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Barvy České republiky bude hájit
také poustevňák
Stejně jako v loňském roce se podařilo poustevenskému Danielovi Kreibichovi vybojovat
postup do mezinárodního mistrovství v turistickém závodě. Jeho výsledky opět vykazovaly v národních soutěžích vysoké kvality, ale
zda se mu podaří obhájit mezinárodní stříbro
z roku 2014, ukáže už následující víkend. Letošní vrchol sezony „Mezinárodní mistrovství
v turistickém závodě“ se běží 12. září v Mikulášovicích. Na startu se představí kompletní
špička České republiky, Slovenska, předběžně
je potvrzena také účast reprezentanta Německa a Peru. Kromě Daniela Kreibicha nebude
chybět ještě dalších šest závodníků z domácího mikulášovického oddílu. Nad závodem převzal záštitu předseda Českého olympijského
výboru Jiří Kejval a hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. Start bezmála dvou stovek
závodníků je naplánován na 9.30 hodin a slavnostní dekorování vítězů proběhne na mikulášovickém náměstí v 15.00 hodin. Přejeme
našemu talentovanému sportovci hodně
úspěchů nejen v tomto vrcholném závodě, ale
také hodně píle do dalších let.
Foto: archiv TOM Mikulášovice

Nejmladší žák Daniel Kreibich na trati mezinárodního závodu na Slovensku.

POZVÁNKA
NA PŘEDNÁŠKU

Loňské mezinárodní stříbro bylo skvělým úspěchem, jestli výsledek Dan letos potvrdí se teprve
uvidí.

Město Dolní Poustevna zve všechny občany
na přednášku Vodohospodářský projekt Kanalizace a ČOV Dolní Poustevna v Centru setkávání dne 8. září 2015 od 16.00 hodin.
Přednáška bude zaměřena na následující témata:
- rozsah realizovaného projektu
- podmínky přijatelnosti dotačních prostředků (tzv. dotační podmínky)
- stávající stav rozpracovanosti projektu
- zkušební provoz čistírny odp. vod, trvalé
užívání splaškové kanalizace, reklamační řízení
- informace o nezbytných krocích vedoucích
k ukončení realizace projektu
- splnění smluvních parametrů projektu, termíny realizace, majetkoprávní vztahy (věcná
břemena)
- kanalizační přípojky (legislativní, technické
a finanční podmínky)
- realizace přípojek, podmínky napojení, uvedení přípojek do užívání
- informace o stávajícím provozu (na základě
podkladů SčVK a. s.)
- provozování splaškové kanalizace a ČOV
Dolní Poustevna po ukončení realizace projektu
- cena vodného a stočného ve vazbě na realizaci projektu
Zároveň bude odpovídáno na dotazy účastníků přednášky.
Přednášet a odpovídat na Vaše dotazy bude:
pan Zdeněk Hauser - odbor výstavby, životního prostředí a majetkoprávní MěÚ Velký
Šenov
(Kanalizace a vodovody města Velký Šenov,
Čistírna odpadních vod Vilémov a.s.)
Vladimír Tesařík – starosta
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NOVÁ NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE
V DĚJINÁCH MĚSTA

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 – středa - pátek
14:00 – 17:00 sobota
11:00 – 16:00 (každý lichý týden)
Od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015 otevřeno
každou sobotu 11:00 – 16:00.

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)

Vážení radní z Dolní Poustevny. Nevím, proč si
děláte vrásky s nějakým nepovedeným mostem. U nás v Kocourkově měl starosta přímo
pod okny také takový most, ale my jsme na to
šli od lesa, což by u vás šlo také. Doporučuji,
někde u pana Madunického, přehradit potok
a odtamtud vést náhon směrem na Marínu.
Tam by mohli zrušit akvárium, protože žraloci
by byli přímo v náhonu. U kotelny by se opět
obnovil rybník. Jako dříve by tam byly lodičky
a uprostřed rybníku by se postavilo skákadlo,
jako bylo dříve v Karlíně. Ještě by se to dalo
vylepšit tím, že by z komína u atrap vedl tobogán. Použily by se trubky, co zbyly z kanalizace. Voda z rybníka by vedla pod Hamr k Žábě.

