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Rekonstrukce nádraží dokončena! Město požádalo o pronájem nádraží

Stavba století - rekonstrukce nádraží - je dokončena. Děkujeme všem, třeří se na ní podíleli i občanům za trpělivost při stavebních pracích a těšíme se,
až ve stanici zahouká první vlak.
Foto: Vilém Madunický

Kraj slíbil, že jednání o železnici budou ještě pokračovat
Kraj přislíbil obcím Šluknovska další jednání o železniční dopravě na trase Mikulášovice - Rumburk. O jejím plánovaném omezení jsme vás již
informovali v minulých vydání
Poustevníka. Kraj chce od 13. prosince omezit provoz na této trati
pouze na víkendy, v pracovních
dnech by měla vlaky nahradit
posílená autobusová doprava.
„Chtěli bychom, aby trať byla
zachována ve stávající podobě,

protože otevřením železničního
spojení Sebnitz Dolní Poustevna
by tato malá trať mohla nabýt na
rozměru. Setkání všech zúčastněných stran, drážďanského i
ústeckého kraje, provozovatelů,
zástupců města obcí, kterých se
to dotýká, by mělo proběhnout
během listopadu. Doposud probíhala jednání vždy jen s jednou
skupinou. Proto doufám, že si na
společném jednání ujasníme naše
zájmy,“ uvedl dolnopousteven-

ský starosta Mi-roslav Jemelka.
Podle kraje je pro kvalitní koncept dopravní obslužnosti na zmiňované trati jednoznačně vhodnější autobus, který je schopen
operativněji řešit ka-pacitní
potřeby poptávky, pravi-delnou
častější frekvenci spojů a vhodnější docházkovou vzdá-lenost.
Kultuře cestování podle Jiřího
Šulce, člena rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství, nepřispívá ani vozový park

ČD, který již nesplňuje kvalitativní požadav-ky moderní
dopravy a nelze pominout ani
finanční stránku. Tou je 6x nižší
ztráta autob. dopr. hrazená z
veřejných prostředků. I přes to
všechno kraj rozhodně nemá
zájem trať rušit. Na jednání v Kr.
Lípě byla otevřena otázka možného posílení provozu na trati v
době turistické sezóny.

Správa železniční a dopravní cesty Praha vyvěsila na své
oficiální internetové stránky zprávu o průzkumu zájmu pronájmu,
s následným prode-jem objektu
staniční budovy č.p. 232 včetně
všech souvisejících pozemků a
dalších nemovitostí. Aby město
předešlo tomu, že se budova
dostane do rukou méně přizpůsobivých občanů, roz-hodlo se i
přes finanční krizi zažádat o pronájem samo.
„Donesly se k nám informace, že o pronájem projevili
lidé, kteří kolem sebe soustřeďují
právě takové problematické skupiny občanů. Po projednání věci
na zastupitelstvu jsme se proto
rozhodli požádat SŽDC Praha o
pronájem nádraží v úplném rozsahu,“ vysvětlil sta-rosta Miroslav Jemelka.
V době finanční krize je toto
usnesení pouze nutným zlem, ale
je zapotřebí jej brát především
jako odpovědný pohled do
budoucnosti a to i ve vztahu k historické hodnotě této budovy a
dominanty města. „Byla by jistě
škoda, kdyby prvním co přivítá
cestující na prvním nádraží v
Čechách, ze severu Evropy, po
znovu-obnovení železničního
spojení s Německem, byly
doprovodné jevy vyplívající z přítomnosti problémových občanů,“ doplnil Jemelka.
Všechna potřebná jednání
jsou teprve na začátku. O dalším
postupu vás budeme průběžně
informovat. S ohledem na celoobecní zájem přijmeme na městě
všechny vaše podněty a informace, jak popř. do bu-doucna objekt
využít ve pros-pěch nás všech.
„Chtěl bych věřit tomu, že rozhodnutí zastu-pitelstva je také
většinovým názorem nás všech,“
ukončil starosta.

REDAKČNÍ RADA
Pondělí 16. listopadu 2009
v 15.00 hodin kanceláři starosty.
Redakční uzávěrka dalšího vydání je:

pátek 20. listopadu.

