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Práci hasičů komplikovaly mrazy
Největší požár za posledních
deset let překvapil první lednové úterý Dolní Poustevnu. Ve
večerních hodinách tu vzplanula střecha rodinného domu v
ulici Lobendavská. Jako první
na místo požáru dorazili dolnopoustevenští hasiči a už sedm
minut vyhlášení poplachu na
místě zahájili průzkum a hasební práce.
V průběhu noci se při likvidaci požáru vystřídalo na pade-

sát hasičů z pěti jednotek s osmi
cisternami. Zásah značně komplikoval silný mráz. V - 30 stupních Celsia docházelo k zamrzání čerpadel i dýchací techniky. Z
důvodu velkého zakouření v
půdním prostoru a velké spotřebě dýchací techniky bylo nutné
na místo události dovézt další
dýchací přístroje ze základen
Dolní Poustevna, Mikulášovice,
Šluknov. Při zásahu bylo spotřebováno přes 54.000 litrů vzdu-

chu v dýchacích přístrojích.
Požár se podařilo zlikvidovat po
5 hodinách. Při návratu cisterny
JSDH Velký Šenov na základnu
došlo k dopravní nehodě z důvodu technické závady na brzdách. Nehoda byla prošetřena
Policií ČR. Během zásahu nebyl
nikdo zraněn.
Velitel JSDHO
Dolní Poustevna

Rodina dostala náhradní ubytování
Protože je dům po požáru neobyvatelný, zajistilo město čtyřčlenné rodině okamžitě náhradní
ubytování. „Byt o velikosti 3+1 mají k dispozici po
přechodnou dobu zdarma. Zajistili jsme jim
základní nábytek, postele a rodina, která v bytě
bydlela před nimi, také mnoho zařízení přenechala,“ uvedl starosta města Miroslav Jemelka.
Ve městě se podle něj zvedla úžasná vlna solidarity. Vznikly dvě finanční sbírky. Lidé chodí

rodině pomáhat vyklízet nepořádek po požáru,
město zapůjčilo vysoušeče.
„Přístup místních mi udělal obrovskou radost.
Velkou pochvalu bych chtěl ale směrovat také k
našemu sboru hasičů. Na místo dorazili za pár
minut, likvidaci požáru jim ztěžovala zamrzlá technika. V mrazech strávili celou noc. Odvedli dobrou
práci,“ doplnil Jemelka.

Ubytovna má na půl roku nového provozovatele
Dolnopoustevenskou ubytovnu bude po šest následujících měsíců provozovat firma KM Nezmar.
Rozhodlo o tom městské zastupitelstvo po výběrovém řízení na
pronájem tohoto zařízení.

„Prozatím půjde jen o pronájem, po půl roce situaci vyhodnotíme a poté rozhodneme o případném odprodeji,“ uvedl starosta
Miroslav Jemelka. Ubytovna nabízí celkem sedmnáct pokojů +

jeden byt pro správce. V současné
době je obsazeno jen devět z nich.
Nový provozovatel musí
městu v případě potřeby městu
zaručit dva a tři volné pokoje.

! Líbil se vám letošní novoroční
ohňostroj?
! K 17. prosinci 2008 bylo na účtu
města Dolní Poustevna 8.242.000
korun. Rozpočet byl v příjmové
části plněn na 109%, v části výdajové na 82,63%.
! Na projekt „Bezpečně přes koleje“ získalo město dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši
210 tisíc korun. Dalším příjmem
byla dotace na vybavení pro sbor

dobrovolných hasičů ve výši
64.740 korun a 41,520 korun na
hospodaření v lesích. Úřad práce
pak poskytl příspěvek na veřejně
prospěšné práce více než 40 tisíc
korun.
! Město poskytlo Klubu českých
turistů odstraněnou krytinu ze
střechy budovy základní školy k
dalšímu využití.

