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Kaple prošly rekonstrukcí

Firma Jiří Štika opravuje dřevěnou zvonici na dolnopoustevneské kapli.
Hřbitovní kaple na Markétě a
v Dolní Poustevně září novotou.
O rekonstrukci těchto objektů,
které jsou ve správě majetku
města, se postarala firma Rudolf
Michaliga st. Kaple na Markétě se
dočkala opravy staré popraskané
podlahy pod oltářem. „Bylo
potřeba kompletně vybourat
původní betonovou podlahu,
položit vodotěsnou a tepelnou
izolaci, celkově vyztužit ocelovou
sítí, zabetonovat a dodělat
povrchové úpravy,“ uvedl
dolnopoustevenstký kronikář
Vilém Madunický.

Foto: Vilém Madunický
Zatímco v první kapli se
pracovalo na podlaze, druhá
kaple volala po rekonstrukci
vnitřního obvodového zdiva.
„Zde jsme osekali staré štukové
omítky do výše 1,5 metru, byly
poškozené vlivem špatné izolace.
Nahradily je nové sanační,“
vysvětlil Madunický. Kaple se
dočkala i nové výmalby. Další
firma (Jiří Štika) se pak postarala
o rekonstrukci zvonice, kdy nový
ochranný nátěr dostala dřevěná
konstrukce, vyrobily a
namontovaly se také nové
dřevěné žaluzie.

Tímto snímkem se vracíme k pátku 28. listopadu, kdy proběhlo
slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s kulturním
programem dětí z mateřské školy.
Foto Vilém

Vážení spoluobčané, přátelé...
Vánoční svátky a oslavy Silvestra a Nového roku jsou již minulostí, krásný, a tak trochu zpomalený čas
relativního klidu a rodinné pohody se pomalu mění v běžný životní rytmus a rok 2009 je reálnou skutečností.
Jen málo se již ohlížíme na rok minulý, který svou konečnou symbolickou 8, nebyl sice tak převratný jako
v jiných letech, ale pár zásadních změn přece jen přinesl.
„Učitelský dům“ vedle II. st. ZŠ se dočkal nových oken a nové zateplené fasády, po několika desítkách let
bylo konečně provedeno zcela nové oplocení hřbitova na Markétě, proběhla celková rekonstrukce přechodu
lávky přes koleje za nádražím, zahrady základní a mateřské školy se dočkaly zcela nového, moderního
zahradního vybavení, oslavili jsme společně 90. výročí povýšení Dolní Poustevny na město, byl vydán v
dějinách města první souhrnný „almanach“ o historii a navíc proběhly dvoje volby - do senátu a
zastupitelstva kraje.
Z pohledu města jsou výsledky těchto voleb poměrně komplikované. Zatímco senátorem za Děčínsko se
stal starosta pověřeného města Rumburku Ing. Sykáček, kde lze objektivně předpokládat možnost dobré
vzájemné spolupráce, do zastupitelstva kraje se z naší oblasti na významnější pozice prosadili pouze dva
zástupci, takže jejich úloha bude v dravém, krajském zastupitelstvu více než složitá.
V době kdy se město připravuje na zahájení velkých investičních akcí budeme však podporu těchto
nových politiků jistě potřebovat.
V průběhu letošního roku musíme totiž dokončit rekonstrukci evangelického kostelíku na „Centrum
setkávání“(dotace z ROP téměř 13 mil. Kč), v souladu s evropskou legislativou zahájit výstavbu
Kanalizace,ČOV a vodovodu v rozsahu 1. etapy (předpokládané celkové náklady více než 150 mil. Kč) a snad
konečně dlouho připravované odbahnění Karlínského rybníka (rozpočtové náklady cca 15 mil. Kč). Ve hře
zůstává rovněž přestavba bývalého učiliště na „Dům porozumění“, včetně částečné rekonstrukce budovy
Loutkového divadla a dílčí úpravy budovy MěÚ.
Jednotlivé akce budou však realizovány pouze v případě, že se městu podaří získat dotační prostředky,
které významně sníží jeho finanční spoluúčast.
S ohledem na současné informace, týkající se celosvětové finanční krize, která jak jistě všichni cítíme,
plíživě přichází i do naší republiky, mohou být některé naše záměry ve vazbě na státní rozpočet, objektivně
ohroženy. Přidáme-li k tomu nepěknou mnohdy nekulturní a nyní rozkolísanou politickou situaci v zemi,
nedá se říci, že jsme velcí optimisté. Někdy až hrůza na člověka přijde, když se například v centrálním tisku
objeví článek, s podtextem, že vrcholoví političtí intelektuálové, potřebují změnit voliče!!!
Ano, nikdo nám nedá nic zadarmo a my se musíme a budeme snažit čím dál víc, ale základní nosné (státní
- krajské) instituce musí mít nicméně jasno v prioritách, které chtějí obcím ale také všem občanům nabídnout,
aby celkový růst naší země nenabral obrácený směr.
Nechci končit pesimisticky, my jsme připraveni plnit požadavky Vás, našich spoluobčanů. Úřad je více
méně denně otevřen pro všechny, kteří s poctivým zájmem o město přicházejí a přicházet budou. Věřme, že
také stát najde odpovídající dělnou sebereflexi, která nám pomůže současnou tíživou dobu překonat.
Lidský potenciál k rozvoji města i státu zde určitě je, a tak nám všem přeji mnoho štěstí, pracovní úspěchy,
rodinnou pohodu a především pevné zdraví.
Ing. Miroslav Jemelka

