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Město podalo hned několik žádostí o dotaci Ze života města - obrazem...
Březen roku 2009 byl pro
možnost podávání žádostí
velmi štědrý. Město podalo v
tomto čase hned dvě žádosti o
dotaci u Ministerstva pro místní
rozvoj. Týkaly se Programu
obnovy venkova, konkrétně pak
dotačního titulu č. 2 a 4. První z
nich nazvaný Přání dětí je nám
rozkazem III je standardním projektem završujícím úpravu prostranství kolem škol. “V našem
případě chceme tímto splnit
přání školáků a vybudovat prostřednictvím dotačních peněz u
Základní školy II. stupně venkovní bazén o rozměrech 5 x 8

metrů cca za 430 tisíc korun,”
vysvětlil dolnopoustevenský
místostarosta Martin Kučera.
Druhá žádost se týkala komplexní opravy osmi kamenných
památek na území města v hodnotě 400 tisíc korun. “Chtěli
bychom tím navázat na projekt
o Naučné stezce po kamenných
památkách,” uvedl Kučera.
Další program, kam město v
březnu podalo žádost byl Program obnovy venkova Ústeckého kraje. Zde město zažádalo o
dotaci na odstranění havarijního
stavu přístavby budovy MÚ
Dolní Poustevna v maximální

míře 300 tisíc korun. “Na konci
měsíce jsme pak ještě v rámci
Integrovaného operačního programu pořádali o finanční prostředky na obnovu zařízení
Czechpointu. Zde se jedná o celkovou částku 68.540 korun,”
doplnil místostarosta.
Co dále? V dubnu již bude
zřejmé, jak jsme uspěli v žádosti
na Operační program životní
prostředí týkající se projektu
Odbahnění Karlínského rybníka
a posuzuje se projekt Kanalizace, ČOV Dolní Poustevna, kde
jsme opětovně splnili administrativní podmínky žádosti.

Otevření železničního přechodu pokročilo:
V záležitosti znovuobnovení
železničního přechodu mezi
Dolní Poustevnou a německým
Sebnitz začíná být jasněji. Pokud
vše půjde tak, jak má a nedojde k
nepředvídaným okolnostem,
bude jednokolejná trať mezi
městy zprovozněna už na konci
roku 2010. Stane se tak po dlouhých pětašedesáti letech, provoz
zde byl totiž zastaven již v roce
1945.
“V první polovině března
jsem se v Rumburku zúčastnil
předání a převzetí staveniště,
aby mohly být konečně zahájeny konkrétní stavební práce, na

obnovení tak potřebného a často
diskutovaného železničního přechodu. Do konce tohoto měsíce,
kdy trvá doba vegetačního klidu, bude provedeno především
kácení nevyhovujících přilehlých dřevin. Pak s ohledem na
vyjádření Agentury ochrany přírody, budou moci další práce
pokračovat až koncem srpna,”
popsal starosta města Miroslav
Jemelka.
Dokončení všech stavebních
činností na české straně je plánováno na říjen letošního roku. Na
německé straně by měly být stavební práce ukončeny v průbě-

hu příštího roku.
“V této souvislosti je rovněž
nově řešena otázka vnějšího
nástupiště. Navíc se nám do projektu podařilo zabudovat i problematiku nového železničního
automobilového přejezdu, v
úseku mezi stávající nádražní
budovou a prvním skladem s
rampou (pozn. red - viz. plánek).
Současný přejezd pro auta a pěší
u hranic, směr Údolí kaprů,
bude uzavřen,” vysvětlil starosta. Řeší se již také návrhy
nových jízdních řádů. Připravují
se koordinovaně na obou stranách hranice.

Generální oprava železničního mostu. Firma N+N konstrukce a
dopravní stavby z Litoměřic provádí generální opravu železničního
mostu mezi Dolní a Horní Poustevnou. Nyní probíhá betonová injektáž
nosné části. Příští měsíc bude opravena vlastní železná konstrukce.

Úklid města po zimě. Zaměstnanci Městského úřadu Dolní Poustevna v současné době provádějí jarní úklid města, na snímku zametají
štěrk po zimním posypu.

