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SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S 9. TŘÍDOU DOTACE
V pátek 26. 6. 2020 proběhlo již tradiční rozloučení deváťáků se základní školou v Centru setkávání. Poslední školní den se se šestnácti
deváťáky rozloučili starosta města Robert Holec, paní ředitelka Olga
Diessnerová, Vlasta Zbořilová – tř. uč. 1.–5. třídy a Dana Tobišková – tř.
uč. 6.–9. třídy. Žákům bylo předáno nejen poslední vysvědčení na základní škole, ale také pamětní list a keramický zvoneček, kterým symbolicky odzvonili poslední zvonění. Všem přejeme hodně štěstí při dalším
studiu.

CENY ZA PRODEJ DŘEVA
ZM schvaluje ceny za prodej dřeva z městských lesů s platností od
1. 7. 2020:
1/ prodej dřeva na odvozním místě (na skládce v lese):
• 350 Kč/m3 u jehličnatého paliva
• 900 Kč/m3 u listnatého paliva
ceny jsou uvedeny s DPH,
2/ ceny u samovýroby:
• 130 Kč/prm u jehličnatého dřeva (= 170 Kč/m3)
• 250 Kč/prm u listnatého dřeva (= 400 Kč/m3)
ceny jsou uvedeny bez DPH.

Projekt

„Obnova památníku obětem 1. světové války“.
K odhalení památníku padlým vojákům
v 1. světové válce v Horní Poustevně došlo v roce 1926. Pomník je již léta v neutěšeném stavu a renovaci nutně potřebuje. Městu Dolní Poustevna byla
v roce 2020 poskytnuta dotace z Ministerstva obrany ČR ve výši
172 300,- Kč. V rámci opravy dojde k vyspárování opěrné stěny schodiště, opravení památníku včetně otryskání, přeleštění a opravy písma, vykopání základu pro vytvoření záhonku, osazení žulové obruby a sloupků
s řetězem, výroba rámu na květiny a pokládka kamenné dlažby. Pietní
místo, vytvořené jako upomínka padlým vojákům v 1. světové válce, tak
bude důstojnou připomínkou občanům, aby zavzpomínali na své předky a uvědomili si smysl jejich strádání a oběti.

Dotace na zmírnění kůrovcové kalamity
Krajský úřad Ústeckého kraje v roce 2020
rozhodl o poskytnutí stoprocentní dotace ve
výši 472 245,00 Kč Městu Dolní Poustevna. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti podané
v rámci zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Finanční příspěvek byl
poskytnut ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.
Iveta Malá

ZPESTŘENÍ ČASU
Třicátý červen byl posledním dnem pro odevzdání vyplněných soutěžních listů z dubnového Poustevníka. Od plánovaného vyhodnocení
a losování jsme ustoupili, a to s ohledem na skutečnost, že došlé listy
byly pouze tři. Zájem o soutěž jsme očekávali větší, tudíž i přes drobné
chyby oslovíme všechny tři autory, a za snahu i čas strávený nad vyhledáváním správných odpovědí je oceníme.
Pavla Sklenářová

Poustevník

2
MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 571
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 572
petr3kral@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra - Jitka Nedvědová
Dětský lékař již běžně ordinuje
dle ordinační doby.
Dolní Poustevna
PO – 11:00 – 15:00 sestra
ÚT – 07:00 – 12.30 sestra
08.00 – 10.00 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

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

bEZPLATNÁ LINKA čez
800 850 860

VLAKY
Dráha národního parku Rumburk - Bad Schandau - Děčín od 15. 6.
v denním provozu. Turistický vlak Českého Švýcarska T2 Krásná Lípa/
Rumburk - Brtníky - Mikulášovice od soboty 20. 6. v provozu o víkendech; v červenci a srpnu denně. Vlak RE 20 Ústí - Bad Schandau - Drážďany od soboty 20. 6. o víkendech v provozu.

INZERCE
Daruji větší množství zavařovacích sklenic 710 ml a 370 ml
na omnia víčko. Tel. 724246445.

WiFi4EU
V rámci realizace dotačního projektu „WiFi4EU Podpora připojení
k internetu v místních komunitách - v obci Dolní Poustevna“ (dotace
15 000,- Eur), se mohou uživatelé připojit bezplatně k wifi (naleznete
pod názvem WIFI4EU) v těchto lokalitách města:
• tenisový areál
• fotbalové hřiště (tribuna)
• sportovní hala
• Národní dům
• křižovatka v centru města (u hodin)
• centrální park u pošty
• park u 1. stupně ZŠ
• Centrum setkávání
• Loutkové divadlo
• T-klub, knihovna
• park v Horní Poustevně
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ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý 08:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek 08:00 – 11:30
Ordinujeme dle ordinačních
hodin po předchozí telefonické
domluvě.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Matej Tvorík
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 07:00 – 12:00
Úterý 12:00 – 17:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 12:00 – 17:00
Pátek 07:00 – 10:00
Odběry krve (pondělí, středa,
pátek) 06:30 – 07:00
Ordinujeme již v normálním režimu dle daných ordinačních hodin.

