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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Tak jako jaro patří k vítání nového života, tak i u nás v Centru setkávání
v úterý 26. března proběhlo slavnostní uvítání našich občánků do života.
Při této důležité životní události pan starosta Robert Holec pogratuloval
rodičům k narození miminek a ve své milé řeči popřál ratolestem šťastný
a zdravý vstup do života, rodičům pak mnoho lásky, štěstí a radosti při
výchově svých dětí. Jako vždy si nejen pro rodiče ale i další příbuzné, kteří
se této slavnostní chvíle zúčastnili, připravily děti z mateřské školy krásné
vystoupení plné básniček a tanečků, za které patří učitelkám Alence a Jiřince poděkování za nazkoušení programu. Po podpisu rodičů do kroniky
o uvítání do života dostali rodiče od pana starosty pro své děti „První album – Naše děťátko“, kytičku, dárkový poukaz v hodnotě 500Kč a drobné upomínkové předměty města Dolní Poustevna. Přivítáni byli: Daniel
Bernatík, Ema Englerová, Lilien Kubalová, Viktorie Rožánková, David
Nenadál, Jakub Vlk a Stanislav Maxmilián Suk.
Fotky z vítání občánků jsou umístěny ve fotogalerii na webových
stránkách města.
RP

BESEDA S JIRKOU KOLBABOU
Dne 19. února navštívil Dolní Poustevnu známý cestovatel a fotograf
Jirka Kolbaba. I přes drobné technické komplikace a zdravotní problémy
jednoho z diváků, který je dnes již v pořádku, byla přednáška velmi povedená a inspirativní. Plný Národní dům obdivoval krásné fotky, které
pan Kolbaba doprovázel velmi zajímavým vyprávěním o zážitcích, které
si přivezl ze svých cest. Letos připravujeme ještě jednu přednášku, a to
od našeho rodáka Jindřicha Böhma. O termínu vás budeme včas informovat.
starosta Robert Holec

MASUPUST 2019

V sobotu 2. 3. proběhl tradiční poustevenský masopust. Masky a průvod se sešel tradičně u Loutkáče. Na radnici čekal na masopustní průvod vedený Laufrem pan starosta a po slibu jím stanovených podmínek
vydal průvodu glejtem vládu nad městem do sobotní půlnoci. Maškary se vydaly na cestu Poustevnou, každého, koho potkaly, obdarovaly
koblihou jako symbolem slunce a blížícího se jara. Ženy měly možnost
zatancovat si s medvědem, čehož zhusta a často nedobrovolně využívaly,
neboť medvědář měl letos sice pevný řetěz, leč nejistou ruku. Cestou došlo i na svatbu ženicha a nevěsty, kdo je kdo se dalo poznat pouze podle
šatů, Morana se z vhození do potoka vykoupila zárukou dobré úrody
a tak se průvod doplazil až na místo zabíjačkových hodů k Fajnu. Zde
ještě ras přečetl obžalobu obecní kobyly, která se i minulý rok nechovala
řádně a spoluobčanům život ztrpčovala. Jelikož jí nikdo nechtěl vykoupit, přistoupil ras k exekuci. Ctihodný Laufr ale i letos učinil zázrak a kobylu oživil. Poté se už všichni mohli pustit do konzumace zabíjačkových
dobrot. Akce proběhla za finanční podpory města, veliký dík patří všem,
co se na akci podíleli.
Radek Sádovský
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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

JUBILANTI V BŘEZNU
Úterní dopoledne 26. března bylo opět věnováno našim spoluobčanům, kteří oslavili své životní výročí. Starosta Robert Holec předal jubilantům kytici s gratulací a peněžitým dárkem, popřál všem mnoho
zdravíčka, štěstí a spokojenosti. Gratulaci převzali tito oslavenci: Dorota
Lišková, Marie Medveďová, Karel Fiala a Gerhard Pražák. Kytici s gratulací jsme také předali panu Josefu Fišarovi.
Všem přejeme zdraví a pohodu do dalších let.
RP

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
petr3kral@seznam.cz

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

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!!!

13.–14. 4.2019
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270 Jílové
412 550 343
19.–22. 4.2019
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7 Děčín VI
412 535 930

LOUTKOVÉ DIVADLO

INFORMAČNÍ
CENTRUM

ZUBNÍ LÉKAŘ

ZUBNÍ POHOTOVOST

OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa – pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)

Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zaměstnancům Městského úřadu a panu starostovi za příjemné posezení a popovídání s občerstvením, dárky a krásnou kytici.
Vlasta Englerová
Děkuji touto cestou Městskému úřadu a panu starostovi za příjemné
posezení a peněžitý dar u příležitosti mých narozenin.
Rudolf Kaluba st.
Chtěla bych poděkovat lidem, kteří mi pomohli v nesnázích. Dne
11. 3. jsem za nepříznivého počasí sjela ze silnice a díky Julii Hlavaté,
Zdeně Kociánové a Jaroslavu Budinovi jsem se dostala bezpečně domů.
Dále bych chtěla poděkovat i Petru Kalčíkovi, který mi pomohl auto vytáhnout. Jsem ráda, že se stále najdou lidé, kteří neváhají pomoci druhým v nouzi. Děkuji moc.
Marie Pavlovičová
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat místním hasičům, kteří
10. 3. ochotně přijeli v noci a zabezpečili na střeše poničenou lepenku
s komínem, která byla poničena důsledkem vichřice. Veliký dík.
Martina Krajnerová