Rekonstrukce kanalizace a výstavba ČOV začne s největší pravděpodobností na jaře 2010
V letošním roce se Městu podařilo získat finanční dotaci z fondu Operační program
Životní prostředí (85 % uznatelných nákladů) a Státního fondu životního prostředí (5%
uznatelných nákladů) na projekční přípravu i realizaci splaškové kanalizace a čistírny
odpadních vod. V první etapě, jejíž zahájení předpokládáme v průběhu příštího roku .
Realizací bude vybudován objekt ČOV a páteřní stoky kanalizačních sběračů Dolní i
Horní Poustevny viz. mapa dotčené stavby.
Výstavba obecní oddílné splaškové kanalizace s sebou samozřejmě přinese mnohá
dočasná dopravní i jiná omezení, umožní však trvalé odkanalizování objektů a čištění
odpadních vod dle současných nároků na ochranu životního prostředí, včetně zrušení
převážné většiny dnes již nevyhovujících zdrojů znečištění povrchových vod v obci (přepady septiků a nevyvážených žump do dešťové kanalizace, vodotečí a často i do vsakovacích drenáží).
Výstavba splaškové kanalizace je s ohledem na možnosti finančních zdrojů rozplánována do více etap. Součástí budovaných kanalizačních sběračů by však mělo být i vytvoření přípojných míst pro jednotlivé nemovitosti ve spádové oblasti příslušných stok - u
privátních nemovitostí zpravidla na hranici soukromých pozemků. V současné době
proto už byly zahájeny práce projekční a inženýrské přípravy jednotlivých kanalizačních

přípojek dotčených nemovitostí místní šetření v terénu, za účelem ověření technických
parametrů a možností přípojek předpokládaných v první etapě výstavby splaškové kanalizace, provádí v rámci získaných finančních prostředků na realizaci městské kanalizace
pracovníci firmy Correct BC s.r.o. z Ústí nad Labem.
Kanalizační přípojky, včetně předpokládaného zrušení stávajících (často nevyhovujících) žump a septiků, si již budou muset v souladu s platnou legislativou realizovat jednotliví vlastníci objektů. Město je však připraveno při zřizování jednotlivých kanalizačních přípojek podpořit v rámci získaných finančních prostředků i privátní vlastníky
nemovitostí a to technickým zajištěním a finanční úhradou projekčních prací včetně hromadného vyřízení potřebných úředních povolení (územní souhlas / stavební povolení
na základě zplnomocnění zpracovatele projektové dokumentace hromadně zajišťované
Městem), pokud o to jednotliví vlastníci nemovitostí projeví zájem.
Podrobnosti o dalším postupu i přihlašování vlastníků nemovitostí o technickou a
projekční podporu Města při zřizování privátních přípojek splaškové kanalizace bude
předmětem samostatného článku v některém z příštích vydání Poustevníka.
dri
Plánek rekonstrukce kanalizace si můžete prohlídnout na straně čtyři.
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Slavnostní otevření Centra setkávání již v druhé polovině měsíce

V listopadu 2009 své
životní jubileum oslaví:
Šubrt Miroslav 50 let
Holečková Anna 50 let
Tomková Hana 55 let
Steinbach František 55 let
Jarolím Petr 55 let
Wolfová Jana 55 let
Pávková Věra 55 let
Pelačik Jozef 60 let
Burešová Danuše 60 let
Hessová Ivana 60 let
Kusenda Miroslav 65 let
Ondráček Jaroslav 70 let
Schwarzová Margita 81 let
Mrázová Vlasta 82 let
Pavlovič František 84 let
Maazová Hildegard 90 let
Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus do
dalších let.
Pozn. redakce: Velice se tímto omlouvám všem říjnovým jubilantům, za chybu v nadpise této
rubriky, kdy v něm zůstal měsíc
září.
Alena Houšková