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

DĚTSKÉ STŘEDISKO
Dovolená dětského oddělení
nemocnice v Rumburku:
3. 7.–19. 7. 2020
Dovolená na dětském středisku
v Dolní Poustevně a ve Vilémově:
13. 7.–27. 7. 2020

ZUBNÍ POHOTOVOST
11. – 12. 7. 2020
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I
732 329 007
18. – 19. 7. 2020
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
412 539 298
25. – 26. 7. 2020
MUDr. Šetek Vladislav
Fügnerova 600/12, Děčín I
412 539 310
1. – 2. 8. 2020
MDDr. Jan Fidler
Vokolkova 546, Děčín
412 520 164
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.
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vstupem do sportovní haly. Za účelem snížení energetické náročnosti
objektu bude provedeno komplexní zateplení budovy. Jednotlivá hygienická zařízení ve sportovní hale budou přizpůsobena kapacitě objektu
a modernizována tak, aby splňovala požadavky ČSN 73 4108. Součástí
změny dispozičního řešení je i komplexní výměna vnitřních rozvodů
kanalizace, vody a vytápění s napojením na stávající technickou infrastrukturu sportovní haly, tj. přípojky sítí technické infrastruktury.
Zlepšení občanské vybavenosti pro sportovní užití nad stávající rámec
je zásadní prioritou obce a to za účelem zvýšení životní úrovně široké
místní veřejnosti. Rekonstrukce sportovní haly je pro obec významným
počinem nejen pro současné, ale i pro budoucí generace.
IvetaMalá

Pořízení dřevoobráběcích strojů – štípač

DALŠÍ ZMĚNY OD 1. 7. 2020

Lidé mohou od 1. července odložit roušky, povinné zůstanou ve
zdravotních a sociálních zařízeních. Bez nich tak mohou být Češi
nově v MHD, ve vnitřních prostorách budov včetně obchodů nebo
v restauracích nebo barech. Od středy se také prodlouží otevírací doba
stravovacích zařízení. Ty mohou mít nově otevřeno i mezi 23. a 6. hodinou. Lidé také budou moci konzumovat občerstvení například v hledištích kin nebo divadel. Dobrovolné budou také doposud povinné
rozestupy. Dál platí některé povinnosti pro poskytovatele nejrůznějších
služeb. Většinou je to zajištění dezinfekce nebo dvoumetrových rozestupů. Například obchodníci s oblečením mají povinnost veškeré zboží
po vyzkoušení zákazníkem uložit na 24 hodin mimo dosah případných
dalších zákazníků, holiči a kadeřníci zase musejí alespoň jednou denně
vydezinfikovat podlahu. Všechny povinnosti těchto provozoven vyjmenovává mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. V Praze a Moravskoslezském kraji však některá opatření zůstávají. V Praze budou
muset lidé nadále nosit roušky v metru, stejně tak bude ochrana dýchacích cest povinná na vnitřních akcích nad sto osob, tedy například
v divadlech a kinech. V tramvajích a autobusech budou moci Pražané
roušku odložit. Přesto je však Dopravní podnik hlavního města Prahy
(DPP) doporučuje nosit i nadále s ohledem na vzájemnou ohleduplnost
a bezpečí cestujících i řidičů. Rozvolnění v nošení roušek se netýká ani
celého Moravskoslezského kraje, kde stále roste počet nových případů. Lidé budou muset nosit roušky uvnitř budov na hromadných
akcích nad sto osob. Roušky budou muset mít také ti, kteří pracují ve
službách péče o tělo v bližším kontaktu než 1,5 metru od klienta. Povinné tak budou například v kadeřnictvích.
Zdroj: Internet

SPORTOVNÍ HALA

Projekt „Rekonstrukce sportovní haly v Dolní Poustevně“.
Město Dolní Poustevna se stalo úspěšným žadatelem o dotaci z programu 298 22 - akce
financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR, podprogram 298D2280, Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Obdrží tak dotaci na rekonstrukci sportovní haly ve výši
16 miliónů korun. Stavební úpravy v rámci plánované rekonstrukce řeší úpravu stávající vnitřní dispozice sociálního zázemí v 1. NP
sportovní haly, jakožto zázemí pro krytou víceúčelovou plochu, zbudování nástavby nad sociálním traktem 1. NP pro ubytování sportovců včetně sociálního zařízení. Z důvodu bezpečnostních a provozních
dále i přístavbu spojovacího schodišťového prostoru s novým hlavním