V kostelíku se pracuje. Firma Siops z Vilémova pokračuje v rekonstrukci evangelického kostelíka.
Autorem všech fotografií je Vilém Madunický

Radnice: Umíráček teď umíme spustit i mobilem

Město uvažuje o čipování psů

Pokrok vstupuje i do takových oblastí jako je pohřebnictví. Jedné takové pokrokové
změny se dočkala i doplnopoustevenská hřbitovní kaple. Jako
první v okrese se může pochlubit elektronicky ovládaným znovoněním.

Nejpozději v příštím roce by chtěla dolnopoustevenská radnice přistoupit k čipování psů. “Chtěli bychom připravit novou vyhlášku,
která by toto upravovala. Předběžně jsme přemýšleli o tom, že kdy by
si nechal psa očipovat, ten by v daném roce nemusel platit poplatek za
psa. Čipování by probíhalo hromadně a bylo by zdarma. Myslím, že
tento krok bude přínosem jak pro samotné majitele psů, tak pro město,
kdy to velmi pomůže při indentifikaci zaběhnutých psů,” uvedl starosta Miroslav Jemelka.

“Elektronické zařízení do
kaple nainstalovala místní firma
Slavomír Frnčo. Díky němu již
není nutná bezprostřední přítomnost správce. Umíráček
můžeme nyní kromě ručního
ovládání spustit také prostřednictvím mobilního telefonu,”

uvedl starosta města Miroslav
Jemelka.
V návaznosti na tuto informaci oznamujeme našim občanům, že pozůstalí si mohou u
pana Brůny toto zvonění bezplatně dohodnout. Kontakt na
správce hřbitova: 775024283.
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Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov se opět povedla

Narodili se:
Štiková Eliška
Jan Koubek

V dubnu 2009 své životní
jubileum oslaví:
Učeň Karel 50 let
Nejedlá Josefina 55 let
Horák Zbyněk- 55 let
Kučera Miloslav 60 let
Starý František 60 let
Höfnerová Růžena 60 let
Zirmová Hana 60 let
Gálík Jaroslav - 60 let
Hess Josef 60 let
Dvořák Josef 65 let
Kobliha Robert 70 let
Kohutová Marta 70 let
Ceplechová Květa 70 let
Strachotová Miroslava 75 let
Lužný Josef 76 let
Helthová Irena 78 let
Petrášová Anna 78 let
Pavlovičová Karolina 83 let
Jirků Alžběta 83 let
Kuchařová Isolda 84 let
Adamská Adéla 86 let
Kubálkové Erna 99 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.

Navždy nás opustili:
Jungerová Jaroslava nedožit. 88 let
Kučová Veronika 62 let
Čiháková Marie nedožitých 85 let
Hošek Karel 73 let
Krištofič Marian - nedožit. 62 let
Minichbrauer Lubomír - nedož. 63 let

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji pracovníkům města za
dárek a přání k narozeninám.
Beno Pjetaš
Děkuji Městu za návštěvu a
dárek k mým narozeninám.
Herbert Piskora
Děkuji pracovníkům městského
úřadu za poskytnutí pomoci v
souvislosti s úmrtím mojí tety
paní Marie Čihákové.
Dana Kubalová s rodinou
Otevření sběrného dvora
a místa zpětného odběru:
4. dubna 2009
18. dubna 2009
Svoz zelených pytlů
(každé sudé pondělí):
13. dubna 2009
27. dubna 2009

INZERCE
Prodáváme stavební a sušené truhlářské řezivo. Přijímáme také objednávky na palivové dřevo.

Pila Horní Poustevna
Václav Žák
Kontakt:
tel.: 602 411 105,
e-mail: pilazak@seznam.cz

OZNÁMENÍ
Nezapoměňte, že nejpozději do
pololetí tohoto roku je nutné zaplatit
poplatek z pronájmu pozemků a také
za psa. Bližší informace na podatelně
MěÚ Dolní Poustevna.
Veřejné setkání redakční rady:
Pondělí 20. dubna 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 24. dubna.