A tam by opět mohl být nějaký hamr či malá
vodní elektrárna, jako alternativní a ekologicky čistý zdroj energie. Odtamtud by odpadní
voda odtékala rovnou k Vilémovskému potoku. Tím by se vyřešil můstek. A co víc, suchým
korytem by přes celou Poustevnu mohla vést
cyklostezka. Nebo by se mohlo staré koryto
zasypat sutinami z čp.71 a nádraží. Na toto
dílo bych žádné projektanty nezval, ještě by
mohli zase něco zmršit. Ono se stačí podívat
do katastrální mapy. Celou tuto stavbu tam
najdete černou na bílém, i když už asi 100 let
neexistuje.
Aleš z Kocourkova
Text: Aleš Leksa

ROZVRH TANEČNÍCH KURZŮ STŘEDISKA
DOLNÍ POUSTEVNA – LOUTKÁČ

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

TERMÍNY MOBILNÍ KANCELÁŘE SČVK
V souvislosti s napojením na novou kanalizaci je třeba sepsat s SčVK novou smlouvu
o odvádění odpadních vod. Mobilní zákaznické centrum zajíždí pravidelně do Dolní
Poustevny, kde s paní Jínovou vyřídíte vše
potřebné jako v běžném zákaznickém centru. Mobilní kancelář SčVK bude na dvoře
městského úřadu ve dnech 16. 9., 30. 9., 14.
10. a 26. 10. 2015 od 13:00 do 15:30.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města Dolní Poustevna bude
zasedat ve středu 30. září 2015 v 17:30.

pondělí

čtvrtek

8:30 – 9:30
CVIČENÍ PRO SENIORKY
(loutkáč)

8:30 – 9:30
CVIČENÍ PRO SENIORKY
(loutkáč)

10:00 – 11:00
MATEŘSKÁ V POHYBU
(cvičení a tanec pro
maminky s dětmi)
(loutkáč)

10:00 – 11:00
MATEŘSKÁ V POHYBU (cvičení
a tanec pro maminky s dětmi)
(loutkáč)

16:00 – 17:00
TANEC MIX (holky)
(tělocvična)

16:00 – 17:00
TANEC KLUCI
(tělocvična)

17:00 – 18:00
BALET + SPOLEČENSKÉ
TANCE (pro nejmenší)
(tělocvična)

17:00 – 18:00
CVIČENÍ A TANEC pro ženy
(tělocvična)

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

17:00 – 18:00
TANEC MIX (holky)
(tělocvična)

18:00 – 19:00
Lekce společenského tance
(tělocvična)

ČÍSLO NA CALL CENTRUM SČVK
Uvádím číslo na Call centrum společnosti
SČVK, 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

neděle

18:00 – 19:00
CVIČENÍ A TANEC pro ženy
(tělocvična)

Ceny za lekci: děti 10,- členi Schrődingerova institutu / 20,- nečleni, dospělí 30,- členi / 50,- nečleni
lektor: Mgr. Olga Šutková, 773 096 133
Loutkové divadlo (vezměte si karimatku ), tělocvična = budova ZŠ 1.st, naproti zdrav. středisku

INZERCE
Prodám zahradu v Dolní
Poustevně ul. Lobendavská
(u kostela), parcela 67/2-840 m2
a 67/3-518 m2. Cena dohodou.

Telefon: 723 011 133

ZÁCHRANNÁ STANICE PRO
OHROŽENÁ ZVÍŘATA
Falco-zvíře v nouzi
Litoměřice
www.zvirevnouzi.cz
e-mail: ZS-Falco@seznam.cz
Tel.: 606 280 121
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FIRMA PASOIL A JEJÍ NABÍDKA PRÁCE
Na červnovém zasedání zastupitelstva města
byla dána možnost firmě Pasoil, aby odprezentovala svou nabídku městu. Kdo byl na zasedání, slyšel mimo jiné i to, že zástupci firmy
slíbili před všemi, že po návratu majitele firmy
z dovolené (po dvou týdnech), přijede pan
majitel ke starostovi a bude blíže specifikovat pracovní nabídku pro naše občany. První
následující kontakt po červnu byl článek v našem Poustevníku, kde je vyčítáno zástupcům
města, že neakceptují tak výhodné finanční

i pracovní nabídky firmy Pasoil. Další kontakt
je již telefonický (v pátek 28. srpna) a paní z Pasoilu se mě ptá, kde mám těch 50 zaměstnanců, které by oni mohli zaměstnat. Zároveň již
konečně specifikovala onu práci, kterou nám
nabízejí. Takže vězte, že práce je na tři směny,
je fyzicky těžká a je ve stoje. IQ pod 80 je zřejmě nutnou podmínkou, dodávám já, protože
každý s hodnotou nad 80 se tomu musí zasmát. Zájemci o místo, hlaste se na úřadě.
Vladimír Tesařík - starosta