Rekonstrukce vedení nízkého napětí odstartovala
Jak někteří z vás již
zaregistrovali společnost ČEZ
Distribuce, a. s. začala v Dolní
Poustevně provádět
rekonstrukci vrchního vedení
vodičů nízkého napětí.
Rekonstrukcí je zpravidla
dotčena výměna nevyhovujících
podpěrných bodů (sloupů) a
holé vodiče se nahrazují za
izolované v provedení AES.
Rumbuská firma Elstav JK s. r. o.
v průběhu prosince 2008
provedla v rámci subdodávky
prací pro ČEZ Distribuce, a. s.
rekonstrukci vedení nízkého
napětí v ulicích Hřbitovní a část
Lesní. Rekonstrukce vedení
nízkého napětí v uvedených
ulicích jsou součástí stavby
„Posílení sítě NN Dolní Poustevna
- II. etapa“ a pro její dokončení se
bude nahrazovat staré vedení
nízkého napětí v částech ulic
Vi l é m o v s k á , S o u b ě ž n á a
Sadová. Rekonstrukci se
nevyhne
ani samotná
transformátorová stanice
u
bývalé pily v ulici Čsl. armády a
v rámci zkapacitnění soustavy
bude postavena nová
trafostanice v ulici Sadová

směrem k zahrádkářské chatě.
Po dokončení II. etapy má
následovat rekonstrukce vedení
nízkého napětí v ulici pod
Viaduktem s názvem „Výměna
NN D. Poustevna„ a
rekonstrukce vrchního vedení
nízkého napětí v Horní
Poustevně z ulice Luční směrem
do ulice K Rybníku se
zakončením před odbočkou k
železniční zastávce s názvem
„Horní Poustevna stížnost 540“.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s.
pro plánovanou rekonstrukci
vedení nízkého napětí v oblasti
Horní Poustevna, Marketa a
Karlín zadala zpracování
projektové dokumentace s
názvem „DC-H. Poustevna reko.
DTS, NN 1. a 2. ETAPA“ s
předpokládanou rekonstrukcí v
roce 2009/ 2010.
Čerpáno z podkladů společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. pob. Děčín 4

Kino Národní dům - 16. ledna od 17.30 h - KOZÍ PŘÍBĚH - 3D animovaná komedie ČR
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Narodili se:
Kolonečná Barborka
Uhmann Erik

V lednu 2009 své životní
jubileum oslaví:
Karpíšková Alena 50 let
Havlíková Miluše 55 let
Kučera Miloš 60 let
Mouchová Lidmila 65 let
Ungerová Ingeborg 75 let
Kricnerová Hana 76 let
Bělová Jana 78 let
Záškodová Hana 78 let
Mráz Jaroslav 86 let

Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus do
dalších let.
Znovu 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 PP.

OMLUVA
Tímto bych se chtěla omluvit za
šotka v minulém čísle
Poustevnského Posla, který u dvou
textů způsobil, že chyběly konce
článků. Celé texty jsou již nyní k
dispozici na webových stránkách:
www.dolnipoustevna.cz
Alena Houšková

Czech POINT
Jak již víte od 1. února 2008 je
v plně v provozu na MÚ v Dolní
Poustevně systém Czech POINT
neboli Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál.
Po necelém roce provozu, lze
konstatovat, že občané si již
zvykli využívat tuto službu, což
dokazuje 240 vydaných
ověřených výpisů. Nejvíce
žádaný je Výpis z rejstříku
trestů, o který bylo požádáno v
devadesáti případech, dále
Výpis z katastru nemovitostí 84,
Obchodní rejstřík - 61 a
Živnostenský rejstřík
5. V
průběhu příštího ruku bude
umožněno i vydání výpisu z
centrální evidence bodového