Městský úřad děkuje za kladný přístup našich spoluobčanů a poděkování si zaslouží i organizátoři sbírky jmenovitě manželé F. a
O. Müllerovi, J. a L. Kateřiňákovi, J. a A. Lukešovi, R. a B. Galbaví, p. Míšek, Müller Zd., paní Koldová, Hadvigová, Petrášová, Šimanovská, Bačkádyová, Vrabcová, Motračuková, Dittertová.
Foto: V. Madunický

Budova bývalé policie by měla
v budoucnu sloužit dětem
Krajské ředitelství policie
Severočeského kraje se sídlem v
Ústí nad Labem již pracuje na
úkonech souvisejících se zápisem vlastnického práva obce
Dolní Poustevna k objektu bývalé pohraniční policie a pozemků do katastru nemovitostí. O
jeho bezúplatný převod zažádala doplnopoustevenská radnice již před časem.
S domem má velké plány. Z
větší části by ho chtěla věnovat
dětem. “Vrchní podlaží bychom
chtěli poskytnout Základní a
praktické škole Gabriely Pele-

chové, do další části bychom
pak chtěli přemístit knihovnu.
Zbývající prostory by měly soužit k volnočasovým aktivitám
dětí. Budovu plánujeme propojit i s přilehlým parkem, kde by
mohlo vzniknout malé sportovní či herní zařízení,” uvedl starosta Miroslav Jemelka.
Ještě dříve ale než ožije
budova dětmi, budou nutné stavební úpravy. “Vnitřní prostory jsou zanedbané, bude potřeba do budovy investovat. Je zde
například prasklá voda,” doplnil Jemelka.

Starostové jednali o železnici,
odpadech i zimním stadionu
Starostové Dolní Poustevny
a Sebnitz mají za sebou pracovní setkání. Mike Ruckh a Miroslav Jemelka při něm probrali
hned několik důležitých věcí.
“Hovořili jsme spolu o vlivu
finanční a hospodářské krize na
obou stranách hranic, pokroku
v projektu otevření
železničního hraničního přejezdu Sebnitz - Dolní Poustevna,
možnostech vyučování českých
žáků na gymnáziu v Sebnitz, ilegálním dovozu odpadu německými občany do Česka, o projektu nového zimního stadionu
v Dolní Poustevně i o integraci
zdravotní péče v příhraniční
oblasti,” jmenoval dolnopoustevenský starosta Miroslav

Jemelka.
Německá strana si spolupráci s Dolní Poustevnou
pochvaluje. “Kontakt se stává
více přátelský, jsme již dlouho
na stejné vlně, spolupráce funguje dobře,” řekl po jednání starosta Ruckh.
Další termín pracovní
schůzky byl dohodnut na 1.
dubna 2009. Sejde se pracovní
skupina přeshraniční spolupráce Sebnitz Dolní Poustevna. Na
programu bude opět proluka
železničního hraničního přejezdu, situace turistických stezek,
zimní stadion a možnost
navštěvování českých žáků v
Goethe-gymnáziu Sebnitz.

Město má nového zaměstnance
Město má od 9. března 2009
nového zaměstnance ve funkci
správce hřbitova a údržba
veřejné zeleně. Stal se jím pan
Jiří Brůna, který se ve výběrovém řízení na tuto funkci umís-

til z pěti uchazečů na druhém
místě. Pan Milan Schíbal, který
byl na místě prvém, nesplňoval
zdravotní způsobilost, a proto
byl ze soutěže vyřazen.
(vm)

Hřiště je nyní k dispozici zdarma
Víceúčelové hřiště za Národním
domem v Dolní Poustevně je až do
odvolání k užívání zcela zdarma.
Zájemci však musí dodržovat

návštěvní řád. Klíče jsou k vyzvednutí v Národním domě. Radnice tak
rozhodla proto, aby bylo hřiště využívané.

Základní organizace Svazu
tělesně postižených v Dolní
Poustevně uskutečnila ve spolupráci s městským úřadem
další humanitární sbírku pro
Občanské sdružení Diakonie
Broumov. Sbírka se uskutečnila
ve dnech 11. - 13.března 2009 v
prostorách
klubovny Svazu
tělesně postižených v městské
ubytovně.
Do sbírky přispělo přibližně
padesát našich občanů a bylo
shromážděno na sedmdesát
pytlů oblečení, lůžkovin, prošívaných dek, deset krabic nádobí, skleniček a knih.
Více o Diakonii Broumov.
Diakonie Broumov je nezisková
organizace poskytující materiální pomoc všem potřebným
nejen u nás, ale i v zahraničí. Veškerý materiál je v diakonii tříděn
na humanitární pomoc a nepoužitelný, který je dále zpracováván k průmyslovým účelům.
Diakonie má vlastní azylovou ubytovnu pro cca 70 mužů i
žen.
(hl)