Navždy nás opustila:
Madunická Zuzana 85 let

Narodili se:
Chmůrová Valerie
Berki Salvador
Pleskotová Samanta
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
Srdečně děkuji Městskému
úřadu za dárek a blahopřání k
mému životnímu jubileu.
Christa Záležáková
Chtěla bych moc poděkovat
Městskému úřadu za blahopřání a
peněžitý dar k mým narozeninám.
Paní Hadrigová mi jej předala i s
kytičkou. Děkuji.
Erika Šťastná
Město děkuje sboru dobrovolných hasičů za velkou pomoc
při likvidaci sněhu a popadaných
stromů při říjnové sněhové kalamitě.
Jménem svým i jménem ostatních účastníků přednášky o Indii
bych chtěla srdečně poděkovat
organizátorům za velmi pěkný a
přínosný večer konaný v zahradní
chatě! Poutavé záběry z cest po
Indii, zajímavé vyprávění, výborný
čaj i koláče. Těšíme se na další
podobné akce!
Martina Böhme

Rekonstrukce místního kostelíka je těsně před dokončením. Firma Siops v měsíci říjnu dokončila veškeré vnitřní úpravy: dlažby, malby, sociální
zařízení, topení, schodiště do věže, schodiště a zábradlí na balkón. Dále: parkoviště, venkovní schodiště a novou příjezdovou komunikaci z ulice Jakamado. V
současné době dokončuje vstupní část a veškerou dlažbu okolo kostela a úplně na závěr bude osazeno 8 nových vitrážových oken s různými motivy našeho
města a okolí. Slavnostní otevření budoucího „CENTRA SETKÁVÁNÍ“ je předběžně naplánováno pro širokou veřejnost na středu 18. listopadu 2009 v
odpoledních hodinách. Součástí slavnostního otevření by měla být také výstava o historii a rekonstrukci kostelíčku.
Foto: Vilém Madunický

Čerpáte vodu legálně? Nedopouštíte se přestupku?
V uplynulých letech došlo ve Šluknovském výběžku k poklesu podzemních vod. Spousta lidí
proto začala hledat nový zdroj pitné vody. Průzkumným vrtem zjistili, zda se na jejich pozemku
nachází voda v dostatečném množství a pokud ano, začali ji odebírat.
Průzkumný vrt, byť ohlášený, nenahrazuje povolení k odběru podzemních vod či stavební
povolení na studnu. Pokud dochází k odběru vody bez uvedených povolení, jde o nelegální odběr a
občan se tak dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta dle odst. 1; písm. a) a odst. 2, §
34 zák.č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích až do výše 50.000,- Kč a pokud byla vybudována studna
bez stavebního povolení, může být stavebníkovi uložena podkuta dle § 178, odst. 1, písm. k) zák. č.
183/2006 Sb. Stavební zákon až do výše 1.000.000,- Kč.
Občané mají povinnost uvést užívaný průzkumný vrt do souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.
Zákon o vodách. Úřadem pověřeným ve vodním hospodářství je pro fyzické osoby MěÚ ve
Šluknově, odbor rozvoje a ŽP. Ochotně vám zde poskytnou potřebné informace a pomohou s
vyřízením předepsaných povolení. Kontakt: tel. č. 412 315 315, e-mail: nanakova@mesto-sluknov.cz

Rekonstrukce přístavby městského úřadu pokračuje
Rekonstrukce havarijního
stavu přístavby na MěÚ v Dolní
Poustevně, kterou provádí firma
KM Nezmar, mírně zaskočilo
deštivé a sněhové počasí.
V měsíci říjnu byly provedeny tyto práce: betonáž stropu
nad I.NP, konstrukce krovu,
vyzdívka příček, částeč-ně elektroinstalace a vnitřní omít-ky,
betonáž přístupového schodiště a chodníku, bourací práce
v objektu úřadu + vyzdívka příček. V současné době se dokončuje nová střešní krytina a vnitřní omítky.