Foto: Vilém Madunický

Prací pro město si budou moci dlouhodobě
nezaměstnaní díky novele zákona i přilepšit
1. ledna vstoupila v platnost novela zákona o pomoci v
hmotné nouzi, která by se měl
stát bičem na dlouhodobě nezaměstnané. Lidé, kteří pobírají
již více než půl roku dávky v
hmotné nouzi, budou muset
vykonávat dobrovolnické
práce pro obec.
„V našem městě se to v současné době týká šesti lidí. Už
máme jasno, jakou práci by tito
lidé měli vykonávat. Převážně
půjde o úklidové práce v obci,
zametání chodníků, odklízení
sněhu, sekání trávy, a tak dále.
Můžeme je ale zapůjčit i fir-

mám,“ vysvětlil starosta Miroslav Jemelka.
Prací pro město si mohou
nezaměstnaní dokonce přilepšit. Odpracuje-li člověk, který
žije z existenčního minima ve
výši 2020 korun, pro město alespoň 20 hodin týdně, dostane
na dávkách zhruba o tisíc
korun navíc. Pokud odpracuje
alespoň 30 hodin, vydělá
dokonce 3670 korun.
Kdo
práci pro město odmítne, nedostane po tři měsíce dávky žádné.

Plastiky z posledního dřevařského sympozia už mají svá místa

U Letadla

Lesní

Nad Údolím

V průběhu měsíce prosince využili pracovníci poustevenského městského úřadu příznivého počasí k zabetonování všech 6 dřevěných soch, které vytesali studenti na zářijovém dřevařském sympoziu.
Sochy byly rozmístěny v ulicích Dolní Poustevny, které si studenti vybrali jako motiv svého výtvarného díla. Na výstavbě a rozmístění se podílely také firmy: KM Nezmar - Petr Kalčík, Martin
Kuchař a autodoprava Stap Vilémov. Plastika s názvem “U Letedla je umístěna na loučce před první bytovkou. Socha s názvem ulice “Lesní” našla místo téměř na konci ulice vlevo od domu pana
Schmalze st. Poslední z trojice zobrazených “Nad Údolím” byla osazena mezi domy pana Marcela Englera a paní Andrey Kramerové. Pokračování na str. 4...
Foto: Vilém Madunický
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Narodily se:
Klárka Kučová
jako první občánek Dolní Poustevny
V roce 2009

Anežka Mrkvičková

V únoru 2009 své životní
jubileum oslaví:
Štěpánek Michal 55 let
Englerová Vlasta 60 let
Růžička Milan 60 let
Burgerová Eva 60 let
Chromovská Renata 65 let
Galbavý Miroslav 65 let
Dittrichová Monika 70 let
Bláhová Jarmila 79 let
Ing. Pfeffer Vilém 79 let
Pjetaš Beno 81 let
Piskora Herbert 86 let
Klementová Emma 88 let
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Nové auto musí hasiči ještě upravit
Současný vozový park
dolnopoustevenských hasičů se
dočkal omlazení. Omladil ho
nový vůz značky Renaul Master,
s jehož koupí pomohla poustevenská radnice.
„Průměrný věk našich hasičských vozidel je pětatřicet let. S
tak starou technikou samozřejmě přicházejí problémy. Například avie s cisternou nedávno
neprošly technickou kontrolou.
Zahájili jsme proto jednání s

hasičským sborem v Děčíně o
možnosti dodání mladší techniky a zároveň našim hasičům
zakoupili výše zmíněný nový
vůz,“ vysvětlil starosta Miroslav
Jemelka.
Nové auto budou hasiči
využívat na převoz posádky a
vybavení na zásah. Aby mohl
být vůz zařazen do integrovaného záchranného systému, bude
nutné ho nejprve upravit.
„Veškeré tyto práce si naši hasiči

udělají sami. Čekají je úpravy
vnitřního prostoru, ale i doladění vnější prvků, osvětlení,
majáků, sirén a tak dále,“
doplnil starosta.
Zařazením vozidla do systému je možné čerpat nejrůznější
výhody. Jednou z nich je například úleva z platby pojištění.
Renault Master je až pro devět
lidí a přišel na 260 tisíc korun.
Radnice hasičům o tuto částku
sníží rozpočet pro tento rok.

Bylinkovou zahrádku chrání dřevěný plot

Kredbová Marie 88 let
Gregus Ján 61 let

3. Registr účastníků
provozu MA ISOH

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.