Zastupitelstvo schválilo rozpočet
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění návrhu rozpočtu na
rok 2009. Je koncipovaný jako vyrovnaný ve výši 34.140.000
korun.
Zastupitelstvo rovněž schválilo rozdělení hospodaření
výsledku Základní a Mateřské školy za rok 2008. Částka
235.770 korun zůstane v rezervním fondu na hospodářskou a
hlavní činnost a ve fondu odměn. V případě schválení dotace
na výstavbu venkovního bazénu u II. Stupně ZŠ, o níž město
požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, bude část těchto
peněz využita k financování provozu nového bazénu.

Nezapomeňte na nové známky!
30. dubna 2009 končí platnost starých známek na svoz komunálního odpadu a je nutno si zakoupit nové. Známky na „letní“
období od 1. května do 30. října 2009 budou v prodeji na městskému úřadě odpadovém hospodářství cca od poloviny dubna.
V případě, že Vaše popelnice již „dosluhuje“, nezoufejte. Na
úřadě Vám ji bezplatně vymění za novou.
Odpadové hospodářství

Svého okolí bychom si měli vážit!

Na snímku jsou obyčejné střepy od pivních lahví. Víte, kde byly
nafoceny? No přeci u laviček, které byly v okolí našeho městečka rozmístěny na různých místech, zvláště na klidných i s pěkným výhledem. Ty
rozbité lahve jaksi neladí s možností si v klidu posedět například s pejskem nebo s někým, kdo je člověku milý. Věřte, že mě mnohdy napadne,
co je to za „člověka“, který si jde na lavičku vypít 1-3 piva a ty lahve pak
na místě roztluče na drobné střepy a ještě je rozhází po okolí. Je to vůbec
myslící tvor? Věřte a slibuji to tomu „pitomečkovi“, neboť jiné slušnější
slovo mě nenapadá, že natrefit na něj, tak bude mít smůlu a ne malou.
Nebudu volat žádnou policii, ani ho nebudu volat k zodpovědnosti
před komisí, ale dostane patřičné ruční ponaučení, že si to do smrti bude
pamatovat. Tak proto POZOR, tento tvor, který si také říká člověk je jen
zamindrákovaný jedinec, který bude rychle vyléčen. Měl by si uvědomit,že po jeho návštěvě lavičky nejsou v ohrožení následující návštěvníci z rodu lidí, ale též pejsci a jiná drobná havěť… Ty střepy jsou něco
jako nášlapné miny a proti tomu se přeci musíme bránit.
Antonín Tobiška
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Zimní olympiáda dorazila i do Dolní Poustevny!
Poslední únorový pátek
mohla Poustevna směle
konkurovat Liberci a
mistrovství světa. Stala se totiž
dějištěm zimní olympiády v
netradičních disciplínách. Vše se
odehrálo ve vyhledávaném
sportovním areálu „U
kostelíka“. Během zimní
přípravy splnily kvalifikaci děti
z obou oddělení školní družiny
a byly tedy nominovány do čtyř
soutěžních disciplín.
První a nejdramatičtější byl
sjezd na pytlích. Radost z

v l a s t n o r u č n ě v y ro b e n ý c h
branek, kvalitně upravený svah
a odvaha se projevily v
minimálních rozdílech časů
závodníků.
Při druhé disciplíně - závodu
psích spřežení - prokázaly děti
velkou houževnatost jako
saňoví psi, ale i obratnost
„pravých“ muscherů. Třetí
disciplína změnila školní
zahradu v jedno velké staveniště
poseté miniaturami sněhuláků.
Týmová spolupráce a vysoké
nasazení málem způsobily

V Kinoclubu zní čeština i němčina

nedostatek „stavebního
materiálu“ i pro poslední
disciplínu hod sněhovou koulí
na cíl. Do bojů zasáhl nevhodný
výběr „dresu“, palčáky musely
dolů! Zkřehlé ruce ale nevadily
při přebírání sladkých odměn a
diplomů na slavnostním
ceremoniálu ve škole.
A tak Vás v duchu hesla
„Citius, altius, fortius“ zveme na
další ročník zimní olympiády.
Vychovatelky ŠD

V rámci pravidelných pátečních odpolední Vás česko-německý Kinoclub
srdečně zve také do Domu dětí a mládeže města Sebnitz na jazykové hrátky
s češtinou a němčinou. Pokaždé se věnujeme jinému tématu. Zde na
fotografii - lidskému tělu a oblečení. Spousta písniček, říkanek a pohybových
her vždy zanechá široký úsměv na tváři dětem i dospělým. Přesný rozpis
akcí Kinoclubu najdete na zadní straně novin. Další informace a přihlášky
na jazykové kurzy získáte na tel. 606 64 42 70, Martina Böhme.
Těšíme se na Vás!!!