V rámci dotačního projektu byla pořízena technika a technologie pro lesní
hospodářství na zpracování potěžebních zbytků dřeva v rámci efektivního hospodaření na lesních
pozemcích města. Jedná se o poloautomatický profesionální štípač dřeva,
motorovou pilu, dřevorubecké a štípací klíny, štípací sekeru, kanystr na
olej a ochrannou přilbu. Výsledkem projektu je zefektivnění práce obce
v lesním hospodářství. Město Dolní Poustevna obdrželo v rámci PRV
z MZe ČR dotaci ve výši 150 000,- Kč.		
Iveta Malá
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INFORMACE ODBORU SPRÁVY
MAJETKU
Tento rok, který se přesunul do své druhé poloviny a je poznamenán
světovou pandemií koronaviru, nezačal v rámci plánovaných investic
města optimálně. Až v souvislosti s postupným uvolňováním zavedených opatření mohou býti naplno zahájeny plánované projekty. O některých projektech bylo ze strany odboru správy majetku informováno
v dubnovém čísle Poustevníku, kde v rámci přípravy těchto projektů
byla v průběhu května tohoto roku dokončena zadávací řízení, vybráni
zhotovitelé a uzavřeny Smlouvy o dílo.
Prvním projektem, který byl zahájen v červnu, je rekonstrukce víceúčelového hřiště (tzv. umělky) v ulici Komenského. Účelem rekonstrukce je technická obnova hřiště, spočívající ve výměně dřevěného mantinelu včetně sítí,
úprava doskočiště s výměnou písku a instalací krytu a další drobné opravy
na sportovním zařízení (oprava a výměna vybavení mobiliáře). Zhotovitelem rekonstrukce víceúčelového hřiště se na základě zadávacího řízení stala
firma Ing. Jiří Huptych – J. I. H. z Prahy. Smluvní cena rekonstrukce činí 337
tis. Kč, projekt je podpořen z Programu Ministerstva vnitra ČR částkou 300
tis. Kč (Podpora prevence kriminality). Rekonstrukce hřiště se částečně přesune i do měsíce července. Provoz hřiště bude zahájen v průběhu července,
avšak za nových pravidel, která by měla zabránit svévolnému poškozování
sportovního zařízení. Bude určen správce hřiště včetně nových pravidel užívání. Hřiště bude dále využíváno bezplatně.
V červenci bude zahájena jedna z letošních největších investic města, a to rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici. Stávající chodník bude
od č.p. 2 (Řeznictví) až k budově nádraží nahrazen novým chodníkem,
který bude splňovat současné požadované technické parametry. Zhotovitelem stavby se stala na základě zadávacího řízení společnost 2RV
stavební s.r.o. z Vilémova. Smluvní náklady projektu činí částku ve výši
2 752 tis. Kč, kde projekt je podpořen dotačními prostředky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Integrovaný regionální operační
program) ve výši 90 % uznatelných nákladů. Ukončení realizace projektu je naplánováno k datu 30. 9. 2020. V rámci technického řešení jsou
chodníky navrženy z betonové zámkové dlažby (DL) tl. 0,06 m. Ve vjezdech bude použita zámková dlažba tl. 0,08 m. Varovné a signální pásy
jsou navrženy z betonové vibrolisované reliéfní zámkové dlažby (DL) tl.
0,06 m červené barvy a ve sjezdech jsou navrženy z betonové vibrolisované reliéfní zámkové dlažby (DL) tl. 0,08 m. Chodník v Nádražní ulici
je tedy technicky i materiálově řešen ve shodném pojetí jako již realizovaný chodník v ulici Vilémovské. V souvislosti s výstavbou nového
chodníku budou odstraněny některé ze stávajících lip. Jedná se o jednu z negativních stránek tohoto projektu, které jsme si vědomi. Důvodem kácení lip (budou vykáceny pouze lípy vázané na stavbu chodníku
a novou alej z kultivaru javoru) je především ta skutečnost, že zemními (výkopovými) pracemi dojde k odstranění části jejich kořenového
systému. Stávající fyziologický stav dřevin s doplněním odstranění části
kořenového balu výrazně zvýší riziko možného ohrožení v rámci provozu na místní komunikaci a přilehlém chodníku. K doplnění uvádím,
že dřeviny rostou v ochranném pásmu historické kanalizace a zasahují
do průjezdných profilů komunikace. Po dokončení realizace výstavby
chodníku bude v ulici Nádražní postupně budována nová alej dřevin
(větší počet jedinců). Jakými druhy dřevin bude alej osazena je v současné době v řešení. Nové dřeviny musí splňovat mnoho podmínek (např.
max. výšku s ohledem na nadzemní vedení NN a VO, kořenový systém
s ohledem na historickou kanalizaci i stavbu chodníku, velikost koruny
s ohledem na zachování průjezdného profilu komunikace, environmentální vliv, tj. posílení biodiverzity, biokoridor s vazbou na centrální parky a stávající aleje. Tuto záležitost řešíme se specializovanou firmou na
úseku zakládání a údržby městské veřejné zeleně. Výsadba nových dřevin, tj. založení nové aleje, by měla (záleží na klimatických podmínkách
letního období) proběhnout v termínu listopad 2020 až duben 2021.
Dalším projektem podpořeným z dotačních prostředků je obnova
památníku obětem I. světové války v Horní Poustevně. Tento projekt
řeší úpravu prostranství památníku a opravu schodiště. Cílem je vytvořit estetické pietní místo jako úctu našim padlým předkům, které válka
vyrvala ze svých běžných denních povinností, od svých žen a dětí. Do
vyhlášeného zadávacího řízení se nepřihlásila žádná firma či společnost,
a proto bylo provedeno tzv. „opakovací“ zadávací řízení. Do tohoto řízení se přihlásil pouze jediný účastník, společnost 2RV stavební s.r.o. z Vi-
