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Kostelíček dostal zelenou
Pouze patnáct projektů z
mnoha žádostí z celého Karlovarského i Ústeckého kraje
dostalo od Regionálního operačního programu NUTS II 2 Severozápad zelenou. Jedním z nich
se stal projekt „Centrum setkávání“ z Dolní Poustevny. Město
má na tuto akci možnost čerpat
částku 12 989 816 korun. Podmínkou je dokončení celé rekonstrukce ještě v letošním roce ve
vazbě na rozvoj turismu v této
oblasti. „Bylo by jistě nezodpovědné odmítnout možnost přijetí této účelově vázané částky,
neboť podobná příležitost se již
parně nikdy nenaskytne a náš
kostelíček by se tak mohl dočkat
jen nepěkných konců,“ uvedl starosta Miroslav Jemelka a zároveň dodal, že si je vědom toho,
že existují i další důležité požadavky na rozvoj města, ale je
důležité si uvědomit, že dotační
prostředky mají vždy jen úzce
směřované možnosti, takže
jejich využití je vždy přísně
funkčně zaměřené.
Město má zažádáno i o další
dotační peníze. Nadále například jedná se Státním fondem
životního prostředí o finanční
dotaci na zbudování čističky

odpadních vod a I. etapy kanalizace s rozpočtovými náklady
143 milionů korun, za pomoci
ministerstva zemědělství by
chtělo provést rekonstrukci
vodovodu ve výši cca 10 milionů korun. „V plánu je i odbahnění Karlínského rybníka za zhruba 15 milionů korun. Dále pak
převod budovy bývalé pohraniční policie na město, připravují se také stavební úpravy budovy Loutkového divadla. Dokončena je stavební dokumentace
na zbudování nových chodníků,“ jmenoval starosta. Zadáno
je ale také zpracování projektové
dokumentace na lesopark Hamr
a Centrální park za poštou. Ve
spolupráci s OPS České
Švýcarsko se pokračuje na zajištění financování projektu
náměstí. Připravuje se též další
stupeň projektu po kamenných
památkách včetně zahájení
úprav konkrétních objektů nebo
rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu a spoustu dalších
záměrů. „Mezi finanční priority
města rozhodně vždy patří zahajovat jen ty akce, u kterých je reálný předpoklad získání dotačních prostředků,“ doplnil Jemelka.

Z redakční pošty... Výběrová řízení
Kdo byl přítomen posledního zastupitelstva města, ví,
co se tam projednávalo a my
bychom tímto rádi seznámili i
ostatní občany města. Konkrétně se jedná o průběh VEŘEJNÝCH výběrových řízení (dále
jen VŘ). Bohužel si myslíme, že
není zájem vedení Města D.P.
podporovat místní občany a
místní firmy. Při výběru pracovního místa hrobníka byl
upřednostněn občan z Lobendavy. Dle našeho názoru měl
lepší předpoklady místní
občan daleko mladší s rodinou.
O
připravované akci
„Centrum setkávání“ se již jednou v Poustevníku psalo, ale
jen o získaných dotacích z EU.
Běžnou praxí je, že veřejná VŘ
jsou přístupna všem firmám,
které si o podklady požádají a
hlavně by měla být informována celá veřejnost, že se vůbec
VŘ pořádá a kdy. Od čeho je v
dnešní době internet, kde
město má své stránky, ale i již
zmiňované noviny Poustevník. Myslíme si, že MÚ má dost
placených zaměstnanců, aby
důležité akce lépe zveřejňovali. Proč vedení Města D.P. najímá firmu a tím i plýtvá financemi z městské pokladny, aby
vybrala a oslovila pět firem,
které jsou i z dalekého okolí
(čtyři z nich zde nikdy nevykonaly jedinou zakázku) a to nás

zaráží. Myslíme si, že peníze,
které by tímto ušetřili, mohli
využít jinde. Naše firma se o
VŘ dozvěděla náhodou až
týden před ukončením, o podklady jsme museli 2x žádat a
sami si je shánět. To, že jsme
byli vyřazeni na základě nesplnění jednoho požadavku,
který při jiných VŘ není
potřebný (i když cenově jsme
byli nejlevnější!), nám ani tak
nevadí, ale nemůžeme souhlasit se seriózností VŘ. Na takové
akci, ve které se jedná řádově o
14 miliónů, by přeci mělo mít
vedení Města D.P. větší zájem.
Naše firma (převážná část
zaměstnanců jsou místní občané) zde odvedli řadu zakázek k
oboustranné spokojenosti a
dále se s naší firmou nepočítá?
Jsme rádi, že většině zastupitelům se též nelíbil průběh VŘ,
ale díky dotacím se na této akci
již nedalo nic změnit. Doufáme, že se do budoucna nebudou podobné pochybné VŘ
opakovat.
Na závěr bychom chtěli
poděkovat zastupitelům, kteří
sdílí podobný názor jako my
(jmenovitě p. Dvořákovi, p.Tobiškovi, p.Vomáčkovi a pí.Holcové).
Petr Kalčík
Břetislav Moravec