Přijďte podpořit rekord ve žlutém
Naše město se připojí k akci
nazvanou ŽLUTÁ SOBOTA, kterou pořádá taneční skupina
STARS VARNSDORF. Jedná se o
rekord měst a obcí na
Šluknovsku v co největším
počtu účastníků ve žlutém oblečení. Do Dolní Poustevny přijede autobus s programem v sobotu 18. dubna ve 12,30. Proto se
přijďte ke sportovní hale ve
žlutém oblečení pobavit, zasmát
a podpořit město. Na programu
je taneční vystoupení, zpěv,
cheer vystoupení, přehlídka
žlutých šatů, soutěž o nejhezčí,
neoriginálnější kostým, focení a
sčítání komisařem. Do akce se
zapojí i děti ze školy a školky
pod vedením učitelek. Čím víc
nás ve žlutém bude, tím lépe!
V souvislosti s konáním
Žluté soboty se odkládá
POCHOD ZA VODNÍKEM
ČESÍLKEM spojený s DNEM
ZEMĚ na sobotu 25. dubna. Při
této akci bychom chtěli použít
ruličky od toaletního papíru,

které s dětmi sbíráme již delší
dobu na stavbu makety právě
opravovaného kostelíka.
Ruličky použijeme také 22.
dubna na dlouhého hada, který
spojí mateřskou školu a první
stupeň základní školy.
O tom, že v dubnu
nebudeme zahálet svědčí ještě
jedna akce. A to NOC S
A N D E R S E N E M . Té t o
celorepublikové akce se
dolnopoustevenské děti účastní
již po sedmé. Ve spolupráci s
městskou knihovnou budou
děti nocovat ve školce, v družině
a ve škole G.P. Pro zpestření
zahraje LS Pomněnka v pátek 3.
dubna od 19,30 v loutkovém
divadle pohádku Kašpárek
u Ježibaby. Poté si každá
skupina vytvoří svůj program a
bude si hrát, soutěžit, číst a číst
a číst až do usnutí. Tentokrát
jsme přihlášení jako 686, a to
není konečné číslo zúčastněných
zařízení.
KŠK

Město Dolní Poustevna
ve spolupráci s
Hodina fyziky věnovaná
vyhledávání informací o
životních cestách a objevech
pánů Archiméda, Newtona a
Edisona. Sbalení spacáku a
dalších několika věcí a už
můžeme začít. Je pátek 20.
března večer a my se scházíme
ve škole na Noci s významnými
fyziky. Devět žáčků fyzikářů a
dospěláci, kteří se rozhodli tuto
noc věnovat dětem.
Poznávačka překonaných
vynálezů (např. šlajfky, pletací
stroj, dálnopis, děrný štítek) v
nás dospělých vyvolala
vzpomínky na naše školní léta,
dětem procvičila fantazii a
zaměstnala mozkové závity.
Následovala chvíle pokusů:
hasící přístroj, houpačka ze
svíčky, „šampaňské“
(samozřejmě žádný alkohol), …
Další překvápko: fotogramy
každý si sám vyzkoušel proces
vyvolávání černobílé fotografie.
Během večera se také řešily
hlavolamy, na řadu přišla také
Jéňova elektrostavebnice a
vysílačky, povídalo se a bylo
nám společně opravdu moc
prima.