Krátce z města
! Město zahájilo 1. etapu vnitřních úprav Loutkového divadla.
Muselo k ní přistoupit na základě
stanoviska inspektorátu bezpečnosti práce a požárního technika.
Stavební práce budou hrazeny z
větší části z dotace od ČEZ
Distribuce (550 tisíc korun) a z
menší pak městem (250 - 300 tisíc
korun). První etapa by měla být
dokončena ještě letos, v druhé se
pak dělníci zaměří na opravu
střechy, výměnu oken a zateplení.
Město se bude snažit i na tyto
úpravy získat dotaci.
! Spolupráce našeho města s
Destinačním fondem se opět
zhodnotila. Fond přispěje na
opravu dalších poustevenských
kamenných památek. Předpokládá se, že renovaci by mohly
dostat dvě až tři a to jak v Dolní
tak v Horní Poustevně.
! Na tzv. Chodníkový zákon je
Dolní Poustevna připravena.
Ještě vloni zajišťovalo město
přibližně devadesát procent
veškerého úklidu sněhu, proto
mírné navýšení lokalit město
nijak nezaskočilo. V pohotovosti
jsou již připravené frézy, prohrnováky i hrabadla. Úklid sněhu
z chodníků budou zajišťovat
především lidé na VPP a zaměstnaní prostřednictvím hm. nouze.

Foto: Vilém Madunický - montáž
nového dřevěného krovu.

Fototvoltaická elektrárna přinese městu zajímavý příjem
Městský úřad Šluknov již v
průběhu měsíce října vydal
rozhodnutí u umístění dočasné
stavby fotovoltaické elektrárny
v katastru našeho města. Zde
vám přinášíme několik technických parametrů stavby.
Stavba bude umístěna na
pozemku č. p. 605 na trvalém
travním porostu o výměře 31113
m2 v katastrálním území Horní
Poustevna a obci Dolní Poustevna. Fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 1.71 MW bude
tvořit 9522 ks modulů
SOLARFUN 180 Wp o sklonu 30
stupňů, sestávajících ze solárních fotovoltaických panelů.
Napětí bude dvěma kioskovými

trafostanicemi (každá o výkonu
2 x 400kVA) převedeno na
napětí 35 kV odpovídající napětí
distribuční sítě, do které bude
d o d á v á n v ý k o n 1 , 7 1 M W.
Připojení FVE na vedení ČEZ
Distribuce a. s. bude řešeno
kabelem v zemi s ukončením ve
vývodním poli rozvaděče 35 kV
rozvodny VN. Měření elektrické
energie bude osazeno v předávací stanici, rozvodně VN typ
BEK 300/400. Obslužná
komunikace bude vybodována
na západním okraji pozemkové
parcely, bude mít šířku 3,5 m.
Dočasnost stavby je omezena
nájemní smlouvou na dobu 20
let.

Fotovoltaická elektrárna zajistí městské pokladně zajímavý
a pravidelný příspěvek v hodnotě několika set tisíc korun
ročně. V druhé etapě město
počítá s rozšířením také na
sousední zhruba stejně velkou
parcelu.
ilustrační foto
Ve čtvrtek 8.října 2009 proběhlo na městském úřadě čipování místních pejsků.
Tuto akci zorganizovalo Město pro majitele psů, kteří mají řádně zaplacen
místní poplatek ze psů a podalo si závaznou přihlášku. Aplikaci čipu a zavedení
registrace do Národního registru v systému DATA MARS splňující evropské
normy provedla MVDr. Markéta Grešíková v improvizované ordinaci na dvoře
městského úřadu. Během čtyř odpoledních hodin bylo očipováno 65 psů a
veškeré náklady s tím spojené byly hrazeny z městské pokladny. Město zvažuje
pro případné další zájemce provést další kolo čipování na jaře roku 2010.
Foto: V. Madunický
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Z bloku Policie České republiky - Velký Šenov
V minulém čísle jsem Vás
informovali o majetkové trestné
činnosti v Dolní Poustevně. Ve
spolupráci s kriminalisty z Rumburku byli zjištěni 2 muži, kteří
jsou podezřelí z vloupání do klubovny Klubu českých turistů,
rekreační chalupy v Karlínské
ulici, poškození ná-drže včetně
krádeže paliva z vozidla v Horní
Poustevně a vloupání do vozidla v Lipové. Jednomu z mužů
již bylo sděleno obvinění, věc
dále zpracovává SKPV Rumburk.
*
V rámci dohledu nad silničním provozem policisté OOP
Velký Šenov dne 5. 10. 2009 zadokumentovali přestupek řidiče
motocyklu, který v odpoledních
hodinách použil k jízdě po místních komunikacích stroj bez
registrační značky a zákonného
pojištění. Řidič bude oznámen
správnímu orgánu. Dne 19.10.
byl při kontrole motorového
vozidla zjištěn řidič, který