Z prosincového života naší mateřské školky...
Prosinec je asi nejhezčím
měsícem ve školním roce. Přišel
Mikuláš s čertem, přinesli dětem
spoustu dobrůtek a ovoce.
M i k u l á š s k é n a d í l k y, k t e r á
proběhla 5. prosince v naší školce,
se zúčastnily i děti ze spřátelené
školky ze Saupsdorfu bály se i
těšily stejně jako naše děti. A aby
si dárky zasloužily, společně
Mikulášovi s čertem zazpívaly
písničky a přednesly několik
básniček.
Po celý měsíc měly děti
spoustu práce
vystřihovaly,
lepily a malovaly přáníčka,
čertíky, andílky, zvonečky,
rybičky, stromečky, betlémy pro
vánoční výzdobu mateřské školy i
pro vánoční výzdobu v ZŠ. Děti si
prohlédly i výrobky svých
starších kamarádů ve středu 17.
prosince. Výstava se dětem moc
líbila.
V pilné a radostné práci čas
rychle ubíhal a už tu byla 16.
prosince vánoční besídka s
krásným stromečkem a spoustou
nových hraček pod ním. Děti
napekly vanilkové rohlíčky, které
si i u stromečku snědly. A že byl
Ježíšek tak hodný, děti mu

zazpívaly a pěkně poděkovaly.
A ten samý den se děti se
svými rodiči a sourozenci sešly ve
školce na adventním večeru.
Děti předem pro tuto
příležitost „uvařily“ jednohubky.
A co jsme dělaly? No přece
vytvářely tu správnou vánoční
náladu. Rodiče si s
dětmi zahráli různé
h r y, n a u č i l y s e
vánoční koledu a
společně tvořily
d ro b n é v á n o č n í
ozdoby.
Součástí večera
b y l o
t a k é
vyhodnocení
s o u t ě ž e
o
n e j k r á s n ě j i
zabalený dárek.
Tento úkol rodiče
doma s dětmi
splnili na jedničku.
Sešlo se nám pod
p e ř i n o v ý m
stromečkem 16
o r i g i n á l n ě
zabalených dárků.
A protože nešlo
vybrat ten nejhezčí,
odnesli si odměnu

Jistě jste si všimli, že dnes již nedržíte v rukou a nečtete
Poustevenského Posla nýbrž Poustevníka. Po tomto názvu
toužila poustevenská radnice již delší čas, ale protože
Poustevník vycházel současně s naším Poslem jako školní
noviny na základní škole, tak to prostě nebylo možné. Nyní
již školní noviny nevycházejí, a proto se vedení radnice a
školy dohodlo na přenechání názvu.
Doufáme, že i
Poustevník si u vás získá oblibu.

Dostali jsme netradiční vánoční dárek!

PODĚKOVÁNÍ
Ve l m i d ě k u j i h a s i č ů m z a
záchranu mého pejska.
Eva Burgerová

Veřejné setkání
redakční rady:
Pondělí 19. ledna 2009
v 15.00 hodin
v zasedací místnosti, popř.
kanceláři starosty města,
MěÚ v Dolní Poustevně.
Srdečně vás zveme!
Redakční uzávěrka
lednového vydání je čtvrtek
22. ledna 2009.

Důležitá telefonní čísla
150

155

158

hasiči

záchranka

policie

pí. Holcové, pí. Krištofičové,
vietnamským tatínkům,
maminkám Javorovské, Křenové,
Vodrážkové, Hauserové.
Všem přejeme pohodové
vánoce a šťastný nový rok 2009!
Děti a učitelky z mateřské
školy.

Pokud se nezvedne počet výběrů,
můžeme opět přijít o bankomat
Dolní Poustevně hrozí, že možná
přijde o bankomat. Důvodem je
opět nedostatečný počet výběrů
v jednom měsíci. „Pro to, aby se
firmě vyplatilo v našem městě
b a n k o m a t p ro v o z o v a t , j e
potřeba přibližně sedm set
padesát výběrů za měsíc. Do
tohoto počtu nám jich zhruba
stovka chybí. Firma situaci
pečlivě monitoruje, a pokud se
počet výběrů nezvedne, hrozí, že
o bankomat přijdeme. To by,
myslím, byla ohromná škoda.

Nejbližší další je až ve
Šluknově,“ uvedl starosta města
Miroslav Jemelka.
Před časem tak Poustevna přišla
o bankomat České spořitelny.
Aby se jí provozování
bankomatu ve městě vyplatilo,
požadovala dva tisíce výběrů v
měsíci. Což v té době bylo asi o
osm set výběrů více, než
dokázali Dolnopoustevenští
uskutečnit. Současný bankomat
patří firmě Kingston Consulting,
s.r.o.

Krátce z Dolní Poustevny
Město Dolní Poustevna získalo od Krajského úřadu
Ústeckého kraje neinvestiční dotaci ve výši 60.900 Kč na
hospodaření v lesích, od úřadu práce 147.890 Kč na veřejně
prospěšné práce, od obce Lobendava neinvestiční náklady na
žáky ve výši 193.101 Kč.