Aquatest, akreditovanou laboratoří,
zajišťuje za zvýhodněnou cenu
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY.
Proběhnou dne 20. dubna 2009.
Rozbory jsou určeny pro:
DOMOVNÍ STUDNY
pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden
rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové
zdroje pro individuální zásobování
- mikrobiologický a chemický rozbor, cena včetně DPH
998,- Kč (platba hotově při odběru)
- radiologický rozbor (radon 222), cena včetně DPH 439,Kč (platba hotově při odběru)
VEŘEJNÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU vyhl. č. 252/2004 Sb.
určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení,
veřejné studny, školy apod.
- krácený rozbor a odběr vzorku, cena bez DPH 1186 Kč +
240,-Kč zvýhodněné dopravné
- úplný rozbor a odběr vzorku, cena bez DPH 8304 Kč + 240,Kč zvýhodněné dopravné (platba fakturou na základě
závazné objednávky)

Výborný perník od Kubovy
maminky a čerstvé rohlíky od
Ivy nás příjemně nastartovaly
do sobotního rána.
První noc s fyziky je úspěšně
za námi. První ohlasy účastníků

jsou potěšující a zároveň
zavazující a tak se těšíme, jak
za čtrnáct dní s našimi menšími
prožijeme Noc s Andersenem
Radka Kreibichová

Odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s., Úsek zkušebních laboratoří, Geologická 4,
152 00 Praha, tel.: 234 607 322, 234 607 180, e-mail:
laboratore@aquatest.cz
Evidence objednávek do 16. dubna 2009 na místní správě
majetku při MěÚ Dolní Poustevna tel. 412 397 203 - p.
Kohout.
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KINO NÁRODNÍ DŮM
DOLNÍ
POUSTEVNA

10. dubna od 19:30
AUSTRÁLIE
dobrodružné drama
Mládeži přístupno, české titulky.

24. dubna od 19:30
LÍBÁŠ JAKO BŮH
česká komedie
Mládeži přístupno.

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
4. a 5. 4.
DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA
- pohádky různých souborů:
• O pejskovi a kočičce
• Aladinova kouzelná lampa
• Budulínkovi
• Honzování, aneb tři pohádky k
pousmání
• Kašpárek u ježibaby
• Jak vodník Lindík přišel o
živnost
+ soutěže pro děti, vstupné: 20Kč

7.4. od 18:30
VÝMĚNA
mysteriozní film USA,
do 15 let nevhodný

8. 4. od 16:00
PEKLO S PRINCEZNOU
česká komediální pohádka

15. 4. od 18:30
UNDERWORLD 3
- VZPOURA LYCANŮ
horor USA (do 15 let nevhodný)

16. 4. od 18:30
OCAS JEŠTĚRKY
české drama

18. 4. od 16:00
POHÁDKY NA DOBROU NOC
rodinná pohádka USA
18. 4. od 18:30
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1:
Epilog
francouz. akční krimi-thriller do 15
let nevhodný

22. 4. od 18:30
FALCO
německo-rakouský biografický film

23. 4. 10:00 a 13:30
PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK
pásmo pohádek pro děti

23. 4. od 18:30
LÍBÁŠ JAKO BŮH
česká komedie

25. 4. od 18:30
CINKA PANNA
hudební slovensko-maď. Film

Vítězství si odvezli kluci z Benešova nad Ploučnicí
V sobotu 14. března 2009
pořádal fotbalový klub Dolní
Poustevna ve spolupráci s
městským úřadem již 11. ročník
halového turnaje pro žáky, O
Pohár starosty města. Bojovat o
putovní pohár přijelo pět
mužstev z okolí, Jílové, Boletice,
Benešov nad Ploučnicí, Jiříkov,
Modrá a naši mladší žáci. Naše
m l a d é n a d ě j e p ro c h á z e l i
turnajem hladce, Boletice
porazili 9:0, Modrou 2:0, Jílové
5:0, Jiříkov 7:0. V předposledním
zápase turnaje čekal na kluky
soupeř z Benešova, který prošel
do té doby celým kláním bez
ztráty bodu. V tomto malém
finále hrály velkou roli nervy a
ty měli hoši z Benešova silnější.
Naši hoši dostali na začátku
nešťastný gól přes celé hřiště,
než se vzpamatovali, přišla ještě
rychlá branka na 2:0 a do konce
hry už Benešov pouze
kontroloval hru a naši nic

český animovaný film

29. od 16:00
BOLD - PES PRO KAŽDÝ
PŘÍPAD

Všechna poustevenská
mužstva fotbalového klubu v
lednu začala zimní přípravu
zaměřenou na fyzickou kondici
k nabrání nových sil do druhé
půle soutěže. Všichni víme, že
nás nejvíce trápí situace našeho
A mužstva, které po podzimní
části skončilo na posledním
místě tabulky s velkou bodovou

