oblasti lesnictví a hostinské činnosti. Veškeré náklady a výnosy z těchto oblastí povede město na zvláštním samostatném účtu,
který je veden v KB Rumburk - č.ú. 115-8522510207/0100. Bližší
informace k této problematice zodpoví pan starosta Robert Holec,
popřípadě hlavní ekonom Ing. Zděnka Šulcová.
Ing. Zděnka Šulcová

STATISTIKA
ROKU 2018
V roce 2018 se narodilo 13 občánků, 43 občanů se
přistěhovalo, 41 se odstěhovalo a 7 občanů zemřelo. Ke dni
1. 1. 2019 je v Dolní Poustevně
hlášeno k trvalému pobytu
1 594 občanů ČR, z toho
804 žen a 790 mužů.
K 1. 1. 2019 je v Dolní Poustevně hlášeno 180 cizinců, z toho
139 s trvalým pobytem.
čerpáno ze stránek MVČR

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Dětský karneval v marvelovském stylu
Dlouho očekávaný karneval, pořádaný každoročně KŠK, roztančil
malé i velké návštěvníky Národního domu v neděli 20. 01. 2019. Sál byl
plný už před začátkem programu, který skvěle uváděli Daniela Kučerová (včelka Mája) a Matěj Kučera (Batman) se svými pomocníky „superhrdiny“. Hned na začátku akce dostal každý malý účastník balónek
plněný heliem a následně se mohl pustit do tance a soutěží, za které obdržel sladkou odměnu. Velké poděkování patří sponzorům karnevalu:
f. Pasoil s.r.o., f. VELTA Free Shop, f. KM Nezmar s.r.o., f. KK LIGNUM
s.r.o., f. G7 a.s., Chilis Restaurant, Lékárna BONA, Potraviny ANDY,
Řeznictví Jolany Benešové, Potraviny U Standy, Zelenina Dolní Poustevna, TILLIG-CZ s.r.o., f. Renata Holcová, f. STAP Vilémov.
Iveta Malá

TRADIČNÍ POUSTEVENSKÝ MASOPUST

Sobota 2. 3. 2019 • Sraz masopustního průvodu ve 14:00 u Loutkáče • Domácí zabíjačka u Fajnu
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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

AKCE NA ÚNOR
16. 2.

Maškarní ples v Národním domě od 20:00 hodin

23. 2.

Fotbalový turnaj starých gard

27. 2. – 17. 3. Výstava obrazů v Centru setkávání
28. 2.

Přednáška Jiřího Kolbaby v Národním domě od 18:00 hodin

CENTRUM SETKÁVÁNÍ

2. 3.

Masopust

Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna

2. 3.

Oldies párty v Národním domě od 20:00 hodin

3. 3.

Pohádka v Loutkovém divadle od 10:00 hodin

tel./fax: 412 336 042
petr3kral@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa – pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)

LOUTKOVÉ DIVADLO
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna

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

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

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

MÍSTNÍ HASIČI
JSDH Dolní Poustevna
412 397 222
velitel JSDH Dolní Poustevna
725 066 526

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

ZUBNÍ POHOTOVOST
9. –10. 2. 2019
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX
412 544 539
16. – 17. 2. 2019
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
412 507 588
23. – 24. 2. 2019
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
412 539 298
2. – 3. 3. 2019
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
412 151 056

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel./fax: 412 397 203
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář –
M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města
Dolní Poustevna bude zasedat
v pondělí 25. 2. 2019 v 17:30
v zasedací místnosti na úřadě.
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VYHODNOCENÍ ROKU 2018