Otevření sběrného dvora a místa
zpětného odběru:
10. ledna 2009
24. ledna 2009
Svoz zelených pytlů:
5. ledna 2009
19. ledna 2009

všechny, maminky i děti.
Děkujeme našim milým
sponzorům, kteří se podíleli na
spokojenosti a radosti dětí: pí. A.
a. J. Lahučké, Kuchařům za DVD
přehrávač, Bryndům a Tomkům
za stromeček, p. Učňovi za vysílač
k TV a za sladkosti a drobné dárky

Začátkem prosince připravili někteří občané našemu městu opravdu
netradiční dárek pod stromeček. Na hřbitově na Marketě odcizili z nově
zrekonstruovaného plotu, který byl postaven letos na jaře, vchodovou
branku v hodnotě 3.500,-Kč.
Ve druhém případě pak bylo odcizeno z vánočního stromu, který byl
postaven ve středu města, 13 kusů speciálních LED žárovek měnících
postupně barvy. Škoda na majetku činila rovněž 3.500,- Kč. Oba případy
krádeží byly předány OO Policie ve Velkém Šenově. Věříme, že pachatelé
budou dopadeni a potrestáni.
Foto: Vilém Madunický

Zahrada dolnopoustevenské mateřské školy se pyšní
novým zahradním nábytkem. Přispělo na něj Ministerstvo pro
místní rozvoj České republiky částkou 194.000 Kč. Nábytek je
certifikovaný a splňuje všechny bezpečnostní prvky.
Vzhledem k tomu, že před 1. lednem roku 2009 nebude
schválen rozpočet obce na rok 2009, jak ukládá zákon č.
250/2000 Sb. § 13, bude město v 1. čtvrtletí 2009 hospodařit v
tzv. rozpočtovém provizoriu. To vychází z výdajů i příjmů, které
mělo město k dispozici ve stejném období loňského roku. V
době platnosti rozpočtového provizoria nesmí být zahajovány
žádné nové investiční akce, jejich příprava však bude
pokračovat v plánovaném rozsahu. V období rozpočtového
provizoria obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující
provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hospodárnost a
efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Hradí
závazky vyplývající z již uzavřených smluv. Hospodaření
příspěvkových organizací se rovněž řídí rozpočtovým
provizoriem.

Sbírka přinesla peníze nemocným dětem
Během Sluníčkové sbírky,
která proběhla v pátek 28.
listopadu v rámci rozsvícení
vánočního stromu, byla
vybrána částka 2386 Kč.
Peníze jsme odeslali na konto
Nadace pro transplantaci
kostní dřeně.
Děkujeme všem, kteří přispěli,

i těm, kteří se na výrobě
sluníček podíleli.
Omlouváme se lidem, kteří
neměli příležitost sluníčko si
koupit, a slibujeme, že do
příštího roku vymyslíme lepší
organizaci sbírky tak, aby se
mohlo zapojit více lidí.
KŠK
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Nejsevernější solná jeskyně v České republice
Šluknovský výběžek se opět
může pyšnit dalším NEJ, tak jako
máme nejsevernější obec nebo
rozhlednu, tak máme i
nejsevernější solnou jeskyni „La
Stella Polare“. Název pochází z
italštiny a znamená „Severka“.
Jedná se o první solnou jeskyni
tohoto druhu v České republice,
podobnou takovou se mohou už
pyšnit jen ve španělském
Madridu, Polsku a Madˇarsku.
Je vidět, že nápady lidem u
nás nechybí, solná jeskyně byla
vybudována z objektu bývalé
trafostanice ve Šluknově, bylo
do ní navezeno 25 tun soli, ze
čtyř destinací, Polska, Nepálu,
Pákistánu a od Mrtvého moře.
Nosit sebou nemusíte nic, na
nohy vám obsluha jeskyně půjčí
návleky, proti prochladnutí
dostanete deku, podél stěn jsou
umístěna polohovací lehátka.
Stěnami prosvítá světlo, které se
na začátku procedury úplně
ztlumí, z neviditelných
reproduktorů zní relaxační
hudba a tiše šumí voda z

vodopádů.
A čím je pobyt v solné jeskyni
tak výjimečný?
Po několika pobytech
opravdu zjistíte, že sůl je nad
zlato. Vzduch je zde obohacen o
částice jódu, draslíku, sodíku,
vápníku, hořčíku, selenu, bromu
a železa, zlepšuje funkci sliznic a
výrazně zlepšuje buněčnou
imunitu. Doporučuje se 10-15
návštěv, z toho 5 sezení by se
mělo konat do deseti dnů, další
pak jednou až dvakrát týdně.
Pobyt je ideální pro
astmatiky, alergiky, lidi se
sníženou imunitou, nebo s
chronickým zánětem dutin,
chronickým zánětem průdušek,
onemocněním dýchacích cest,
dlouhodobě se opakujících
zánětech, ale i přepracované a
unavené manažery, či matky
malých dětí. Hořčík působí proti
stresu, chrání proti infarktu a
regeneruje organismus. Sodík a
draslík zase napomáhají při
látkové výměně, vápník
podporuje hojení ran, jod je