Na Městském úřadě v Dolní
Poustevně - odpadovém
hospodářství jsou zdarma k
dispozici zelené pytle na tříděný
odpad. Tyto pytle jsou sváženy
každé sudé pondělí. Stačí
naplněný a dobře zavázaný pytel
odložit v daný den na svozovou
trasu.
Do pytlů patří tyto
komodity: papír, nápojové
kartony, textil, lahvové sklo,
plasty, polystyren, kovy (viz
textová část pytle).
Za důležité považujeme
taktéž informovat, že do pytle

DUBNOVÉ AKCE
V DOLNÍ POUSTEVNĚ
3. 4.
Jazyková herna pro děti němčina, od 16,00 hodin

3. 4.
„NOC S ANDERSENEM“ (KŠK
+ ZŠ D.P.)

10. 4.
Tradice a zvyky v Čechách a v
Německu o Velikonocích
od 16,00 hodin

7. zasedání
Osadního výboru

(Kinoclub Sebnitz D.P.)

pro Horní Poustevnu,
Marketu, Karlín
a Novou Vísku
proběhne

Promítání pohádek
od 16,00 hodin

Program:
1. Projednání
připomínek z
předešlých zasedání
Osadního výboru.
2. Návrhy občanů
3. Diskuze

ztrátou. Od mužstva odešel
trenér Břetislav Moravec z
důvodu pracovní vytíženosti a
bylo nutné sehnat trenéra
nového. Výbor FK oslovil
Martina Píšu, který nabídku
přijal a pokusí se spolu s hráči
zachránit pro Poustevnu II.
třídu okresního přeboru. V
tomto duchu se domluvili hráči

Jak třídit odpad do zelených pytlů?

animovaná pohádka USA

dne 7. 4. 2009
od 17.00 hod.
v Hospodě u Fišarů

Fotbalový klub gratuluje jubilantům z řad svých členů:
Karel Učeň 50 let
Galbavý Miroslav 40 let
Kučera Miloslav 60 let
K přání všeho nejlepšího se připojuje i redakce Poustevníka!

Zimní příprava končí, začíná jarní část soutěží, “A” s novým trenérem

(Kinoclub Sebnitz D.P.)

28. 4. od 16:00
NA PŮDĚ

nevymysleli. Přesto kluci podali
pěkný výkon v celém turnaji,
hráli jako tým a za Benešovem
obsadili druhé místo. Na třetím
místě skončili fotbalisté z
Jílového, čtvrtí byli kluci z
Modré, páté místo patří Jiříkovu
a šesté Boleticím. V průběhu
celého dne se zdálo, že by
konečně po deseti ročnících
mohlo vítězství zůstat doma, ale
bohužel ani v tomto ročníku se
to nepovedlo. Byli také
vyhodnoceni nejlepší
jednotlivci, nejlepším střelcem
se stal Michal Pavlovič, nejlepší
hráč byl Adam Hejl a nejlépe
zachytal brankář z Benešova
Miloslav Čislák. Celou akci
zaštítil starosta města ing.
Jemelka, který turnaj zahájil a
také předal poháry a ocenění
vítězům a všem mladým
nadějím popřál hodně
fotbalového štěstí.
AK

17. 4.

(Kinoclub Sebnitz D.P.)

24. 4.
Sportovní odpoledne pro děti návštěva sportoviště v Sebnitz,
od 16,00 hodin
(Kinoclub Sebnitz D.P.)

25. 4.
„POCHOD ZA VODNÍKEM
ČESÍLKEM“+ „DEN ZEMĚ“

patří vždy jen jeden druh
odpadu, tzn. že není možné
naplnit jeden pytel současně
např. papírem a plastem.
Nejednou se stalo, že občané,
pravděpodobně z důvodu jeho
plného využití, naplnili pytel
více druhy odpadů. V takovém
případě firma Pro Eko Varnsdorf,
která svoz zajišťuje, pytle
neodebere a ponechá je na místě.
Všem, kteří třídí správně a
odpovědně děkujeme a ty ostatní
prosíme o nápravu.
odpadové hospodářství

Velikonoce v Krtečku
Občanské sdružení Baby club
Krteček
zve srdečně
všechny rodiče s malými dětmi
předškolkového věku na