POZVÁNKA

INFORMAČNÍ
SCHŮZKA

na rodinný výlet do Saského
Švýcarska s průvodcem NP
Sraz: v pátek, 25.9.20015, ve 14.00 hod
na vlakovém nádraží v DP
Cíl: Bad Schandau, Dům Národního parku
+ pohádková zřícenina hradu
Cena: jízdenka + vstupné – cca 100 Kč / osobu
Info: Martina Böhme, 606-644270

DOTACE
Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo Městu
Dolní Poustevna projekt a přidělilo mu nejvyšší možnou dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 ve výši 300.000,-Kč.
Předmětem projektu je realizace rekonstrukce
stávající hřbitovní kaple, s cílem zlepšení dispozičního řešení pro smuteční obřady v našem městě. Realizací se rozumí oprava fasády
celého obvodového pláště hřbitovní kaple,
včetně přidružených prací. V současné době
probíhá výběrové řízení na tyto stavební práce.
Iveta Malá

Dne 16. 09. 2015 se od 17 hodin v Centru setkávání koná informační schůzka asistentů
prevence kriminality s místními občany. Máte-li nějaké připomínky, náměty a dotazy, rádi
Vám je zodpovíme.

OSADNÍ VÝBOR
Osadní výbor se koná v restauraci U Fišarů dne
6. 10. 2015 od 17:00 Hodin.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu starostovi za hezké ocenění mé
práce v červencovém čísle Poustevníka a samozřejmě všem lidičkám, kteří mě svým podpisem na petiční akci podpořili. Moc si toho
vážím a všem velice děkuji.
Jitka Nedvědová
V sobotu 15. 8. 2015 proběhla v místním
Národním domě dětská diskotéka, kterou
pořádalo Město Dolní Poustevna a asistenti
prevence kriminality. Dá se říci, že účast byla

celkem velká. Národní dům se hemžil dětmi
všech věkových kategorií a na tvářích dětí
byla vidět maximální spokojenost. Tímto bychom chtěli poděkovat zejména panu Danielovi Kolářovi, který se postaral o většinu
organizace, od ozvučení až po soutěže a moderování. Dále bych chtěla poděkovat sponzorům za dary a všem dalším, kteří pomáhali
s pořádáním. Doufám, že i další takováto akce
pro děti proběhne úspěšně. Za asistenty prevence kriminality - Kristína Lišková.

NOVÁ PRODEJNA
COOP JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, otevřela 1. září 2015 novou prodejnu naproti Izopolu. Otevírací doba je denně
od 07:00 – 19:00. Na vaši návštěvu se těší celý
kolektiv prodejny.

AKCE ŠKOLY V ZÁŘÍ
9. 9.
11. 9.
16. 9.
16. 9.
17. 9.
17. 9.
18. 9.
21. 9.
22. 9.
24. 9.

Fotografování prvňáčků pro MF
Dnes
Účast na akci Města (za nádražím)
– simulace zásahu bezpečnostních
jednotek
Exkurze do knihovny v Děčíně
(8. a 9. třída). Je zde instalována
naše výstava FOTUPO
Putování na Čtverec – mateřská
škola
Školská rada při ZŠ od 15.00 hodin
Schůzka s rodiči dětí v mateřské
škole v 16.00 hodin
Návštěva představení v rámci Loutkového festivalu
Projekt Den bez aut v ZŠ
Projekt Den bez aut v MŠ
Třídní schůzky žáků 1. a 2. Třídy
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Česko-německé gymnázium v Pirně
Tom Böhme patří mezi 15 dětí z České republiky, které od školního roku 2015/16 navštěvují
česko-německé gymnázium v Pirně.
Jedná se o jedinou školu tohoto typu v celém
Německu. Do jedné třídy chodí 15 Čechů a 15
Němců. Vyučovací jazyky se střídají. České děti
jsou z celé ČR – nejen z pohraničí, ale i z Prahy a Brna. Přes týden žáci bydlí ve starobylém internátu v centru města a starají se o ně
sympatičtí čeští mentoři. Po šesti letech studia
na této škole budou děti skládat maturitu. Pro
děti je to velká čest a pocta, že mohou na tomto gymnáziu studovat. Škola je finančně podporována Ministerstvem školství ČR i Saska,
děti neplatí žádné školné ani pobyt na internátu. Podmínkou přijetí není dobrá znalost
němčiny, ale „pouze“ výborné školní výsledky,
úspěšné složení dvoudenní přijímací zkoušky
ze všeobecných znalostí, rozsáhlý psychologický test dokazující, že děti jsou samostatné
a vyspělé a zvládnou ve třinácti život bez maminek na internátu. Součástí je i pohovor v cizím jazyce. Znalost němčiny je velkou výhodou, protože děti se učí tempem 200 nových
slovíček za týden. Kdo by nestíhal, musí školu
opustit. Stejně tak ten, kdo se nechová podle
pravidel. Před zahájením školního roku se sešly v Drážďanech české i německé děti v do-