nezbytný pro správné fungování
štítné žlázy, brom je užitečný při
boji s lupenkou. Ti kdo by se
určitě měli poradit před první
návštěvou s lékařem, jsou lidé
trpící hyperfunkcí štítné žlázy,
nebo lidé trpící rakovinou.
Solnou jeskyni La Stella
Polare najdete ve Šluknově
směrem na Jiříkov, a hned za
základní školou, vlevo do
Tyršovy ulice. V Tyršově ulici
vás pak už navede ukazatel.
Během tzv. HAPPY HOURS,
které jsou od pondělí do pátku
vždy mezi 10 hod. a 14 hod.
dostanou návštěvníci solné
jeskyně vždy 30% slevu na
vstupném.
Pokud ještě nemáte pro vaše
blízké dárek k vánocům, solná
jeskyně nabízí permanentky na
6, 10 a 15 vstupů, ale i jiné
produkty a výrobky ze sole, jenž
zaručeně udělají radost pod
vánočním stromečkem.
Případné dotazy a rezervace
na telefonním čísle 739 919 567.

Osud našich spoluobčanů nám není lhostejný
Když se v květnu 2007
stěhoval pan Emil Hostovský z
naší ubytovny a převzal nad ním
opatrovnictví jeden náš
spoluobčan, nebyl nikdo z úřadu
na pochybách, že se mu bude
dařit dobře. Byl mu vyřízen
příspěvek na péči, aby jeho
opatrovník měl i jisté finanční
ohodnocení.
Během roku se situace
natolik změnila, že sociální
odbor Městského úřadu v
Rumburku po svých návštěvách
u pana Hostovského výplatu
dávek pozastavil, protože zjistil,
že péče mu poskytována není a
dala podnět sociální komisi MěÚ
Dolní Poustevna, aby se
případem začala zabývat.
V tuto dobu dostal i výpověď
z bytu, protože nebyl schopen se
sám o sebe postarat a
poskytovatel péče se o něj
nestaral. Sociální komise
vykonala návštěvu a zjistila, že
před nadcházející zimou není
možné, aby zde takto žil. Během
2 týdnů se podařilo paní
Lencové sehnat místo v Domově
důchodů v Jiříkově, zajistit
všechny potřebné formality k
jeho umístění. Jednou z
podmínek přijetí bylo složení
jistiny ve výši 10.000,- Kč, která
by sloužila ke krytí

zveřejňuje podmínky

VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
na obsazení 1 pracovního místa

údržba veřejné zeleně a správce
hřbitova v Dolní Poustevně
Pracovní náplň správce:
- udržování a otvírání kaple, márnice a jejího okolí (DP a
Marketa),
- sekání trávy, hrabání listí a celkový úklid hřbitova (DP a
Marketa),
- kopání hrobů a příprava kaple a všeho potřebného pro
pohřeb ve spolupráci s pohřební službou (DP a Marketa),
- odklízení sněhu a udržování schůdnosti chodníků,
- spolupráce s městem Dolní Poustevna na evidenci hrobů,
- letní a zimní údržba pozemků ve vlastnictví města,
- komplexní činnost na veřejné zeleni.
Kompletní podmínky si vyzvedněte v podatelně MěÚ Dolní
Poustevna u paní Kapustové.
Obálky odevzdejte do podatelny MěÚ do 19.01. 2009 do 14.00
hodin.
O výběru rozhodne určená komise a Zastupitelstvo města
Dolní Poustevna s konečnou platností a stanoví pořadí
nabídek.

Přejeme příjemné a radostné vánoční
i novoroční svátky a hodně zdraví
a spokojenosti v Novém roce 2009
všem pracovníkům, kteří v roce 2008
renovovali náš družstevní dům v ulici
U Letadla č. p. 377-9 v Dolní Poustevně.
Jedná se o pracovníky firem KM
NEZMAR s.r.o. Dolní Poustevna,
Vl.HOŤ - klempíř se synem z Velkého Šenova, TeleSat P.
Horáček Děčín a Karel Učeň (fa UČ-EL) Dolní Poustevna.
Děkujeme všem pracovníkům za dobře provedenou práci a
přejeme jim, aby i v dalších letech měli jen spokojené
zákazníky.
Za obyvatele družstevního domu ČS 7 SBDO Průkopník Varnsdorf
Antonín Tobiška - předseda ČS 7