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lémova, a to s nabídkovou cenou 283 503,- Kč vč. DPH (21%). S touto
společností bude uzavřena Smlouva o dílo a realizace obnovy památníku proběhne v termínu od 1. 8. 2020 do 30. 9. 2020.
Mezi další investiční akce města pro tento rok patří rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Karlínská a Vilémovská. Jedná se o stavby, které jsou vyvolány výměnou vedení distribuční soustavy NN společnosti
ČEZ Distribuce a.s.. Původní nadzemní vedení distribuční soustavy NN
(též i veřejného osvětlení) vedené po opěrných bodech bude nahrazeno
novým zemním vedením NN. V souběhu se zemním vedením NN bude
provedeno i vedení veřejného osvětlení, dále budou dle projektové dokumentace osazeny nové opěrné body a instalovány svítidla shodného
typu, která byla osazena v minulém roce. Realizace nového osvětlení by
měla probíhat do konce listopadu tohoto roku. Předpokládané náklady
nového veřejného osvětlení v dotčených částech ulic Karlínská a Vilémovská činí částku 700 000,- Kč.
Co se týče přípravy dalších projektů, obdrželo Město Dolní Poustevna
dotační prostředky na revitalizaci dalších čtyř lokalit v obci Dolní Poustevna ((areály hřbitovů v Dolní Poustevně a na Marketě, dále přírodní
park v Horní Poustevně (plocha pod zastávkou) a centrální park v Dolní
Poustevně (prostranství mezi areálem firmy KM NEZMAR a slavnou
budovou bývalé spořitelny č.p. 71)). Dalším úspěchem je získání dotačních prostředků na rekonstrukci sportovní haly ve výši 16 mil. Kč.
Zatímco revitalizace lokalit má být dokončena do konce tohoto roku,
rekonstrukce sportovní haly včetně nástavby pro ubytování bude dokončena v květnu příštího roku. Podmínkou realizace sportovní haly je
dodržet prostavěnost ve výši 16 mil. Kč (výše dotace) do 30. 12. 2020.
Z tohoto důvodu jsou již zahájena zadávací řízení na zhotovitele jednotlivých akcí. Předpoklad (s ohledem na legislativu na úseku zadávání
veřejných zakázek) zahájení realizací akcí je přelom července a srpna tohoto roku. Účelem těchto akcí je zvýšení kvality občanské vybavenosti
a zvýšení biodiverzity v zastavěných částech obce (vybudování nových
kompaktně uspořádaných ploch veřejné zeleně).
Dalším úspěchem je získání dotačních prostředků na výstavbu altánů
u hokejového hřiště a v areálu bývalého učiliště a ZŠ a PŠ Gabriely Pelechové. V průběhu měsíce července bude vyhodnoceno zadávací řízení
a uzavřena Smlouva o dílo s vítězným účastníkem. Realizace se předpokládá na období srpen až září tohoto roku.
Dále je plánována oprava místní komunikace Tyršova a další vybrané úseky v obci. Tento projekt bude řešen v období srpna a září tohoto
roku, podrobné informace poskytneme v srpnovém vydání.
Pro informovanost doplňuji, že v červenci tohoto roku bude soukromým investorem zahájena rekonstrukce objektu č.p. 71 (slavný objekt
bývalé spořitelny), kde bude zřízen Komunitní dům seniorů s kapacitou
12 bytů.
V červenci tohoto roku bude ze strany Zastupitelstva města vydána
Změna č. 1 a č. 2 Územního plánu Dolní Poustevna, jejíž cílem je podpora výstavby rodinných domů v obci a zvýšení vybavenosti obce. Následně bude navazovat Změna č. 3 Územního plánu, o které budeme
informovat v následujícím vydání.
V rané papírové fázi je řešen projekt cyklostezek v obci Dolní Poustevna, které propojí centrum obce s významnými a překrásnými místy
v celém správním území města a sousedními obcemi ((Karolínina, Filipova, Ferdinandova a Rugiswaldská (zelená) cyklostezka. Na základě
vyhotovených geometrických plánů probíhá jednání s dotčenými orgány (vodoprávní úřad, ochrana zemědělského půdního fondu, lesní správa) a vlastníky nemovitostí. Ruku v ruce s tímto projektem byly zahájeny
práce na dalších projektech pod názvem „Revitalizace soustavy vodních
nádrží ve Filipově údolí, Dolní Poustevna – I. etapa“ a „Revitalizace soustavy vodních nádrží v Karolínině údolí, Dolní Poustevna – II. etapa“.
Tyto projekty navazují na projekt cyklostezek těmito údolími včetně
vyhlídek a jsou součástí celkových revitalizačních opatření. V současné
době probíhají činnosti vedoucí k legalizaci vodní nádrže Hraniční
rybník a jejímu následnému převodu do vlastnictví města.
Dalším plánovaným projektem je výstavba rozhledny na vodojemu
Pod Ferdinandovou výšinou. Se společností SVS a. s. byla uzavřena kupní smlouva a stavba je již ve vlastnictví města. V současné době probíhá
soutěž o návrh budoucí rozhledny.
Na závěr přeji dětem příjemné prožití prázdnin (prodloužené volno)
a zbývajícím generacím krásné a pohodové prožití letních měsíců.
Zdeněk Hauser,
odbor správy majetku MěÚ Dolní Poustevna
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Dolní Poustevna – rekonstrukce
sportovního hřiště
V rámci realizace projektu dojde k rekonstrukci víceúčelového
sportoviště v Dolní Poustevně (výměna mantinelů a ochranné sítě,
oprava doskočiště a technická obnova vybavení hřiště). Rekonstrukcí hřiště předpokládáme ztrátu zájmu
problémové komunity o zakázané lokality obce (dětské hřiště, Centrum
setkávání, parky a fotbalový stadion v ulici U Letadla). Dále pak je snahou motivovat problémovou mládež k vhodnému trávení volného času
a zároveň získat kontrolu aktivit na hřišti.
Iveta Malá