(ne Dolní Poustevna)

Od 1. Ledna 2009 autorizují
vybraná kontaktní místa Czech
POINT kontaktní osoby o
oprávnění k přístupu do MA
ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“) za účelem podání
agendy nebo její kontroly. Cena
výpisu 1 strana 100,- Kč, další
50,- Kč.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tímto pracovníkům
Městského úřadu v Dolní Poustevně
za poskytnutí pomoci v souvislosti s
úmrtím našeho otce pana Jana Greguse.
Synové Jan a Luboš s rodinami

POZNAMENEJTE SI
Firma Jiří Štika v prosinci loňského roku zhotovila v mateřské školce ochranný dřevěný plot v nové bylinkové
zahrádce.
Foto: Vilém Madunický

Další zachráněný objekt v Dolní Poustevně

Termíny veřejných zasedání
Městského zastupitelstva
Dolní Poustevna pro rok 2009

I. pololetí
(poslední středa v měsíci)
25. února
25. března
29. dubna
27. května
24. června

INZERCE
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské. Též mince, pohledy, známky i celé sbírky. Rychlé a slušné jednání. Tel.: 606 388 495 nebo 607 662
178.
*

II. pololetí
19. srpna
23. září
21. října
25. listopadu
16. Prosince

RUMBURKVET
veterinární ordinace
MVDr. Rastislav Schnierer
Šluknovská 9, 408 01 Rumburk
www.rumburkvet.cz

Veřejná zasedání MěZ se konají
vždy ve středu od 17.30 hodin
v zasedací místnosti městského
úřadu (pokud nebude dohodou
stanoveno jinak).

Nabízíme RTG vyšetření, USG vyšetření,
EKG, zubní ultrazvuk, inhalační anestezii.

Po - Pá 9.00 - 12.00 15.00 - 18.00
So
9.00 - 11.00
Veřejné setkání redakční rady:
Pondělí 16. února 2009
v 15.00 hodin
v zasedací místnosti, popř.
kanceláři starosty města, MěÚ v
Dolní Poustevně.

Dne 1. Ledna nabyla v účinnost
novela zákona č. 361/2000 Sb.
(zákon o silničním provozu). Na
základě této novely lze zažádat
o Výpis bodového hodnocení
osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního
místa Czech POINT. K žádosti je
potřebné mít u sebe 2 doklady
občanský a řidičský průkaz.
Cena výpisu 1 strana 100,- Kč,
další 50,- Kč.

Zažádat lze i o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
z Informačního systému o veřejných zakázkách. K získání je
potřebné znát identifikační číslo
(IČ) dodavatele. Cena výpisu 1
strana 100,- Kč, další 50,- Kč.

Navždy nás opustili:

Svoz zelených pytlů:
2. února 2009
16. Února 2009

1. Výpis bodového
hodnocení osoby

2. Seznam kvalifikovaných
dodavatelů

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

Otevření sběrného dvora a místa
zpětného odběru:
7. února 2009
21. února 2009

Od ledna novinky
v Czech POINTu

Občané si jistě všimli , že ve druhé polovině roku 2008 proběhla rozsáhlá rekonstrukce domu čp.423 vedle
ZDŠ (objekt bývalé pekárny). Jen pro upřesnění uvádíme základní informace: novým majitelem objektu je
Ing. Ladislav Brada ze Šluknova. Rekonstrukci prováděla firma Wakos z Rumburka. Stavební úpravy se týkaly nástavby a přístavby objektu včetně zpevněných ploch okolo na změnu užívání ,,Lékarna a dva přilehlé
byty”. Začátkem ledna 2009 byla již provozovna otevřena . Foto i text: Vilém Madunický

Krizová telefonní linka
k šikaně pro učitele,
žáky a jejich rodiče:

tel.: 286 881 059

Srdečně vás zveme!
Redakční uzávěrka lednového
vydání je pátek 20. února 2009.