nevlastní řidičské oprávnění.
Podezřelému bylo sdělení podezření z trestného činu, materiál
byl zaslán stát-nímu zástupci.
*
Správnímu orgánu při MěÚ
ve Šluknově byly oznámeny k
projednání 2 zářijové přestupky
proti občanskému soužití z
Dolní Poustevny.
*
17. 10. 2009 v časných ranních hodinách došlo k narušení
občanského soužití a poškození
majetku v č. p. 375 v ulici U letadla.
*
20. 10. 2009 neznámý pachatel v noci poškodil zámek kasy
vysavače u BČS ve Vilé-movské
ulici.
*
22. 10. 2009 byla ráno nahlášena krádež motorového vozidla z Lobendavské ulice.
*
Pro zajímavost lze uvést, že i
v předchozích letech bylo v

našem městě živo. V říjnu 1979
byl vyhledán trestný čin ublížení na zdraví, kdy občan v Horní
Poustevně zbil manželku tak, že
byla 30 dnů v pracovní neschopnosti. Stala se jedna dopravní
nehoda motocyklu ČZ 175 a byl
zjištěn přečin proti pracovní
kázni zaměstnance n.p. Centroflor, který měl 65 absencí při
docházce do zaměst-nání. V roce
1989 zaznamenáno narušení soužití v čp. 413, krádež okapů u
rekreační chalupy a krádež
rezervního kola z motorového
vozidla. Ublíženo na zdraví bylo
v roce 1999 v jedné poustevenské restauraci a jeden řidič přistižen při řízení vozidla pod vlivem alkoholu.

množství jedovaté rtuti, která by
při špatném zacházení a vyšších
koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Nejjednodušší je vzít starou
zářivku a odevzdat ji v obchodě
při nákupu té nové.
Další možností, jak správně
naložit s nefunkční zářivkou je
její odevzdání ve sběrném dvoře
každou sudou sobotu od 10,00
do 12,00 hodin . Obsluha sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
Zpětný odběr zářivek pro naši
obec zajišťuje kolektivní systém

Zastupitelstvo města Dolní Poustevna schválilo ceník za svoz a
odstraňování komunálního odpadu z domácností na území města.
Ceník platí od 1. listopadu 2009 a výše cen se oproti předcházejícímu
období nezměnila. A kolik tedy v „zimním“ období zaplatíme?

Za OOP Velký Šenov zpracoval
nprap. Martin Kuchař,
vrchní inspektor.

Víte, kam s nefunkční zářivkou? Do směsného odpadu ne!
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do
popelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci
ocitl. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak přemýšlíme,
kam vyrazit pro novou, a jak
naložit s tou nefunkční. Někde
jsme již zaslechli, že vysloužilé
zářivky nepatří do komunálního
odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla
vyrobené. Ale proč vlastně?
Zářivky (trubicové i kompaktní
úsporné) totiž obsahují malé

Od listopadu platí nový ceník!

EKOLAMP, který nejen přispívá
na náklady provozu sběrného
místa, ale plně hradí veškeré
náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků
určených pro nakládání s komunálním odpadem. EKO-LAMP
tak přispívá k ochraně životního
prostředí v naší obci a na nás
všech je, abychom se k němu alespoň malým dílem připojili.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářiv-kami
dočtete na:
www.ekolamp.cz.

Známky na „zimní“ období jsou v prodeji na městském úřadě na
odpadovém hospodářství.
(oh)

Burza dětského oblečení měla úspěch
Začátkem října proběhla v
BABY CLUBU KRTEČEK v
Dolní Poustevně BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ. Své zboží
přišlo nabízet celkem 13 maminek a babiček, které do burzy přinesly přes 700 ks oblečení, bot a
hraček. Ceny se pohybovaly nejčastěji kolem 10 až 20,- Kč za
kus. V nabízeném oblečení se nejčastěji vysky-tovala značka
C&A, George, Autex a i Next. V
jediném dni se prodalo zboží celkem za 4 tis. Kč a výtěžek pro
BABY CLUB za prostředkování

burzy tak činní 923,- Kč.
Touto cestou děkujeme
všem, kteří se aktivně zúčastnili
této akce a hlavně maminkám,
které si přišly výhodně nakoupit
a podpořily tak finančně náš
BABY CLUB a naše úsilí.
Již nyní plánujeme tuto akci
opakovat a připravit pro vás
Jarní burzu dětského oblečení a
hraček, která by se mohla uskutečnit začátkem března 2010.
Hanka Kalubová