Do dnešního dne je záhadou, proč se stavitelé v roce 1939 nedrželi navrhovaných plánů z roku 1936 a vystavěli věž
obráceně.
Foto: Vilém Madunický

Vyjádření města... Výběrová řízení
Na začátku je nutné zdůraznit, že na správnosti výběrové řízení (VŘ) dohlížel
samotný Úřad regionální rady
ROP Severozápad. Veškeré kroky, včetně nabídkového řízení
tento úřad schvaloval. Náročnost požadavků tak vycházela
z ceny díla, a to na stavební
zakázku nad šest miliónů
korun.
Je nutné tedy postupovat v
souladu se zákonem, včetně
doložení dokladů, které pro
malé zakázky není zapotřebí.
Samotné VŘ bylo zveřejněno
nejen na internetových stránkách obce (http://www.dolnipoustevna.cz/ index.php?pageID=edeska), ale i ve
vývěsní skřínce obce, a to po
celou dobu pro podání nabídek.
VŘ bylo vyhlášeno dne
11.12.2008 s termínem podání
nabídek do 19.1.2009 (9.00

hod). Pan Moravec mne již
poprvé navštívil dne 5.1.2009 a
informoval se na toto VŘ a možnosti podat nabídku do této
soutěže. Je nutné konstatovat,
že ani argument plýtvání
peněz z rozpočtu obce na
odbornou firmu k vedení VŘ
není opodstatněný. Výdaje na
tuto činnost jsou z 92,5 % hrazeny z dotačních prostředků
Operačního programu, který si
vědom složitosti takové činnosti, uznal tyto prostředky
vynaložené k financování
odborné firmy za oprávněné.
Nemohu tedy souhlasit s
Vaším názorem o neserióznosti
výběrové řízení, tak jak uvádíte a doufám, že spolupráce
mezi městem a Vámi bude
nadále vytvářet další hodnoty
městu a občanům prospěšné.
Ing. Martin Kučera
místostarosta

Navrhňete vitrážové
okno v kostelíčku
Nechat navrhnout občany, jaký
motiv by chtěli v budoucnu vídat ve
vitrážových oknech v budoucím
“Centru setkávání”. Tak právě s
takovým nápadem přišla nyní dolnopoustevenská radnice. Napadlo ji
to v souvislosti s přípravou návrhů
interiéru, kde se plánuje s výrobou
čtyř vitrážových oken. “Máme takovou představu, že každé ono
bychom věnovali jedné z našich spádových obcí. Motivy jednotlivých
oken by tedy měly typicky představovat Horní Poustevnu, Novou vísku, Markétu a Karlín. Pokud někoho něco zajímavého napadne, rádi
se budeme jeho návrhem zabývat,”
vysvětlil starosta Miroslav Jemelka.
Dolní Poustevna už má se svým
návrhem jasno. Prezentovat ji bude
znak města.
Protože výroba vitrážových
oken není levnou záležitostí zvažuje radnice i možnost jakéhosi sponzoringu, kdy by zájemci mohli do
svých návrhů zakomponovat i své
jméno. Více informací získáte na
správě majetku města.
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Narodili se:
Vaníčková Linda
Šanda Lukáš

V březnu 2009 své životní
jubileum oslaví:
Rennerová Jana 50 let
Chmůra Jan 50 let
Pražák Gerhard 60 let
Fiala Karel 60 let
Hájek Václav 60 let
Řezníčková Pavla 60 let
Patlejchová Miloslava 65 let
Lišková Dorota 70 let
Sahrová Edita 77 let
Treppesch Bernhard 78 let
Váňová Alžběta 84 let
Marek Jan 84 let
Madunická Zuzana 85 let
Jungerová Jaroslava 88 let
Votočková Anna 90 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.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat Městskému úřadu v Dolní Poustevně
za blahopřání s krásnou kytičkou a finančním dárkem k mým
narozeninám. Byla jsem velmi
potěšena.
Emma Klementová
Rádi bychom poděkovali
všem lidičkám - velkým i malým
- za pomoc v našem neštěstí. Velice si veškeré vaší pomoci vážíme. Nezlobte se, že nebudemem
jmenovat, bylo vás hrozně moc a
neradi bychom na někoho zapomněli. Ještě jednou vám moc a
moc děkujeme.
Soukupovi
Otevření sběrného dvora a místa
zpětného odběru:
7. března 2009
21. března 2009
Svoz zelených pytlů:
2. března 2009
16. března 2009
30. března 2009

Veřejné setkání redakční rady:
Pondělí 16. března 2009
v 15.00 hodin
v zasedací místnosti, popř.
kanceláři starosty města, MěÚ v
Dolní Poustevně.
Srdečně vás zveme!
Redakční uzávěrka lednového
vydání je pátek 20. března.

