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ZDARMA

Nový rok 2015
Vážení Poustevňáci, do nového roku Vám
přeji pevné zdraví, jistou práci, pohodu
v rodině. Každý jistě preferuje jiné hodnoty, ale na těchto třech se asi shodneme
všichni. Bude to rok, ve kterém, mimo
jiné, musíme zodpovědně rozhodnout
o našich dalších investicích. Aby to rozhodování bylo co nejvíce prospěšné,
perspektivní a smysluplné, prosím Vás
o co největší zapojení do dění v našem
městě. To například znamená, že se aspoň
v solidním počtu a zodpovědně vyjádříte
k dotazníku ohledně asistenta prevence

kriminality a že se budete v hojném počtu zúčastňovat zasedání zastupitelstva
města, abyste se vždy mohli aktivně zapojit do řešení problémů. Volbami by
Vaše aktivita vůči dění ve městě neměla
končit. Nejsme tak velké město, abychom
si mohli dovolit ignorovat Vaši vůli, Vaše
názory a chuť něco pozitivně změnit.
A proto přidávám ještě jedno přání do nového roku 2015 - zapojte se v co největším počtu do dění v našem městě.
Text: Vladimír Tesařík – starosta

Slovo redaktora

Nový Poustevník má jeden měsíc. Po celkem těžkém porodu doléčil několik jedovatých kousanců a vybatolil se z plenek.
Svlékl sváteční pestrobarevné dupačky,
aby se oděl do retro fráčku, o kterém jsme
psali v minulém čísle. Já vím, že většina
našich čtenářů z toho asi příliš nadšena
nebude, já sám osobně bych ho také raději viděl v pestrém ohozu, ale jak jsme již
zmiňovali, jde nám především o to, aby
i nadále mohl u vašich dveří zaklepat bez
nároku na poplatek. A jeho barevný háv
nám opravdu úsporu nepřinese. Jako protihodnotu vám slibuje, že se bude snažit
co nejlépe informovat o dění v našem
městě, občas vás i trochu potěšit či pobavit, a to je, alespoň si myslím, jeho hlavním cílem. Zároveň chce nabídnout prostor i pro příspěvky od kohokoliv z vás,
kdo máte zájem podílet se na jeho růstu.

Závěrem bych se chtěl omluvit našim stálým dopisovatelům, pokud u svých článků v minulém čísle nenalezli i doplňkovou
fotografii. Rozhodně nešlo o opomenutí,
prostě na ně nezbyl prostor. Přechod na
nový formát a především šibeniční časová lhůta pro vydání neumožnila vychytání všech masařek, což rozhodně není
výmluva, nýbrž konstatování. A navíc, co
se týče fotografií, ono je to trochu složitější. Jeden již poměrně zkušený redaktor
a novinář mi řekl, že přemíra fotek u osmi
či desetistránkového měsíčníku je špatná
věc. Svědčí pouze o tom, že není o čem
psát a my chceme mít o čem psát, takže
foto jako doplněk určitě, pokud místo
zbude, ale ne za jakoukoliv cenu. Prosím
tedy i v budoucnu o trochu porozumění
v této oblasti spolupráce.

Samovýroba dřeva v Dolní Poustevně
V našem městě bychom měli nabízet
všem občanům co nejvíce služeb, které zlepšují, zvýhodňují, zjednodušují či
zlevňují život občana v Dolní Poustevně.
Jednou ze služeb by měla být možnost
samovýrobou si opatřit potřebné množství levnějšího paliva.
Aby mohla samovýroba fungovat, musí
mít jasná a přísná pravidla pro prodejce-vlastníka lesa a pro kupujícího-samovýrobce. Jsou mezi námi občané, kteří
současnou službu s dovážkou dřeva až na
dvůr kvitují s povděkem a jsou se službou
i cenou vesměs spokojeni. Ale jsou i občané, kteří by si chtěli zlevnit svoji topnou

sezónu právě samovýrobou. Těm bychom
chtěli nabídnout od nového roku tuto
možnost, jak si na své náklady palivo opatřit. Náš hajný p. Weiner vypracoval jasná
pravidla, která vyvěsíme na našich webových stránkách.
Oponenti samovýroby argumentují tím,
že se v našich lesích krade našimi lidmi více než v dalších stovkách obcí celé
České republiky, s tím se však nemohu
smířit. Myslím, že dodržováním nastavených pravidel a zejména jejich kontrolou
bychom si mohli dokázat, že samovýrobu
lze provádět i v našem městě.
Text: Vladimír Tesařík - starosta
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Nový dopravce
V neděli 28.12.2014 proběhlo slavnostní
žehnání nového autobusového dopravce
v našem regionu. Protože nový dopravce
z Karlových Varů přemístil do Šluknovského výběžku 18 zcela nových autobusů,
vzešel od nich originální nápad pojmenovat každý autobus po obci v našem
výběžku. Proto nese jeden z autobusů
i jméno našeho města. Dopravce rovněž
přislíbil i drobné korektury v jízdních řádech, a to možná již od dubna 2015. Znamená to ovšem, aby občané přicházeli
s podnětnými návrhy, jaké změny by pro
naše cestující byly výhodnější. Prosíme
tedy všechny občany Dolní Poustevny,
aby nejpozději do 9. ledna přinášeli své
návrhy na městský úřad. Návrh na změnu
by měl obsahovat: číslo spoje - původní čas - nynější čas - důvod navrhované
změny (např. spoj vyjíždí zbytečně brzo,
před začátkem pracovní doby budu stát
3/4 hodiny před zaměstnáním). Hromadně bychom je poslali na krajský úřad
dopravy.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V lednu 2015 oslaví
své životní jubileum
BĚLOVÁ Jana – 84 let
UNGROVÁ Ingeborg – 81 let
ŠULC Josef – 75 let
TOBIŠKOVÁ Dana – 65 let
PETROVÁ Marta – 65 let
DIESSNER Jan – 60 let
KREDBA Jan – 60 let
PEŠÍK František – 60 let
BEŇO Miroslav – 60 let