OZNÁMENÍ
21. dubna uplynou dva roky od úmrtí dlouholetého obyvatele Dolní
Poustevny pana Jaroslava Míška. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte
mu prosím tichou vzpomínku. Děkuji.
Sestra Libuše s manželem

27.–28. 4. 2019
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72 Děčín II
412 526 250
1. 5. 2019
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110 Děčín I
412 151 056
4.–5. 5. 2019
MDDr. Kadlecová Daniela
Teplická 1850/60A Děčín
412 531 330

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 29. 4. 2019 v 17:30
v zasedací místnosti na úřadě.
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POPLATKY ZA ROK 2019
Žádáme nájemce pozemků o zaplacení poplatku za pronájem a majitele psů o zaplacení poplatku za psa.

ZNÁMKY NA SKO
Na konci měsíce dubna budou v pokladně Měú opět v prodeji známky
na SKO na období květen–říjen.

SCHVÁLENÝ CENÍK

Město Dolní Poustevna Ceník č. 2/2019
Zastupitelstvo města Dolní Poustevna dne 25. března 2019 schválilo
„Ceník č. 2/2019“ za svoz a zneškodňování komunálního a bio odpadu
(dále jen „svoz“) na území města Dolní Poustevna, s účinností ode dne
schválení v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
znění.
Ceník je platný pro svozové období od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019
Druh nádoby a četnost svozu
Cena za svozové období
Nádoba 110/120 l vývoz 1 x týdně
1 380,- Kč
Nádoba 110/120 l vývoz 1 x 14 dní
750,- Kč
Nádoba 110/120 l vývoz 1 x měsíčně
520,- Kč
Nádoba 240 l vývoz 1 x týdně
2 520,- Kč
Nádoba 240 l vývoz 1 x 14 dní
1 440,- Kč
Kontejner 1 100 l vývoz 1 x týdně
9 540,- Kč
Kontejner 1 100 l vývoz 1 x 14 dní
4 850,- Kč
Bioodpad 120 l vývoz 1 x 14 dní
250,- Kč
Bioodpad 240 l vývoz 1 x 14 dní
500,- Kč
PE pytle na směsný komunální odpad 110 l
65,- Kč/ ks
Způsob platby:
Fyzická osoba (občan) uhradí cenu za svoz komunálního odpadu samostatně nebo prostřednictvím vlastníka či správce bytového domu,
vždy za vybraný a dohodnutý druh nádob a četnost svozu.
Po zaplacení ceny za svoz obdrží plátce známku potvrzující oprávněnost ke svozu, kterou vylepí na sběrnou nádobu.

BIOODPAD
Svoz bioodpadu bude v tomto roce zahájen ve středu 3. dubna 2019,
opět ve čtrnáctidenních intervalech. V měsíci duben a květen bude
svoz bioodpadu pro občany zdarma. Od 1. 6. bude zpoplatněn částkou
250,- Kč za 120 l, 500,- Kč za 240 l. Občany, kteří nebudou mít o tuto
službu zájem a neuhradí poplatek za svoz bioodpadu, prosíme, aby
vrátili zapůjčené nádoby. V případě, že do 31. 5. 2019 nádobu nevrátí a nádobu si ponechají, budou ji muset uhradit majiteli, tj. firmě Eko
Servis Varnsdorf. Poplatky můžete již nyní hradit v pokladně Měú.

POZOR NA KLÍŠŤATA
V současné době se nachází v naší lokalitě enormní výskyt klíšťat.
Travnaté, křovinaté nebo lesní porosty – to jsou místa, kde můžete
potkat klíště. Nejvíce rizikovými jsou listnaté a smíšené lesy a mýtiny s vyšší trávou. Na klíšťata však můžete narazit také na zahradě
či v parku. Upozorňujeme proto naše občany, aby věnovali tomuto
problému zvýšenou pozornost.