Nenechte si ujít: Kinoclub vás zve na velmi zajímavé akce
Srdečně vás zveme na mnohé
akce v listopadu i v prosinci. V
rámci projektu Cíl III určeného
pro české a německé rodiny s předškolními a mladšími školními
dětmi pokračujeme těmito akcemi, například:
30.11.09 kreativní odpoledne
spojené se spoustou her, 13.11.09
filmové odpoledne, 20.11.09 jazykové odpoledne, 27.11:09 české a
německé vánoční tradice, 04.11.09
filmové odpoledne.
Cílem nejsou pouze zajímavé
aktivity, ale především setkávání
dětí, navazování kontaktů mezi
českými a německými rodinami a

tak přirozené odbourávání předsudků mezi Čechy a Němci. Je
nám spolu vždy velmi příjemně a i
Vy jste mezi nás srdečně zváni!!!
Možná jste již slyšeli, s jakou
nepříjemnou skutečností se musíme vypořádat - sídlo Kino-clubu v
objektu 9999, kde jsme si vytvořili
krásné a útulné prostře-dí, vhodné
pro celé spektrum našich aktivit
odpoledne pro děti, školení, jazyková výuka, promítá-ní filmů,
kreativní odpolene a další, jsme po
nedohodě s majitelem objektu s
nelehkým srdcem opustili. Objekt
9999 je nabízen k prodeji. Nacházíme se v nelehké a nepříjemné situ-

aci hledáme vhodné místo, kde
bychom mohli naše aktivity pro
veřejnost uskutečňovat. Proto Vás
prosíme o pochopení, čtěte letáčky
a poslouchejte hlášení pana starosty, místo konání bude vždy upřesňováno.
A ještě zmínka o výletu do
ZOO Bischofswerda
v měsíci
říjnu v Dolní Poustevně ležely
hory sněhu, bylo nevlídno a o 25
km dále bylo slunečno a po sněhu
(téměř) ani památky. Cesta krásným autobusem cestovní kanceláře Hohlfeld ze Sebnitz byla pohodová, cestou tam jsme zpíva-li, cestou zpět se učili názvy zvířat česky

o. s. BABY CLUB KRTEČEK, D. Poustevna
zve všechny rodiče s malými dětmi
na listopadový a prosincový program do našeho
centra v budově městské ubytovny
(zadní vchod z ulice Souběžná)
Každé úterý večer se schází skupinka
dospělých ze Sebnitz a pilně se učí česky.
Jako studijní materiál nám slouží též
Poustevník. V minulém čísle nás upoutal
článek pana Tobišky o vzducholodi. Zde
malá poznámka - vzducholoď je z Pirny, za
1-2 hodiny pobytu ve vzduchu zaplatí 1
osoba asi 250 EUR. Reklama Galerie láká
do nového nákupního centra v Drážďanech
v Pražské ulici.
mb
Svoz zelených pytlů 11/09
9. a 23. listopadu
Sběrný dvůr a zpětný
odběr EZ 11/09
od 10,00 do 12,00 hodin
14. a 28. listopadu
Na www.dolnipoustevna.cz
“JAK TŘÍDIT ODPAD".

12. 11. od 16 hod
DRAKYÁDA NA HAMRU
(za nepříznivého počasí se koná Krtečkova dílna výroba draků)

26. 11. od 16 hod
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
3. 12. od 16 hod
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
17. 12. od 16 hod
VÁNOČNÍ KRTEČEK
Mimo zmíněné akce probíhá každý čtvrtek od 16
hod volná herna pro děti a rodiče.

www.babyclubkrtecek.webnode.cz
608 646 383 nebo 412 384 317

i německy. Každý obdržel učební
list s terminologií a obrázky. A po
výborném občerst-vení v ZOO se
každý cítil opravdu dobře. Další
výlet v rámci tohoto projektu je
naplánován na jaro. Využijte i Vy
možnosti se za opravdu symbolickou cenu po-dívat s Vašimi dětmi
k našim německým sousedům!
Poznáte nová místa, seznámíte se
se zajímavými lidmi a Vašim
dětem budou nabídnuty i doplňující aktivity. Máte-li zájem o zasílání informačních emailů a pozvánek, napište nám, budeme rádi
zasílat: boehme.martina@googlemail.com.