Projekt „Ukažme vodě hranice“ v roce 2018
Každý rok projektu „Ukažme vodě hranice“ je zhodnocen a jsou vytyčeny cíle pro rok následující. Vyhodnocení projektu za rok 2018 se konalo v Národním domě v Dolní Poustevně dne 26. 1. 2019. Účastnili se ho
zástupci obou projektových partnerů i členové obou hasičských sborů.
Po zahájení se ujal slova starosta města Hohnstein p. Daniel Brade. Velice kladně zhodnotil spolupráci v rámci projektu a i mezi městy. Podal
informace o průběhu nákupu nového vozidla pro hasiče z Goßdorfu. Na
konci své řeči poděkoval všem, kteří na projektu spolupracují. Dále se
ujal slova starosta města Dolní Poustevna p. Robert Holec, který zhodnotil průběh projektu na české straně a také poděkoval za práci na projektu. Svou řeč měl připravenou jak v českém, tak v německém jazyce.
Závěrem zhodnotili rok 2018 velitel hasičů z Dolní Poustevny p. Ing. Jan
Diessner a velitel hasičů z Goßdorfu p. Carsten Böhme. Byly představeny cíle na rok 2019. Projekt „Ukažme vodě hranice“ v roce 2019 končí.
V tomto roce bude pořízeno protipovodňové vybavení pro oba partnery
a nové vozidlo pro hasiče z Goßdorfu. Hasiče čeká ještě společné cvičení, řidiči se budou účastnit společného kurzu bezpečné jízdy na polygonu v Mostě. Na závěr projektu je plánováno slavnostní ukončení. V roce
2018 se konalo celkem 10 společných akcí. Z tohoto počtu se zástupci
obou partnerů setkali na několika koordinačních schůzkách. Účelem
těchto schůzek je vzájemná výměna informací o průběhu projektu a stanovení nových termínů a úkolů pro další období. Dále se hasiči účastnili
dvou společných školení a cvičení. Na české straně se hasiči učili techniku vnikání do uzavřených prostor, na straně německé pak požární zásah
na zemědělské stavení. Nedílnou součástí projektu jsou i volnočasové
akce, které slouží k sbližování účastníků, výměně zkušeností a také jazykovému vzdělávání. V roce 2018 proběhly čtyři akce. Výlet na kolech
podél Vilémovského potoka, Hasičské slavnosti v Goßdorfu, Společné
odpoledne mladých hasičů v Goßdorfu a největší akcí byl třídenní výlet
na řeku Jizeru. Této akce se účastnilo celkem 66 lidí, z toho 44 dětí. Splutí řeky Jizery proběhlo ve spolupráci s Vodní Záchrannou službou ČČK
Jablonec nad Nisou. Poslední společnou akcí bylo slavnostní předání
nového vozu Ford Ranger hasičům z Dolní Poustevny. Hlavní investicí
na straně Hohnsteinu byla v roce 2018 stavba hasičské zbrojnice a její
vybavení. Na straně Dolní Poustevny bylo v rámci projektu pořízeno vozidlo Ford Ranger, osvětlovací balóny, vysokotlaké čistící a hasicí zařízení, vysavač s možností vysávání vody a kalu, vybavení hasičské zbrojnice
a jiné drobné vybavení.
Průběh projektu můžete sledovat také na: https://www.hasicidolnipoustevna.cz/projekt-ukazme-vode-hranice/zpravy-z-projektu/
Ing. Jan Diessner, foto: Tomáš Fúsek

Osobní asistence pro Vás či Vaše blízké
Kostka Krásná Lípa dlouhodobě poskytuje sociální služby v regionu
Šluknovského výběžku. Nově nabízíme sociální službu - Osobní asis-
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tence. Službu poskytujeme seniorům se sníženou soběstačností, osobám
se zdravotním nebo mentálním postižením, osobám s chronickým onemocněním i osobám s kombinovaným postižením od 7 let věku. Nejčastěji přímo v domácnosti podporujeme klienta při zvládání osobní hygieny, přípravě jídla, nákupech, drobném úklidu domácnosti a aktivizační
činnosti. Poskytujeme také doprovody k lékaři, na úřady, do školy nebo
na kulturní akce. Klient si s námi domlouvá, s jakými úkony a v jakém
časovém rozsahu potřebuje pomoc nebo podporu našich asistentek.
Osobní asistenci poskytujeme v 18 městech Šluknovského výběžku. Ve
všední dny jsme našim klientům k dispozici od 8 do 20 hod. Víkendy
a svátky poskytujeme v případě potřeby po vzájemné dohodě. Služba
je zpoplatněná – od 100 Kč do 120 Kč dle rozsahu poskytnuté služby.
Poskytování služby finančně podporuje Ústecký kraj a obce v regionu.
Podrobné informace získáte na našem webu www.komunitnicetrum.
com nebo na telefonním na čísle 770 125 690.
Ivana Pokorná – vedoucí týmu Osobní asistence