Velikonoční nadílku
do našeho mateřského centra.

na schůzce svolané v lednu,
které se zúčastnili hráči,
funkcionáři a také nový trenér.
Situace sice není vůbec
jednoduchá, ale věřme, že
budou chlapi hrát jako tým,
sáhnou si do svědomí a udělají
pro záchranu vše. Do uzávěrky
tohoto čísla sehráli zatím dvě
přípravná utkání na hřišti v

Sebnitz. 8. března se soupeřem
hrajícím III. třídu Jiřetínem a
vyhráli 3:2 a o týden později 15.
března s dorostem z Rumburku
s výsledkem 1:0.
Více o zápasech, ale i o dění v
FK najdete na našich nových
webových stránkách
www.fk-dolnipoustevna.cz.
AK

Vzpomínka…
Dne 14. Února 2009 v Drážďanech zemřel pan Peter MALY, ve
věku nedožitých 64 let, první porevoluční starosta sousedního
města Sebnitz. Za německou samosprávu ve spolupráci s naší
tehdejší samosprávou, se zasadil o znovuotevření silničního
přechodu mezi Dolní Poustevnou a městem (tehdy okresním)
Sebnitz. Toto se stalo 1. května 1991, kdy sen mnoha obyvatel z
obou stran tehdy státní hranice byl po 46 letech naplněn a
spolupráce přes hranici byla opět realitou, začala prakticky
nanovo. Starostu dělal v období od roku 1990 do roku 1992. Velmi
dobrá spolupráce byla s naším tehdejším starostou panem Janem
Hokem. Ne vše se tehdy dařilo, ale mnoha nápadům byla tehdy
dána „zelená“. Za vše například rekonstrukce sebnického
gymnazia a různé stavební úpravy města, dostavba nové
nemocnice a podobné stavby, které bylo organizačně nutné
zajistit v tomto složitém období, jak jsme to znali i u nás. Byl u nás
vždy vítanou osobou a pravidelně do Dolní Poustevny se svojí
paní zajížděl. Pro ty, kteří ho poznali zůstane v paměti jako dobrý
člověk.
Antonín Tobiška

Ještě jednou k Výběrovému řízení „Centrum setkávání“

Pane místostarosto,
zajímalo by nás, proč se do VŘ řádově za 14 miliónů korun, která
na bývalém učilišti
byla tak dobře zveřejněná (jak jste v minulém článku napsal),
v Dolní Poustevně.
nepřihlásil nikdo jiný mimo oslovené firmy a nás. Psal jste, že pan
Vchod z ulice Souběžná.
Moravec za Vámi byl 5.1., ale že jste mu danou dokumentaci nevydal,
Více informací na
protože byla pouze 5x pro oslovené firmy, jste se již nezmínil. Co by
www.babyclubkrtecek.unas.cz
jste dělal, kdyby se přihlásily další firmy? Psal jste, že peníze byly z
*
dotačního fondu, to ale přeci neznamená, že se s nimi musí plýtvat.
Klub českých turistů Rumburk
Možná rada pro příště. Ať mohou i ostatní zastupitelé rozhodovat
pořádá v sobotu 2. května
o důležitých věcech (jako je výběr oslovených firem) a né jenom vedení
XXX. ročník STEZKY ODVAHY MÚ. Vždyť oni zastupují své voliče, kteří jim dali hlas a tudíž i důvěru.
Jde o pěší turistickou akci s dětmi v délce 8 km.
Petr Kalčík
Břetislav Moravec
Start - nádraží ČD - Panský od
Pozn. redakce:
9:45 - 11:00 hod.
Protože tento příspěvek přišel krátce před uzávěrkou novin, nestihli jsme
Cíl - osada Kopec, turistická
již zařadit reakci radnice. Přineseme ji v příštím vydání Poustevníka.
základna vedle restaurace U
Děkujeme za pochopení.
Vyskočilů.
Jednotné vstupné 15 Kč.

9. 4. od 16:00

Informace: 723 149 753 nebo 737 703 502

Přejeme vám krásné Velikonoce!

(KŠK + MO ČRS)

25. 4.
Soutěž ve střelbě na asfaltové
terče „TŘÍČLENNÝCH
DRUŽSTEV“ na Čtverci
(MS Jezevec)
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