Dárek pro vás!
Při uzavření smlouvy u společnosti Aegon nebo
při uzavření smlouvy Flexi - záchranná folie,
která u zraněného udržuje teplo, jako dárek pro
vás.
Pokud zjistíte, jako většina lidí, že za povinné
ručení můžete platit o několik stovek či tisícovek
méně a mít stejnou pojistnou ochranu, můžete u
mě uzavřít novou smlouvu.
U úrazového pojištění i se spořením lze dát do
jedné smlouvy rodiče a děti, platíte pouze za
jednu smlouvu.
paní Antálková, tel. 731 793 149
Zavolejte nebo napište a můžeme si dohodnout
termín. Možnost spolupráce!
Povinné ručení:
od 1001 do 1350 cm3 - 1434 Kč
od 1351 do 1850 cm3 - 2071 Kč
od 1851 do 2500 cm3 - 3201 Kč
do 1000 cm3 - 1194 Kč
nad 2501 cm3 - 4518 Kč

Asistence při poruše nebo nehodě ZDARMA!
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20. listopadu od 18:30
JÁNOŠÍK
délka filmu 140 min +
přestávka na občerstvení
mládeži nepřístupno do 15 let
Vstupné: 30,- Kč

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
3. 11. 17:30
JÁNOŠÍK
česko-slovensko-polské
historické drama
140 minut, vstupné: 64+1Kč
8. 11. 15:00
OSTROV SPLNĚNÝCH
PŘÁNÍ
a
JAK KAŠPÁREK ZVÍTĚZIL
NAD PIRÁTY
divadelní pohádky pro
nejmenší
vstupné: 20Kč

Fotbal: Muži pokračují v úspěších, podzim zatím bez prohry

10. 11. 16:00
G-FORCE
akční dobrodružná pohádka v
ČESKÉM ZNĚNÍ
89 minut, vstupné: 69+1Kč
11. 11. 18:30
KNĚŽNA LIBUŠE
film ČR/USA
99 minut, vstupné: 29+1Kč
14. 11. 18:30
NÁVRH
romantická komedie USA
108 minut, vstupné: 69+1Kč
19. 11. 10:00
BABIČKA VYPRÁVÍ
POHÁDKU
pásmo pohádek pro děti,
vstupné: děti 9+1Kč, dospělí
16+1Kč
19. 11.16:00
VZHŮRU DO OBLAK
animovaný dobrodružný film
v ČESKÉM ZNĚNÍ
102 minut, děti 59+1Kč,
dospělí 69+1Kč
21. 11. 18:30
ÚNOS VLAKU 123
thriller USA
do 12let nevhodný
115 minut, vstupné: 69+1Kč

Poustevenští fotbalisté navázali na úspěchy jara, kde se snažili zachránit pro Poustevnu druhou třídu okresního přeboru,
nepolevili a úspěchy se dostavily. Po deset kolech podzimní části, jsou na pěkném třetím místě a
na prvního ztrácejí pouhé tři
body. Všichni věříme, že jim
elán a chuť vyhrávat zůstane a
dále se budeme držet v horní
části tabulky. Velkou oporou
našim klukům jsou i fanoušci,

kteří v hojném počtu chodí na
každý domácí zápas. Odměnou
jim je dobrý a chuťový fotbal. Ke
změně došlo i v našem občerstvení, fanoušci si můžou dát klobásku nebo maso na grilu. Přijďte se podívat na fotbal a povzbudit naše kluky, třeba z toho bude
i postup. Naši žáci, ať už ti starší
nebo ti mladší, dosahují pěkných výsledků a drží se na předních příčkách tabulek. Starší žáci
svou soutěž dokonce vedou.