ČERTOVÁNÍ NA ČTVERCI
Tak i letos došlo na získávání nových čertů pro pekelné služby. V neděli 7.12. se
sešlo přes 30 čertíků v doprovodu dospěláků na výletišti Čtverec, aby splnilo
podmínky pro zapsání do pekelné knihy.
Na čerty čekalo 7 úkolů: projít čertovskou
bránou a pekelným „blllblll“, pozdravit
ostatní čerty, zaskákat si v čertovském
pytli, zahrát si s čertem karty a pomoci
připravit čertovskou fatru, složit obrázky čertích kamarádů. Nejtěžší zkouškou
bylo temnou chodbou projít až do pekla
a upsat se do pekelné knihy. Po zdolání
všech těchto úkolů každý nový čert ob-

držel čertí medaili a čertí potravu, kterou
mohl ještě zpečetit opečením čertího
buřtu na opravdovém ohni. V myslivecké
chatě bylo pro všechny připraveno sladké občerstvení, teplý čaj i medovina pro
dospěláky. Pro dobrou náladu bylo také
připraveno promítání krátkých animovaných pohádek. Finančně akci podpořilo
město, ale největší dík opět patří všem
pomocníkům, kteří se na konání akce zúčastnili – lidičkám kolem mateřské školy
a myslivcům.
Text a foto: Bc. Jirmanová Jiřina

Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a pohodu do dalších let.
Žádáme občany, kteří si nepřejí, aby jejich jméno figurovalo v pravidelně zveřejňovaných seznamech, aby tuto skutečnost nahlásili nejpozději do data konání redakční rady na evidenci
obyvatel nebo redakci Poustevníka.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji MÚ v Dolní Poustevně za milé
přání a peněžitý dar k mým narozeninám. S pozdravem a přáním příjemně
prožitých vánočních svátků.
Jan Hájek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tyršova 299, 407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444, 407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
kultura@dolnipoustevna.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí a středa
14:00 – 17:00

LOUTKOVÉ DIVADLO
Vilémovská 126, 407 82 Dolní Poustevna
INFORMAČNÍ MÍSTNOST
středa 14:00- 16:00
(prodej propagačních materiálů, výpůjčka
knih a časopisů, přístup na internet)

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
Nové jízdní řády autobusové dopravy,
platné od 01. 01. 2015, jsou k nahlédnutí
na městských internetových stránkách,
stejně tak i kalendář kulturních a sportovních akcí pro rok 2015.

I KE STÁŘÍ PATŘÍ AKTIVITA

A to doslova můžeme říci o aktivitách
našeho Svazu tělesně postižených a důchodců v Dolní Poustevně. Ve středu
10.12. na schůzce k ukončení kalendářního roku jsme bilancovali naši činnost.
Schůzce byl také přítomen nový starosta
p. Tesařík, který se mohl přesvědčit o různých aktivních činnostech nás dříve narozených. V rámci tohoto roku jsme podnikli několik velice zajímavých akcí. Během
roku jsme vyjížděli na různé výlety, jako

do Litoměřic na Zahradu Čech, do Drážďan na výstavu orchidejí. Kromě výletů
pomáháme také při organizování jiných
akcí, například Pochod za vodníkem Česílkem, Den dětí. V kondici nás udržuje
pravidelné cvičení s paní Mošovskou. Organizujeme sbírku pro Diakonii a v naší
režii je i prodej oblečení v rámci Červeného kříže.
Text : Olga Müllerová

Odposlechnuto v čase předvánočním
***„Je to moc hezké, že zástupci městského úřadu navštěvují starší občany při
jejich jubileích. Dárek potěší, návštěva
pohladí po duši a přinese radost, že se na
člověka ještě nezapomnělo.
Ale kdyby se tak ještě mohlo pomoci
v životě praktickém. Třeba zajistit složení
a přípravu paliva, odhodit sníh od vstupu
do domu, vysadit, donést, zasklít rozbité
okno a podobně. Samozřejmě ne zadarmo, ale úhrada by měla odpovídat možnostem důchodců. Možná, že by mohli

pomoci pracovníci, kteří provádějí pro
město veřejně prospěšné práce.“
***“Podívejte se, jak konečně Karlínská
prokoukla. Břehy a příkopy vyčištěny, ulice se stala bezpečnou i z hlediska provozu aut – je pořádně vidět“
***“To tedy zastupitelům nezávidím. Rozhodovat u takových budov jako je nádraží nebo spořitelna zda bourat či budovat.
K řešení stávajících těžkostí vyfasovali
pěkné břemeno. A zavděčit se všem nelze“.
Odposlechl: Ing. Pavel Špaček
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Tříkrálová návštěva dětí z mateřské školy
na městském úřadě v Dolní Poustevně

Chcete se stát
pĢstounem?
Beseda pro zájemce o pĢstounství

15. ledna 2015 od 9:30 do 11:00 hod.
V MĢstské knihovnĢ v Rumburku
TƎ. 9. kvĢtna 150/29