Místo pasivního odpočinku u bytového
domu čp. 380–382
Město Dolní Poustevna obdrželo
v rámci ocenění z programu Vesnice roku 2019 dotaci z Ústeckého
kraje ve výši 20 tisíc korun. Z dotace byl pořízen dřevěný zahradní
nábytek za účelem zbudování místa pasivního odpočinku u bytového
domu v Dolní Poustevně č.p. 380-382.
Iveta Malá

Projekt „Revitalizace zeleně v intravilánu,
Město Dolní Poustevna“
Město Dolní Poustevna uspělo se žádostí o dotaci z OPŽP na revitalizaci zeleně a byla mu schválena dotace ve výši 1 856 118,31 Kč.
Projekt se zabývá revitalizací zeleně
ve 4 lokalitách v intravilánu města
Dolní Poustevna, tj. hřbitov v Dolní Poustevně a na Marketě, centrální náměstí Dolní Poustevna a Horní
Poustevna. V rámci projektu dojde především k ošetření zeleně a založení nové. Dále k úpravě a vytvoření cest a k instalaci mobiliáře. Projekt
navazuje na dokončenou revitalizaci dalších 4 lokalit ve dvou předchozích akcích. Cílem projektu je zvýšení biodiverzity, zlepšení životního
prostředí a zvýšení ekologické stability a estetických hodnot lokalit.
Iveta Malá
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VÝSTAVBA ALTÁNŮ
Město Dolní Poustevna uspělo
s žádostí o dotaci u Ministerstva
pro místní rozvoj ČR na výstavbu dvou altánů v obci
a obdrželo dotaci ve
výši 759 000,- Kč. První
plánovaná stavba dřevěného altánu (13,1 x
6,2 x 4,18 m) se nachází u zimního stadionu
v centrální části města
Dolní Poustevna a bude
sloužit
návštěvníkům
sportovního
areálu
k pasivnímu odpočinku. Blízké okolí altánu bude řešeno jako tribuna.
Druhá plánovaná stavba dřevěného altánu (6 x 6 x 4,3 m) se nachází
u Základní a praktické školy v centrální části města Dolní Poustevna.
Altán bude sloužit jak dětem při venkovní výuce, tak občanům města
k pasivnímu odpočinku. Altány budou veřejně přístupné a oba záměry
jsou v souladu s územním plánem města Dolní Poustevna.
Iveta Malá
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Recepty pro druhou šanci
J. D. Barrettová
Vařit ve vlastní restauraci
znamená pro Lucy Muirovou
mnohem víc než jen zdroj obživy. Je to nezkrotná vášeň,
naplnění životního snu. A také
spousta práce. A tak jako šéfkuchařka a spolumajitelka
jedné z nejlepších restaurací
v Sydney Lucy nějakou dobu
trpně snáší, že jí manžel Leith
lže, krade recepty a vydává je
za své, a že ji podvádí s ženami,
které se tváří jako její kamarádky. Jenže jejich manželství už
dlouho za moc nestojí, a v jednu chvíli má Lucy všeho dost.
Odchází od Leitha a rozhodne
se, že začne znovu, úplně od
nuly. Lucy poté narazí na starý
opuštěný dům, kde před lety
bývala Fortuna, podnik vyhlášený svou jedinečnou kuchyní
i excentrickým majitelem. Jen
co nakoukne špinavými okny
do pustého lokálu, okamžitě ví,
že to je ono: tady otevře novou,
vlastní restauraci a udělá tak
tlustou čáru za svým životem
s Leithem. V kuchyni původní
Fortuny objeví sešitek receptů,
který patřil bývalému majiteli
a šéfkuchaři, neslavně proslulému hýřilovi a milovníkovi žen
Frankiemu Summersovi. Lucy
se nechá při přípravě pokrmů
jeho recepty inspirovat a s pomocí pár věrných přátel postupně získává ztracenou sebedůvěru i nadšené zákazníky. Ve
Fortuně je šťastná jako nikdy
předtím. Kdo ví, možná že je to
právě odvaha, vášnivé nasazení
a troška kouzel, co tvoří tajný
recept na lepší život…

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Ve dnech 27. 7.–2. 8. 2020 bude v Centru setkávání zavřeno. Děkujeme za pochopení.
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ještě někdy kulatý? Koukněte
se myší dírou!