OZNÁMENÍ
V termínu od 23. 3. 2009 do 31.
3. 2009 bude pro podání daňového přiznání za rok 2008 Finanční
úřad v Rumburku otevřen v pracovních dnech od 8,00 hod. do
18,00 hod. Pokladní hodiny
budou v těchto dnech od 8,00 do
11,30 hod. a 12,30 hod. do 17,00
hod.
Zároveň si dovoluji sdělit, že
daňová klientela může taktéž
podat daňové přiznání na Městském úřadě ve Varnsdorfu a to v
termínech 16.3., 18.3., 23.3., 25.3.,
30.3. 2009 od 13,00 hod. do 17,00
hod. a na Městském úřadě ve
Šluknově - 16.3., 18.3., 23.3., 25.3.,
30.3. 2009 od 13,00 hod do 16,30
hod.
Jitka Růžičková, Ing.
Finanční úřad Rumburk
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Pohození odpadků se ženě nevyplatilo

Radnice investovala

Jak se jednoduše zbavit
svých odpadků? Co třeba
odvézt je v zavázaných pytlích z
místa svého bydliště a jen tak je
pohodit v lese? Tak přesně
takhle se zachovala jedna
německá občanka, která svůj
odpad „odložila“ ve čtyřech pytlích v části Markéta. Takové řešení se jí ale nevyplatilo. Místo
toho si zadělala na pořádný problém.
„Když jsme pytle s odpadky
nalezli, zajímalo nás, kdo se jich
tímto způsobem chtěl zbavit, a
tak jsme neváhali a otevřeli je.
Doufali jsme, že nám jejich
obsah napoví, kdo se takto

V měsíci lednu zakoupilo
město 250 kusů nových židlí.
Jedná se o dřevěné židle Pisa olše
s olivově zeleným polstrováním
vyrobené firmou Dřevospol z
Březnic. 200 kusů bude využito
na velkém sále v Národním domě
a zbývajících 50 v restauraci ve
sportovní hale.První zatěžkávací
zkouška proběhla v únoru,kde se
konal hokejový, fotbalový, hasičský a dětský bál. Všichni návštěvníci těchto kulturních akcí si nový
nábytkářský doplněk pochvalovali a rovněž sek němu chovali
velice slušně. K těmto novým
židlím ještě ušila firma Krejčovství-Lidka Hájková z H. Poustevny ve stejném odstínu i 50 kusů
ubrusů. Celková investice stála
město téměř 188.000,- Kč.
(mad)

zachoval. A také napověděl. Dle
nalezených dokumentů jsme zjistili, že jde o německou podnikatelku,“ uvedl starosta Miroslav
Jemelka.
Události poté nabraly rychlý
spád. Pytle i dokumenty se nafotily a město o nálezu informovalo radnici v německém Sebnitz a
požádalo starostu o pomoc při
řešení. „Do Poustevny přijel šéf
sebnitzské městské policie a vše
na místě zdokumentoval.
Pachatelku čeká pozvání „na
kobereček“, pokuta a povinnost
přijet si pro svůj odpad a následně jej také správně zlikvidovat,“
doplnil Jemelka. Čeká ji ale také

zveřejnění jména. Tím chce
tamní radnice preventivně působit na další nezodpovědné občany, kteří by snad měli stejné
úmysly.
„Německá strana chce i do
budoucna, abychom ji o podobných případech informovali, a
dokonce jsme se během naší
schůzky dohodli i na další formě
spolupráce. Ta se bude týkat
čipování psů, aby bylo snadnější
dohledání majitele zaběhnutých
čtyřnohých kamarádů, ať už z
Německa k nám nebo naopak z
našeho města k nim,“ ukončil
starosta.

Krize dolehla i na trh s odpadovými komoditami
Třídění odpadů dostává nepříjemný zásah!
Když už se dá hovořit o tom,
že se velká část občanů české kotliny úspěšně naučila třídit odpady, objevil se zcela neočekávaný,
dnes a denně četně popisován
médii a kompetentními pracovníky oboru, fenomén, nazývající
se krize. Krize, jakožto ekonomicko psychologický spletenec
odbytu a uplatnitelnosti veškerých tříděných odpadů.
Dle oficiální zprávy o
životním prostředí, kterou
15.října schválila vláda, každý
občan v roce 2007 odevzdal
48,72 kg komunálního odpadu k
recyklaci. Jinými slovy, každý
občan vytřídil a k materiálovému využití předal toto uvedené
množství odpadu, z toho 31,79
bylo tvořeno papírem, plastem,
sklem a nápoj.kartonem. Meziročně posílil produkt třídění
odpadů o 13,4%. Tato skvělá čísla, podporována např. plošnou
osvětou, prací s mládeží, soutěžemi, ale na druhou stranu odpovědným přístupem obcí, vylepšováním sběrových systémů
apod. jsou odrazem kolektivní
odpovědnosti za společně užívaný „veřejný prostor“. Vždyť
uvědomme si (a není to tak dávno), že zhruba před deseti lety
ještě neexistovala zákonná podpora, upravující nakládání s
odpady, nebyly instalovány
nádoby na tříděné odpady teprve se začínalo s tříděním do
zelených odpadových pytlů a
porovnejme se skutečností
dneška …
Kdo je odpovědný za kolaps
odpadového trhu? Český trh
stagnuje propadá se do recese.