Zajímá Vás, co pĢstounská péēe obnáší?
Chcete získat více informací?
Umíte si pƎedstavit, ǎe vás bude doma o jednoho víc?
Chcete se stát pĢstounem a zjisƟt konkrétní cestu jak?
Jaké to je – být pĢstounem?
PƎijěte si popovídat s tĢmi, kteƎí Vám mohou na tyto
a další otázky odpovĢdĢt – se sociální pracovnicí Centra
pro náhradní rodinnou péēi, o.p.s. a pĢstouny.
Kontakt: kadlecova@cpnrp.cz, tel. 771 770 320

Tento projekt je financován Nadací ČEZ

Zápis do 1. třídy se uskuteční ve středu
28. 1. 2015 od 14.00 hodin v budově
I. stupně ZŠ v Dolní Poustevně.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Dne 28.12. 2015 proběhl
ve sportovní hale tradiční
pingpongový turnaj, který
organizuje tenisový oddíl.
Hrálo se ve třech kategoriích
a na závěr ještě smíšené
čtyřhry.
Kategorie ženy
1. místo Micková Zdeňka
2. místo Karpíšková Alena
3. místo Müllerová Jiřka
Kategorie junioři
1. místo Marek Štěpán

2. místo Válek Vojta
3. místo Soukup Vladimír
Kategorie muži
1. místo Marek Miroslav
2. místo Gall Aleš
3. místo Dvořák Milan
Čtyřhry
1. místo Marek Miroslav,
Müllerová Jiřka
2. místo
Dvořák
Milan,
Micková Zdeňka
3. místo Král Petr, Válek Vojta

Najdou se noví přátelé?
Oslovení příteli, přítelkyně,
bylo vždy oficiálním oslovením v zahrádkářské organizaci. Ta vždy patřila k nejaktivnějším v Dolní Poustevně.
A jistě je na místě připomenout i to, že ji založili první
pováleční občané, kteří do
obce přišli a spojili s Dolní
Poustevnou svůj život. Bez
nadsázky lze říci, že se jednalo
o generaci budovatelů. Jejich
nejvýznamnějším odkazem
bylo vybudování okrasy obce
– místního sadu. Kronikář uvádí: „Vysázen obecní sad pod
hřbitovem zahrádkáři vedenými Josefem Vlačihovským
a školní mládeží. Do roku 1951
bylo vysázeno celkem 650
ovocných stromků“.
Péče o sad, který Poustevně
kdekdo záviděl, byla sice hlavní, ale nikoliv jedinou činností této organizace. Členové
postavili dodnes sloužící velkou chatu. V přistavené moštárně se zpracovávalo ovoce
pro obec i široké okolí, statky
odebíraly kvalitní seno, přínosné byly besedy a instruktáže pro širokou veřejnost.
Už hodně roků však zahrádkářům chybí noví aktivní členo-

vé. Je třeba opravit oplocení,
ošetřit stromy, postupně vysazovat nové, obnovit prodej ovoce občanům za velmi
přijatelné ceny. Formou besed a instruktáží zabezpečit
odbornou
zahrádkářskou
průpravu, a to i pro širokou
veřejnost. Nezapomene se ani
na společenský život a akce
pro mládež. K zajímavým
myšlenkám patří i možnost
nabídnout dlouhodobě pronájem části pozemků občanům, kteří nemají vlastní zahrádky a mohli by si tak sami
pěstovat vlastní zdravou zeleninu a ovoce. Možná, že by
mohlo dojít i na chov včel.
Nové vedení města už projevilo o činnost zahrádkářů dnes Občanské sdružení Klub
zahrádkářů – zájem a lze očekávat plnou podporu.
Bližší informace o vstupu do
organizace mohou občané
získat u přítelkyň Marie Klingerové, Milušky Jírovské nebo
Ivany Špačkové. Budou pak
pozváni na nejbližší členskou
schůzi.
Zahrádkáři se na vás těší.
Text: Ing. Pavel Špaček
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Úspěchy taneční skupiny Lizards
V sobotu 29.11.2014 se naše skupina
Lizards Dolní Poustevna zúčastnila první
soutěže sezony 2014 - 2015 CCU Cheer
Cup Brno. Jedná se o ligovou soutěž,
kde každý tým za umístění získává
body. Do konečného žebříčku CCU se
pak započítávají dva nejlepší výsledky
z ligových soutěží (Brno, Ústí nad Labem,
Plzeň) a výsledek CCU otevřeného MČR.
Děvčata zde získala 4. místo v kategorii
Team cheer group stunt allgirl junior,
4. místo v dance junior a krásné 2. místo
v cheer junior.
Gratulujeme a těšíme se na příští soutěž,
která se bude konat 7.2.2015 v Ústí nad
Labem.