NADACE PRO
TRANSPLANTACE
KOSTNÍ DŘENĚ
Každá koruna dá někomu naději.
Děkujeme.
Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru

DMS KOSTNIDREN
na číslo 87777
Cena SMS je 30,- Kč, nadace obdrží 27,- Kč
www.kostnidren.cz

Z redakční pošty: Poklona tvůrcům jubilejní výstavy o Poustevně
U příležitosti oslav 90 let
povýšení Dolní Poustevny na
město jsem s velkým zájmem
zhlédl ve sportovní hale výstavu
vystihující historii mého rodiště.
Tak velké množství nashromážděného a většinou velice cenného materiálu se nedalo vstřebat
při jedné návštěvě. Přiznám se,
že jsem neodolal čtyřikrát a
nebyl jsem sám, komu to jednou
nestačilo. Přitom mě napadlo, že
jsme asi poslední generace, která
může uchovat a zviditelnit ty nejstarší vzpomínky na Poustevnu.
Mezi lidmi stále ještě kolují vzác-

né relikvie. Mnozí starší si to
třeba ani neuvědomují a jednou
tyto unikáty skončí v kontejnerech s tříděným odpadem. O to
víc mě potěšila informace z úst
nejpovolanějších, když mě starosta pan Jemelka seznámil s
úmyslem vybudovat jakési
muzeum monitorující život v
Dolní Poustevně.
Myslím si ale, že by se mělo
přistoupit od slov k činům, než
bude pozdě a nebude čím se
chlubit. Bude-li vytvořen jakýsi
depositář pro tyto účely, rád
několika předměty nebo doku-

menty přispěji.
Cítím na tomto místě povinnost poděkovat autorům loňské
výstavy, která doslova nadchla
nejen místní. O to víc jsem zklamán knihou o Poustevně, kterou
jsem si na výstavě zakoupil. Sni
zdaleka nesplnila mé očekávání.
V čem? To je otázka hlubšího rozboru. V podstatě lze ale říci, že
ve všem. V náplni, textu, ve fotografiích, v grafické úpravě.
Nevím, proč ji vyplodili lidé,
kteří nemají k Poustevně vůbec
žádný vztah a přitom byli opomenuti znalci místních poměrů

a v těchto věcech šikovní nadšenci jako jsou bratři Leksové,
manželé Královi, kronikáři
Vilda Madunický a pan Kořínek.
Určitě jsou i další, kteří by rádi
přispěli ze svých zdrojů. Výše
jmenovaní prokázali svůj um a
kladný vztah k Poustevně i při
přípravě jubilejní výstavy. Jsem
přesvědčen, že z jejich „dílny“
by vypadlo dílo daleko lepší a
dovolím si tvrdit, že i za daleko
nižších finančních nákladů.
Poustevenský rodák a patriot
Petr Horák
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Fotovoltaická elektrárna - ano či ne?

Baby club Krteček v novém

Fotovoltaickou elektrárnu
ano, či ne. Tak touto otázkou se
nyní zabývají dolnopoustevenští zastupitelé. Mají za sebou prezentaci již dvou firem majících
zájem o vybudování takového
zařízení na pozemcích města a
prozatím si nechávají čas na rozmyšlenou. „Sbíráme první kontakty, informace a prozatím
nejsme zásadně proti. Mohl by
to být další zdroj, který by přinesl peníze do městské pokladny
navíc spojený s ekologií. Možná
by lidem v obci přinesl i nějakou
pracovní příležitost. Zatím je ale
brzy na nějaké závěry, musíme
si celou věc pořádně promyslet a
zvážit všechny okolnosti,“
uvedl poustevenský starosta
Miroslav Jemelka.
Radnice seznámila zástupce
firmy se dvěma pozemky, které
by mohla pro výstavbu fotovoltaických elektráren nabídnout. Oba jsou vhodné. „Zatím
nevím, zda bychom pozemky
jen pronajali nebo prodali. Jde o
louky, které jsou dlouhodobě
nevyužívané. Pokud bychom se
rozhodli pro pronájem, firma

Naše mateřské centrum Krteček se od nového roku přesunulo do prostor městské turistické
ubytovny(bývalé učiliště),kde
působíme každý čtvrtek od
16.00 hodin.
Posláním našeho sdružení je
vytváření společenských kontaktů matek na mateřské dovolené a tvorba sociálních vazeb
nejmenších dětí v dětském

kolektivu. Zde pořádáme každý
týden integrovanou hernu s
doprovodným programem.
Bližší informace jsou k dispozici na www.babyclubkrtecek.unas.cz, nebo na tel. č.
608646383.
Rády mezi námi přivítáme
nové rodiče s malými dětmi a
těšíme se na spousty veselých
zážitků.