Tradiční odběratelé obalů z
recyklovatelných materiálů
sklárny, keramičky, ale i autoprůmysl a jiní spíše obaly nepotřebují. Poptávka po plastech z
Evropy i Asie klesla na sklonku
min. roku o 90%. Ne nepodstatný vliv na uplatnitelnost odpadů má i sazba DPH. Fatální chyba, která se projevuje dramaticky i nyní, nastala v květnu roku
2004. Změnou zákona o dani z
přidané hodnoty „spadly“ veškeré recyklované výrobky z
původní 5-ti procentní sazby do
19-ti procentní sazby DPH. (no,
kdo by se např. ve své tiskárně
trápil s recyklovaným papírem,
když ho nemůže oproti křídově
bílému papíru pořídit výhodněji
…, dále, při dnešních cenách
ropy si výrobci plastových
výrobků raději koupí novou
surovinu
primární granulát,
než-li by se za horších zpracovatelských podmínek trápili s
recykláty z fólií, neb PET lahví a
tak bych mohl pokračovat).
Popsanými okolnostmi způsobený pád cen komodit vyvolal u
zpracovatelů vynucené totální
převrácení cenové politiky.
Namísto plateb za nákup tříděných odpadů si dnes za dodání
jednotl. komodit nechávají
zaplatit. Např. v letních měsících loňského roku se za papír
dodaný papírně inkasovalo cca
1.400 Kč za tunu. Dnes je toto
číslo podobné, liší se však záporným znaménkem! Rozdíl je zřejmý.
Jaká se z takto nepříznivé
situace nabízejí východiska? V
zájmu zachování systémů třídě-

ní odpadů společnost EKOKOM, zajišťující financování
sběru tříděných odpadů na
obcích již od ledna zvýšila příjem z poplatků průmysl.společností (cena za dodaný obal zabalené zboží na trh) potažmo zvýšila odměny obcím za vytříděné
komodity. Za druhé, navýšení
ceny je nutné žádat i u obcí
samotných. No a v neposlední
řadě je nezbytné zamyslet se i
nad efektivností provozovaní
sběrů tříděných odpadů. Např.
je nutné platit za nádobu na tříděný odpad, když se naplní jednou za půl roku? Je nutné nakupovat tolik zelených pytlů pro
obce, když se jich zpátky na svozových trasách objeví v lepším
případě 70%?
Z dlouhodobého hlediska je
na naší, resp. už evropské
legislativě, aby environmentálně šetrné výrobky zařadila zpět
do snížené možná lépe nulové
sazby DPH.
Závěrem bych chtěl apelovat
na odpovědný přístup všech
zúčastněných. Neodklánějme se
od pracně naučených návyků a
zachovejme přízeň procesu třídění odpadů. Prosesu, který
nepochybně patří do mozaiky
gramotnosti populace a který se
stal samozřejmou součástí našeho života. Buďme optimisty!
Milan Hulán - Pro EKO

mněl kronikář Vilém Madunický. Budova bývalé školy posledních dvacet let postupně chátrá,
úkryt v ní často vyhledávají vandalové, bezdomovci ale bohužel i zloději, kteří vloni odcizili
bronzový zvon z těchto hodin.
“Město se proto na základě těchto skutečností a po dohodě se
současným majitelem, kterým je
Integrované centrum pro osoby
se zdravotním postižením v
Horní Poustevně, rozhodlo hodiny zachránit . Nechalo je opatrně
demontovat a zakonzervovat na
městském úřadě. “Celou akci si
vzal na starost pan Aleš Leksa,
velice obětavě a pečlivě provedl
demontáž, opravu i konzervaci.
Za což mu patří velký dík. Instalace hodin je v plánu ještě letos a
my už se moc těšíme, až po dlou-

MěÚ nechal vyrobit a nainstalovat novou vývěsní skříňku pro
občany. Nachází se na levé části
budovy pošty v D. Poustevně.
Informační skříňka bude sloužit
pouze pro vyvěšení parte.
Pozůstalí občané mohou požádat o vyvěšení přímo zaměstnance pošty nebo na MěÚ paní H. Lencovou. Původní místo (výloha
potravin) se již využívat nebude.
(mad)
Městský úřad Dolní Poustevna
a ZO svazu tělesně postižených
ve spolupráci
s OS Diakonie Broumov
Vyhlašují

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, uterky, záclony, látky
- peří, péřové přikrývky a polštáře
- deky a přikrývky (obyčejné, vatované, spací pytle)
- knihy
- domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky - vše jen funkční