S gymnazisty na otočku v Berlíně M u z i k á l o v é
písně v Děčíně
Na Gymnáziu v Rumburku jsem za čtyři
roky se svou třídou zažil skoro všechno.
Navštívili jsme pražské Divadlo ABC,
připravili ve škole projekt Den Evropy,
jeli jsme na týdenní exkurzi do Řevnic,
prohlédli jsme si Evropský parlament ve
Štrasburku, vyzkoušeli jsme si studentské
volby, naučili se lyžovat na lyžařském
kurzu a někteří z nás byli i ve Slovinsku.
Prozatím naše poslední akce v tomto
školním roce byla exkurze do Berlína.
V šest ráno se od rumburského gymnázia
rozjely dva autobusy. Studenti čtvrtých
ročníků i učitelé němčiny, konkrétně paní
učitelky Krákorová, Malaníková, Sojková
a německý lektor Jens Israel, se už těšili
na pěkný den v hlavním městě Německa.
Cesta utekla některým studentům rychle.
Usnuli a až před Berlínem je probudil hluk
ostatních spolužáků. Kolem jedenácté
jsme dorazili na místo a ihned jsme vyšli
k naší první zastávce.
Ta byla na přechodě. Nebylo to ale kvůli
červené na semaforu. Důvodem byl první
referát. Holky nám prozradily některé
základní informace o Berlíně. Referáty to
ale byly naprosto jiné, než které máme za
úkol připravit na obyčejné školní hodiny.
Všechny texty jsme museli odvykládat
v němčině! Pár z nás tedy z referátů
mnoho nemělo. Na konci referátu jsme
vždy dostali nějaké otázky, aby se zjistilo,
kdo poslouchal a kdo se jen kochal
krásami Berlína.
Další zastávka byla Alexanderplatz,
odkud byl skvělý výhled, i přes zatažené
a mlhavé počasí, na Fernsehturm.
Reportérka ze školní televize GymBreak
si ověřovala, jestli si posluchači pamatují,
jak vysoká tato televizní věž je. Někdo
to věděl na metr přesně a někdo pouze
tipoval. Pokud se chcete podívat na celou
reportáž, najdete ji na internetových
stránkách televize www.gymbreak.cz.
Mezi další zajímavá místa, která jsme
v Berlíně navštívili, patří Checkpoint

Charlie, Rotes Rathaus, část berlínské
zdi nebo třeba Berliner Dom, odkud byl
překrásný výhled na celé město.
Poslední společná zastávka byla opravdu
největší zážitek z celého výletu – Reichstag.
Tato návštěva se musela nahlásit hodně
dopředu a i tak jsme ještě čekali ve frontě.
Když jsme se konečně dočkali, přivítala
nás u vchodu bezpečnostní služba, která
nás jednoho po druhém kontrolovala
jako na letišti. Vše do přepravky, i mobil
a foťák, radši i ten papírek od sušenky
a peněženku s ním, sundat bundu
a hodinky. Všechno projede rentgenem,
jeden pracovník bezpečnostní služby to
prohlédne a druhý mezitím mě. Projdu
skrz bránu. Píp. Jdu na stranu. Spolužáci se
začínají otáčet a pracovník bezpečnostní
služby mě celého prohledává. Ačkoliv
německým jazykem moc nevládnu,
pochopil jsem, že mám rozpažit ruce. Po
chvilce hledání našel problém - kovový
pásek. Mohl jsem si vzít nazpět všechny
věci z krabice a jít dál za spolužáky.
Zde nás po chvilce čekání vyvezl výtah
na střechu. Byli jsme na střeše budovy
Reichstagu, sídla německého spolkového
sněmu. Výhled byl úžasný a ještě lepší
na vrcholku skleněné kopule. Byl odtud
výhled na celé město, které bylo plné
zeleně ale zároveň i rozestavěných ploch.
Nakonec jsme šli všichni společně
na náměstí Pariser Platz, kde byla
i Brandenburger Tor (Braniborská brána).
Dostali jsme zde rozchod a všichni jsme
se rozešli hledat teplé nápoje nebo něco
dobrého k jídlu (většinu našich zásob jsme
totiž snědli cestou autobusem). Kolem
páté večer jsme se vydali autobusem
z Berlína. Zpáteční cesta utekla ještě
rychleji. Před devátou jsme byli u gymplu.
I přes horší počasí to podle mě byl jeden
z nejlepších výletů na gymnáziu.
text Petr Číla, 4.C

Ve středu 10. prosince zavítali žáci
druhého stupně poprvé do Městského
divadla Děčín, kde si pro ně brněnské
Divadlo Slunečnice připravilo opravdu
skvělé
představení
–
Návštěva
z Broadwaye. Zazněly tedy skladby z velmi
slavných muzikálů, hraných především
právě na Broadwayi. Představení bylo
provázeno slovem dabérů, videoprojekcí,
nádhernými
slavnými
melodiemi
a tanečními či hereckými čísly. Tvůrci
kladli také velký důraz na autentičnost
kostýmů k danému muzikálu. A co jsme
slyšeli a viděli? Např.: písně z muzikálu
Cats, Les Miserábles, Jesus Christ
Superstar, Hair, West Side Story, Sunset
Boulevard, Phantom of the Opera
a další. Žáci se mohli po představení
vyfotografovat se zpěváky. Všichni jsme
se vrátili velmi spokojeni. Těšíme se na
další kulturu!
Text a foto : Mgr. Zdena Kramerová

Akce školy v lednu 2015
6. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.