Kinoklub děkuje za přízeň a zve
vás na další společné akce

žádá o dlouhodobý alespoň dvacetiletý závazek,“ vysvětlil starosta.
Investice do takových zdrojů
jsou dotované státem. „Jen osm
procent energií prozatím vzniká
z obnovitelných zdrojů, proto je
tendence tento trend podporovat,“ dodal Jemelka.
Podobnou otázku řešili v
nedávné době také na radnici v
České Kamenici. V Kerharticích,

části České Kamenice, by měly
solární panely zabrat plochu asi
pětadvaceti tisíc metrů čtverečných v místech bývalého kravína. To se ale nelíbí lidem, kteří v
Kerharticích žijí a tak chtějí
výstavbě stůj co stůj zabránit.
Nemají nic ani tak proti samotné
elektrárně, ale spíš proti faktu,
že by měla stát na území chráněné krajinné oblasti.

O fotovoltaických elektrárnách...
Na volné ploše může být taková elektrárna vzhledem k výkupním cenám pro obce
dlouhodobou, ale zajímavou investicí. Výnosy z vyrobené elektřiny mohou především menším
městům a obcím zajistit stálý přísun finančních prostředků.
Pozemek, na kterém je fotovoltaický systém vybudován, neztrácí svou hodnotu a může být
využíván například pro pěstování biomasy či jako pastvina pro zvířata.
Fotovoltaický systém je po desítkách let demontovatelný a půda může být nadále využita.
Čtvereční metr panelů vyprodukuje za rok tolik energie, která se údajně rovná spálení
zhruba 250 kilogramů uhlí.
Uspoří také 750 tun oxidu uhličitého za rok, který by se provozem jiné elektrárny
Dostal do ovzduší.
Fotovoltaika není hlučná a nemá žádný negativní vliv na okolí a životní prostředí. Veškeré
použité materiály jsou recyklovatelné.

KINOclub Sebnitz Dolní Poustevna Vám děkuje za spolupráci
a přízeň v roce 2008. Všem čtenářům Poustevenského Posla,
všem našim příznivcům,
návštěvníkům, mnoha obětavým spoluorganizátorům,
milým přátelům, zástupcům
města Dolní Poustevna i našim
sponzorům přejeme upřímně
hodně zdraví, štěstí, pohody,
úspěchů a radosti v roce 2009!!!
Právě díky Vám, Vaší iniciativě a
podpoře se nám v loňském roce
podařilo uskutečnit velké množství prima akcí! Máme velkou

radost a těšíme se i nadále na spolupráci s Vámi!
V únoru Vás srdečně zveme na
páteční česko německá odpoledne pro rodiny s dětmi, sraz
bude každý pátek v 16.00 hodin
u Kinoclubu a dle programu
poté půjdeme společně do Sebnitz, nebo Vám nabídneme program v sálu Kinoclubu. Podrobný rozpis naleznete v kulturním
kalendáři města, informace k
jazykovým kurzům němčiny
pro dospělé a děti na tel. č. 606 64
42 70.
(mb)

Z nultého čísla našeho zpravodaje...
Vzpomenete si, jak vypadal Poustevenský Posel , když v lednu v
roce 1997 sedm vyšlo jeho nulté číslo? A co se v něm psalo? Například o tom, že proběhl svoz nebezpečného odpadu a jeho výsledek
velmi překvapil. Zúčastnilo se ho tehdy 18 občanů, kteří odvezli 5 kg
starých a prošlých léků, 5 kg kapalných chemikálií, 185 kg chemikálií
tuhých a to včetně obalů a barev, 40 kusů zářivek, 105 kusů autobaterií, 40 kg motorových olejů, 5 starých televizorů a 2 lednice.
Nebo také o tom, že je v plném proudu příprava výstavby celkem
dvanácti bytů sociálního charakteru v hornopoustevenském objektu
č. p. 104, které budou určeny zejména pro chronické neplatiče nájemného, sociálně slabé a sociálně nepřizpůsobivé občany. V té tobě evidoval obecní úřad celkem 13 lidí, kteří dlužili víc jak pět tisíc korun
na nájemném. Rekordním dlužníkem byl člověk, který dlužil necelých jednadvacetitisíc korun.