Na okno nám ťuká dlask obecný

mimořádných výloh. Vzhledem
k tomu, že pan Hostovský touto
částkou nedisponoval, ZM
odsouhlasilo na svém
listopadovém zasedání
poskytnout tuto částku a ošetřit
jí příslušnou smlouvou.
Členky sociální komise
Lencová, Nedvědová a MUDr.
Steinbachová
připravily
„Emílka„ k jeho nástupu do
Domova důchodců a dne 6.
prosince 2008 ho pan Kohout z
odboru správy majetku a paní
Lencová převezli do Filipova, do
domova důchodců, který se teď
stane jeho novým domovem. A

věříme, že si zde prožije ještě pár
let spokojeného života, kde o něj
bude postaráno po všech
stránkách. Hned jeho přijetí bylo
pro něj velkým překvapením,
protože ho přivítala spousta
čertů, a andělů protože v
domově v tu chvíli probíhala
mikulášská nadílka.
Takže Emílku, přejeme Vám
hodně zdraví a ať jste v domově
spokojen, poděkování patří
sociální komisi a pracovníkům
Domova důchodců ve Filipově,
že nám vyšli vstříc.
Hana Lencová

Výrobu věnců si nenechalo ujít několik desítek lidí

Foto: Vilém Madunický

Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

V poslední listopadové
úterý, tedy 25. listopadu,
uspořádala Kulturně školská
komise v Dolní Poustevně v
Národním domě akci s
názvem „Příprava na
advent".
Kdo měl zájem, mohl si
zde
z připraveného
materiálu vyrobit adventní
věnce a svíce. Akci si
nenechalo ujít přibližně 30
občanů. Vzniklo zde mnoho
pěkných výrobků, které
udělaly radost na vánočním
stole či při jiném adventním
aranžma.
Kulturně školské komisi
patří velký dík za
uspořádání této zajímavé
akce.

Nastala
doba krmení
ptáčků a zajisté
j e v e l m i
zajímavý jeden
dlask obecný,
který zalétá k
nám na balkon
a doslova si
vždy zaklepe
na balkonové
d v e ř e a
dožaduje se
tak, aby bylo
do budky
nasypáno. Je
zajímavé, že tato "větší pěnkava ", do jejíž čeledě dlaska obecného
řadíme, je tak neobvykle krotký. Přitom je to pták spíše hlubokých
lesních porostů a je poměrně plachý. V našich lesích poslední léta již
hnízdí více, než tomu bývalo před 20 lety.
Ant. Tobiška

ŠLUKNOVSKÁ FARNOST
srdečně zve na

PROHLÍDKU BETLÉMŮ
v kostele sv. Václava ve Šluknově

od 25. 12 2008 do 1. 2. 2009
každou sobotu, neděli a o svátcích
od 13,30 do 15,30
a vždy po každé bohoslužbě.
Zároveň lze shlédnout výstavu betlémů na faře.

ZMĚNA VÝJEVŮ V KOSTELE PROBĚHNE
25. 12. - 5. 1 - Narození ježíše
6. 1. - 24. 1 - Klanění tří králů
25. 1. - 1. 2. - Útěk do Egypta
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KINO NÁRODNÍ DŮM
DOLNÍ
POUSTEVNA

16. ledna od 17:30
KOZÍ PŘÍBĚH
Pověsti staré Prahy
3D animovaná komedie ČR

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
Sobota 10.1. 18:30
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
- česká komedie, 100minut
Nová česká komedie o partě
mladých lidí, kterým životní šance
spadla přímo do klína.

Neděle 11.1. 15:00
O ČERVENÉ KARKULCE
- divadelní představení pro děti

Úterý 13.1. 18:30
DĚTI NOCI-OFKA
- české drama, 80 minut
Příběh holky, které se celkově ten
život vůbec nedaří. Je nešťastná,
nespokojená....

Středa 14.1. 18:30
MAX PAYNE
- akční krimi USA (nevhodný do
12 let), 100minut
Max je muž, který neuznává
pravidla hry, protože už nemá co
ztratit a zbavit New York špíny
mu dá sakra zabrat!

Čtvrtek 15.1. 18:30
QUANTUM OF SOLACE
- bondovka (nevh.do 12-ti let),
Agent 007, zrazen ženou, kterou
miloval, bojuje s nutkáním, aby ze
své poslední mise učinil osobní
misi.

Sobota 17.1. 16:00
MADAGASKAR 2.
- animovaná komedie

Sobota 17.1. 18:30
ANGLICKÉ JAHODY
- české drama (nevhodné do 12
let) 114minut
Film je osudovým příběhem
generací, jejichž sen o svobodě a
obyčejně šťastném životě byl
jednou srpnové noci násilně
přerván.

Úterý 20.1. 18:30
NESTYDA
- česká komedie (nevhodný do 15
let) 88 minut
Oskar opouští rodinu a najednou
je opilý svobodou, jeho život se
mění v divokou jízdu ztřeštěných
situací...

Středa 21.1. 18:30
RALLYE SMRTI
- Akční sci-fi thriller USA (do 15
let nevhodný), 105minut

Čtvrtek 22.1. 10:00 a 13:30
HRNEČKU VaŘ!
- pásmo pohádek pro děti

Sobota 24.1. 16:00
VALL-I
- animovaný rodinný film v
ČESKÉM ZNĚNÍ, 103 minut

Úterý 27.1. 16:00
KOZÍ PŘÍBĚH
- česká animovaná komedie,
80minut
Staré pražské legendy (o katu
Mydlářovi, stavba Karlova mostu,
chlupatý duch, vznik Orloje a
další pověsti) v prvním českém 3D
animovaném filmu.