Tříkrálový průvod mateřské školy
Zápis do první třídy
Vydání Výpisu vysvědčení
Pololetní prázdniny
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Školáky po padesáti letech!
Začátek září není asi zrovna tím
nejoblíbenějším ročním obdobím pro
většinu dítek školou povinných. Můžu vás
ale uklidnit. Stejně jako dnes tomu bylo
i v padesátých letech minulého století
(hrozný časový údaj), kdy jsme zdejší
školní budovy okupovali my, narození
v roce 1949. Letos jsme ale zase jednou
náš postoj přehodnotili a naopak se na
tenhle podzimní čas těšili jako malí kluci
a malé holky. Po padesáti letech, co jsme
školu a v mnoha případech i Poustevnu
opustili, jsme si naplánovali, po několika
pětiletkách další, pro nás už tradiční třídní
mejdan.
Vzhledem k tomu, že jsme bývali vždy
skvělá parta, ve které si jeden druhému
nezáviděl hezčí školní brašnu, ten
perfektní pocit sounáležitosti přečkal
celá desetiletí a zůstává v nás dojem,
že je to určitě včera, co jsme se vedeni
osudem rozprchli. K úplné spokojenosti
snad chybí jen přístup několika místních
spolužáků, kteří svým bojkotem dávají
najevo, že o nás nestojí, což je ale spíš
k jejich škodě.
První dojem těch, kteří dorazili z Německa,
Holandska, Slovenska, Brna, Liberce,
Hradce, Mělníka a dalších koutů, nebyl
zrovna působivý. Otlučené fasády domů,
všudypřítomné vraky aut, spáleniště
dominantní budovy spořitelny, hloučky
hlučných nepřizpůsobivých občanů
a především vietnamská hrůzostrašná
stanoviště kam se podíváš. Až společná
návštěva školy pošramocený obrázek
Poustevny tak nějak potlačila do pozadí.
Nový slušivý kabát, moderní vybavení,
všude čisto, že by se dalo i z podlahy
jíst, o sociálním zařízení ani nemluvě.
Připočteme-li přístup a ochotu sympatické
paní ředitelky a vašeho učitelského sboru,
pak nelze hodnotit jinak, než dvakrát
podtrženou jedničkou, což už za nás něco

znamenalo. Ani v tomto tak příjemně
pozměněném prostředí, ale pro většinu
z nás nebyl problém najít svoji třídu. Pro
některé, kterým to ještě v těch letech
trochu myslí, i svoje místečko. Vzpomínky
na staré dobré časy potvrdilo i retro-foto
na schodech Národní školy v téměř stejné
sestavě, jako tomu bylo tehdy v první
třídě pod dohledem paní učitelky Vlkové.
Zcela úchvatný dojem v nás však zanechal
zrekonstruovaný kostelík, dnes Centrum
setkávání. Vždyť v jeho rozestavěných
útrobách jsme doslova trávili své mládí.
S kuličkami (což byla taková oblíbená hra,
kde se hliněné kuličky cvrnkaly do patou
vyrytého důlku), s míčem, pod stanem,
na lyžích. Jako kluci jsme jej dobývali
s dřevěnou šavlí v ruce, jako hoši zde
potají kouřili, mnozí pod jeho klenbou
poprvé pocítili slast dívčího polibku. Ta
přeměna mnohé tak uchvátila, že nebyli
schopni slov. Tato malá exkurze patřila ke
kladům, které na dobrých holubech, kteří
se vracejí, zanechala Poustevna.
Je asi zbytečné znovu připomínat, co pro
nás v našem věku takové setkání bývalých
spolužáků a kamarádů z mládí, tedy těch
nejlepších životních přátel, znamená.
Chtěli bychom vám těmito několika řádky
poděkovat za to, že jste nám umožnili
znovu si připomenout to nejhezčí období
života – dětství. Přejeme i vám všem,
abyste na časy, kdy jste v Poustevně
vyrůstali a do školy chodili, vzpomínali
jenom v dobrém. Abyste se na tohle místo
činu vždy těšili, ať už v životě zakotvíte
kdekoliv. Važte si prosím i toho, že máte
oproti nám tu jedinečnou možnost žít
a rozvíjet se v úplně jiném, svobodném
světě, což je asi od dob, kdy jsme byli ve
vašem věku, ta největší deviza.
Hodně osobních úspěchů ve škole
i v osobním životě vám, milí spolužáci,
přejí
kluci a holky ročníku narození 1949.

Poněkud zažloutlá a tak trochu i komická
fotografie stará téměř 60 let, kdy jsme
nastupovali plni elánu do I. třídy vedeni
laskavou paní učitelkou Vlkovou.

A taková je současná realita, ale nestěžujeme si.

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Flynn Gillian –
Zmizelá

Zdálo se to jako ideální
manželství. Zdání ale
může vražedně klamat…

Marzi Christoph - Poslední
čarodějka

Catalina žije poklidným
životem u starého malíře map. S překvapením
zjišťuje, že je obdařena
prastarými a mocnými
čarodějnými
schopnostmi, které už nikdo
jiný neovládá. Pronásledují ji temné postavy, před kterými
se snaží zůstat na straně dobra.

Šimková Hana - Bezlepková, bezmléčná a bezsójová
kuchařka
Bez lepku, sóji, mléka
a dokonce i bez vajec
lze připravit nepřebernou škálu vynikajících
jídel pro různé příležitosti.

STŘÍPKY ČASU
rok 1965
Několik žen z podniku Centroflor
si v novinách Jiskra postěžovalo na
zásobování. V prodejnách podniku
Potraviny je prý výběr lepší a obsáhlejší.
Naproti tomu v prodejnách Jednoty by
se zásobování mělo zlepšit. Maso dochází
od pondělka do neděle jen dvakrát.
Pečivo přivezou koncem týdne naposledy
v pátek. A tak je chleba koupený v pondělí
už čtyři dny starý. V obci též vázne odvoz
popele. Měl by být lépe organizovaný.
19. června do Poustevny zavítala stará
garda Slávie Praha, která sehrála přátelské
utkání s Jiskrou Dolní Poustevna. Na
večer byla naplánována taneční veselice
na Čtverci s velkým táborákem a hojným
občerstvením.
V roce 1965 se v Dolní Poustevně konalo
16 lidových zábav, kterých se zúčastnilo
4135 návštěvníků.
Centroflor naplánoval v pětiletce 1965 –
1970 růst výroby ze sta na 188 procent.
V Akci Z byla provedena přístavba
jeslí, rekonstruována Maxova chata
a vyasfaltováno několik silnic.
(čerpáno z místní kroniky psané panem
Karlem Brůnou)
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CENTRUM NESETKÁVÁNÍ

