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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOLNÍ POUSTEVNA
Dne 6. 11. 2014 se v Centru
setkávání konalo ustavující
zasedání Zastupitelstva města
Dolní Poustevna. Zastupitelé
se zde sešli poprvé v novém
složení a hlavním programem
byla volba starosty, místostarosty a zřízení finančního
a kontrolního výboru. Po
složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst.
2 zákona o obcích následovala volba starosty. Starostou

města Dolní Poustevna byl
zvolen pan Vladimír Tesařík (Změna pro Poustevnu),
místostarosta zvolen nebyl.
Předsedou finančního výboru
byl zvolen pan Hynek Jirman
(Změna pro Poustevnu), předsedou kontrolního výboru
pan Ing. Jan Diessner (Hasiči
pro Dolní Poustevnu).

foto: Tomáš Fúsek

POUSTEVNÍK MÁ NOVÝ KABÁT

Ceny i náklady kolem nás rostou jako
houby po výbuchu v Černobylu, nejinak
je tomu i v oblasti tiskovin. Jelikož má
město eminentní zájem, aby i nadále dostávali naši občané Poustevníka zdarma,
což v našem výběžku zdaleka není pravidlem, přistoupilo k některým drobným
úsporným opatřením. A tak náš měsíčník
dostává nový šat, který bude asi více retro nežli in, ale jak známe z nespočetných
reklam, ne každý honosný a luxusní obal

musí vždy ukrývat kvalitní obsah. A o ten
nám půjde především.
Zároveň dochází i ke změně v redakci,
a proto prosím nejen naše stálé dopisovatele, ale i všechny ostatní, kteří se chtějí
na tvorbě poustevenského měsíčníku
v budoucnosti podílet, aby své příspěvky
zasílali na adresu petr3kral@seznam.cz
nebo
poustevnik@dolnipoustevna.cz.
Uzávěrka zůstává stejná, tj. každého
28. dne v měsíci.

Chtěl bych ještě naše čtenáře poprosit
o trochu shovívavosti a odpuštění některých chyb, které nemusí, ale mohou
v nelehkých začátcích nastat. Vždyť přece žádný učený z nebe nespadl, natožpak nějaký král. V závěru mi dovolte poděkovat paní Haně Kalubové za dosud
odvedenou práci redaktorky a doufat
v to, že si k vám každé nadcházející číslo
najde svou cestu.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V prosinci 2014
oslaví své životní jubileum
KREJČOVÁ Alžběta – 83 let
HÁJKOVÁ Sieglinde – 76 let
FIŠAROVÁ Christa – 76 let
HÁJEK Jan – 75 let
MITSCHERLINGOVÁ Anna – 65 let
BUCKOVÁ Eva – 65 let
KUCHAŘ Martin – 60 let
HOLEC Robert – 55 let
ROŽÁNKOVÁ Alena – 55 let
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 paní Lencové za milou návštěvu
a blahopřání i s finančním darem od
městského úřadu, za což městskému
úřadu moc děkuji.
Antonín Juříček

NOVÉ KOŠTĚ NA RADNICI
Vážení Poustevňáci, chtěl bych se vyjádřit
k těm několika prvním dnům mého působení na místě Vašeho starosty obce. Starostou se stal učitel, který kandidoval ve
sdružení Změna pro Poustevnu. Okamžikem zvolení však zastupuji nejen sdružení, za které jsem kandidoval a jejich příznivce, ale všechny občany města. A to i ty,
kteří vůbec nechtějí, aby je někdo jako já
zastupoval nebo dokonce reprezentoval.
Přesto to na podstatě funkce starosty nic
nemění.
S náplní funkce starosty se seznamuji intenzívně a svědomitě, přesto mám každý
večer doma pocit, že nestíhám, nerozumím, nevím. Městský úřad však musí pracovat neustále a nemůže čekat na to, až
se nový starosta zorientuje. Musím v tomto ohledu naprosté většině zaměstnanců
poděkovat za jejich pochopení, vstřícnost
a trpělivost. Zaměstnanci pochopili, že
ona Změna v našem názvu se až tak úzce
nedotýká jejich postavení, jako spíše přístupu celého úřadu k občanům města a
jejich problémům.
Jako vítězové voleb bychom měli prosazovat náš volební program. Pokud si však
pamatujete alespoň trochu náplně volebních programů všech stran, kandidujících
do komunálních voleb, je zřejmé, že se ve