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu starostovi za milé přijetí
a peněžitý dar u příležitosti mých narozenin. Děkuji.
Ludmila Lužná
Děkuji Městskému úřadu v čele s panem starostou za příjemné posezení s občerstvením, kytici a finanční pozornost při příležitosti jubilejních narozenin.
Monika Riedelová
Velice děkujeme všem přátelům a sousedům za projevy soustrasti,
jakožto i všem, kteří se přišli rozloučit s naší drahou maminkou, která
nás 11. 1. 2019 tak náhle navždy opustila. Dále děkujeme panu starostovi za květinový dar a pracovníkům Městského úřadu za podporu
a porozumění v těchto nelehkých chvílích.
rodina Kusendova
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NÁVŠTĚVA KOSTELA
Každým rokem po svátku Tří králů se chodíme dívat do našeho poustevenského kostela na betlém. Nebylo tomu jinak i letos. V úterý 8. 1.
jsme s dětmi z mateřské školy navštívili kostel a za zvuku varhan si prohlédli betlém a dovolili si přidat i postavy tří králů, o kterých jsme si
povídali. Ježíškovi jsme také zazpívali několik vánočních koled, a také
píseň My tři králové jdeme k vám. Poděkovali jsme nejen Ježíškovi za
dárky, ale i manželům Stavělovým za ochotu při otevření kostela.
J. J.
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Akce ZŠ v únoru
14. 2.

v Krásné Lípě - veřejná prezentace projektu Příběhy
našich sousedů, kterého se zúčastnili žáci naší osmé
třídy
18. 2.–24. 2. jarní prázdniny
5. 3.
setkání žáků 3. třídy s německými dětmi v Sebnitz
- Fashing

PRVNÍ POŘÁDNÝ SNÍH
První větší sněhový příděl nás ani děti nenechal v klidu. I přestože
stále sněžilo, vypravili jsme se dopoledne 9. 1. s dětmi na kopeček za
školkou na lopatování, ale i na naši krásně zapadanou zahradu. Zapojením všech dětí z obou tříd vznikla rodinka sněhuláků. Doufáme, že
v zimních radovánkách budeme moci pokračovat a sníh nám nějakou
dobu vydrží.
J. J.

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Poctivé české ručičky - to bylo hlavní myšlenkou soutěže, kterou pro
žáky ZŠ pořádala VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf v pátek 18. ledna. Úkolem žáků bylo vytvořit zadaný výrobek v kategorii elektrikář,
automechanik, truhlář, kovoobráběč a kuchař. Následoval znalostní
interaktivní test. Miluška Vlková v roli elektrikáře vyráběla svítící LED
kolo, Radim Bednář pracoval na ptačí budce v truhlářské dílně, Štěpán
Šmat jako automechanik zjišťoval technický stav vozidel, Kuba Pavlovič
se jako kovoobráběč snažil vytvořit plechovou misku a kuchařka Lenka
Štěpánková vařila a zdobila palačinku. Naše družstvo se celkově umístilo na čtvrtém místě. Velkým úspěchem jsou dvě dílčí první místa pro
truhláře Radima a automechanika Štěpána. Gratulujeme!
Ivana Bílková

DUHA – BRUSLENÍ
Ve čtvrtek 24. ledna 2019 se konalo čtvrté kolo soutěže DUHA. Tentokrát jsme jeli až do Varnsdorfu na zimní stadion. Základní škola
Varnsdorf připravila pro soutěžící 3 disciplíny: „opičí“ dráhu, závodní
okruh, při kterém před sebou bruslaři vezli pomocí tyčky umělohmotný
kroužek, a turnaj v hokeji. Disciplín se zúčastnili tito žáci: Mirek Šimek,
Eliška Bednářová, Aneta Jirásková, Jirka Kramer, Tomáš Jírovský a Marie Salabová. Soutěže se neobešly bez několika pádů, soutěžící se velmi
snažili a tak nakonec obsadili pěkné 4. místo.
Mgr. Pavel Kramer