Kostelík dostává poslední dobou řádně
na frak. Svou funkci jako Centrum
setkávání sice plní řádně, bohužel
někteří poustevenští mládežníci si její
smysl vyložili po svém. Setkávají se
totiž v místě, které k tomu rozhodně
určeno nebylo. Jedná se o prostor nad
schodištěm u zadních dveří. Ten, kdo
vymyslel rčení, že je někde bordel jako
v chlívku, by se určitě po spatření těchto
míst alespoň v duchu omluvil prasatům.
Hromady vajglů, papírků, kapesníčků,
zbytků potravin – to je dekorace hlavního
stanu místní omladiny. Odnést tento
nepořádek do několika metrů vzdáleného
koše je zřejmě pro zdravý facebookový
organismus nadlidský výkon. Toto je
ovšem pouze ten menší problém, on
to nějaký trouba vždy zamete a uklidí.
Mnohem horší je problém číslo dvě.
Poškrábané a okopané zdi, zažrané
flusance, zdemolovaný okap, ohořelé
papíry u dřevěných dveří, mastné fleky
a obrázky kreslené nesmývatelnou fixou.
Podívejme se tedy, co na to říká zákon.
Takže si trochu zacitujeme z trestního
zákoníku, konkrétně se zaměříme na
paragraf 228.
1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní
neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak
na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou,
bude potrestán odnětím svobody až
na jeden rok, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí
cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje, či
popíše barvou nebo jinou látkou.
Myslím, že tento úsek zcela stačí (celé
znění lze dohledat na internetu), aby
každý pochopil, že jsme se dostali

k trestnému činu. Důrazně tedy varujeme
zletilé i nezletilé, kteří tyto prostory
navštěvují, aby se jim obloukem začali
vyhýbat. V případě dalšího ničení město
zváží podání trestního oznámení na
neznámého pachatele pro poškozování
cizí věci. Zároveň žádáme rodiče
nezletilých, aby svým ratolestem
vysvětlili, do jakých problémů je mohou
dostat. V jednom článku zde pan Horák
popisuje, jaký úchvatný dojem v něm
a v jeho spolužácích zrekonstruovaný
kostelík zanechal. Obávám se, že pokud
bude destrukce pokračovat tímto
tempem, nebude za nějaký čas co chválit.
Text a foto: Petr Král
Tréninkový boxovací pytel
z poustevenských Arnoldů.

některého

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZŠ
Jako v letech minulých tak i letos v tomto
období patřilo Centrům setkávání
vánočním koncertům a vystoupením.
V pondělí 15.12. odstartovali tuto sérii
žáci naší ZŠ. Recitační soubor Drak,

pěvecký soubor Berušky, nadějní
flétnisté, flétnistky a žáci a žákyně
sladkého kytarového dřeva připravili
všem návštěvníkům příjemné odpoledne
plné písniček, básniček a dobré muziky.

VÝSTAVA

Výstava fotografií z akcí v Centru
setkávání za rok 2013 proběhla zcela
bez zájmu širší veřejnosti. Celou akci
navštívilo pouze šest občanů, z toho dva
si původně přišli pouze zakoupit suvenýr
a jeden, aby se ohřál.

VÁNOČNÍ
AKADEMIE
Bylo, nebylo. Bylo jedno království
a v něm ticho. A ohromná nuda. Tak nějak
začalo vystoupení žáků školy Gabriely
Pelechové, kteří nastudovali známou
pohádku s písničkovými motivy pro svoji
vánoční akademii. A věřte, že ticho ani
nuda tam rozhodně nebyly. Kdo 16.12.
do Centra zavítal, jistě i uronil nějakou
tu slzičku, když viděl, co všechno jsou
schopné tyto děti zvládnout. Závěr
patřil několika odvážným recitátorům
a vánočním koledám a písním.

VÁNOČNÍ
KONCERT ŽÁKŮ
PETRY KALČÍKOVÉ
A sladká předvánoční třešinka na závěr.
18.12. - pořádný ranec hudby, možná,
že i v budoucnu některého z národních
umělců, pod vedením paní Petry
Kalčíkové. Téměř dvouhodinové pásmo,
zúročení pilného cvičení, posunulo zase
o krok blíže ono netrpělivé čekání na
Ježíška. Takže na shledanou opět za rok.

leden 2015
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Lednové novinky v Loutkáči
ZUMBA - každý pátek od 17.00 do 18.00
pro děti a od 18.00 do 19.00 pro dospělé,
každý pátek od 17.00 také BUBÍNKOVÁNÍ
pro děti. Pondělky a úterky od 8.00
do 11.00 bude prostor Loutkáče patřit
hlavně seniorkám nebo ženám, které
tráví dopoledne doma, otevíráme ŠICÍ
DÍLNU vybavenou kvalitními šicími stroji
a potřebným materiálem. Pod vedením
zkušené švadlenky se dámy naučí

základům šití, opravám, ale i tvorbě šitých
výrobků.
Zveme také na SAMOPRODEJNÍ BURZU
v Národním domě a na všechny naše
stávající kroužky a kurzy.
Prosíme
také
všechny
účastníky
jazykových kurzů, aby s blížícím se
koncem pololetí počítali s úhradou
kurzovného na další pololetí, které bude
potřeba zaplatit během ledna.