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM
NEDÁVEJTE:
- veškerou elektroniku (ledničky, televize, počítače apod.)
- nábytek, jízdní kole, lyže a dětské
kočárky

Sbírka se uskuteční
dne:
středa 11. 3. 2009
čtvrtek 12. 3. 2009
pátek 13. 3. 2009
čas: každý den od 10 do 18 hodin
místo: Dolní Poustevna, Vilémovská

Hodiny ze staré hornopoustevenské školy zachráněny!
Dolní Poustevnou by už letos
mohly opět znít bimbavé zvuky
věžních hodin. S jejich instalací
se počítá ve věži místního katolického kostela. Ty současné z
roku 1905, které jsou již mechanicky zastaralé, nahradí věžní
hodiny, která radnice zachránila
z budovy bývalé základní školy
v Horní Poustevně.
“Ta zanikla už koncem 70. let
minulého století. Od počátku let
osmdesátých až do poloviny
devadesátých pak tato budova
měla několik majitelů. Jedním z
nich byla i firma Benzina Teplice, která zde nechala nainstalovat hodiny. Tento mechanický
věžní hodinový stroj vyrobila
hodinářská firma z Vyškova,
která byla v té době jedinou firmou ve střední Evropě,” připo-

do nového vybavení

hé době v našem městě opět
začnou každou hodinu odbíjet
celou,” ukončil kronikář.

211, turistická ubytovna - bývalé
učiliště - klubovna ZO svatu tělesně
postižených

Děkujeme za Vaši pomoc.

Vloni se narodilo 17 dětí
K 1. lednu 2009 činil počet obyvatel přihlášených k trvalému
pobytu v Dolní Poustevně 1702
osob (je to o jednoho občana více
než v předchozím roce). Žije tu o
38 více žen než mužů. Žen je v evidenci celkem 870, mužů tedy pak
832. Ke stejnému datu je v Dolní
Poustevně přihlášeno 259 cizinců
s trvalým nebo dlouhodobým
pobytem. Za rok 2008 se narodilo
24 nových občánků a co do počtu
opěv vedly dívky. Přišlo jich na
svět celkem 17. Zemřelo 25 našich
spoluobčanů. Šestačtyřicet lidí se
do Dolní Poustevny přistěhovalo,
děvětačtyřicet naopak odstěhovalo.
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Budoucí prvňáčci už mají za sebou zápis

Mateřské centrum ULITA Mikulášovice
PROGRAM NA BŘEZEN 2009
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.

Fotografií se vracíme k zápisu do první třídy ZŠ v Dolní Poustevně. Jedenatřicet budoucích prvňáčků se svými
rodiči přišlo 22. ledna do budovy prvního stupně ZŠ, kde na ně čekaly paní učitelky Simona Kolmanová a Věra
Třešňáková s učitelkami z mateřské školy.
(Zsdpou)

Vstříc počítačové gramotnosti - přihlaste se na kurz
ZŠ a MŠ Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna plánují uspořádat pro občany v jarních měsících školení o práci s počítačem.
Případná témata školení jsou práce s fotografií na
počítači, práce s internetem. Obsah je možno přizpůsobit požadavkům účastníků.
Školení proběhne v počítačové učebně II. stupně školy, plánovaný rozsah je 10 hodin, kursovné

při minimálním počtu 6 - 7 účastníků bude 30,- Kč
za 1 hodinu. Uvažovaným dnem pro školení je pondělí od 16 do 18 hodin.
Zájemci se mohou přihlásit v první polovině
března u pana Plášila na telefonu školy: 412 397 208
nebo osobně v knihovně vždy v úterý a ve čtvrtek
od 15 do 17 hodin.

Drakrát ze školky - o karnevalu a zasněžených procházkách
Karnevalový týden
V rámci Třídních vzdělávacích programů učitelky připravily týdenní blok s názvem Karnevalový týden, který cíleně
navázal na dětský maškarní karneval. Byla by škoda nevyužít
takové množství nádherných
koupených či maminkami vyrobených masek. V pondělí si děti
vyzdobily třídy balónky, girlandami, ozdobami. V úterý velcí

předškoláci odjeli na plavecký
výcvik do bazénu a malé děti
vyráběly škrabošky. Ve středu
začal již maškarní rej, kterého se
v rámci česko německé spolupráce zúčastnilo i 7 děti s paní
.učitelkou z mateřské školy
Saupsdorf. Společně si zatančily,
zasoutěžily a při promenádě
masek obohatily slovník o
pojmy pohádkových postav.
Čtvrtek a pátek byl také ve zna-

mení karnevalového reje,soutěžení a průvodu městem.
Zasněžené procházky
Děti zimu milují a pokud je
bohatá na sníh jako ta letošní,
tím lépe. Koho by nelákalo procházet se takovou zasněženou
krajinou? Při této procházce se
nám bohužel nepodařilo postavit sněhuláka, ale dětem se přesto pobyt venku líbil.
Učitelky MŠ