Starostové Šluknovska
jednali v Krásné Lípě
V krásnolipském pivovaru Falkenštejn se v pátek 8. března 2019 sešli starostové měst a obcí ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Jednání
se zúčastnil i senátor za volební obvod Děčín Zbyněk Linhart. Na programu druhého jednání ve volebním období 2018-2022 byla především
problematika zaměstnávání osob z evidence nezaměstnaných, prostřednictvím programu tzv. veřejně prospěšných prací (VPP). Nedostatek
financí, nastavení podmínek a systémové nedostatky v nastavení programu starostové diskutovali s ředitelem Odboru zaměstnanosti GŘ
Úřadu práce ČR Mgr. Janem Karmazínem, ředitelem ÚP Děčín Mgr.
Vlastislavem Hlaváčem a s Dagmar Peterkovu, ředitelkou pobočky ÚP
Rumburk. I přes současnou nízkou míru nezaměstnanosti jsou na ÚP
v Rumburku evidovány stovky lidí, řada z nich dlouhodobě. Konkrétně
např. z Dolní Poustevny je to 45 osob, podmínky pro zařazení do VPP
splní pouze 7 osob. Vyčleněné finanční prostředky však budou jen na
2 osoby! Stejná situace je v ostatních obcích. Tedy drtivá většina evidovaných bude státem podpořena prostřednictvím jiných sociálních dávek, bez nutnosti jakékoliv pracovní aktivity. Ze strany starostů zazněla
řada poznatků, výhrad, ale i námětů na zefektivnění programu. Stejně
tak k v zásadě nefungující Veřejné službě. Není však v kompetenci ÚP
kritizované nedostatky zásadně změnit, starostové se tedy s problematikou obrátí (s podporou senátora Z. Linharta) přímo na MPSV ČR.
Dalšími diskutovanými tématy byly:
Severočeská vodárenská, a. s. – nominace zástupce regionu do Dozorčí
rady společnosti
Situace v recyklaci odpadů – kolabující systém třídění plastů v ČR
MAS Český Sever – předání zpracovaného Komunitního plánu Šluknovska
Informace k Lužické nemocnici a účast starostů na dalším vyjednávání
Informační tabule k měření rychlosti na Studánce – stav povolovacího
procesu
Poškozování obecních komunikací v důsledku likvidace kůrovcové kalamity v lesích okolo obcí
Nominace zástupců Sdružení do Svazu měst a obcí ČR a Rady Euroregionu Nisa
Personální stavy Policie ČR v regionu a signály o chystané reorganizaci
v území
Dojezdové časy záchranky v severní části regionu v průběhu střídání
směn – nedodržení zákonných intervalů
Zachování rychlíkového spojení Kolín – Rumburk – pozitivní změna
stanoviska po naší intervenci na Ústeckém kraji.
Na závěr jednání proběhla volba nového vedení Sdružení. Předsedou
byl na další 4 roky zvolen starosta Krásné Lípy Jan Kolář, místopředsedy
jsou Roman Forfera, starosta Rybniště a Robert Holec, starosta Dolní
Poustevny. Starostové současně poděkovali dosavadnímu předsedovi
Michalovi Majákovi, starostovi Jiříkova, za odvedenou práci v minulém
období. Další jednání je naplánováno na červen a bude se konat ve Starých Křečanech.

AKCE NA DUBEN
13. 4. Jarní závod ve střelbě na 75 terčů na Čtverci
14. 4. Jarní tvoření v Loutkáči od 14.00 hodin

BUĎ FIT DO LÉTA

Pro sportovní nadšence budou každou neděli pořádány kruhové tréninky. Ve sportovní hale od 11.00 hodin. Pro případné dotazy a rezervaci volejte na mob.: 774 293 252. Trenér David Růžička se vším rád
pomůže. Cena za jeden trénink je 50 Kč, v ceně jsou služby trenéra, rady
ohledně jídelníčku, vstup do haly a sprchování. Těšíme se na vás.
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14. 4. Kašpárek a zvířátka v Loutkovém divadle od 10.00 hodin
16. 4. Velikonoční koncert v Centru setkávání od 16.00 hodin
19. 4.–29. 4. Výstava Luboše Zacha v Centru setkávání
20. 4. Velikonoční zajíček v Národním domě od 15.00 hodin
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Den knihy na I. stupni

Den knihy proběhl v kmenových třídách. Žáci si nejdříve povídali
o spisovatelích, malířích a ostatních profesích, které se podílejí na
vydávání časopisů a knih. Četli úryvky ze známých knih, nejmladší žáci
vyhledávali pohádkové postavičky, které znají z Večerníčků. Vyrobili
různá leporela, pohádkové příběhy. Také si zahráli na redakci a vyrobili
časopis, ve kterém nás formou různých kvízů a hádanek seznámili, jak
se máme chovat v přírodě.

duben 2019

velkém kruhu jsme si zazpívali, zahráli pohybové hry a hlavně přivolali
jaro, sluníčko, ptáčky a květiny. Děti si pak mohly na pěti zastaveních
vyzkoušet typicky jarní disciplíny - cvrnkání kuliček, házení míčku na
cíl, třídění kytiček podle barvy, skládání klíčů podle tvaru, skládání puzzlí. Po volné hře na nových prvcích nás ještě čekalo hledání ztracených
žabiček. Největší radost udělal dětem oběd venku na zahradě. Takže
jaro, vítej nám!
JJ

DUHA VE VELKÉM ŠENOVĚ

Den knihy na II. stupni

Ve čtvrtek 21. března se na naší škole uskutečnil v pořadí již třetí projektový den a to Den knihy. Tentokrát jsme si pro žáky připravili čtenářské dílny. Jednotlivé třídy navštívili městskou knihovnu, kde si vybrali
knihu a v diskuzi všem sdělili, podle čeho si ji vybrali. Paní Englerová
pak každé třídě nabídla jeden zajímavý titul, např. Hoši od Bobří řeky,
My děti ze stanice ZOO. O knihách zajímavě vyprávěla a přečetla nám
úryvky z nich. Na počítačích žáci vyhledávali informace o světovém dni
knihy a autorských právech. Tvůrčí aktivitou bylo napsání příběhu pomocí obrázků. Práci nakonec mladí tvůrci přepsali a ve třídě prezentovali.
Zábavnou aktivitou bylo luštění piktogramů, ve kterých se skrývala česká
přísloví. Některá žáci naopak do piktogramů převáděli. V závěru dne shrnuli všechny informace, náměty na velký plakát, který byl výstupem dne.
Celý den žáci pracovali ve skupinách. Vznikly pěkné příběhy, závěrečné prezentace, příjemné dojmy jsme si odnesli z naší knihovny, pobavili
jsme se při luštění. Všemi aktivitami jsme se snažili v dětech probudit
zájem o knihu, četbu, literaturu. Vždyť kniha je přítel člověka.
Mgr. Zdena Kramerová