spoustě bodů buď shodujeme, nebo velmi přibližujeme. Proto bych si nepřál, aby
jakékoli řešení ožehavého problému města a občanů ztroskotávalo na jakési imaginární stranické příslušnosti. Pokud budeme řešit poustevenské problémy, pak
bych byl velmi rád, abychom se zapojili
v co největším počtu. Úřední rozhodnutí
je již na devítičlenném zastupitelstvu, ale
ono rozhodnutí musí vzejít z logiky věci,
výhodnosti pro město a občany, a z názorové většiny občanů Dolní Poustevny.
Doufám, že chápete, že mluvím o zásadních rozhodnutích, typu – co s nádražím,
co s bývalou spořitelnou, jak a kde konečně vybudovat bydlení pro starší, atd.
Ještě bych chtěl poprosit o trochu shovívavosti k zapracování se do funkce starosty. Než získám úplný přehled o všem, co
bych měl znát, uplyne nějaký čas. Přesto
během mé aklimatizace může za mnou
přijít kdokoliv z občanů města. Budete-li
mít řešitelný problém, pokusíme se jej vyřešit, budete-li mít kdokoliv z Vás nápad,
jak městu pomoci, určitě jej vyslechneme,
budete-li mít připomínky k naší práci, budeme je respektovat a snažit se je změnit.

Vladimír Tesařík – starosta

Děkuji všem, kteří vyjádřili naší rodině
soustrast k úmrtí mého manžela Petra
Schmalze.
Alena Schmalzová

STROMEČKU, ROZSVIŤ SE!

Město Dolní Poustevna děkuje paní
Věře Pokorné, která se svými dětmi
dobrovolně vyčistila celý les okolo
výletiště Čtverec. Tato rodina posbírala několik pytlů odpadků, které
naši zaměstnanci následně odvezli do
sběrného dvora.

Tak po tomto zvolání se i letos rozzářil vánoční strom a vánoční výzdoba
v našem městě. Samotnému rozsvícení předcházelo tradiční vystoupení dětí
a žáků naší školy. I když ne tak docela,
po slavnostním proslovu nového starosty jako první vystoupila se svým pěveckým
recitálem
Markétka Suková
z Vilémova, následovalo pásmo
vánočních koled
v podání žáků základní školy pod
vedením
Petry
Kalčíkové.
Jako
poslední vystoupily děti z mateřské
školy s učitelkami
Jiřkou a Alenkou
s mikulášskou a
vánoční písničkou
a pásmem básniček o vánočních

ODPADY
Svoz pytlů s tříděným odpadem
PONDĚLÍ v sudém týdnu
08. a 22. prosince
Svoz domovního odpadu
týdenní vývoz – každé ÚTERÝ
14ti denní – ÚTERÝ v sudém týdnu
09. a 23. prosince
Svoz bioodpadu
Občané mají možnost odvážet
bioodpad do sběrného dvora, kde je
umístěn speciální kontejner.
Sběrné místo pro elektroodpad
a objemný odpad
SOBOTA v sudém týdnu
13. prosince
(10 – 12 hodin)