Tvůrčí dílna s Veronikou
Plavání - bazén v Neustadtu, sraz u horní školy v 9:30
Zpívání s Bárou
Herna s Veronikou
16.00 - Angličtina pro začátečníky + anglická herna
6. 3. Závody na motokárách V, motorky a odrážela s sebou
16.00 Němčina pro začátečníky + německá herna
9. 3. Tvůrčí dílna s Veronikou
10. 3. Plavání - bazén v Neustadtu, sraz u horní školy v 9:30
11. 3. Zpívání s Bárou
12. 3. Herna s Veronikou
16.00 Angličtina pro začátečníky + anglická herna
13. 3. Herna + porada (info o sdružení, akcích, členství… 10:00)
16.00 Němčina pro začátečníky + německá herna
16. 3. Tvůrčí dílna s Veronikou
17. 3. Plavání - bazén v Neustadtu, sraz u horní školy v 9:30
18. 3. Zpívání s Bárou
19. 3. Herna s Veronikou
16.00 - Angličtina pro začátečníky + anglická herna
20. 3. Herna + bazar/burza - Pojďte měnit, koupit či prodat
potřeby pro děti (pro veřejnost 10:00 15:00)
16.00 Němčina pro začátečníky + německá herna
23. 3. Tvůrčí dílna s Veronikou
24. 3. Plavání - bazén v Neustadtu, sraz u horní školy v 9:30
25. 3. Zpívání s Bárou
26. 3. Herna s Veronikou
16.00 - Angličtina pro začátečníky + anglická herna
27. 3. Herna s Luckou
16.00 Němčina pro začátečníky + německá herna
30. 3. Tvůrčí dílna s Veronikou
31. 3. Plavání - bazén v Neustadtu, sraz u horní školy v 9:30

Co je nového v mikulášovické Ulitě?
- němčina hrou - pro děti od 6 do 10 let, první kontakt s němčinou
formou hry, kurz bude probíhat každý pátek od 15.30 v mateřském
centru ulita (herna), cena jedné hodiny je 50,- němčina pro pokročilé - pro dospělé, kurz bude probíhat každý
pátek od 17.00 v mateřském centru ulita (učebna), cena jedné hodiny je 50,-, zahájení plánujeme na březen 09 dle vašeho zájmu, zápis
do kurzu probíhá: v mateřském centru ulita, nebo na tel: 775 246
211,e-mail: mc.ulita@centrum.cz
- angličtina pro začátečníky - čt 16.00 kurz plně obsazen
- němčina pro začátečníky - pá 16.00 zbývá pár volných míst
- hledáme lektora angličtiny pro pokročilé - v případě zájmu se
prosím ozvěte
Rádi uvítáme vaše nápady spolupracujte s námi na našem programu a nabídce kurzů, také uvítáme další aktivní členy s tvůrčími
nápady. Bazar se nám pěkně naplnil jsme rádi, že jej využíváte a
podařilo se vám u nás dobře prodat i nakoupit - bazar je otevřen ve
stejném čase jako mateřské centrum - my také nabízíme věcičky
pro malé i velké od 1,- do 50,- převážně sbírky z Německa a
Rakouska. Koupí podpoříte provoz mateřského centra. Děkujeme!

Mateřské centrum ULITA
otevřeno každý všední den od 9:00 do 12:00
mc.ulita@centrum.cz
775 246 211 Lucka, 728 240 970 Bára, 774 300 438 Pavlína
739234202 Veronika

Karneval v Národním domě si děti užily
V sobotu 14. 2. 2009 se v Národním domě sešlo celkem 290 rodičů, prarodičů a
hlavně dětí v krásných maskách na již tradičním Dětském maškarním karnevalu. Děti převlečené za princezny, vodníky, víly, Karkulky, piráty, zvířátka a
další pohádkové postavy si za doprovodu diskotéky Šáši Váši nejen zatančily
do sytosti, ale i zasoutěžily. O zpestření programu se postaral kouzelník Čaroslav. Poděkování patří nejen MěÚ Dolní Poustevna,ale i sponzorům (Potraviny Andy, KM Nezmar, R.Holcová, Lékárna Bona, Drogérie Vymer, Řeznictví
P.Křen, Lewis K.Křenová, Torax p.Kubát, Market Izopol J.Dvořák, P.Hauschild,vietnamští podnikatelé). Jejich příspěvky byly použity na občerstvení, odměny a ceny slosovatelných vstupenek. (Foto z karvevalu najdete na poslední straně zpravodaje.)
A na co se můžete těšit v březnu ? Pokud počasí dovolí připravujeme na pátek
20.3. oslavu k uvítání jara v parku. Děti již připravují kulturní program a členové komise soutěže nejen pro děti. V sobotu pak divadelní představení pro děti
v podání DS Hraničář s názvem Janek a kouzelná flétna.
Jirmanová, KŠK