Pomáháte recyklovat? Chráníte životní prostředí a suroviny!
Co se dál děje s vyřazeným
spotřebičem
Průměrná česká domácnost
používá šestnáct různých druhů
elektrospotřebičů
od nejvíce
rozšířených praček, ledniček a
televizí až po zatím méně
obvyklé myčky na nádobí. Co
dělat, když některý z nich
doslouží, nebo se jej rozhodnete
vyměnit za novější, výkonnější a
úspornější?
Podle provedených průzkumů se ukazuje, že 14 % občanů, kteří vyřadili nějaký elektrospotřebič, ho odvezlo do sběrného dvora, 6 % jej odevzdalo u
prodejce při koupi nového přístroje; zhruba 15 % občanů ale
hází vysloužilá elektrozařízení
do popelnice a 12 % je skladuje
doma.
Někdo také prodá vysloužilý spotřebič do bazaru či prostřednictvím inzerátu, další jej
odveze na chatu nebo chalupu a
tam používá dál.
Z výsledků výzkumu je dále
patrné, že zatímco v roce 2006
obyvatelé považovali své znalosti, jak s vysloužilými elektrospotřebiči nakládat, za nedostatečné, v roce 2008 již 68% obyvatel pokládá své znalosti za dobré, pouze 11 % připustilo, že o
tom neví vůbec nic.
Nejlepší odpad: ten, který
nevznikne
Ještě menší je pak povědomí

o tom, jak se s odevzdaným
vysloužilým spotřebičem nakládá dál. Pravda, to už není věc
spotřebitele, ale kolektivního
systému zajišťujícího zpětný
odběr, oddělený sběr, recyklaci a
materiálové využití odpadu z
nich a zpracovatelských firem.
Přesto je ale dobré vědět, že
základní myšlenka moderního
odpadového zákonodárství v
celé Evropě zní: Nejlepší odpad
je ten, který vůbec nevznikne.
Proto kromě kvót na množství vysloužilých elektrospotřebičů, které musí každý členský
stát EU vybrat ročně na každého
obyvatele, existují i kvóty na
množství druhotných surovin
získaných z nich k dalšímu využití. Na skládkách nebo ve spalovnách smí skončit vlastně jen
nepatrné množství celkového
objemu těchto zařízení.
Zároveň obsahují spotřebiče
staršího data výroby některé
nebezpečné látky, se kterými
umějí nakládat jen zkušení a
vysoce specializovaní zpracovatelé.
Pečlivý výběr zpracovatelů
ELEKTROWIN a. s., proto
jako provozovatel kolektivního
systému pravidelně vypisuje
výběrové řízení, v němž oslovuje společnosti provozující technologie na zpracování elektroodpadů.
Účelem řízení je vždy vybrat

technologie na nejvyšší dostupné úrovni s nejmenšími dopady
na zdraví lidí a životní prostředí.
Dalším důležitým aspektem
je dosažení takové výtěžnosti
využitelných materiálů ze zpracování zpětně odebraných elektrozařízení, aby bylo možné

dosáhnout kvót stanovených
zákonem o odpadech.
Rovněž výrobce elektrozařízení je podle zákona povinen
poskytnout zpracovatelům elektroodpadu veškeré informace,
které jsou nutné k jeho zpracování, především údaje o obsaže-

ných nebezpečných látkách,
možnostech opětovného použití
elektrozařízení a materiálového
využití elektroodpadu, případně způsobu jejich odstranění.
Elektrowin a. s.