provodu svých blízkých. Ministři školství obou
zemí i řada zástupců státních institucí přivítali
žáky při krásném slavnostním aktu a krom
přání zazněla z úst všech i očekávání a výzvy
k nejlepším studijním výsledkům a k reprezentaci vlastních zemí, tradic a jazyka. Jako
matka velmi trpím, stýská se mi po synovi již
po prvním školním týdnu, ale vím, je to velká
a jedinečná šance. Máte-li zájem dozvědět se
více o možnostech studia a vyučení se v Německu, přijďte v říjnu do Loutkáče, připravuje
se povídání na toto téma. A o gymnáziu v Pirně si můžete přečíst: www.schillergymnasium-pirna.de. Třeba budou mít chuť i další děti
jít do světa za učením. Doporučuji všem žákům
– informujte se, dělejte pro své vzdělání něco
navíc, učte se. Využijte toho, že žijete v pohraničí, ve svém dospělém životě máte pracovní perspektivu také za hranicemi. Musíte na to být ale
připraveni a musíte dobře mluvit německy.
A na závěr velké poděkování učitelům naší
ZŠ v Dolní Poustevně za spolupráci a angažovanost při jejich práci i za pěkné školní akce
zdůrazňující české tradice. Ceníme si také výborné jídelny, velké díky celému týmu z kuchyně.
A v neposlední řadě díky i do družiny, které si
Tom vždy velmi užíval!
Martina Böhme

MATEMATIKA…

STRAŠÁK NEBO SPOJENEC?
České žáky nebaví matematika. Ukazují to
výsledky z mezinárodních výzkumů od roku
1995, ,,vědí to“ učitelé, veřejnost i politici.
V poslední době velmi často všechny sdělovací prostředky jako aktuální informaci uvádějí důležitost změny ve výuce matematiky. Je
malý zájem o střední školy technického oboru
a na trhu práce přitom tito lidé chybí. V mateřských školách se klade důraz na před- matematické dovednosti. Na základních školách
již mají žáci od 1. ročníku matematiku pevně
zařazenou v rozvrhu vyučovacích předmětů.
Cílem výuky má být nejen získat vědomosti
a dovednosti, ale položit i základ pozitivního
vztahu k matematice, neboť matematika je
v nejrůznějších proměnách všude kolem nás
a prolíná se všemi obory lidské činnosti.
Matematiku jsem nijak zvlášť nemilovala. Sice
jsem se vždy poctivě ,,nabiflovala“ vzorečky
a definice, ale problém nastal, když jsem měla
všechny tyto ,,znalosti“ správně použít. Prostě
jsem to až tak dobře neuměla… Matematika
začala být pro mě nepříjemná záležitost.
Když jsem byla přijata na pedagogickou fakultu UK v Praze, první myšlenka patřila matematice. Jaká asi bude a jak ji zvládnu? Zjistila
jsem, že nejsem sama, řada učitelů (ač by se
to asi říkat nemělo), má z matematiky strach.
Byl to nejobávanější předmět většiny z nás.
Bohužel.
Všeobecný problém s matematikou v ČR se
snaží řešit (k mému velkému údivu) už i pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
a Ostravské univerzity v Ostravě. Neskutečně
příjemné překvapení mě čekalo na první přednášce matematiky, která byla vyučována Hejného metodou. Možná jste o ní někdy slyšeli či
si pamatujete, že ZŠ v Dolní Poustevně touto
metodou nějaký čas vyučovala. Je to netradič-