Úspěšní jsou i po dvou kolech
poháru ČMFS, oba zápasy
vyhráli a postupují do kola třetího. Trenérem mužů zůstal i nadále Martin Píša a je vidět, že to hráčům svědčí. U žáků došlo ke
změnám, od starších kluků z
důvodu pracovní vytíženosti a
stěhování odešel Miroslav Kern
a kluky povedou bratři Miroslav
a Karel Gláserovi. Mladší žáky si
na starost vzali Vladimír Soukup a Michla Soldátek. Bohužel i

na fotbalový klub dolehla
finanční krize a proto vedení
podniklo všechny kroky k tomu,
aby se fotbal v Poustevně
zachránil. Klub omezil veškeré
vedlejší výdaje a financujeme
opravdu jen to nejnutnější. Věříme, že se situace jak v našem
městě, tak i v republice zlepší a
nedojde tak k nejhoršímu, ke zrušení klubu.
AK

Údržba komunikací v Dolní Poustevně: dopravní důležitost + legenda k mapě

LISTOPAD VE MĚSTĚ
6. - 7. 11., od 16,00 hodin
Seminář:
Česko-německá spolupráce
Kinoclub Sebnitz - D.P.
13. 11., od 16,00 hodin
Promítání pohádek
Kinoclub Sebnitz - D.P.
14. 11.
5. ročník fotbalového turnaje
"O putovní pohár IZOPOLU"
(přípravky), FK D.P.
20. 11., od 16,00 hodin
Jazyková herna pro děti němčina
Kinoclub Sebnitz - D.P.
24. 11.
Příprava na advent
v Národním domě, KŠK
27. 11., od 16,00 hodin
Rozsvícení vánočního stromu
KSK + Město D.P.
xxx
Kytarový koncert
v loutkovém divadle
LS Pomněnka + Město D.P.
xxx - termín bude upřesněn

Stupeň č. 1 - do 1 hodiny*: Nádražní ul. (od hl. křižovatky k nádr. budově státní silnice), Komenského, Tyršova (od MŠ ke knihovně), U Letadla
(k bytovkám), od knihovny k potoku, Sadová, Nad Parkem, Kaštanová, Čs. armády, JAKAMADO, Hřbitovní. Stupeň č. 2 - do 3 hodin*: Za Dráhou, Akátová (konec za viaduktem), Tyršova (od školy ke svobodárně č.p. 22), Na Růžku, Potoční, U Letadla (k hasičské zbrojnici), cesta na tržnici, parkoviště podél OK-FORMu, Medová, U Kostelíka, Vyhlídková, Střední, Souběžná, K. Světlé, Na Svahu, Horní Poustevna: Pod Viaduktem, Luční, k nádraží. Stupeň č. 3 - do 5 hodin*: Nádražní (od budovy nádraží až k ul. Za Dráhou), Na Kopci, Příčná, Akátová (od viaduktu k
TV převaděči), od Vaxmanských k Patlejchům, Pod Hamrem, Hraniční, Nad Údolím, Lesní, Na Samotě, Pod Náhonem, Chalupářská, Horní
Poustevna: Mokrá. Stupeň č. 4 - parkovací plochy. Komunikace SÚS ÚK - Lobendavská, Karlínská, Vilémovská.
* od prokazatelného vzniku nutnosti zásahu
Poustevník - vychází dvanáctkrát v roce. Místo vydání: Dolní Poustevna. Eviduje Ministerstvo kultury ČR pod číslem MK ČR E 15668. Vydavatel: Město Dolní
Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, IČO 00261289, telefon 412 397 136, e-mail: dolnipoustevna@interdata.cz. Osoba pověřená redakční a
grafickou přípravou: Alena Houšková, Sídliště 638, Benešov nad Ploučnicí, tel. 731 101 814, e-mail: 1ajka@centrum.cz. Tisk: Firminzert Rumburk s. r. o., Kotvová
941, 408 01 Rumburk. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Zveřejněná stanoviska čtenářů a dopisovatelů nemusejí vyjadřovat názory vydavatele ani redakce.
Nepodepsané materiály připravila do vydání Alena Houšková. Toto číslo vyšlo 30. října 2009.