symbolech. Před samotným programem
si mohly děti také vyrobit ozdoby na stromek ve vánoční dílně, která probíhala
v budově loutkového divadla.
text : Jiřina Jirmanová
foto: Vilém Madunický
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SYSTÉM PRO NAKLÁDÁNÍ S TŘÍDĚNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Všem podnikatelům si dovolujeme opět nabídnout „Systém pro nakládání s tříděným komunálním odpadem“, který je zavedený Městem Dolní
Poustevna již od roku 2011. Svoz tříděného odpadu zajišťuje firma ProEKO Varnsdorf, s.r.o. pro naše občany zdarma.
Za využívání kontejnerů a pytlů na tříděný odpad je pro podnikatele
určena cena:
• 400,- Kč/za rok
Cena zahrnuje sběr:
• kontejnerový pro druhy odpadů: plasty, papír, sklo barevné a bílé
• pytlový pro druhy odpadů: plasty, PET lahve, papír, tetra pack, sklo
barevné
a bílé, drobné kovy, čistý textil
• svoz v sudé pondělí po svozové trase
• zelené pytle určené ke sběru dostanete zdarma na radnici
Stanoviště kontejneru
• Dolní Poustevna, U letadla před č. p. 1
• Dolní Poustevna, bytovky pod nádražím (č. p. 410-412)
• Dolní Poustevna, bytovky u hranic
(č. p. 380-2)
• Dolní Poustevna, bytovky u křížku
(č. p. 387-8)
• Dolní Poustevna, u hřbitova
• Dolní Poustevna, u I. stupně ZŠ
• Dolní Poustevna, Lobendavská ulice, pod kostelem
• Horní Poustevna, střed
• Horní Poustevna, u Fišarů
• Karlín, u autobusové zastávky

Zateplení objektu č.p. 192 - Základní
a Praktická škola Gabriely Pelechové
Státní fond životního prostředí ČR akceptoval žádost o dotaci ve výši 1.592.197,-Kč,
kterou podalo město Dolní Poustevna na
„Zateplení objektu č.p. 192“, kde nyní sídlí
ZŠ a PŠ raktická škola Gabriely Pelechové.

Veřejnou zakázku na zateplení objektu
vyhrála firma KM Nezmar. Dvě firmy byly,
z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, vyloučeny. Realizace
akce je naplánována do konce roku 2015.

Změna vyhlášky o kácení dřevin!!!!!!!
Od 1. 11. 2014 nabylo účinnosti nové znění vyhlášky 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Povolení ke kácení dřevin, nejde-li o stromořadí (stromořadím se rozumí souvislá
řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy), registrovaný významný
krajinný prvek nebo vyhlášený památný
strom, se nevyžaduje:
a) pro dřeviny (stromy) o obvodu kmene
do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm

nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin (keřů),
pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje
40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích
vedených v katastru nemovitostí ve
způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh
pozemku zahrada, zastavěná plocha a

Oznámení o stavbě,
která řeší nové
kabelové vedení
Oznamujeme
všem
vlastníkům
a nájemcům pozemků v obci Dolní
Poustevna, že v termínu listopad/2014 březen/2015 bude v oblasti prováděna
stavba, která řeší nové kabelové vedení a výměnu stávajícího vedení NN, dle
projektu vypracovaného společností GA
Energo technik s.r.o. Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000 Sb., novelizován z. č. 670/2004. Případná majetková újma na nemovitostech a porostech
bude nahrazena dle téhož zákona.
nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Nově se tedy bez povolení a bez ohledu
na obvod kmene smí kácet pouze ovocné
dřeviny rostoucí na zahradách.
Kácení dřevin se provádí zpravidla
v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických
a ekologických funkcí dřeviny.
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ZE ŽIVOTA MĚSTA

V měsíci listopadu stále probíhaly práce na opravě břehových zdí podél lučního potoka, které byly poškozeny při povodních.
Foto pořízené v části úseku pod Lobendavskou ulicí u č.p. 277.

Stavební firma Bardzák z Benešova nad Ploučnicí dokončila veškeré chodníky v ulicích Tyršova a Komenského.
Celá akce byla financována z dotačních titulů Ústeckého kraje.