Ptáte se...
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda bude (a kdy vůbec) zřízeno nějaké hřiště
veřejné pro děti ať dojíždějící nebo nenavštěvující MŠ nebo ZŠ. Myslím, že i čtenáře Poustevníka by to jistě zajímalo. V loňském roce
byly odstraněny houpačky u bytovky U letadla a v Poslu 8/2008
bylo psáno, že se zřídí nové pískoviště a malé hřiště. Tak by mě zajímalo, kdy ten záměr bude uskutečněn a zda se s ním vůbec počítá.
Stoupá porodnost, tak myslím, že by město mělo myslet i na nejmenší. Hřiště u MŠ a ZŠ jsou pěkná, ale nepřístupná pro všechny děti a
jezdit na hřiště do Sebnitz je dosti nepohodlné.
Děkuji za odpověď.
Petra Kalčíková

Odpovídáme...
Vážená paní Kalčíková,
Město Dolní Poustevna po projednání požadavku sdružení "o.s. BABY CLUB KRTEČEK“, schválilo zřízení dětského hřiště. Původní záměr z minulého roku ohledně výstavby byl v parku vedle restaurace „U
Krejzů“, ale není konečné. Samotná výstavba bude provedena jakmile nám to umožní klimatické podmínky. Z dalších lokalit pro výstavbu připomínáme plochu pod sportovní halou nebo parčík za objektem
s bývalou pobočkou Policie ČR. Uspořádání vybavení hřiště si organizuje uvedené sdružení, ale vítáme
jakoukoliv připomínku občanů.
K dnešnímu dni je pro výstavbu hřiště zakoupeno vybavení v rozsahu:
pískoviště 2,5 x 2,5 m, stůl a 2 lavice, skluzavka s domečkem „Monkey´s Single“ (k dohledání na www.monkeys.cz), houpačka „Monkey´s Single“ (k dohledání na www.monkeys.cz)
Josef Kohout, ved. odb. správy majetku
tel. 412 397 203
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13. března od 19:30
SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH
česká komedie

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
Sobota 7. 3. 16:00
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
rodinný dobrodružný film
Neděle 8. 3. 15:00
ČERT A KÁČA
divadelní představení
Středa 11. 3. 18:30
SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH
česká komedie
Sobota 14. 3. 16:00
SOBÍK NIKO
animovaný film
Úterý 17. 3. 18:30
POUSTEVNA, DAS IST
PARADIES
český dokument
Středa 18. 3. 18:30
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
MATURITNÍ ROČNÍK
hudební komedie USA
Čtvrtek 19. 3. 10:00 a13:30
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
pásmo pohádek pro děti
Čtvrtek 19. 3. 18:30
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č.1:
Epilog
francouzský akční film
do 12 let nevhodné
Středa 25. 3. 18:30
LÍBÁŠ JAKO BŮH
premiéra české komedie
Čtvrtek 26. 3. 18:30
DENÍK NYMFOMANKY
erotické španělské drama
do 18 let nepřístupno
Sobota 28. 3. 16:00
PEKLO S PRINCEZNOU
česká pohádka

BŘEZNOVÉ AKCE
V DOLNÍ POUSTEVNĚ
PÁ 6. 3.
Kulturní odpoledne pro děti
od 16,00 hodin
Kinoclub Sebnitz D. P

NE 8. 3.
Oslava MDŽ
Taneční odpoledne pro dospělé
Kinoclub Sebnitz D. P.

PÁ 13 .3.
Jazyková herna pro děti němčina
od 16,00 hodin
Kinoclub Sebnitz D. P.

PÁ 13. 3.
Promítání filmu v ND
SO 14 .3.
11. ročník turnaje „O pohár
starosty“
starší žáci
FK Dolní Poustevna

PÁ 20. 3.
„VÍTÁNÍ JARA“
v parku od 15,00 hodin KŠK

PÁ 27 .3.
Tvořivé odpoledne pro celou
rodinu
od 16,00 hodin
Kinoclub Sebnitz D. P.

27. - 28. 3
Seminář o bilinguální
výchově
Kinoclub Sebnitz D. P.
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Vítězství si odnesli hráči staré gardy Šluknov
Fotbalový klub Dolní Poustevna, pořádal 31. ledna 2009
pátý ročník halového turnaje starých gard. Pozvání přijalo pět
mužstev z okolí. Hrálo se systémem každý s každým, dvakrát
deset minut. Prvenství si odnesli
hráči Šluknova, kteří měli stejný
počet bodů jako druhé mužstvo
z Lipové, ale o prvenství rozhodl lepší výsledek ve vzájemném
zápase. Na třetí příčku dosáhli
staří páni z Velkého Šenova.
Čtvrtou příčku obsadili domácí,
na pátém místě skončili zaměstnanci KM Nezmar. Vyhlášeni
byli i nejlepší jednotlivci, nejlépe
zachytal brankář Lipové Petr
Fišer, nejlepším střelcem se stal
Milan Šimek z Velkého Šenova a