ní způsob výuky matematiky. Touto metodou
učí již přes 750 škol ze 4100 základních škol
v ČR. O metodu profesora Hejného se zajímají
v Itálii, Řecku, Finsku, Švédsku, Polsku či v Kanadě. A v čem tedy tato metoda spočívá? Vychází z toho, že znát neznamená odříkávat, ale
především porozumět. Hbitá odpověď žáka,
který se látku pouze naučil nazpaměť, totiž
neznamená, že jí rozumí. Při výuce matematiky tedy využívá takových metod, při kterých si
žáci mohou všechno vyzkoušet v praxi a proniknou tak přímo do řešeného problému. Zatímco běžně učitel nejdříve vyloží látku a poté
ji ilustruje v praxi, nová výuková metoda tento
postup obrátila. Takže - žádné bezmyšlenkovité učení vzorců a matematických definic! Geometrie se vyučuje pomocí her s kostkami, ze
špejlí se sestavují tělesa a počítají jejich stěny,
hrany a vrcholy. Z krabiček se vyrobí autobus
a cestující, kteří vystupují a nastupují, základní
početní operace se děti učí na tzv. krokovacím pásu, díky kterému logicky pracují s čísly,
chápou je a dokonce v první třídě zabřednou
zcela přirozeně do čísel záporných! Žáci se učí
pracovat ve skupinách, pomáhat si, diskutovat, argumentovat a vyhodnocovat. Učí se mít
matematiku rádi…
A já? Já ji začínám mít ráda také. Pomalu, ale
jistě k sobě opět nacházíme cestičku. Možná,
že by tato metoda výuky matematiky pomohla řadě dětí, které s matematikou ve škole zápasí a nemají ji ve velké oblibě. Možná, že by
byla možnost ji opět začít učit i na naší základní škole. Možná i Vy, rodiče, byste měli zájem
se osobně s touto metodou seznámit a udělat
si na ní svůj vlastní úsudek. Není nad to si vše
vyzkoušet na vlastní kůži! A možnost nyní
máte. Zveme Vás tímto na seminář o tomto
netradičním způsobu výuky matematiky, kte-

rý se bude konat dne 8. 9. 2015 v 16 hodin
v Loutkáči. Těšíme se nejen na Lenku Kremlíkovou, certifikovanou lektorku H-mat, o.p.s.,
ale hlavně na Vás, rodiče a pedagogy! Přijďte
se i Vy pobavit s matematikou!
Text: Jana Válková

LETNÍ ŠKOLA
MATEMATIKY
A FYZIKY
V obci Bedřichov se v srpnu konal již 17. ročník
Letní školy matematiky a fyziky, který organizují učitelé z Karlovy univerzity a Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Jedná se o tábor pro nadané děti, které se
chtějí matematikou a fyzikou zabývat nejen
ve školních lavicích. V krásné přírodě Jizerských hor probíhaly v dopoledních a odpoledních hodinách odborné přednášky a pokusy na různá témata, např. Slunce v koloběhu
času, fyzika ve filmu, neslušnosti v matematice,… Této výběrové akce se letos poprvé zúčastnil i žák naší základní školy Martin Tomek
z 8. třídy. Věřme, že žáků s podobným nadšením pro vědu bude v budoucnu přibývat.
Mgr. Blanka Wernerová
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VSTUP POVOLEN OD PATNÁCTI LET

TÁBOR

V druhé polovině července proběhl už sedmý ročník dětského
tábora ve Šluknově – 29 dětí a 7
dospělých se třináct dní staralo,
aby správně fungovala Detektivní kancelář U Starého dubu. Malí
detektivové se během tábora naučili řadu nových dovedností (například snímání otisků, odlévání
stop, morseovku a šifrování), prozkoumali několik novým zajímavých míst (památný dub vysazený
na místě sebevraždy a hrobu pokladníka ze šluknovského zámku,
památné lípy v osadě Harrachov,
zaniklou obec Fukov), vyřešili

spoustu náročných detektivních
úkolů, ochránili kuchaře D´Mňamku, vypátrali jeho ukradený vzácný recept a především předvedli,
že zvládnou v pohodě prožít dva
týdny v přírodě samostatně, bez
maminek.
Opustili jsme tradiční místo v Karlově údolí a nová základna pro
nás představovala hodně budování a práce, byla pro nás velkou
výzvou. Děkujeme městskému
úřadu a všem kamarádům, kteří
se sponzorským darem či pomocnou rukou zasloužili o pohodu a
táborové pohodlí.
RK
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SVATBY V CENTRU SETKÁVÁNÍ