Firma KM NEZMAR dokončila výstavbu nového přechodu pro
chodce na hlavní silnici u lékárny. Akce byla opět financována z
dotačního titulu Ústeckého kraje. foto, text: Vilém Madunický

Žádáme místní narkomany, aby se alespoň kouskem mozku,
pokud jim v hlavě ještě nějaký zbyl, zkusili zamyslet a své
sebevražedné nářadí neodhazovali na veřejném prostranství. Za
odměnu jim zdarma necháme zahrát na pohřbu.
foto: Jiří Brůna, text: Petr Král
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Šluknovská liga – přehazovaná První tvoření dětí
Ve středu 26. listopadu žákyně naší školy
sehrály každoroční turnaj v přehazované
v Mikulášovicích. Zápasy byly velmi vyrovnané, přesto našim děvčatům chyběla
pomyslná kapka štěstí a všechny zápasy
prohrály. Školu reprezentovaly: Tereza
Doležalová, Marcela Pirglová, Michaela
Procházková, Lucie Škrabáková, Michaela
Moravcová, Kristýna Svobodová, Zuzana

Bednářová, Veronika Vošická.
Celkové výsledky:
1. Rumburk, Tyršova
2. Jiříkov
3. Mikulášovice
4. Rumburk, U Nemocnice
5. Šluknov
6. Dolní Poustevna
Bc. Dana Tobišková

a rodičů

V úterý 4. 11. proběhlo v mateřské škole
první hodnocení prací, které doma tvoří
děti se svými rodiči nebo prarodiči. Na
výstavě se sešlo 21 krásných, nápaditých
ježků, takže jsme se rozhodli, že všech
jednadvacet výtvorů se umístí na prvním
místě. Po společném zhodnocení došlo
i na předávání cen, oceněné děti si kromě
sladké odměny odnesly i drobné dárky.
A již teď se můžete pustit do výroby vánočních ryb – kapříků!
Bc. Jiřina Jirmanová

Akce školy
v prosinci 2014

Duhový tým v Rumburku
Školáci duhového týmu tentokrát ve
složení Martin Kuchař, David Pechovský,
Honza Hauser, Olina Münnichová, Šárka
Knotková a Karolína Šimková reprezentovali naši školu v Duze - ve druhém kole
soutěže sedmých tříd. Soutěž se konala
ve čtvrtek 13. listopadu v plaveckém bazénu v Rumburku. V areálu se sešlo celkem sedm škol a soupeři si poměřili síly
např. ve štafetě, výdrži pod vodou, lovení

puků, originálního skoku do vody, běhu
ve vodě nebo házení míčků do kruhu.
Do předposledního kola jsme byli poslední, ale ve výdrži pod vodou jsme získali nejvíce bodů, a tak porazili Šluknov.
V tomto kole jsme tedy obsadili místo šesté – hurá. Duhovému týmu patří velký dík
a pochvala!!
Mgr. Zdena Kramerová

Linka bezpečí
Do naší školy zavítaly lektorky z Linky
bezpečí. Dva dny probíhaly interaktivní
besedy ve dvouhodinových blocích s jednotlivými třídami. Každá třída si předem
vybrala téma, na které se lektorky v besedách zaměřily. Kromě vybraných témat
jako například sebepoškozování, problémy s láskou, vysvětlily princip fungování

Linky bezpečí, kdy volat, jak dokáží operátorky pomoci, případně poradit. Projekt
byl zaměřen na žáky 5. – 9. třídy, kterým
beseda byla přínosem a rozšířila jim poznatky z oblasti citlivých témat.