Šotek na našem webu

Na přelomu listopadu a prosince mohli
někteří z Vás zaregistrovat zvláštní věc na
našich webových stránkách. V sekci media
se nachází záložka Poustevník a zde jsou
archivována čísla našeho měsíčníku již
od roku 2009. Sem tam se totiž někdo
chce podívat na starší čísla a k tomuto
účelu se Poustevník archivuje. Kdo se
však chtěl ve výše zmíněném období
podívat na čísla od března do listopadu
roku 2014, zjistil, že se mu otevírá stále
jen číslo listopadové. Nějaký webový
šotek si totiž nelegálně hrál s našimi
stránkami a všechna čísla vyměnil za ono
listopadové. Jelikož tato čísla vyrobila
a tím pádem i měla zaplacena bývalá
redaktorka paní Kalubová, požádal jsem

ji o to, zda by nám opět neposkytla již
zaplacená čísla v elektronické podobě tak,
abychom je vrátili na web. K mému úžasu
si poskytnutí již zaplacených čísel bývalá
redaktorka podmínila nějakými blíže
nespecifikovatelnými podmínkami. Toto
chování od stále ještě naší zaměstnankyně
mě překvapilo, neboť, jak jsem se zmínil
výše, vyrobená čísla již byla zaplacená.
Dále jsem už nevyjednával, a aby nebyly
v archívních číslech nedostatky, museli
jsme naskenovat Poustevníka z papírové
předlohy. Bohužel už ale neručíme za
gramatické a obsahové chyby, poněvadž
to byla čísla před závěrečnou korekturou.

Konec Silvestra je vždy ve znamení
slavnostního ohňostroje, který vítá nový
rok s nadějemi a očekáváním. Ohňostroj
je vždy nákladná záležitost a spousta
občanů v něm vidí doslova vyhozené
obecní peníze. Už několik let se však
na uskutečnění této atrakce finančně

podílejí naši vietnamští spoluobčané
- podnikatelé. Jejich letošní příspěvek –
10.000,- korun pokryje zcela tyto náklady.
Při čtení tohoto lednového čísla již
budeme vědět, zda se finanční dotace do
nového typu ohňostroje s hudbou vůbec
vyplatila.

Text: Vladimír Tesařík – starosta

Ohňostroj v Dolní Poustevně
AKCE NA LEDEN 2015
Sobota 10. 1. 2015
Halový turnaj mladších žáků ve sportovní hale O pohár starosty města
pořádá FK Dolní Poustevna
Pátek 16. 1. 2015
Beseda o Bhútánu pan Libor Malý
Centrum setkávání 18:00
Sobota 17. 1. 2015
Samoprodejní burza v Národním domě
pořádá T-club, BC Krteček, Sl

Pátek 23. 1. 2015
Maškarní ples FK v Národním domě
pořádá FK Dolní Poustevna
Sobota 24. 1. 2015
Sáňkování na Hamru
pořádá T-club, BC Krteček, Sl
Sobota 31. 1. 2015
Střelecký závod ve střelbě na baterii Polární liška na Čtverci (7. ročník)
pořádá MS Jezevec

ZUBNÍ POHOTOVOST
10. - 11. 1. 2015
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 26 Děčín V
412 507 588
17. - 18. 1. 2015
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129 Děčín 9
412 544 539

24. - 25. 1. 2015
MUDr. Plyushchakov
Oleksandr
Myslbekova 404/23 Děčín I
412 519 622
31. 1. - 1. 2. 2015
MUDr. Pojtingerová Hana
Bezručova 569 Děčín IV
412 586 361

7. - 8. 2. 2015
MUDr. Lisachenko
Vladyslav
J. Š. Baara 26 Děčín V
412 507 588

ANKETA

Vážení spoluobčané,
protože nám všem záleží na zvýšení
bezpečnosti v našem městě, rozhodli
jsme se požádat Vás o spolupráci
a vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky
našeho zkoumání jsou nezbytně nutné
k tomu, abychom si mohli zažádat
o asistenta prevence kriminality. Jsme
přesvědčeni, že jednou z cest, jak
zvýšit bezpečnost ve městě je právě
zřízení místa asistenta prevence. Vaše
názory jsou tedy pro nás důležité a Vaší
spolupráce při vyplňování dotazníku si
velmi vážíme. Písemné odpovědi můžete
odevzdávat do schránky města, nebo na
podatelně Městského úřadu do 09. 01.
2015.
Své odpovědi vyplňujte křížkem,
u některých otázek se může objevit více
možností odpovědí.
Mnohokrát děkujeme za spolupráci.
Anketní formulář je vložen do lednového
čísla Poustevníka.