Dne 7. 3. 2019 se konalo další kolo soutěže DUHA. Tentokrát nás přivítala Základní škola Velký Šenov a soutěž se zaměřila na talent našich
žáků v oblastech HV, VV, PČ- keramika. Naší školu reprezentovali žáci
7. třídy: Adéla Bryndová- výroba srdce pro maminku z hlíny, Anička
Tran-kreslení pastelem, Karin Gruntorádová, Anna Kramerová, Hana
Nghiemová, Anna Stárková a Alex Danč- hudební část soutěže. Disciplíny byly velmi povedené. V hudební části žáci poznávali podle poslechu
písničky lidové, moderní a písničky z pohádek. Měli za úkol poznat na
obrázcích české zpěváky a zpěvačky a různé hudební nástroje. Také je
čekala teoretická část, kde museli prokázat znalosti o českých skladatelích B. Smetanovi a A. Dvořákovi- tu zvládli nejlépe a bez chyb! A také
díky kvalitní a precizní práci na výrobku z hlíny a kresby se naše škola
umístila na krásném 2. místě. Soutěž jsme si všichni užili a moc se nám
líbilo přátelské prostředí šenovské školy.

FASCHING
V úterý 5. března 2019 se sedm žáků třetí třídy převléklo do masek
a vypravilo se do Sebnitz – užít si část masopustního veselí se svými
vrstevníky v německé škole. Své jazykové znalosti prokázali všichni zúčastnění žáci, kteří v českoněmeckých skupinách vytvořili velký plakát,
kde přiřadili české i německé texty k obrázkům masek. Ochutnávka
ovocné boule a masopustního koblížku vytvořila příjemnou atmosféru
o přestávce a pak už nastal velký rej masek v tělocvičně, soutěže a tanec
při veselé hudbě. Při cestě zpět jsme si o oslavě masopustu – Faschingu
u našich sousedů ještě popovídali.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ A MŠ
Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Dolní Poustevna proběhne dne
9. 4. 2019.
Program I. stupně
Sportovní klání ve sportovní hale – přístupné veřejnosti: 9,00–11,00 hod
Pěvecké vystoupení žáků a tvořivé dílny pro děti a rodiče: 14,00 –16,00 hod
Program II. stupně
Prodejní výstava s velikonoční tematikou v tělocvičně: 14,00–16, 00 hod
Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy!

Akce ZŠ v dubnu

VÍTÁNÍ JARA

Ve čtvrtek 21. 3. jsme společně na naší zahradě přivítali nejen jaro, ale
připomněli jsme si i Světový den vody. Jaru je věnován celý měsíc březen a v týdenních blocích si děti rozvíjejí poznatky o živé i neživé přírodě, o významu vody pro život na Zemi, o koloběhu vody, počasí. Ve

3. 4. tematický zájezd do Prahy – Národní divadlo, Letiště
V. Havla (pro žáky 2. stupně)
9. 4. Den otevřených dveří v základní škole
9. 4. okresní kolo matematické olympiády (účast 3 žáků 8. třídy)
11. 4. klavírní koncert profesorky Křičkové – pro 1.–6. třídu
11. 4. zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020
12. 4. přijímací zkouška na SŠ (1. termín)
13. 4. Zlatý list - přírodovědná soutěž školní družiny
15. 4. přijímací zkouška na SŠ (2. termín)
17. 4. plavání – žáci 3. a 4. třídy + MŠ, 1. lekce
17. 4. přednáška Mgr. Čapíkové v rámci předmětu Výchova
ke zdraví - pro žáky 2. stupně
18. 4. Velikonoční prázdniny
24. 4. plavání – žáci 3. a 4. třídy + MŠ, 2. lekce
24. 4. Šluknovská liga, florbal ZŠ Rumburk U Nemocnice
25. 4. celoškolní projekt Den Země
25. 4. třídní schůzky
30. 4. zájezd 8. a 9. třídy do Divadla F. X. Šaldy v Liberci
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Úspěchy našich žáků na pěvecké soutěži
v Karlových Varech
V úterý 19. 3. 2019 se žáci
naší školy Tomáš Jírovský
(6. třída) a Adéla Bryndová (7.
třída), pod vedením paní učitelky
Petry Kalčíkové, zúčastnili celostátního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Soutěž se koná
každoročně v krásném prostředí
ZUŠ a ZŠ Karlovy Vary. Oba naši
zástupci soutěžili v kategorii B, kam
patří žáci 2. stupně ZŠ, kteří nestudují sólový zpěv. V konkurenci
34 zpěváků z celé republiky se
ani jeden neztratil a svá vystoupení zvládli na jedničku. Odborná porota všechny soutěžící pochválila
a 15 dětí ocenila. Tomáš získal ČESTNÉ UZNÁNÍ, ale pochvalu za výbornou reprezentaci naší školy a města Dolní Poustevna si jistě zaslouží
oba naši mladí zpěváci.
Petra Kalčíková

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Poustevna Mgr. Olga Diessnerová vyhlašuje
datum zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. Termín je stanoven na čtvrtek 11. dubna 2019 od 14.00 hodin v budově I. stupně ZŠ
v Dolní Poustevně.
Zákonní zástupci dětí přihlášených k pobytu ve spádovém obvodu (tj.
Dolní Poustevna, Horní Poustevna a Lobendava) obdrží písemné vyzvání s upřesněním času.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Výňatek ze ŠKOLSKÉHO ZÁKONA:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku,
pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho
právních povinností, resp. za přestupek.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.