Bc. Dana Tobišková

7. 12. Čertování na Čtverci
10. 12. Adventní večírek s rodiči
10. 12. Divadlo Děčín - žáci VII., VII.
a IX. třídy
11. 12. Zubní prohlídky II. stupeň
15. 12. Vánoční koncert v Centru
setkávání od 15.30 hodin
15. 12. Vánoční výstava výrobků žáků
ZŠ a dětí MŠ v lékárně
Mgr. P. Vomáčky
16. 12. Vánoční nadílka v MŠ
22. 12. Vánoční prázdniny
1. školní den v novém roce je
v pondělí 5. ledna 2015
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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ L O U T K Á Č
Košanová Marcela - Kateřina v zemi Ásů
Čiperná a zvídavá holčička Kateřina se
o prázdninách vydává s rodiči na Island
do překrásné tajemstvím opředené země,
plné ledu a ohně, kolébky obrů, skřítků
a moudrých, krásných Ásů, vládců světa
a vesmíru. (islandské příběhy z dávné minulosti)
Boněk Jan - Praha esoterická - Pražská
katedrála
Císař a král Karel IV. se zasloužil o vybudování Svatovítské katedrály na Pražském

hradě. Měla se stát vrcholným dílem gotiky - kamenným ztělesněním víry, symbolem královského majestátu, sídlem
arcibiskupa, střediskem kultu zemských
patronů i dějištěm slavnostních korunovací.
Erickson Carolly - Třetí královna
Historický román o Janě Seymourové budoucí třetí královně, která byla vyslána
k tudorovskému dvoru jako dvorní dáma
Kateřiny Aragonské, stárnoucí manželky
Jindřicha VIII.

NAŠE CESTA

Žáci ze školy Gabriely Pelechové
navštívili zážitkovou výstavu Naše cesta
Nedáme na první dojem, nemáme předsudky, ale zato jsme zvídaví a rádi přijímáme nové výzvy. Proto jsme se ve středu
19.11.2014 sešli na vlakovém nádraží a vydali se do našeho hlavního města Prahy na
interaktivní výstavu Naše cesta.
Tady jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži, jaký
může být život člověka s postižením. Bez
kontroly zraku či s omezenou hybností
jsme zdolávali terén a měli tak možnost si
uvědomit, s jakými situacemi a nástrahami
se člověk setkává.
Seznámili jsme se s pomůckami, které
lidem s postižením zraku, sluchu nebo
hybnosti usnadňují každodenní život. Na

jednom stanovišti nás potěšilo, když jsme
mezi pomůckami objevili Komunikační
tabulku, na jejímž vzniku se podílela naše
škola!
Dokonce jsme si i zasportovali. Basketball,
Floorball, Showdown (stolní tenis pro lidi
se zrakovým postižením)… a je ještě mnoho dalších aktivit, kterým se lidé s postižením mohou věnovat.
Na závěr jsme nasedli do autobusu a nechali se symbolicky odvézt do stanice Porozumění.

text a foto: Dana Sádovská

Doufáme, že představovat se již není třeba – kroužky, jazykové kurzy a víkendové
akce v prostorách Loutkového divadla
jsou hojně navštěvovány. Dovolte, ale takové malé poděkování, když se nám blíží
konec roku 2014. Nebudeme zatěžovat
statistikami o návštěvnosti ani výčtem naší
nabídky aktivit pro děti i dospělé. Chceme
touto cestou poděkovat Schrödingerovu
institutu za perfektní spolupráci a umožnění rozšíření nabídky aktivit pro děti, samozřejmě také Městu Dolní Poustevna za
poskytnutý prostor a podporu aktivit Baby
Clubu Krteček. Hlavní poděkování patří
všem, kdo nás podporují tím, že na naše
kroužky a akce chodí, velmi nás to těší
a motivuje k další práci. Dále je také nutno
zmínit, že je tu spousta lidí, kteří pomáhají
prostě jen tak, z dobré vůle.
A k plánům do dalšího roku… od ledna
se chystáme spustit pod záštitou Schrödingerova institutu také akce pro seniory, hlavně tedy seniorky - a to šicí dílnu,
plánujeme dvakrát týdně v dopoledních
hodinách. Pro děti se nabídka od ledna
rozšíří o pravidelný kroužek geocachingu,
který byl zatím pouze občas o víkendech.
Dále je tu i nabídka Zumby a bubínkování.
Na jaře se už naplno rozběhne Cyklistická
akademie pro děti.
Víkendové tvůrčí dílny a jazykové kurzy poběží samozřejmě dál a budeme
rádi za vaše nápady, připomínky a přání.
V Loutkáči jsme každý den. Ještě pozvánka na úterý 9.12. do Nároďáku! Hudební
akademie Šluknovska (Schrödingerův institut) pořádá hudební odpoledne zakončené rockotékou pro děti!
text: Lucie Syrovátková