TÁBOR

Zpráva pro všechny příznivce našeho (šluknovského) tábora: Po
dlouhém hledání nové základny můžeme konečně vyhlásit, že TÁBOR
BUDE. Na jiném místě (Klondyk) a v netradičním termínu (30. 6.–13. 7.).
Plakátky s přesnějšími informacemi očekávejte během měsíce února.
R. Kreibichová
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Lékárnička pro drůbež: co všechno v ní
uchovávat?
Přesto, že slepici můžeme označit za vytrvalé zvíře, které vydrží
ledacos, občas může nastat situace, kdy bude potřeba sáhnout po lékárničce a slípku na dvorku ošetřit. Jaké jsou základní věci, které by krabička měla obsahovat, se můžete dozvědět v dnešním příspěvku. Jak už
bylo řečeno, slepice je odolný pták. Ovšem někdy ani kvalitní krmení,
denně čerstvá voda, volný výběh a suché místo na spaní nestačí k tomu,
aby byla po celý svůj život zdravá. Jako zodpovědný chovatel je tedy dobré, abyste na boj mezi dvěma slepicemi, útok dravce, neočekávaný průjem byl připraven co nejlépe a stal se z vás aspoň na chvíli takový malý
domácí veterinář. Budete potřebovat následující.
Slepičí samotka
První věc, kterou byste měli mít, než začnete vybavovat lékařskou
brašnu, bude místo, kde nemocné nebo zraněné slepice budete izolovat
od všech ostatních. Tato procedura je nutná, jinak si parazitem nebo
průjmem zamoříte celé hejno a vaše domácí léčení přijde vniveč. Zraněnou slepici je nutno také oddělit, aby ji ostatní členové osazenstva
nešikanovali právě kvůli jejímu zranění, že vypadá prostě jinak než oni.
Jako „nemocnici“ můžete použít mobilní nebo druhý kurník nebo nějaké odlehlé, teplé a suché místo ve stodole.
KPZ = krabička poslední záchrany
Jaké důležité věci by měla bezpodmínečně obsahovat každá drůbežářská lékárnička, pokud chcete být v době nemoci svým slípkám největší
oporou a od nemocí jim pomoci?
1. Gáza a obvazy
Pomocí obvazu, gázy nebo i vaty zakryjete postižená místa, aby nedocházelo k jejich zanesení špínou a nebyly na očích jiným slepicím.
Zároveň tak přispíváte k rychlejšímu zahojení rány. Poraněná místa pravidelně kontrolujte a často převazujte novým čistým obvazem.
2. Elektrolyty
Elektrolyt, jedním slovem zázrak, který dodá vaším nosnicím notnou
dávku vitamínů a minerálů. Postačí vám krupicový cukr, jedlá soda, sůl,
citron a voda. Pokud budete malinko pátrat, hotové elektrolyty se dají
sehnat i v obchodě v prášku a pak už je stačí jenom smíchat s vodou
v napáječce.
3. Jód
Všechny tyto prostředky se používají k jedinému účelu, a to vyčistění povrchových ranek a k léčbě menších infekcí. Spreje a roztoky jsou
použitelné a bezpečné pro všechna zvířata, jejich použití se opravdu bát
nemusíte.
4. Nůžky a kapátko
Nechce vaše slepice žrát, protože ji trápí dosud nezjištěný zdravotní problém? Kapátko vám pomůže vlastníma rukama slípku napojit
a pokud krmnou směs smícháte s vodou, i díky němu slípku nakrmíte.
Nůžky vám skvěle pomohou při střihání nejrůznějších obvazů a gáz,
pokud budete potřebovat slípce otevřenou ránu zakrýt a ochránit tak
před zanesením špíny.
5. Jednorázové rukavice
Neradi se dotýkáte krve? Útok dravcem může být totiž na první pohled docela ošklivým zážitkem, a zvlášť když nemáte rádi dívat se na
krev. Rukavice pomohou malinko váš odpor zmírnit, a navíc zabrání
přenosu nemoci mezi vámi a slepicí, pokud by byla např. od lišky nakažena vzteklinou. Člověk prostě nikdy neví.
6. Černé uhlí
Černá pilulka, která zbaví průjmu nejen vás, ale i vaše nosnice. Stačí, když polovinu tabletky rozdrtíte a pomocí kapátka vložíte nemocné
slepičce do zobáku. Dávkování můžete opakovat podle potřeby, nijak to
kuřicím neublíží.
7. Přepravka na zvířata
Výborně se hodí při izolování nakažlivých kusů slepic. Jakmile se slepička zotaví, jednoduše ji díky boxu přepravíte zpět mezi své kamarádky. Nezapomeňte potom přepravku pořádně umýt, bude tak zase připravena k dalšímu použití.
8. Vazelína
K čemu vazelínu? Nejvíce se vám, resp. slepicím, bude hodit v zimě,
kdy dochází k namrzání hřebenu a laloků. Aby slepičky netrpěly a nezastavila se snůška vajec, pravidelně jim 2 x denně jejich „holá“ místa na
těle potírejte vazelínou a jste za vodou.