NÁVŠTĚVA DRÁŽĎAN – první setkání
Ve středu 20. 3. 2019 jsme s deseti předškoláky, dvěma učitelkami
a delfínkovou babičkou vyjeli do Drážďan v rámci projektu „Společně se
učit a poznávat dělá radost“, který finančně podpoří Společný program
česko - německá setkávání dětí „Odmalička“. Celkem proběhnou do
konce školního roku čtyři setkání. V tomto školním roce je to již druhý
projekt, na který jsme získali dotace.
Cesta vlakem rychle utíkala a v Heidenau k nám přistoupili němečtí kamarádi. V Drážďanech jsme se autobusem přesunuli k technickému muzeu. Po vyšlapání do čtvrtého patra na nás čekal průvodce
a spousta zajímavých pokusů, úkolů, skládaček na rozvoj matematických
dovedností a logického myšlení. Velký úspěch u dětí měla obří bublina,
do které se mohly schovat. Společný oběd jsme si dali v nedalekém parku, který jsme využili i na hraní v obří prolézačce. Německé děti odjely
autobusem zpátky do své školky a my jsme měli ještě chvilku času, kterou jsme využili pro jízdu tramvají a malou procházkou městem. Pak
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nás již čekala zpáteční cesta z hlavního nádraží vlakem do Poustevny. Ke
krásnému prožití celého dne jistě přispělo i teplé a slunečné počasí. Děti
se domů vracely nejen plny zážitků a nových poznatků, ale i obohaceny
o nová přátelství s německými dětmi.			
JJ

NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ
A FOTBALISTEK		
Vážení rodiče, malí sportovci, kluci a holky!
Hledáme nové fotbalisty a fotbalistky. Rádi bychom doplnili stávající
družstvo mladší a starší přípravky FK Dolní Poustevna o další fotbalové
naděje. Zveme Vás proto na fotbalové tréninky, kde si můžete vyzkoušet
své první fotbalové krůčky. Dozvíte se také, jak vše v rámci mladší i starší přípravky funguje (tréninky, turnaje, zápasy), seznámíte se s vedením
a poznáte své trenéry. Tak hurá na hřiště! Nejen děti, ale i všichni rodiče,
jsou vítáni.
Kdy: Každé úterý od 15.30 hodin, každý čtvrtek od 16.00 hodin- vše
v rámci tréninkové přípravy mladší přípravky (od 2.4.–30. 4. 2019)
Kde: Sportovní hala v Dolní Poustevně
Kdo: Děti narozené v roce 2008–2014 (předškoláci, 1.–4. třída) a nejen z Dolní Poustevny (Lobendava, Vilémov)
Co nabízíme?
• zapojení do sportovního kolektivu a aktivně sportovat
• možnost hrát mládežnickou soutěž (reprezentovat náš fotbalový
klub i naše město)
• tréninkovou přípravu pod vedením trenérů, kde tréninkový proces
je zajišťován na travnatém hřišti, hřišti s umělým povrchem, v zimním období ve sportovní hale
• možnost užívání sportovního areálu v obci (víceúčelová hřiště)
• každoroční letní soustředění i výlety na ligové sportovní zápasy
Kontakt : Zdeněk Hauser, mobil 602 195 961 (mladší přípravka,
2011 – 2014)
Robert Holec, mobil 736 536 911 (starší přípravka, 2008 – 2010)
Těší se na Vás chlapci a děvčata z mladší a starší přípravky FK Dolní
Poustevna.
Motto: „Chlapci a děvčata, pojďme se pohybem bavit a radovat“ .

VELIKONOČNÍ KONCERT

ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní Poustevna a ZŠ a MŠ Dolní Poustevna
zvou všechny zájemce na:
VELIKONOČNÍ KONCERT v úterý 16. dubna 2019 od 16,00 hodin
do Centra setkávání v Dolní Poustevně. Vystoupí flétnisté, klavíristé,
zpěváci, soubory umělecké školy a recitační kroužek DRAK.
Výrobky s jarní tematikou vystaví děti z mateřské školy a žáci
základní školy ve výloze lékárny pana magistra Vomáčky.

JARNÍ TVOŘENÍ

KŠK Dolní Poustevna pořádá Jarní tvoření v neděli 14. 4. 2019
od 14 hodin v Loutkáči. Výroba kužele z vrbového proutí, košíčků
z pedigu a dalších jarních dekorací. Vstupné 40,- Kč.