Čtvrtek 29.1. 16:00
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
- rodinný dobrodružný film,
90minut. Byla jednou jedna malá
holčička, Terezka, a měla moc ráda
pohádku "O Červené Karkulce".

Sobota 31.1. 18:30
ŽENY
- komedie USA, 114minut
vtipná a jiskřící komedie o
současných ženách a síle ženského
přátelství.

Mikulášský turnaj
mladších žáků

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH
AKCÍ NA ROK 2009 - 1. pololetí
Leden
ČT 1.1.
PÁ 9.1.
PÁ 16.1.
PÁ 16.1.
SO 17.1.
PÁ 23.1.
PÁ 30.1.
SO 31.1.
SO 31.1.
x

Novoroční výšlap na Špičák od 13,00 hodin (KČT Dolní Poustevna)
Zimní radovánky pro děti ve městě Sebnitz od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Jazyková herna pro děti - němčina od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Promítání filmu „Kozí příběh“ od 17,30 (Kino Národní dům)
Fotbalový turnaj „STARÝCH GARD“ ve sportovní hale od 9,00 hodin (FK Dolní Poustevna)
Promítání pohádek od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Hudební odpoledne pro děti od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Střelecký závod ve střelbě na baterii „POLÁRNí LIŠKA“ na Čtverci (MS Jezevec)
„HOKEJOVÝ PLES“ od 20,00 hodin v Národním domě (HC Kanci + Fajn Club)
„BESEDA S CESTOVATELEM MIKYSKOU“ v Loutkovém divadle (KŠK (Kulturně školská komise)

+

+ Město D.P.)

Únor
PÁ 6.2.
PÁ 13.2.
PÁ 13.2.
SO 14.2.
PÁ 20.2.
PÁ 20.2.
PÁ 27.2.
PÁ 27.2.

Zimní radovánky od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Jazyková herna pro děti - němčina, od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
„SPORTOVNÍ MAŠKARNÍ PLES“ v Národním domě od 20.00 hodin (FK Dolní Poustevna)
„DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES“ v Národním domě od 14.00 hodin (KŠK + Město D.P.)
Promítání pohádek od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
„HASIČSKÝ PLES“ v Národním domě od 20,00 hodin (SDH Dolní Poustevna)
Kreativní odpoledne pro děti od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Promítání filmu „Quantum of Solace“ od 19,30 hodin (Kino Národní dům)

Březen
PÁ 6.3.
NE 8.3.
PÁ 13.3.
PÁ 13.3.
SO 14.3.
PÁ 20.3.
PÁ 27.3.
27.-28.3

Kulturní odpoledne pro děti od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Oslava MDŽ - Taneční odpoledne pro dospělé (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Jazyková herna pro děti - němčina, od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Promítání filmu v Národním domě (Kino Národní dům)
11. ročník turnaje „O pohár starosty“ - starší žáci (FK Dolní Poustevna)
„VÍTÁNÍ JARA“ v parku od 15,00 hodin (KŠK)
Tvořivé odpoledne pro celou rodinu od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Seminář o bilinguální výchově (Kinoclub Sebnitz D.P.)

Duben
PÁ 3.4.
PÁ 3.4.
PÁ 10.4.
PÁ 10.4.
PÁ 17.4.
SO 18.4.
PÁ 24.4.

Jazyková herna pro děti - němčina, od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
„NOC S ANDERSENEM“ (KŠK + ZŠ D.P.)
Tradice a zvyky v Čechách a v Německu o Velikonocích od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Promítání filmu v Národním domě (Kino Národní dům)
Promítání pohádek od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
„POCHOD ZA VODNÍKEM ČESÍLKEM“+ „DEN ZEMě“ (KŠK + MO ČRS)
Sportovní odpoledne pro děti - návštěva sportoviště v Sebnitz, od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz

PÁ 24.4.
SO 25.4.

Promítání filmu v Národním domě (Kino Národní dům)
Soutěž ve střelbě na asfaltové terče „TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV“ na Čtverci (MS Jezevec)