5

9. Stříkačka
Injekční stříkačka je také vhodnou pomůckou k podání léku při průjmu nebo kokcidióze. Pomocí stříkačky můžete nemocné slepici do zobáku podávat i elektrolyty nebo odvary z bylinek.
A kde visí vaše KPZ pro drůbež? Nejlepším místem bude horní místo
kurníku, stodoly nebo vaší garáže.
Zdroj: Slepičář.cz

ROCKFEST GULÁŠCH 2018

I když se již plně rozběhl nový rok 2019, chtěl bych se ještě krátce
vrátit k poslední kulturní akci roku 2018. Kdo již měl plné uši rolniček a koled, tak si mohl spravit náladu 28. 12. 2018 v Národním
domě, kde se uskutečnil již tradiční Rockfest Gulášch. Pořadatelům
ze softballového oddílu North Star Dolní Poustevna a Klangmanufaktur Sebnitz e.v. se podařilo v tomto svátečním období zajistit účast
dvou německých a tří českých rockových kapel. A výsledek? Perfektní muzika, vynikající Pávkův guláš a plný dům. Co víc si přát?
Rudolf Kaluba ml.

WORKSHOP A VÝSTAVA

Dne 23.–24. února proběhne v našem Centru setkávání workshop
s úžasným malířem Michalem Janovským. Michal je mistr suchého
pastelu a zasvětí deset našich odvážných
spoluobčanů do
této úžasné malířské techniky.
Jejich vytvořená díla budou
pak
následně
vystavena taktéž v Centru setkávání. Tímto
bych vás chtěla
pozvat na tuto
výstavu, která
bude
spojená
s mou autorskou
výstavou. Výstava proběhne
ve dnech 27. 2.–
17. 3. v úředních
hodinách Centra
setkávání. Vernisáž proběhne
26. února v 17.00 h. Občerstvení zajištěno, jste srdečně zváni.
Milena Záležáková

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Italské radosti
Maeve Haran
Překrásné jaro strávené na jihu
Itálie vám může nebezpečně
stoupnout do hlavy. Obzvlášť,
když jste doma nechala nesnesitelného manžela, máte za
sebou bankrot, prcháte před
panovačnou matkou nebo vás
bolestně zasáhla manželova nevěra. Mezi korunami citroníků
na jihoitalských svazích probleskuje stříbrná hladina moře,
a čtyři ženy, z nichž každá je
úplně jiná, potkají přátelství
a zážitky, které jim otevřou
dveře do nového světa.
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tehdejších událostí - naopak
barvitě a plasticky zachycují
často velice hořké pocity těch,
kteří byli tak krutě vyhnáni ze
svých domovů. Kniha vychází
v roce osmdesátého výročí této
smutné události a doplňuje jí
historický přehled Jindřicha
Marka a bohatá obrazová příloha Jaroslava Čvančary.

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

Příhody kocourka Zrzečka
Tereza Davídková
Příhody malého zrzavého kocourka, který žije u hodné paní
a seznamuje se s příjemnostmi
i nástrahami okolního světa.
Poznává věci v kuchyni, v komoře, v koupelně, v dětském
pokojíčku, a protože je všetečný,
zažívá spoustu dobrodružství.

Kostel
sv. Archanděla
Michaela v Dolní
Poustevně
sobota
mše sv. s nedělní platností
19.00 /květen - září/,
18.00 /říjen - duben/
úterý
8.30 adorace a modlitba růžence (v postní době křížová cesta),
9.00 mše svatá

VSTUPENKY
Vstupenky na přednášku
Jiřího Kolbaby, která se bude
Vyhnání Čechů z pohraničí
v roce 1938
Jindřich Marek
Vzpomínky více než dvou set
pamětníků na těžký rok 1938
nejsou jen suchým popisem

konat 28. 2. 2019
v Národním domě,
jsou již v prodeji na městském
úřadě v Dolní Poustevně.