Lednice se nejdřív odborně zbaví
nebezpečných freonů a olejů a pak putují
do zařízení, které oddělí kov a plasty k
dalšímu využití.
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KINO NÁRODNÍ DŮM
DOLNÍ
POUSTEVNA

27. února od 19:30
QUANTUM OF SOLACE
bondovka
nevhodné pro děti do 12 let, české titulky

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
Neděle 8. 2. 15.00 h
ČERVENÁ KARKULKA
divadelní představení

Úterý 10. 2. 18.30 h
HLÍDAČ Č. 47
Český thriller
(do 15 let nevhodný)

Středa 11. 2. 18.30 h
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
MATURITNÍ ROČNÍK
hudební komedie USA
V ČESKÉM ZNĚNÍ

Sobota 14. 2. 18.30 h
UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
erotické drama USA
do 15 let nevhodný
Úterý 17. 2. 18.30 h
SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH
česká komedie

Čtvrtek 19. 2. 10.00 a 13.30 h
KAMARÁD KRTEČEK
pásmo pohádek pro děti

Sobota 21. 2. 16.00 h
MADAGASKAR 2.
animovaná komedie

Sobota 21. 2. 18.30 h
ČESKÁ RAPUBLIKA
český dokument
do 15 let nevhodný

Úterý 24. 2. 18.30 h
DEN, KDY SE ZASTAVILA
ZEMĚ
sci-fi USA
do 15 let nevhodný

Středa 25. 2. 18.30 h
MAMMA MIA!
Hudební komedie VB/USA

Sobota 28. 2. 18.30 h
AUSTRÁLIE
válečné drama USA/Austrálie

ÚNOROVÉ AKCE
V DOLNÍ POUSTEVNĚ
6. 2. od 16.00 h
Zimní radovánky
Kinoclub Sebnitz D. P.
13. 2. od 16.00 h
Jazyková herna pro děti
- němčina
Kinoclub Sebnitz D. P.

Luděk Třešňák mistrem republiky pro rok 2008
S Luďkem Třešňákem se
známe dlouho. Tak dlouho, že
jsem si musel pro oživení vzpomínek vzít na pomoc kroniku
vilémovských leteckých modelářů. Pokud dovolíte, ocitoval
bych z ní několik řádků:
O prázdninách roku 1996
jsme přerušili svoji činnost a rozjeli se do všech koutů naší země.
Abych si ukrátil svoji dlouhou
chvíli a nevyšel ze cviku, chodil
jsem trénovat na pole za vesnicí.
Jedno odpoledne mě z povzdálí
sledoval hubený nenápadný
kluk. Nabídl jsem mu, ať si to
zkusí. Po chvíli zdráhání model
přijal a já s údivem zjistil, že mu
to jde lépe, jak mně. Při odchodu
domů jsem mu samozřejmě nabídl členství v našem klubu a on
bez váhání přijal. Teprve v této
chvíli jsem se dozvěděl, že se
jedná o Luďka Třešňáka, mezi
kamarády zvaného Lůďa. Modelář tělem i duší, přírodní talent
na všechny druhy sportů, obětavý kamarád.
Potud kronika. Vstupem
Luďka do klubu začalo šťastné
období plné sportovních úspěchů, které vlastně trvá dodnes.
Luděk s námi strávil několik let,
během kterých se z LMK - Vilémov stal silný a soupeři uznávaný klub. S přibývajícím věkem
sice dostávala více prostoru
druhá jeho vášeň, kterou je fotbal, pak přišla vojna, rodina a
my se na určitý čas rozloučili.
Ale nikdy jsme nepochybovali o
tom, že se Luděk mezi nás vrátí.
Mezitím jsme s ostatními členy
klubu získali řadu ocenění. Naši
modeláři zvítězili na mnoha velkých soutěžích a ve vybraných
kategoriích pravidelně obsazovali horní příčky republikových
žebříčků. Naším jediným nesplněným přáním zůstávalo umístění na stupních vítězů republikových přeborů. Často se naši
svěřenci umístili v první desítce
pořadí, což je samo o sobě velký
úspěch, ale „bedna“ nám stále