ZÁMĚR PRONÁJMU
Starosta města zveřejňuje v souladu
s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích, v platném znění Záměr města
pronajmout následující nemovitý majetek
z vlastnictví města Dolní Poustevna, k.
ú. Dolní Poustevna, část p. p. č. k. 112/2
trvalý travní porost o výměře 6309 metrů
čtverečních. Nemovitost je zapsána
na LV č. 488 pro k. ú. Dolní Poustevna
ve prospěch města Dolní Poustevna,
IČ 00261289. Záměr pronájmu bude
zveřejněn nejméně do 6.1.2015. Občané
města mají možnost se ke zveřejněnému
záměru vyjádřit a předložit své nabídky.
Žádost o pronájem lze podat do
podatelny MěÚ Dolní Poustevna.
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Fotbal – prosinec patřil
především mladým
nadějím
První přátelský miniturnaj přípravek se
konal 2. prosince v Mikulášovicích.
Turnaje se zúčastnily čtyři týmy, dva
z Mikulášovic a dva z Dolní Poustevny.
Hrálo se systémem každý tým s každým,
střídalo se hokejově, takže si všichni
zahráli.
Vyhodnocení: 1. Dolní Poustevna „A“
2. Mikulášovice „A“
3. Mikulášovice „B“
4. Dolní Poustevna „B“
Nejlepší střelec: Bareš Filip
Nejlepší hráč: Jírovský Tomáš
Nejlepší brankář: z Mikulášovic
Vstřelené góly našich kluků: Bareš – 7,
Holub – 5.
Turnaj si kluci moc užili a těšili se na další.

leden 2015

Mikulášský turnaj
hráčů do deseti let
Konal se opět v mikulášovické sportovní
hale 7. prosince. Turnaje se zúčastnilo
osm týmů. Týmy byly rozděleny do
dvou skupin. Ve skupinách se hrálo
opět systémem každý tým s každým.
O konečné pořadí pak podle získaných
bodů ve skupině. Týmy na čtvrtých
místech o 7. a 8. místo, týmy na třetích
místech o 5. a 6. místo, týmy na druhých
místech o 3. a 4. místo, první ve skupinách
o 1. a 2. místo.
Jak to dopadlo? 1. Lipová, 2. Varnsdorf,
3. Jiříkov, 4. Dolní Poustevna, 5. Rumburk,
6. Mikulášovice II, 7. Mikulášovice I,
8. Velký Šenov. Nejlepší hráč: z Rumburku,
nejlepší střelec: z Lipové, nejlepší brankář:
z Jiříkova. Naši střelci: po dvou gólech
vstřelil Liška, Nejedlý Jiří, jeden gól vstřelil
Böhme, Bareš Filip, Nejedlý Jan.

Poslední mikulášský turnaj mladých nadějí hostil Vilémov
Tento se konal v sobotu 13. prosince
a uspořádal ho Schrödingerův institut ve
spolupráci s SK Stap Tratec Vilémov jako
turnaj nadějí Šluknovského výběžku.
Zúčastnilo se pět týmů, opět se hrálo
každý tým s každým a střídalo se hokejově.
Jak to dopadlo? 1. Velký Šenov, 2. Lipová,
3. Mikulášovice, 4. Dolní Poustevna,
5. Vilémov.
Nejlepší hráč: Josef
Horvatovič
z Mikulášovic
Nejlepší brankář: Filip Bareš z Dolní
Poustevny
Nejlepší střelci: Alex Cína a Matěj Bielik
z Velkého Šenova (oba vstřelili po
8 brankách)
Po ukončení turnaje se všichni vedoucí
týmů dohodli na uspořádání Zimní
ligy. Každý tým uspořádá jeden turnaj
ve své hale. O tom, kdy se turnaj bude
konat v Dolní Poustevně, vás budeme
včas informovat zde v Poustevníku, na
web. stránkách našeho FK a plakátem ve
skříňce FK.
Myslím, že při turnajích nejde ani tak
o to, kdo bude první a kdo poslední, jde
především o to, přivést naše malé hráče
ke sportu jako takovému. K tomu jim

přejeme, aby dokázali fotbal a jakýkoli
další sport vyměnit za sezení u počítačů,
tabletů či chytrých telefonů.
Poslední prosincovou akcí tentokrát
dospělých a dorostu byl již tradiční
Vánoční turnaj, který se konal 25. prosince
od 9.00 hodin v naší sportovní hale.
Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů.
Týmy byly rozděleny do dvou skupin. Ve
skupinách se hrálo opět každý s každým.
Podle získaných bodů ze skupin se týmy
umístily na 5. – 8. místě, o 1. až 4. místo
týmy ještě hrály.
A jak to dopadlo? 1. místo – Altenberg
(Staré Křečany), 2. místo – Ráj poutníků
(Mikulášovice), 3. místo – Malý piva (Dolní
Poustevna), 4. místo – Mary Jane (Dolní
Poustevna), 5. místo – Racek (Lipová),
6. místo – Kanonýři (Dolní Poustevna),
7. místo – Nezmaři (Dolní Poustevna),
8. Dřeváci (Dolní Poustevna)
A co říci závěrem? Začíná rok 2015,
přejme si tedy, aby sport jako takový
dostal v našem městečku zelenou, aby
náš Poustevník byl plný zpráviček ze
zdařilých sportovních klání.

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 hodin
Žádáme občany, aby dodržovali úřední dny.
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

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. Armády 228, Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý 07:00 – 12:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 07:00 – 12:00
Pátek 07:00 – 12:00
Odběry krve (úterý až pátek) 07:00 – 07:30

ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228, Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 08:00 – 16:30
Úterý
08:00 – 13:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 13:00
Pátek
08:00 – 11:30

DĚTSKÝ LÉKAŘ
MUDr. Viktoria Talanov
Sestra: Jitka Nedvědová
tel. 412 397 197, tel.: 723 345 085
tel.: 725 072 223
Pondělí 8:00 – 10:00
Úterý Vilémov 8:00 – 10:00
Středa sestra 7:00 – 12:00
Čtvrtek 8:00 – 10:00
Pátek sestra 7:00 – 12:00

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

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
158 – Policie České republiky
155 - Záchranná služba
150 – Hasiči
112 – Jednotné ev. č. tísňového volání
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