únor 2019
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HALOVÝ TURNAJ MŽ – SOHLAND

V sobotu 19. 1. 2019 jsme se zúčastnili halového turnaje pořádaného
FV Concordia Sohland (SRN). Turnaje se zúčastnilo 8 týmů. Hrálo se
1x10 minut, ve dvou skupinách. První 2 týmy ze skupin postoupily do
semifinále, třetí hrály o 5. místo a poslední o 7. místo. Náš tým reprezentovali: V. Walter, J. Liška, J. Kramer, T. Jírovský, L. Vít, M., Ungr,
Z. Formánek, J. Vorel, R. Smělík
Naše zápasy:
ve skupině: DP/VŠ - FSV Budissa Bautzen
1 – 6 (Jírovský)
- Blau-Weis Neschwitz
4 – 1 (Formánek 2,
Vorel, Liška)
- SG Motor Cunewalde
3 – 1 (Vorel 2, Formánek)
semifinále: DP/VŠ - FSV Neusalza-Spremberg 0 – 4
o 3. místo: DP/VŠ - Post Germania Bautzen 3 – 2 (Vorel 2, Liška)
Pořadí turnaje: 1. SpG. Wehrsdorf/Sohland, 2. FSV Budissa Bautzen,
3. FK DP/SK VŠ, 4. Post Germania Bautzen, 5. FSV Neusalza-Spremberg, 6. Blau-Weis Neschwitz, 7. SV Oberland Spree, 8. SG Motor Cunewalde
Kluci během turnaje střídali lepší a horší výkony, které nás stály lepší
umístění. I tak je umístění na bedně úspěch. Chválím je za velkou bojovnost a týmový duch.
P. Kramer, Z. Formánek
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ZIMNÍ LIGA
Za účasti 8 týmů žáčků do 12 let pod patronací Schrödingerova institutu proběhl první ze čtyř turnajů populární Zimní ligy mladých nadějí
ve sportovní hale ve Vilémově. Hrálo se 1x9 minut. Všech osm účastníků – Rumburk, Vilémov/Lipová, V.Šenov, D.Poustevna, Šluknov A a B
a Mikulášovice A a B, obdrželo ceny a diplomy. Byli odměněni i nejlepší
jednotlivci, a sice nejlepší hráč – Vorel Jiří z Velkého Šenova, nejlepší
brankář – Kunc Vítězslav z Mikulášovic B a tři střelci se shodným počtem gólů – Abert Petr ze Šluknova A, Hoke Patrik a Jeništa Viktor – oba
z Rumburku – všichni dali shodně 5 branek. Celou akci sponzorovaly –
Schrödingerův institut Rumburk a SK Stap Tratec Vilémov, kterým patří
velký dík za skvělou organizaci turnaje a díky těmto subjektům si všichni
účastníci odnesli nejen pěkné ceny, ale i skvělé zážitky
sestava DP: J. Liška – M. Ungr, J. Kramer, T. Jírovský, P. Holub,
J. Kalčík
zápasy: DP: Rumburk 1-2 ( Liška), DP : Velký Šenov 1-1 (Kramer),
DP : Mikulášovice A 2-1 (Jírovský), DP : Vilémov/Lipová 3-0 (Kramer
2, Holub), DP : Šluknov B 0-2, DP : Mikulášovice B 0-0, DP : Šluknov
A 1-0 (Jírovský)
P. Kramer, J. Bareš