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
tel.: 602 627 381
INFORMAČNÍ CENTRUM
středa 14:00- 16:00
(prodej propagačních materiálů, výpůjčka
knih a časopisů, přístup na internet)
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Fotbalový klub – konec podzimní části soutěže – zima a turnaje
Fotbalová soutěž skončila ve své polovině, jarní část bude zahájena až v březnu.
Jak jsme hráli?
Naši dospělí si vedli velmi dobře, jsou na
5. místě s 21 body, na vedoucího tabulky
ztrácí 7 bodů. Tabulka: 1. Boletice 28 b.,
2. SA Děčín 28 b., 3. Dobkovice 26 b.,
4. Těchlovice 22 b., 5. Dolní Poustevna
21 b., 6. Union Děčín 21 b., 7. Šluknov „B“
21 b., 8. St.Šachov 20 b., 9. Kr.Lípa 20 b.,
10. Jiříkov 19 b., 11. Jiřetín 18 b.,
12. Markvartice 10 b., 13. St. Křečany 10 b.,
14. Chřibská 9 bodů.
Nejlepším střelcem našeho týmu je David
Karpíšek, vstřelil 7 gólů.
Gratulace patří všem členům týmu, hlavně pak trenérovi Martinu Píšovi.
Dorostenci jsou zatím šestí, kdy po velmi
dobrém začátku po prvních třech kolech
byli na prvním místě. Pak ale marodka
a liknavost některých hráčů zavinila prohry hned tří po sobě jdoucích utkání a jen
velmi těžko kluci dokazovali, že mají na

víc, nežli to co hrají.
Tabulka: 1. Žandov 20 b., 2. Č. Kamenice 19 b., 3. Mimoň 18 b., 4. Skalice 17 b.,
5. Cvikov 16 b., 6. Dolní Poustevna 16 b.,
7. H. Podluží 11 b., 8. H. Libchava 10 b.,
9. Markvartice 7 b., 10. Bukovany 1 bod.
Nejlepším střelcem našeho týmu se stal
Štěpán Šafránek, nastřílel 10 gólů.
Do zahájení jarní části soutěže musí dorost získat alespoň dva nové hráče, aby
byl tým kompletní.
Mladší žáci si vedou též velmi dobře, jsou
na 2. místě. Je nutno říci, že k tomuto
umístění nám pomohlo několik kontumačních utkání v náš prospěch, ale všechny body se počítají.
Kluci se snažili hrát co nejlépe a toto
umístění si právem zaslouží.
Tabulka: 1. Šluknov 24 b., 2. Dolní Poustevna 15 b., 3. Jiříkov 12 b., 4. Lipová/Vilémov 6 b., 5. Rumburk 0 bodů.
Nejlepším střelcem je Jan Hauser, nastřílel
12 gólů.