31. 7. 2015 Pavel Šlegr, Soňa Machová

1. 8. 2015 Jan Fischer, Zuzana Marková

15. 8. 2015 Pavel Dulkaj, Monika Kümpfelová

29. 8. 2015 Jan Bernau, Michaela Krejčová

STŘÍPKY ČASU
ROK 1973
Rok 1973 byl pro národní podnik Centroflor
Dolní Poustevna rokem jubilejním. V tomto
roce všichni zaměstnanci oslavili 25. Výročí
založení národního podniku, který v té době
soustřeďoval veškerou výrobu umělých květin
v ČSSR.
7. 5. proběhla v sále kina oslava 155 let od narození Karla Marxe s kulturní vložkou žáků
ZDŠ a promítáním filmu.
V Akci Z byla vybudována 2 dětská hřiště,
jedno v Horní a jedno v Dolní Poustevně, zbudován parčík u č. p. 67, proběhlo dokončení
místního rozhlasu, dokončení úprav v kině,
opravy a úpravy různých budov, parků a veřejného prostranství. Byla vybudována čekárna
autobusu v Karlíně a Horní Poustevně a proběhla generální oprava požární zbrojnice
v Dolní Poustevně. Celkem bylo odpracováno
16 635 hodin, z toho 2756 mládeží.
V roce 1973 se narodilo 43 občánků, 20 občanů zemřelo.

KONEC VÝSTAVY
26. 8. skončila prodejní výstava Integrovaného centra pro osoby se zdravotním postižením. Výstavu společně s vernisáží navštívilo 80 návštěvníků. Všem, kteří si zakoupili nějaký výrobek a přispěli tak na dobrou věc, z celého srdce děkujeme.

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Indridason Arnaldur
Severní blata

nemáme ani zdání, a do těch neobvyklých krajů cestuje se svou Dášenkou, když
se setmí. Je libo do Nesmyslova, nebo
snad do Počítačového Újezda? Prosím,
cestovatel Pumprlík je tady pro všechny
děti...

Na počátku to vypadalo jako úplně obyčejná vražda. Ve svém bytě
na předměstí Reykjavíku byl nalezen
mrtvý starý muž a nikdo se nenamáhal zakrývat stopy či předstírat,
že zemřel vlastní rukou. Ale proč Bartholomew Mel
zanechal vrah u oběti vzkaz, které- Zahrada na jednom
mu nikdo nerozumí? A jak s tím souvisí fotografie dětského metru čtverečním
náhrobku? Případem je pověřen komisař Erlendur Sveinsson Toužíte zahradničit? Bydlíte
právě ve chvíli, kdy má osobních problémů víc než dost...
ve městě, máte málo místa
i času? Pak je tato revoluční metoda zahradničení na jednom
Slabý Zdeněk - Dášenka a Pumprlík
Dášenka má svého Pumprlíka, a ten je s ní pořád. Dokonce metru čtverečním určena právě
i v noci! A to je právě to, Pumprlík zná spoustu míst, o kterých pro vás!
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DOLNÍ POUSTEVNA OVLÁDLA I JARNÍ LIGU

4.a 5. satelitní turnaj Jarní ligy Schrödingerova institutu
Na Šenovském pažitu byly v neděli 21.6.2015
odehrány poslední dva turnaje jarní ligy Šluknovského výběžku mladých nadějí pod záštitou Schrödingerova institutu. Jedinou tečkou
za tímto krásným turnajem byla opět neúčast
mužstva z Lipové. Našemu mužstvu se v turnaji dařilo se střídavými úspěchy. V obou tur-

najích jsme skončili na pěkném třetím místě.
Tato umístění nám zajistily celkové prvenství
v jarní lize. Kluky velmi chválím a gratuluji.
Na podzim se budeme účastnit turnajů pořádaných OFS Děčín, kde budeme hrát s jinými
soupeři, na jiných hřištích a na to se velmi těšíme.