Softballový výjezd za trenérskou ikonou

HALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ –
O POHÁR MĚSTA Mikulášovice – 27. 1. 2019
DP/VŠ A: Svobodová – Liška, Kramer, Formánek, Vorel, Walter
DP/VŠ B: Hauser – Šolc, Ungr, Smělík, Kalčík, Holub, Jírovský
skupina A: DP/VŠ A – Mikulášovice A 2–0 Formánek, Kramer,
– Šluknov
1–2 Vorel,
– Rumburk B
9–0 Vorel 3, Walter 2, Formánek 2, Kramer,
Liška
pořadí ve skupině: 1. Šluknov, 2. DP/VŠ A, 3. Mikulášovice A,
4. Rumburk B
skupina B: DP/VŠ B – Mikulášovice B 0–5
– Modrá
5–1 Kalčík 2, Šolc, Holub,
Smělík
– Rumburk A
3–2 Holub 3
pořadí ve skupině: 1. Mikulášovice B, 2. DP/VŠ B, 3. Rumburk A,
4. Modrá
Čtvrtfinále: DP/VŠ A – Rumburk A
2–1 na pk., Vorel
DP/VŠ B – Mikulášovice A 2–3 na pk., Šolc 2
Semifinále: DP/VŠ A – Mikulášovice B 0–2
o 3. místo: DP/VŠ A – Mikulášovice A 2–1 Formánek, Vorel
Kluci po celý turnaj dřeli. Nevypustili žádný souboj nebo akci. O lepší umístění nás snad připravila jen nezkušenost při řešení situací před
soupeřovou i naší brankou. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jiří
Vorel z DP/VŠ A. Kluky chválíme!!!!!
Pořadí turnaje: 1. Mikulášovice B, 2. Šluknov, 3. DP/VŠ A, 4. Mikulášovice A, 5. DP/VŠ B, 6. Rumburk A, 7. Modrá, 8. Rumburk B
P. Kramer, J. Bareš, Z. Formánek, Z. Hauser

V sobotu 26. 1. 2019 naši nejmenší softballisté vycestovali do Chomutova na tříhodinový ukázkový trénink pod taktovkou hráčské
a trenérské legendy českého softballu, Martina Chmelíka z Beavers
Chomutov. Přes nepřízeň počasí jsme v nepříliš hojném počtu 5 dětí
z 13 – Simča Türoczyová, Linda Vaníčková, Kačka Jindrová, Lenka
Štěpánková a David Kajtman pod vedením hlavní trenérky Dany
Sádovské, zástupkyní Schrödingerova institutu, a řidiče a organizátora akce Tomáše Zirma, vyrazili do Chomutova. Po příjezdu do
chomutovské haly nás zarazilo velké množství lidí. Martin Chmelík
nám vysvětlil, že jejich podmínkou při zápisu do nejmladší věkové
kategorie U9 (tj. do 9 let.) je to, že se musí vždy alespoň jeden z rodičů zúčastnit každého tréninku, než postoupí do vyšší kategorie.
A funguje to perfektně. Hráči si prošli jednotlivé fáze tréninku a poslední hodinu se rozdělili na dvě mužstva a zahráli si regulérní zápas,
u kterého se zároveň vysvětlovala pravidla a taktika. Naši zástupci
se perfektně aklimatizovali a perfektně pochopili, co mají hrát (což
se nedá říct o hráčích mužského poustevenského oddílu, kteří v tom
mají často chaos). Dokonce se naší nejmenší hráčce Lindě povedlo
něco často nevídaného, kdy po chyceném odpalu přidala příhozem
na druhou metu další dva auty a zaznamenala tedy tři auty při jednom odpalu. Naši zástupci si trénink užili a v kolektivu již částečně
vyhraných hráčů z Beavers se neztratili. Po společném fotografování
a rozloučení jsme vyrazili na společný oběd. Závěrem bychom chtěli
poděkovat Softballovému klubu North Star, který akci zorganizoval
a financoval, Radku Sádovskému za zapůjčení minibusu a malým
softballistům, kteří byli skvělí.
Text a foto: Tomáš Zirm
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VETERINÁRNÍ
ORDINACE

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ

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

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

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

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

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař –
MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra – Jitka Nedvědová
Dolní Poustevna
PO – 11:00 – 15:00 sestra
ÚT – 07:00 -12.30 sestra
08.30 - 10.30 lékař
ČT – 07:00 – 13:00 sestra
10:00 – 12:00 lékař
PÁ – 07:00 - 13.30 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223, 412 397 197
Vilémov
PO - 07:00 – 10:30 sestra
08:30 – 09:30 lékař
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ÚT – 13:00 – 15:00 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223
PORADNA ZŮSTÁVÁ V PONDĚLÍ 8-9 HOD., POPŘÍPADĚ
K LÉKAŘI DLE DOMLUVY.

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