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
1913: Léto jednoho století
kniha
Florian Illies
1913: rok, kdy se zdá, že vše je
možné. Doba nebývalého rozkvětu, kdy vznikají extrémní
umělecká díla, jako by už neměl přijít žádný zítřek. Zároveň je však už ve vzduchu tušení rozpadu, toho, že lidstvo
ztrácí svou nevinnost. Rok, kdy
se prudce střetává devatenácté
a dvacáté století. Proust hledá
ztracený čas, Malevič maluje
čtverec, Kafka píše nekonečně dlouhé a nezměrně krásné
dopisy Felici Bauerové, Stravinskij a Schönberg vyvolávají
neslýchané skandály, Duchamp
montuje kolo na kuchyňskou
stoličku, Kirchner zas a znovu
maluje Postupimské náměstí. Patnáctiletý Brecht se stává
šéfredaktorem augsburského
školního časopisu a dvanáctiletý Louis Armstrong se poprvé chopí trubky. Joyce a Musil
si dávají kávu v Terstu, Freud
a Rilke pro změnu skleničku
v Mnichově. V Essenu se otevírá prototyp prvního supermarketu Aldi, v Miláně zase první
filiálka módního domu Prada.
Do Vídně k Trojanovským
přijíždí pod krycím jménem
Stavros Papadopulos Stalin
a v Mnichově prodává jeden
rakouský pohlednicový malíř
jménem Adolf Hitler své chabé
městské veduty.

SOUTĚŽ V KNIHOVNĚ
V knihovně od března do června opět probíhají vědomostní kvízy pro
všechny žáky I. a II. stupně ZŠ. Soutěžit mohou přijít i ti, co nejsou registrovaní čtenáři knihovny. Vylosování opět proběhne na Školní akademii
a výhry budou knihy. 				
Lucie Englerová
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sama do večerních ulic, aby
našla pravého světce s berlou
a čepicí a zeptala se ho, proč
za ní letos nepřišel. Jenomže
kočka a pes jí za chvíli utečou
a Lucka dostane strach. Naštěstí se najednou vedle ní objeví Mikuláš a pomůže jí dát
všechno do pořádku.

Léto s Italem
Kulinářské toulky Emanuela
Ridi italskou krajinou
Emanuele Andrea Ridi
V této knize najdete kus Itálie.
Můžete sedět doma v obýváku a kolem vás budou létat
rackové, ucítíte vůni slaného
moře a uslyšíte vlny, jak se lámou skály. Emanuel vám naservíruje více než 93 receptů
originálních italských receptů, nejen z natáčení pořadu
„Léto s Italem“, a představí
vyhlášené kuchaře, řezníky
a nadšence do vaření. Jedno
mají všichni společné: jídlo
opravdu milují.

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách města
v sekci Volný čas –
Knihovna.
Lucka Luciperka
Ivona Březinová
Mikulášský příběh o jedné malé
neposlušné prvňačce a jejím
večerním dobrodružství. Lucka
chodí do 1. A, je to největší zlobidlo ve třídě. Kvůli jejímu zlobení jí dokonce Mikuláš nadělí
jen brambory a uhlí. Nic víc. To
ale Lucku dopálí tak, že se vypraví za Mikulášem sama. Převlékne se za Luciperku, ze psa
Čerta udělá Mikuláše a z kočky
Andělíny anděla a vydává se