NÁDRAŽNÍ ULICE

Rekonstrukce
Nádražní
ulice,
Dolní Poustevna - SO 01 - chodník
Město
Dolní
Poustevna
obdrželo v roce 2020 dotaci z IROP ve výši
2 818 224,43 Kč na projekt „Rekonstrukce
Nádražní ulice, Dolní Poustevna – SO 01 –
chodník“. Nový chodník (částečně rekonstruovaný) umožní bezpečnou docházku
od křižovatky s hlavní komunikací (ul.
Lobendavská a ul. Vilémovská) až k budově nádraží v Dolní Poustevně.
Iveta Malá

Češi patří k Vídni aneb
třicet dva výprav do Vídně
v českých stopách
Jiří Kamen
Netradiční procházka v rakouské metropoli ve stopách
Čechů, Židů a Němců z Čech.
Kde by byla Vídeň bez Čechů?
Tuto otázku si klade spisovatel a rozhlasový redaktor Jiří
Kamen v knize pojednávající
o málem nezměrném vlivu
českého živlu na rakouskou
metropoli. V pestrém kaleidoskopu se střídají příběhy vážné
i komické, vedle Masaryka se
mihne černoch Soliman z loga
Meinlovy kávy či čokolády Kofila, vedle Švejka odbojářský
spolek „červená fusekle“, moravský obr Drásal nás překvapí stejně jako vyprávění Pavla
Kohouta o úprku koní z hořícího Hofburku… Dozvíme se
také, kde se ve Walhalle německých hrdinů vzal Žižka, jak
se Čechům ve Vídni nadávalo
nebo že Sigmund Freud sbíral
houby českým způsobem a že
na rubu vídeňského úmrtního
oznámení si přečtete recept na
štrúdl. Třicet tři poučných i zábavných kapitol nás přesvědčí,
že Vídeň vlastně byla a je taková malá Praha…

Trochu jiná oslava Dne dětí

Jak myška snědla měsíc
Petr Horáček
Co se stane, když se malé
myšce splní přání a z nebe
spadne kousek voňavého měsíce? Myška si z něj ukousne.
Jak to ale dopadne? Bude měsíc

Každoročně pro děti pořádáme sportovní olympiádu ke Dni dětí, ale
letos jsme ji nahradili trochu jinou oslavou na naší školkové zahradě.
Vzhledem k menšímu počtu dětí se v zahradě vytvořilo několik herních
zastávek, ve kterých si děti mohly vyzkoušet různé dovednosti – hod
kroužkem na chobot slona, stavění pyramidy z kelímků, přiřazování
vlastností ke zvířatům, házení míčků do koše, přefukování míčku do kelímků s vodou, nalepování barevných balonků podle slovní instrukce,
chůze poslepu s hmatovou dopomocí. Na závěr na děti čekala sladká odměna schovaná v bludišti nebo bonbonkový strom. Děti si užily zábavu
také při zhotovování květinového náramku, který se všem velmi povedl,
byl nejen pěkný, ale i krásně voněl. Každé dítko odešlo domů i s malým
dárkem v podobě omalovánky, pastelek a pohádkových kartiček.
Mgr. Jiřina Jirmanová

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách města v sekci Volný
čas – Knihovna.
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BAMBINI CUP
V sobotu 27. 6. 2020 se uskutečnil ve Vilémovském fotbalovém areálu
1. ročník Bambini Cupu (věková kategorie do 6 let) za účasti celkem
devíti družstev fotbalových nadějí. Hrálo se systémem každý s každým
na třech vymezených hracích plochách se čtyřmi brankami, systémem 3
+ 0. Každý tým absolvoval 8 zápasů po deseti minutách. Maratón 36-ti
zápasů se odehrál během necelých tří hodin, a to za krásného slunečného počasí. Tohoto turnaje se zúčastnila i mladší přípravka „benjamínci“
FK Dolní Poustevna.
Na nově pořádaný turnaj na tomto herním systému jsme odjížděli
ve složení Míra Hamák, Tomáš Čácha (benjamínci v rámci přípravky),
s doplněním sestavy v rámci nedávného náboru o nové naděje - Kryštofa Marka, Míru Gruntoráda a Martina Steinbacha. Pro tyto tři nové
hráče se jednalo o první životní fotbalovou zkušenost.
Vítězem tohoto krásného turnaje se stali suverénní Medvídci z Varnsdorfu před FK Rumburk a třetí, bronzovou příčku, obsadili benjamínci
z FK Dolní Poustevna. Tyto celky obdržely, kromě tašek plných zajímavých věcí a sladkostí, také krásné poháry.
Trenérská pochvala a poklona patří všem našim benjamínkům, zvláště mě potěšila vůdčí role Míry Hamáka a Tomáše Čáchy, kteří musí tuto
roli v rámci mladší přípravky převzít pro nadcházející fotbalovou sezonu a být příkladem pro své mladší spoluhráče.
Osobně jako trenér jsem s tímto umístěním zásadně nepočítal, a proto
si ho více cením. O nastřílených 39 branek se postarali společně Míra
Hamák s Tomášem Čáchou.
Za mladší přípravku mohu dodat, že se již těšíme na 2. ročník Bambini Cupu v létě příštího roku opět ve Vilémovském fotbalovém areálu.
Podrobná zpráva a fotodokumentace z turnaje je zveřejněna na webových stránkách FK Dolní Poustevna (www.fk-dolnipoustevna.cz).
Trenér mladší přípravky FK Dolní Poustevna Zdeněk Hauser
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FK RUMBURK – FK D. POUSTEVNA,
SK VEL. ŠENOV 13 : 4
čtvrtek 11. 6. 2020 od 16.30 hod., 4. přátelské utkání starších žáků,
diváků:20, hrací doba: 3 x 25minut
Sestava: J. Hauser, R. Smělík, J. Liška, M. Ungr, L. Buryánek, Z. Formánek, T. Jírovský, V. Walter
Střídání (hokejově): M. Šolc, J. Kramer, J. Kalčík
Branky: J. Liška 1, Z. Formánek 2 (1 x PK), Buryánek 1
O tomto zápase se nebudu dlouze rozepisovat. Už při cestě na zápas
bylo na klucích vidět, že mají ze zápasu strach. Rumburk totiž není a asi
nebude naším oblíbeným soupeřem. Do zápasu jsme vstoupili velmi
ustrašeně, nechali jsme soupeře si na hřišti dělat, co se mu chce. Také
jsme mu v tom vydatně pomáhali. Každá naše přihrávka, každý odkop
míče, každý výhoz našeho brankáře, vždy neomylně našel soupeře, který tyto laciné chyby trestal dalšími a dalšími góly. Domácí též vynikali
větší rychlostí, agresivitou v boji o míč, snahou vybojovat zpět ztracený
míč, zkrátka ve všem. Naši hráči nedokázali za celý zápas na tyto silné
stránky soupeře, najít recept. Všude jsme byli až ti druzí. V tomto zápase
neměl svůj den ani náš brankář. Museli jsme ho střídat hráčem z pole
a tím jsme oslabili náš útok. Doufáme, že si všichni kluci z tohoto zápasu
a hlavně ze svého špatného výkonu vezmou ponaučení!!!
P. Kramer, J. Bareš, Z. Formánek