nejlepším hráčem byl Jan Marušák ze Šluknova. Tradičně se hledal i nejstarší hráč, byl jím
Rudolf Učeň z domácí Dolní
Poustevny.
Turnaj byl poslední z halových, nyní nás čekají soutěže
okresních soutěží a na závěr
sezóny pořádá Fotbalový klub
tři letní turnaje. 20.6.2009 letní
turnaj starých gard, 21.6.2009 turnaj přípravek a úplně na závěr
sezóny 27.6.2009 54. ročník o
Pohár Šluknovského výběžku.
Veškeré aktuální informace
najdete na našich nových internetových stránkách www.fkdolnipoustevna.cz.
AK

8. maškarní sportovní karneval se vyvedl
V pátek 13. 2. 2009 pořádal
fotbalový klub již osmý maškarní karneval. Do Národního
domu se přišlo pobavit na 200
hostů, z toho zhruba dvacet bylo
v maskách. Připravena byla
bohatá tombola a několik hlavních cen, které byly losovány o
půlnoci. Během večera došlo
také k vyhodnocení masek,

které si odnesly malé poděkování za svou snahu. K tanci zahrála
skupina Peleton a o občerstvení
se starala Lucie Chmelíková se
svými zaměstnanci. Velké poděkování patří všem sponzorům,
kteří věnovali věcné ceny do
toboly a pořadatelům za přípravu celé akce.
Výbor FK

Fotbalový klub gratuluje jubilantům z řad svých členů:
Suk Pavel 30 let, Pražák Gerhard 60 let, Běl Josef 20 let.
Vše nejlepší!

Report z výletu na brtnické ledopády
První únorový pátek. Vyrážíme. Všichni, kteří to zvládnou (jen
Danouš je líný). Busem a pak už každý po svých nohách, zadku, břiše, zádech… někteří nejodvážnější i po hlavě. Do kopce a z kopce,
lesem i polem, ledem, sněhem, vodou i bahýnkem. A jsme tam. Nádherné ledopády! Pár fotek, svačinka, chvíle odpočinku a jdeme dál.
Cesta nabírá strmější ráz a následují led a pády… Země duní a četná
pozadí mění ráz krajiny. Někdo zdolá nástrahy přírody sám, jiný s
pomocí, další se bojí a musí překonat sebe i svůj strach... Nejméně
unavení jedinci si v závěru dají závod s autobusem mohou mu ale
jen zamávat a počkat na ostatní (autobus je přece jen o fous rychlejší).
Čekáme v Brtníkách na vlak špinaví, unavení, promočení a zmrzlí,
někteří i odření a zafačovaní… Cestou vlakem si třídíme myšlenky a
těšíme se domů. Doma maminky všechno vyperou a usuší… uvaří
horký čaj, přidají něco na zub a budou přitom poslouchat vyprávění
zážitků.
A to nejdůležitější? No přece: všichni to zvládli - kdo upadl, zase
vstal - kdo nemohl nebo se bál, tak se překonal - kdo mohl, pomohl.
A několik ponaučení nakonec: - skupina je tak silná, jako její nejslabší článek (běžící na bus): ten, kdo je velký, nemusí být zákonitě
nejodvážnější - i trpaslíci ujdou velké vzdálenosti - člověk může
být veselý i během pádu po hlavě
Takže zase za rok…
Za ZŠ a PŠ G.Pelechové sepsala Ivana Marková

Na křížovou cestu předposlední březnovou sobotu
Křížová cesta na Annaberku se uskuteční v sobotu 21. března 2009
od 14.00 hodin. Obřad Křížové cesty je v Postní době, v posledních
letech i časem setkání českých a německých věřících na tomto poutním místě.

Infoservis...
Senátorský den
Senátor Jaroslav Sykáček bude pro veřejnost úřadovat ve své
kanceláři na adrese labské nábřeží 318/17, Děčín IV každé Pondělí
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Bližší informace u asistenta
senátora Pavla Sinka na tel. čísle 773 985 563.
Česká obchodní inspekce, informační poradní středisko
Poskytuje rady a informace spotřebitelům a drobným a středním
podnikatelům v budově “A” na Městském úřadu Rumburk. Bližší
informace o termínech návštěvy ČOI na tel. č.: 475 209 493.

Poděkování za vrácení telefonu...
Poděkování panu Ivanu Hubáčkovi z Dolní Poustevny, že ztracený
mobilní telefon se díky němu dostal zpět do rukou majitele. Ani nešlo
tak o samotný telefon, jako o adresář tam uložený, proto byl majitel
rád, že se telefon opět našel.
Děkuje Antonín Tobiška

Foto ke článku ze strany 3 z karnevalu v Národním domě, který se uskutečnil
13. února 2009.
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