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
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MEMORIÁL JOSEFA HORÁKA
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22. ročník – 9. března 2019,
Sportovní hala v Dolní Poustevně
V letošním roce vzpomeneme výročí 100 let od narození Josefa Horáka, jednoho z nejvýznamnějších
sportovců, organizátorů a funkcionářů sportovního dění nejen v Dolní Poustevně, kde působil zejména v
období od roku 1945 do roku 1964,
ale i v dalších oblastech Šluknovského výběžku (v Lipové, ve Vilémově...). Na jeho počest byl v roce 1998
založen satelitní fotbalový halový
turnaj pro hráče nad 40 let (později
byla věková hranice snížena na 35.
let). Iniciátory vzniku a dlouholetými organizátory tohoto tradičního
Memoriálu Josefa Horáka byli Milan Kořínek z Dolní Poustevny, Libor Sklenář z Vilémova a Petr Horák
– syn Josefa Horáka. V letošním roce 22. ročník Memoriálu Josefa Horáka pořádal Fotbalový klub Dolní Poustevna společně s Městem Dolní
Poustevna v sobotu 9. 3. 2019 ve Sportovní hale v Dolní Poustevně. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 týmů, hrálo se 1 x 12 minut každý s každým.
Bohužel vůbec poprvé se stalo, že pořádající oddíl nedokázal postavit
tým staré gardy, který by se turnaje zúčastnil. Je to hodně smutné
konstatování a svědčí to o přístupu bývalých hráčů k svému, pro mnohé
již bývalému klubu, i o dalších problémech ve fotbalovém dění v Dolní
Poustevně. Vítězem 22. ročníku Memoriálu Josefa Horáka se zcela jednoznačně stala SG TRATEC Stap Vilémov, která vyhrála všechna svá
utkání, získala plný počet 12 bodu, při skóre 11 : 0.
Nastoupila v sestavě: Ondrka Jiří, Jirásek Petr, Roubíček Josef, Špinka
Martin, Kozák Milan, Lehr Jan, Loos Josef, Šikýř Miloslav. Na druhém
místě se umístila SG SK Velký Šenov, která získala 6 bodů, při skóre
8 : 8. Prohrála svá utkání s Vilémovem a Lipovou a vyhrála nad Šluknovem a Mikulášovicemi. Nastoupila v sestavě: Fišer Václav, Salač Radek,
Klofáč Marek, Vébr Ladislav, Kirchberger Karel, Smejkal Roman, Růžička Pavel, Müller Pavel. Na třetím místě se umístila SG SK Plaston Šluknov, která získala 6 bodů, při skóre 8 : 8 – o jejím umístění za Velkým
Šenovem rozhodlo vzájemné utkání. Prohrála s Vilémovem a Velkým
Šenovem a vyhrála s Lipovou a Mikulášovicemi. Nastoupila v sestavě:
Fojta Robin, Sokol Jarda, Žemla David, Janda Petr, Horák Pavel, Jiruv
Petr, Zbončák Jarda. Na čtvrtém místě se umístila SG SK SLOLUXUS Lipová, která získala 4 body, při skóre 3 : 5. Prohráli s Vilémovem
a Šluknovem, remizovali s Mikulášovicemi a vyhráli s Velkým Šenovem.
Nastoupila v sestavě : Groman Bedřich, Groman Ladislav, Mundl Ladislav, Doležal Tomáš, Ramani Gadri, Záležák Štefan, Škrabák Jaroslav.
Na pátém místě se umístila SG FK Mikulášovice, která získala 1 bod,
při skóre 3 : 12. Prohrála s Vilémovem, Velkým Šenovem, Šluknovem
a remizovala s Lipovou. Nastoupila v sestavě: Ludrovský Martin, Kunc
Václav, Vích Miroslav, Sedláček Radek, Alaze Markus, Patzelt Přemysl,
Nehněvajsa Josef, Soukup Miroslav
Na závěr turnaje bylo provedeno vyhodnocení a ocenění jednotlivých
týmů a také nejlepšího hráče, nejlepšího brankáře a nejlepšího střelce.
Týmy, které se umístily na 1–3 místě obdržely krásné keramické poháry,
které zhotovil Jan Král ml., týmy které se umístily na 4-5 místě obdržely
soupravu skleniček, které věnoval Petr Horák a vyhodnocení jednotlivci
obdrželi krásné keramické plakety opět z dílny Jana Krále ml.. Zúčastněné týmy i nejlepší jednotlivci obdrželi brožuru „85 let Dolnopoustevenského fotbalu a historie ostatních sportů“.
Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Ondrka Jiří ze SG TRATEC Stap
Vilémov.
Nejlepším brankářem byl vyhodnocen Müller Pavel ze SG SK Velký
Šenov.
Nejlepším střelcem byl vyhodnocen Záležák Štefan ze SG SKLOLUXUS Lipová.
Při závěrečném posezení v restauraci ve Sportovní hale při malém občerstvení se o uplynulém ročníku turnaje živě diskutovalo, k nahlédnutí
byla i kronika, kterou zapůjčil Petr Horák. Příští ročník pořádá SK Velký
Šenov a bude se konat ve Sportovní hale ve Vilémově. Sportu zdar a snad
i na lepší časy poustevenského fotbalu.
Za FK Dolní Poustevna – Svoboda Slavomír
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ZIMNÍ LIGA

Třetí turnaj Zimní ligy mladých nadějí Šluknovského výběžku ve
Vilémově se opět vydařil a přinesl výhru týmu FK Rumburk.
Odměněni byli i nejlepší jednotlivci, a sice nejlepší hráč – Krejčík Tomáš z Rumburku, nejlepší brankář – Hauser Jakub z D.Poustevny a nejlepší střelec – Vorel Jiří z D.Poustevny se 7-mi góly.
Celou akci sponzorovaly – Schrödingerův institut Rumburk a SK Stap
Tratec Vilémov, kterým patří velký dík za organizaci turnaje a díky těmto subjektům si všichni účastníci odnesli nejen pěkné ceny.
Naše sestavy a zápasy:
DOLNÍ POUSTEVNA – Hauser – Kramer, Liška, Ungr, Formánek,
Vorel
DP : Lipová / Vilémov 4 – 0 (Vorel 2, Formánek 2), DP : Velký Šenov
(2 – 0 Vorel 2),
DP : Mikulášovice A 2 – 0 (Vorel 2), DP : Šluknov B 0 – 0, DP : Mikulášovice B 1 – 0 (Vorel),
DP : Šluknov A 0 – 1, DP : Rumburk 1 – 2 (Liška)
VELKÝ ŠENOV – Hauser – Jírovský, Šolc, Walter, Smělík
VŠ : Lipová / Vilémov 0 – 0, VŠ : DP 0 – 2, VŠ : Mikulášovice A 0 – 1,
VŠ : Šluknov B 0 – 2, VŠ : Mikulášovice B 0 – 1, VŠ : Šluknov A 0 – 1, VŠ
: Rumburk 0 – 1
Dolní Poustevna v tomto turnaji obsadila 3. místo, Velký Šenov
7. místo.
Poslední 4. turnaj Zimní ligy mladých nadějí Šluknovského výběžku ve Vilémově přinesl výhru týmu Plaston Šluknov A, ale celkovým
vítězem se stal tým FK Rumburk.
Za účasti 7 týmů žáčků do 12 let pod patronací Schrödingerova institutu proběhl poslední turnaj populární Zimní ligy mladých nadějí
ve sportovní hale ve Vilémově. Hrálo se 1x9 minut, za příjemné atmosféry na tribuně. Všech sedm účastníků – Rumburk, Vilémov/Lipová,
D. Poustevna, Šluknov A a B a Mikulášovice A a B, obdrželo ceny a diplomy. Na turnaji jsme nastoupili společně se 3 hráči z V. Šenova, protože oba týmy byly postiženy marodkou. Do tabulky se výsledek zapsal DP
a VŠ byl zkontumován. Byli odměněni i nejlepší jednotlivci 4. turnaje,
a sice nejlepší hráč – Jírovský Tomáš z D. Poustevny, nejlepší brankář –
Hauser Jakub z D. Poustevny a nejlepší střelec – Kaucký Víťa ze Šluknova se 6-ti góly. Dále byl vyhodnocen celý turnaj, který vyhrál Rumburk
před D. Poustevnou a Mikulášovicemi B. Nejlepším střelcem celé ligy se
stali – Hubáček Matěj ze Šluknova a Vorel Jiří z D. Poustevny – oba po
15-ti gólech. Hráčem pole se stal – Hoke Patrik z Rumburku a brankářem pak - Hauser Jakub z D. Poustevny. V tomto turnaji jsme obsadili
3. místo.
Sestava DP/VŠ: J. Hauser – J. Kalčík, J. Kramer, V. Walter, Z. Formánek,
T. Jírovský, M. Šolc
Zápasy: DP/VŠ - Rumburk 1-1 (Jírovský), - Mikulášovice A 2-0 (Jírovský, Formánek),
- Vilémov/Lipová 2-0 (Jírovský, Formánek), - Šluknov B 0-0, - Mikulášovice B 0-0,
- Šluknov A 0-2
Celková tabulka ligy:
1. Rumburk 34 : 14, 54 bodů, 2. Dolní Poustevna 31 : 15, 44 bodů,
3. Mikulášovice B 22 : 15, 37 bodů, 4. Mikulášovice A 22 : 22, 25 bodů,
5. Velký Šenov 4 : 19, 7 bodů, 6. Vilémov/Lipová 3 : 54, 2 body, 7. Šluknov A 47 : 12, 51 bodů, 8. Šluknov B 31 : 25, 36 bodů.
Šluknovské týmy byly v konečné tabulce po dohodě týmů
diskvalifikovány, vzhledem k účasti starších dětí v obou mužstvech.
P. Kramer, Z. Formánek, J. Bareš