V sobotu 14.12.08 pořádal
fotbalový klub ve sportovní hale
m i k u l á š s k ý t u r n a j . Té t o
sportovní akce se zúčastnilo pět
klubů z okolí. Mužstva si zahráli
každý s každým jednou patnáct
minut. Naši mladí fotbalisté
podali pěkný výkon a obsadili
první místo. Jejich poslední
zápas s družstvem Modré, bylo
vlastně takové malé finále. Kluci
hráli zodpovědně, zápas vyhráli
a pojistili si tak zlato a hoši z
Modré se museli spokojit s
místem druhým. Za nimi na
třetím místě skončil Jiříkov,
čtvrtí byli fotbalisté z Boletic
nad Labem a páté děti z Lipové.
Vyhlášeni byli také nejlepší
jednotlivci, střelcem se stal
Poustevnenský Míša Pavlovič,
nejlepším hráčem byl vyhlášen
Jirka Rác z Modré a nejlépe
zachytal David Zupko Z Boletic.
Všechna družstva byla oceněna
taškami se sladkostmi, na které
přispěla firma Izopol pana
Dvořáka. Velký dík patří všem
organizátorům, panu Rudolfu
Učňovi, který turnaj odpískal a
také sponzorovi. Další akce
pořádaná FK bude 25.12.08
Vánoční turnaj příchozích a pak
následuje
17.1.2009 turnaj
starých gard.
Andrea Kramerová

D.P.)

Květen
4.5.-7.5.

„UKLIĎME SVĚT“ + „DĚTSTVÍ BEZ ÚRAZU“ (celý týden ) (KŠK + MS Jezevec + MS Skřivánčí vrch +
MS Vlčí prameny + SDH D.P.)

PÁ 8.5.
PÁ 15.5.
SO 16.5.
PÁ 22.5.
PÁ 22.5.
PÁ 29.5.
SO 30.5.

Jazyková herna pro děti - němčina, od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Promítání pohádek od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
33. ročník mezinárodního pochodu „SEVERNÍ STOPOU“ (KČT Dolní Poustevna + Město D.P.)
Taneční odpoledne pro děti od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Promítání filmu v Národním domě (Kino Národní dům)
Kreativní odpoledne pro děti od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
12. ročník „MEMORIÁLU RUDOLFA NOVOTNÉHO“ v hasičských útocích (SDH D.P. + Město

NE 31.5.
x

Výlet do Saského Švýcarska (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Jarní koncert (KŠK + ZŠ Dolní Poustevna)

Červen
PÁ 5.6.
SO 6.6.
11.6.-14.6.
PÁ 12.6.
PÁ 19.6.
PÁ 19.6.
PÁ 19.6.
SO 20.6.
NE 21.6.
PÁ 26.6.
SO 27.6.
x
x
x
x

Jazyková herna pro děti - němčina, od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
„DEN DĚTÍ“ na Čtverci (KŠK + Město Dolní Poustevna)
Dětská hasičská olympiáda na Čtverci (SDH D.P.)
Sportovní odpoledne pro děti od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
DOPOLEDNE „DEN MYSLIVOSTI“ pro děti na Čtverci (MS Skřivánčí vrch + ZŠ D.P.)
Tvořivé odpoledne pro celou rodinu od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
Promítání filmu v Národním domě (Kino Národní dům)
Fotbalový turnaj „STARÝCH GARD“ (FK D.P.)
Fotbalový turnaj „PŘÍPRAVKY“ (FK D.P.)
Promítání pohádek od 16,00 hodin (Kinoclub Sebnitz D.P.)
54. ročník turnaje o „POHÁR ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU“ (FK D.P.)
„ŠKOLNÍ AKADEMIE“ v Národním domě (ZŠ Dolní Poustevna)
„ŠKOLNÍ AKADEMIE“ (ZŠ G. Pelechové)
Turnaj ve smíšených čtyřhrách v tenise (Tenisový oddíl)
Volejbalový maraton (Volejbalový oddíl)

D.P.)

Město Dolní Poustevna si vyhrazuje možnost změny termínů pořádání kulturních a sportovních akcí.
-

Každou středu od 16,00 hodin probíhá setkání dětí a maminek v Baby clubu Krteček.
V průběhu celého roku pořádá tenisový oddíl dětské turnaje (termíny budou upřesňovány individuálně).
Páteční dětská odpolední setkání v Kinoclubu jsou určena především pro děti od 3 do 9 let.
Další plánované akce Kinoclub Sebnitz - D.P. bez termínů: rockové koncerty, fotbalové turnaje, letní
kempové vzdělávací pobyty pro mládež, kurzy českého a něm. jazyka pro dospělé.

FK Dolní Poustevna
připravuje:
17. 1. 09
Halový turnaj starých gard
13. 2. 09
Maškarní karneval
- bohatá tombola, příjemná
hudba a dobrá zábava. Pro
velký zájem o stoly na sále,
jsme připravili novinku, bude
možno zakoupit celý stůl
(devět vstupenek) za 1000,Kč v předprodeji od 1.2.09 na
poště u paní Kramerové.

x - termíny budou upřesňovány individuálně.

Krásné svátky vánoční, hezkou cestu půlnoční. Pod stromečkem velké rance,
na Silvestra pěkné tance. O půlnoci lehký krok a pak šťastný nový rok!
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redakce. Nepodepsané materiály připravila do vydání Alena Houšková. Toto číslo vyšlo 23. prosince 2008.