unikala. Toto přání začalo dostávat konkrétní obrysy zhruba
před dvěma lety, kdy Luděk
ohlásil svůj návrat k leteckému
modelářství. První sezóna byla
zkušební. Luděk se nejprve
seznamoval se změnami, které
se v modelařině za dobu jeho
absence udály a urychleně vybavoval svůj „letecký park“ novými soutěžními speciály.
Pro vysvětlení musím nyní
poněkud odbočit. Modelařina se
trochu podobá atletice. Stejně
jako atleti, soutěží i letečtí modeláři ve spoustě kategorií. Luděk
si oblíbil kategorii házecích
kluzáků, kterou bych přirovnal
nejspíš k hodu oštěpem. Házecí
kluzáky jsou modely zdánlivě
jednoduché, ve skutečnosti, ale
dost složité na seřízení a nesmírně fyzicky náročné. Ve větrném
počasí ti nejlepší modeláři mají
po skončení soutěže v nohách
deset i více kilometrů.

Ale zpět k Luďkovi. Od
letošního jara byl v plné síle.
Bylo jen málo soutěží, které
nevyhrál. A tak jsme s kolegy,
začali opatrně oživovat svůj
dávný sen o úspěchu našeho
modeláře na mistrovství České
republiky. To se letos konalo 14.
září na letišti v Mladé Boleslavi.
Přes všechna očekávání jsme na
letiště přijížděli s pokorou a opatrným přáním umístit se do pátého místa. Přece jen se jedná o
mezi modeláři nejrozšířenější
kategorii a navíc jsme národ
Železných a Špotákových. Šanci
na úspěch mělo minimálně pětadvacet dalších modelářů z celé
ČR. Tentokrát ale bylo vše jasné
už od začátku. Výkon Luďka byl
suverénní. Jeden maximální čas
střídal druhý. Nejprve jsme opatrně přehodnotili Luďkovy
šance z pátého místa na stupně
vítězů, dvě kola před koncem
jsme začali snít i o místě nejvyš-

ším a náš sen se po skončení soutěže vyplnil. Navečer byl Luděk
Třešňák vyhlášen mistrem
České republiky pro rok 2008 v
kategorii házecích kluzáků.
Celý soutěžní den byla tak
veliká zima, že jsme při vyhlašování výsledků utrousili i nějakou tu slzičku. A nebo, že by to
bylo dojetím nad tím po dvaceti
pěti letech existence klubu splněného snu? Každopádně Luďkovi za jeho výkon děkujeme a
přejeme hodně dalších úspěchů
v roce 2009.

Za LMK - Vilémov
Zdeněk Hykš

Plastiky ze dřevařského sympozia už mají svá místa... pokračování
První snímek ukazuje pohled do ulice “Jakamado". Socha je umístěna naproti domu pana Dvořáka. Na druhém snímku můžete vidět, jak ztvárnil student
ulici “Na Růžku”. Toto dílo našlo své místo v zatáčce před domem paní Zuzany Madunické. Poslední záběr je na plastiku ulice “Nad Údolím”. Najdete ji
uprostřed kopce na panelové cestě na odbočce k Volfům. Pro připomenutí uvádíme, že plastiky jsou výstupem již 4. dřevařského sympozia, na které přijíždějí
do Dolní Poustevny tvořit studenti uměleckých škol z Ostravy a Bratislavy. “Rodinka” plastik znázorňujících názvy ulic se tak rozrostla už na dvanáct kousků. V této hezké tradici chce město pokračovat i v tomto roce.
Foto: Vilém Madunický

13. 2. od 20.00 h
Sportovní maškarní ples
Národní dům
FK Dolní Poustevna
14. 2. od 14.00 h
Dětský maškarní ples
Národní dům
KŠK + Město D. P.
20. 2. od 16.00 h
Promítání pohádek
Kinoclub Sebnitz D. P.
20. 2. od 20.00 h
Hasičský ples
Národní dům
SDH Dolní Poustevna
27. 2. od 16.00 h
Kreativní odpoledne pro děti
Kinoclub Sebnitz D. P.
27. 2. od 19.30 h
Ouantum of Salace
promítání filmu
Národní dům
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