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
CHŘIBSKÁ : DOLNÍ POUSTEVNA 3 : 9 poločas (0:3)
branky hostů: 5 Mrkvička Matyáš, 3 Kerbl Štěpán, 1 Koubek Jan
Po zimní pauze se opět rozjel fotbalový kolotoč. Z důvodu rekonstrukce našeho fotbalového hřiště bude starší přípravka všechna utkání
hrát na hřištích soupeřů. První jarní kolo na nás čekal soupeř ve Chřibské. Výsledek utkání je potěšující, předvedená hra však už nikoli. Je vidět, že naše fotbalové naděje nemají možnost trénovat na venkovním
přírodním trávníku. Věřím, že v dalším utkání bude zlepšení vidět. Za
bojovnost a vůli po vítězství hráče chválím.
Chřibská Dolní Poustevna
Robert Holec
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JARNÍ SRAZ TURISTŮ DĚČÍNSKA
V sobotu dne 23. března uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna jarní sraz turistů Děčínska.
Jarní turistické srazy pořádá každý rok jiný turistický oddíl. V Dolní Poustevně se turisté sešli v letech 1988,
2005 a 2011. Letos byl sraz v Poustevně tedy počtvrté. V celkové historii to byl již 59. ročník.
Turisté přijeli vlakem od Děčína (30 děčínských turistů a turisté z Německa), vlakem od Rumburku (KČT
Varnsdorf, Krásná Lípa, Rumburk, Šluknov). Sraz byl připraven od 10 hodin na turistické základně za hřištěm. Turisté obdrželi v chatě KČT diplom jarního srazu a prohlédli si výstavu o historii srazů. V areálu základny bylo připraveno občerstvení (pivo, limo, polévka, buřty k opékání, aj.). Po jedenácté hodině proběhlo
zahájení srazu (za pořadatele předseda p. Leksa, za obec starosta p. Holec, za oblast KČT p. Eichler). Všechny
přivítal i senátor p. Linhart. Následoval odchod na výlet pod vedením poustevenských průvodců. Krátká trasa
2 km - kostelík, výhledy na Poustevnu, poustevenské restaurace. Delší trasa 10 km - zajímavá místa v Sebnitz
- Finkenberg, náměstí, muzea, Buchberg. Ukončení srazu v restauraci Fajn Klub. Jarního srazu v Dolní Poustevně se zúčastnilo více než 200 turistů. Počasí bylo opravdu jarní. Všichni byli velmi spokojeni. Poděkování
za zdařilou akci patří všem poustevenským turistům a Městu Dolní Poustevna.
Ing. Jaroslav Leksa, KČT Dolní Poustevna

duben 2019

VETERINÁRNÍ
ORDINACE
Komenského 409
(u bytovky nad školou)
407 82 Dolní Poustevna
ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota
14:30 – 15:30
MVDr. Václav Žáček
Tel: 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá
731 107 987

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Dagmar Cornová
Čs. Armády228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý 07:00 – 12:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 07:00 – 12:00
Pátek 07:00 – 12:00
Odběry krve (úterý až pátek)
07:00 – 07:30

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra - Jitka Nedvědová
Dolní Poustevna
PO – 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
ÚT – 13:00 – 15:00 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223

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