SMÍŠENÉ ČTYŘHRY
„A je dobojováno“. Za teplého počasí se v sobotu 13. 6. 2020 uskutečnil startovací turnaj ve smíšených čtyřhrách. Zúčastnilo se ho
celkem 10 párů. Páry byly rozlosovány do dvou skupin, kde z každé
skupiny postupovaly první dva páry do semifinále. Ostatní páry si
to pak rozdaly o celkové umístění v turnaji. Nakonec se z vítězství
radoval pár Alena Karpíśková a Dan Jarisch, který si v semifinále
poradil s párem Pavla Sklenářová a Pavel Kramer. Ve finále pak po
pěkném boji porazili pár Linda Vaníčková (mimochodem nejmladší
účastník turnaje 11 let) a Luděk Třešnák, kteří porazili v semifinále
pár Hanka Militká a Jaroslav Málek. Poděkování patří všem zúčastněným (hlavně našim novým členkám), kteří předvedli perfektní
výkon a jak jsem zaslechl, tak už se těší na turnaj další. Chtěl bych
poděkovat paní Mickové, která obstarala pěkné ceny a městu Dolní
Poustevna za podporu.
Celkové pořadí: 1. Alena Karpíšková, Dan Jarisch, 2. Linda Vaníčková, Luděk Třešňák, 3. Pavla Sklenářová, Pavel Kramer, 4. Hanka Militká,
Jarda Málek, 5. Zdeněk Švadlena, Zdena Micková, 6. Andrea Vaníčková,
Josef Křivonoska, 7. Hanka a Láďa Tesaříkovi, 8. Anička Stárková, Jirka
Kramer, 9. Helena Koželuhová, Milan Mitošinka, 10. Jitka Brýlová, Marek Bureš.
Marek Bureš

Pořadí hráčů zleva: Tomáš Čácha, Kryštof Marek, Miroslav Hamák, Miroslav
Gruntorád, Martin Steinbach.

STARšÍ ŽÁCI

SK PLASTON ŠLUKNOV - FK D. POUSTEVNA, SK VEL. ŠENOV 6 : 5
čtvrtek 4. 6. 2020 od 16.30 hod., 3. přátelské utkání starších žáků, diváků: 20, hrací doba: 3 x 25minut, rozhodčí: J. Bareš
Sestava: J. Hauser, J. Kramer, J. Liška, M. Ungr, L. Buryánek, Z. Formánek, T. Jírovský, V. Walter
Střídání (hokejově): M. Šolc, R. Smělík
Branky: J. Liška 1, Z. Formánek 2, M. Ungr 1, T. Jírovský 1
Škoda špatné 1. třetiny, ve které jsme soupeři umožnili vstřelit
4 branky – tím jsme si zápas prohráli. V dalších třetinách se hra
vyrovnala, ale skóre ne.