Gratulace patří klukům i trenérovi, panu
Janu Barešovi.
Hřiště osiřelo a fotbalový klub zve všechny
příznivce fotbalu a sportu vůbec na již tradiční „Vánoční turnaj“, který se bude konat
ve sportovní hale ve čtvrtek, 25.12.2014.
Zahájení turnaje v 9.00 hodin. Tým tvoří
5 hráčů (brankář + 4 hráči v poli) a náhradníci. Střídá se hokejově. Každý tým zaplatí startovné 500,- Kč. Podmínkou účasti je
sálová obuv (světlá podrážka nedělající
šmouhy na palubovce)!!!
Přihlášky přijímá pan Moravec st. – telefon 777 069 054, nejpozději 20.12.2014
spolu se startovným.
Bližší informace najdete na našich oficiálních web. strákách: www.fk-dolnipoustevna.cz
Fotbalový klub přeje všem pěkné Vánoce,
hodně zdraví do Nového roku 2015.
text: Dana Vlačihovská

Bruslení dětí v Rumburku
Už několik let běží díky dvěma nadšencům z Dolní Poustevny ve spolupráci se
Sebnitz projekt dětského a mládežnického hokejového oddílu. Nejedná se
výhradně o přípravu na hokejovou kariéru, ale hlavně o to naučit děti bruslit.
Zaujmout dnešní omladinu jakýmkoliv
pohybem je v současnosti věc velmi záslužná a užitečná.
Doprava na sobotní bruslení je zajištěná
autobusem a je zcela zdarma jak pro děti,
tak pro jejich případný doprovod. Po příjezdu na stadion, převlečení a přezutí do
bruslí ve vytápěných šatnách následuje
krátká rozcvička na ledě. Po ní se děti rozdělí na hokejisty a nehokejisty. Hokejisté
se věnují tréninku a v závěru si zahrají
v části kluziště hokej, kde se snaží v praxi
využít to, co se v tréninku učí. Ostatní děti
se učí bruslit, zatáčet a brzdit a hrají různé hry. Nebo si jen tak jezdí na vyhrazené
části kluziště. Nechybí ani čas na občerstvení z vlastních zásob z domova.
Pro děti, které se chtějí bruslení a hokeji věnovat intenzivněji je ještě možnost
jezdit v pátek a v neděli. To už ale nejezdí autobus a doprava se řeší svépomocí.
Ve všech případech ale platí, že vstup na
stadion je zdarma. Ve spolupráci s varnsdorfským hokejovým oddílem také naše
děti odehrály spoustu opravdových ho-

kejových zápasů s českými i německými
kluby na obou stranách hranic.
Využijte tedy tuto příležitost a pošlete
svoje děti naučit se bruslit nebo je případně i doprovoďte a zabruslete si taky!
Chtěl bych touto cestou poděkovat
Mgr. Petrovi Vomáčkovi a Zdeňku Bohuslavovi za jejich obětavou a nezištnou práci
a za jejich čas, který této činnosti věnovali
a doufám, že ještě obětují.
text a foto: Radek Sádovský

Hokej a trénink hráčů (přípravka
děti) | každý PÁTEK - ledová plocha
17:30 - 18:45 (autobus nejede, doprava vlakem nebo vlastní) - pronájem
stadionu hradí HC Varnsdorf
Hokej a trénink hráčů (naši odchovanci) | každá SOBOTA - ledová plocha 09:00 - 10:50 (autobus nejede,
doprava vlakem nebo vlastní) - hráči
si hradí pronájem stadion i dopravu
sami
Bruslení dětí a hokej | - každá SOBOTA - ledová plocha 10:50 - 12:30 (autobus odjezd od lékárny v 10:00 hod
a příjezd kolem 13:30 hod) - pronájem stadionu i dopravu hradí Ústecký
kraj a Město Dolní Poustevna
Bruslení dětí a hokej | - každá NEDĚLE - ledová plocha 10:00 - 11:30 (autobus nejede, doprava vlakem nebo
vlastní) - pronájem stadionu hradí
Ústecký kraj a Město Dolní Poustevna
Průběžné informace sledujte ve výloze lékárny.
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Úřední dny v době vánočních svátků
Městský úřad Dolní Poustevna oznamuje, že od 23.12.2014 bude uzavřena městská
pokladna. Veškeré platby v hotovosti (nájemné, místní poplatky, známky na popelnice aj.) můžete uhradit nejpozději do pondělí 22.12.2014. Pokladna bude opět
otevřena v pondělí 5.1.2015!
Po* 22.12.2014 7:00 – 11:30 a 12:30 - 16:30
hod (poslední úřední den v roce 2014)
Út 23.12.2014 radnice uzavřena
St 24.12.2014 radnice uzavřena (Štědrý den)
Čt 25.12.2014 radnice uzavřena (1. sv. vánoční)
Pá 26.12.2014 radnice uzavřena (2. sv. vánoční)