Tabulka 4. satelitního turnaje Letní ligy Schrödingerova institutu:
1. Velký Šenov "A"
2. Mikulášovice "B"
3. Mikulášovice "A"
4. Dolní Poustevna
5. Vilémov
6. Velký Šenov "B"

XXXX 1:1
2:2
0:2
4:0
1:0
1:1 XXXX 1:1
1:0
1:0
5:0
2:2
1:1 XXXX 3:2
1:1
4:0
2:0
0:1
2:3 XXXX 3:2
2:1
0:4
0:1
1:1
2:3 XXXX 4:0
0:1
0:5
0:4
1:2
0:4 XXXX

8
11
9
9
4
1

10:3
9:2
11:6
9:7
7:9
1:16

4.
1.
2.
3.
5.
6.

Tabulka 5. satelitního turnaje Letní ligy Schrödingerova institutu:
1. Velký Šenov "A"
2. Mikulášovice "B"
3. Mikulášovice "A"
4. Dolní Poustevna
5. Vilémov
6. Velký Šenov "B"

XXXX 2:1
2:1
0:3
5:0
2:2
1:2 XXXX 4:2
1:1
3:0
6:0
1:2
2:4 XXXX 1:0
1:2
2:1
3:0
1:1
0:1 XXXX 5:1
1:1
0:5
0:3
2:1
1:5 XXXX 2:0
2:2
0:6
1:2
1:1
0:2 XXXX

10
10
6
8
6
2

11:7
15:5
7:9
10:4
5:9
4:13

1.
2.
5.
3.
4.
6.

Celkové pořadí
1. místo - Dolní Poustevna
2. místo - Velký Šenov „A“
3. místo - Vilémov
4. místo - Mikulášovice
5. místo - Velký Šenov „B“
6. místo - Lipová
Branky za 4. a 5. turnaj: Bareš 11x, Jírovský
3x, Holub 2x, Liška, Šolc, Nejedlý
Nejlepší brankář 4.a 5. turnaje: M. Ungr –
Dolní Poustevna
Nejlepší brankář ligy: J. Hauser – Dolní
Poustevna
Střelci branek celkově (podzim 2014 - jaro
2015): P. Holub 41, F. Bareš 26, J. Liška 18, J.
Kramer 13, J. Nejedlý 4, M. Ungr a T. Jírovský
3, M. Šolc 1
Mgr. Pavel Kramer
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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 Poustevnatel. 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!!!

DĚTSKÝ LÉKAŘ

AKCE NA ZÁŘÍ 2015
SO 5.9.....Tenisový turnaj – Poustevenská smeč - dvouhry žen a mužů..................TJ + TO DP

MUDr. Viktoria Talanov
Sestra: Jitka Nedvědová
tel. 412 397 197
tel.: 723 345 085
tel.: 725 072 223

SO 12.9...„Střelecké závody ve střelbě žen na baterii“ na Čtverci............................MS Jezevec
PÁ-NE 18. - 20.9......17. ročník „Mezinárodní loutkový festival“ ............................LS Pomněnka
SO 19.9...32.ročník tenisového turnaje „O Pohár Měú“, čtyřhry mužů .............................TO DP
SO 3. 10...Střelecké závody na baterii do 5. chyby na Čtverci...................................MS Jezevec

ZUBNÍ POHOTOVOST
12.- 13.9.2015 MUDr. Rambousková Rita Riegrova 773/72 Děčín II..............412 526 250
19.- 20.9.2015 MUDr. Plyuschakov Oleksandr Myslbekova 404/23 Děčín I.....412 519 622
26.- 28.9.2015 MUDr. Bolfíková Renata Varšavská 1863/7 Děčín VI....................737 501 440
3.- 4.10.2015 MUDr. Rambousková Rita Riegrova 773/72 Děčín II...................412 526 250

ponděl - 08:00 – 10:30 (lékař Dol. P.)
06:00 – 10:30 (sestra Dol.P.)
11:00 – 13:00 (lékař Vilémov)
11:00 – 14:00 (sestra Vilémov)
úterý - 06:00 – 11:30 (sestra Vilémov)
12:00 – 14:00 (sestra Dol. P.)
čtvrtek - 08:00 – 10:00 (lékař Dol. P.)
06:00 – 12:00 (sestra Dol. P.)
pátek - 06:00 – 12:30 (sestra Dol. P.)

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
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