POZVÁNKA
Dne 22. 8. 2020 se uskuteční již 37. ročník o Pohár MěÚ Dolní Poustevna ve čtyřhrách mužů. Více informací naleznete na našem facebooku
- tenis Dolní Poustevna.
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Fotbalové novinky z činnosti přípravek FK
Dolní Poustevna
Byť nám nepříjemný Koronavirus předčasně ukončil jarní část sezony
ročníku 2019/2020, i přesto jsme nezaháleli, a po uvolnění opatření
koncem první poloviny měsíce května jsme se bez otálení pustili do
fotbalové přípravy mladší a starší přípravky. Tréninky jsme společně
odehráli na naší umělce i nově rekonstruované travnaté ploše v městském sportovním areálu. Fotbalová příprava probíhala ve standardním duchu, s cílem obnovit fyzickou kondici a „sundat“ nějaká ta
získaná kila navíc. To platilo nejen u fotbalových nadějí, ale i trenérů
mládežnických mužstev. Především travnatá plocha byla pro tréninky perfektně připravená, za což patří velká pochvala našemu správci,
panu Michalu Pavlovičovi, a jeho spolupomocníku Mirku Beňovi.
V průběhu tréninkové přípravy proběhl i doplňující nábor nových
nadějí do mladší přípravky ve dnech 16. 6. 2020 a 18. 6. 2020 (viz samostatná zpráva o náboru dětí). Poslední trénink přípravek se uskutečnil ve čtvrtek dne 25. 6.2020, který jsme ukončili společným fotografováním přípravek a předáním přihlášek na v pořadí již 3. ročník
příměstského fotbalového soustředění, které se uskuteční ve sportovním areálu Města Dolní Poustevna v termínu od 17. 8. 2020 do
21. 8. 2020. V rámci plánovaného soustředění musíme respektovat
uzavření sportovní haly z důvodu její kompletní rekonstrukce, avšak
i s touto situací si poradíme a sportovní soustředění „poustevenské“
fotbalové mládeže si plně užijeme.
K doplnění uvádíme, že zprávy o roční činnosti přípravek FK Dolní Poustevna za sezonu 2019/2020 budou součástí srpnového vydání
Poustevníka.
Trenéři přípravek FK Dolní Poustevna Zdeněk Hauser a Robert Holec
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V rámci provedeného náboru se stali novými členy mladší přípravky (noví benjamínkové) Kryštof Marek a Miroslav Gruntorád
z Dolní Poustevny, dále Martin Steinbach z Velkého Šenova a Kamil
Vrzák z Vilémova. Chlapcům přejeme do nového fotbalového života
mnoho úspěchů a stálý apetit do fotbalového umění.
Doplňuji, že další nábor nadějí proběhne v měsíci září, a vítáme
všechny zájemce o fotbalové umění a sportovní zábavu.
Trenér mladší přípravky FK Dolní Poustevna Zdeněk Hauser

Zleva Kryštof Marek, Miroslav Gruntorád a Kamil Vrzák.

MEMORIÁL 2020

Společné foto mladší a starší přípravky FK Dolní Poustevna.

Nábor nových hráčů
S ohledem na jednu z největších změn v rámci novodobé čtyřleté
historie mladší přípravky FK Dolní Poustevna, kdy z důvodu stanovených věkových hranic přípravek opouští mladší přípravku celkem
sedm aktivních hráčů a hráček přestupujících do starší přípravky,
bylo nezbytné pro doplnění kádru těch nejmladších provést nábor
fotbalových nadějí. Nábor nových nadějí do mladší přípravky
se uskutečnil v rámci tréninkové přípravy ve dnech 16. 6. 2020
a 18. 6. 2020. Sic nejsme s počtem dětí na úrovni Šluknova, Rumburku a Varnsdorfu, přesto mohu červnový nábor hodnotit jako úspěšný, i když popravdě řečeno jsem v duchu očekával větší zájem.

Motto turnaje: Bezpečnost silničního provozu.
MEMORIÁL 2020: Nohejbalový turnaj trojic - Fußball Tennis turnier. Pavel Kamberský, Jiří Široký, Aleš Bašta, Oliver Knoden - vzpomínka na kamarády, kteří si s námi bohužel už nezahrají.
Turnaj v nohejbalu trojic (Fußball Tennis turnier) 18. 7. 2020 na
přírodním antukovém kurtu v Beach clubu Marina bar Dolní Poustevna.
Akce léta 2020 se blíží. Letos poprvé po několikaleté přestávce už
v pátek spanilá jízda na Mýto, minisraz motorek v sobotu v Beach
club Marina bar Dolní Poustevna, hardrocková kapela Wolfs gang,
který nám zahraje od 19 hodin, celý den Dj Čápik, koktejlový bar.
Hraje se o originální medaile a poháry z keramické dílny Honzy
Krále.
Startovné 300 Kč za družstvo. Začátek v 10 hodin. Ředitel turnaje
pan Michal Pavlovič. Hlavní rozhodčí pan Miroslav Balák. Hraje
se podle oficiálních pravidel nohejbalu, ale hodně benevolentních.
Soupeři se mohou před zápasem dohodnout na drobné úpravě pravidel.
Turnaj pořádá hokejový klub Hc Kanci Dolní Poustevna ve spolupráci s městem Dolní Poustevna, Fajklubem a Beach clubem Marina
bar.
Vstupné 4€ nebo 100 korun - za to 50 % sleva u hlavního baru,
bazén a hřiště a ostatní atrakce zdarma. Děti, důchodci a postižení
mají vstup volný.
Mariňácký standard: bazén, pergola s bublinkovým relaxačním
bazénkem, gril, bar vodou chlazený, koktejlový bar, osvětlené pískové hřiště na plážový volejbal, antukový kurt na nohejbal, posilovna
a sauna, minikemp - možnost ubytování ve stanech.
Přihlášky na telefonu 602335299 nebo email: zdenekbasta@email.
cz nebo zde na Facebooku.
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