Po 29.12.2014 radnice uzavřena
Út 30.12.2014 radnice uzavřena
St 31.12.2014 radnice uzavřena
Čt 01.01.2015 radnice uzavřena (Nový rok)
Pá 02.01.2015 radnice uzavřena
Po* 05.01.2015 7:30 - 11:30 a 12:30 - 16:30 h.
* den, kdy bude pro občany OTEVŘENA pokladna!!!
Děkujeme za pochopení.

AKCE NA PROSINEC 2014
Neděle 7. 12. 2014 od 13:00
Malování na sklo
pořádá BC Krteček v T-Clubu v Loutkovém divadle
Neděle 7. 12. 2014 od 14:00
Čertování
pořádá Městský úřad, MŠ a MS Jezevec
na Čtverci
Úterý 9. 12. 2014 od 15:00
Hudební odpoledne
pořádá Hudební akademie Šluknovska
místo – Národní dům
Pondělí 15.12 2014 od 15:30
Vánoční koncert žáků ZŠ
v Centru setkávání
Pondělí 15. 12. 2014
Vánoční výstava výrobků žáků ZŠ a dětí

MŠ v lékárně Mgr. P. Vomáčky
Úterý 16. 12. 2014 od 15:00
Vánoční akademie žáků školy Gabriely
Pelechové
v Centru setkávání
Čtvrtek 18. 12. 2014 od 16:00
Vánoční koncert žáků paní Petry Kalčíkové
v Centru setkávání
Středa 31. 12. 2014 od 20:00
Retro Silvestr na Fajnu
Místo: Fajnklub a Restaurant Fajnšmekr
Hippiesáci, svazáci, vexláci, policajti a jiní
představitelé minulého století!!! Přijďte
zavzpomínat na starý časy, při retro silvestrovské párty ve Fajnu!!! Samozřejmě
v dobových kostýmech!

Novoroční ohňostroj s překvapením
1.1.2015 od 0,30 hodin
Pod „Centrem setkávání“
ZUBNÍ POHOTOVOST
6. -7. 12. 2014
MUDr. Plyushchakov 412 519 622
Myslbekova 404/23, Děčín 1
13. – 14. 12 2014
MUDr. Plyushchakov 412 519 622
Myslbekova 404/23, Děčín 1
20. – 21. 12. 2014
MUDr. Křemen 412 550 343
Teplická 270, Jílové
24. 12. 2014
MUDr. Charvát 412 511 619
U přívozu 18/4, Děčín III

25. 12. 2014
MUDr. Hladík 412 539 928
Weberova 1537/7, Děčín VI
26. 12. 2014
MUDr. Bolfíková 737 501 440
Varšavská 1863/7, Děčín VI – Letná
27. – 28. 2014
MUDr. Křemenová 412 544 539
Sokolská 129, Děčín 9
1. 1. 2015
MUDr. Jůdová 412 523 410
Riegrova 773/72, Děčín II – Nové Město

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. 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

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. Dalibor Karbula
Lobendavská 180, Dolní Poustevna
tel. 412 397 197, mobil 723 345 085
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 08:00 – 10:30 (Dolní Poustevna)
11:00 – 13:00 (Vilémov)
Středa (sestra) 07:00 – 12:00
Čtvrtek 10:00 – 12:00 (Dolní Poustevna)
Pátek (sestra) 07:00 – 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

