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Otevření Centra setkávání si nenechalo ujít více než 250 lidí

ANKETA: Jak se Vám líbí zrekonstruovaný kostelík?

Gustava Oberreiterová

Ing. Monika Lampová

Jana Shíbalová

Jaroslav Oberreiter

Kostelík je moc krásně opravený,
firmě se to povedlo a budu jsem
ráda chodit.

Je tu moc hezké! Věřím, že Centrum setkávání bude plně využito
pro kulturní a společenské vyžití
našich obyvatel i celého okolí.

Rekonstrukce se skutečně povedla. Za celé mě dětství to jen
pustlo a chátralo. Nyní se to konečně opravilo a moc se mi to líbí.

Je to tu moc krásné, nečekal jsem,
že z takového starého objektu se
dá vytvořit něco tak hezkého.

Odbahnění Karlínského rybníka začalo!
Práce na odbahnění Karlínského rybníka byly zahájeny.
Bahenní bagr začal výkopem středové rýhy a několika dalších z
boků, aby se voda mohla rychleji
vstřebávat. Cílem je dostat se
odtěžením bahna až na pevné
podloží. Odhaduje se, že bude
nutné odtěžit cca 1,5 metru náno-

sů. Odtěžené bahno se bude odvážet na pozemek pod pilou pana
Žáka.
V rámci prací by mělo dojít
také ke zpevnění celé hráze a břehů. „Hráz už byla opravdu ve
špatném stavu, propouštěla
vodu a hrozilo její protržení.
Úpravami dojde k mírnému zvět-

šení této retenční nádrže. Pokud
vše půjde podle plánu, už na podzim příštího roku by mohl být
rybník znovu napuštěn,“ předeslal poustevenský starosta Miroslav Jemelka.

...pokračování na straně 2

Ve středu 18. listopadu bylo
slavnostně otevřeno nové kulturní místo ve městě: “Centrum
setkávání”- bývalý kostelík.
Zahájení s zúčastnilo více
než 250 občanů, kteří vyslechli
hlavní projev starosty, ve kterém popsal genezi tohoto projektu, včetně finančních nákladů, na které jsme z regionálního
operačního programu Severozápad získali dotaci více než 13
milionů korun.
Po předání daru a poselství
starosty města Sebnitz pana
Micke Ruckha, pak byla ve spolupráci s Ing. Milanem Kořínkem, předsedou Sdružení pro
rozvoj šluknovska, slavnostně
přestižena páska dodaná sponzorsky firmou Stap Vilémov.
Poté měli všichni přítomní
možnost volné prohlídky celého
areálu „Centra setkávání“, včetně nově zpřístupněné kostelní
věže a galerie.
Součástí otevření byla také
malá výstava o historii a rekonstrukci kostelíku včetně drobného občerstvení pro všechny příchozí.
Organizátory potěšil poměrně velký zájem občanů o tento
nový kulturní stánek města,
který by měl postupně sloužit
jako hlavní společenské místo
pro pořádání například svateb,
vítání občánků, slavnostní zasedání, pořádání výstav, besed
nebo koncertů, ale také jako
informační centrum. V odůvodněných případech budou prostory moci využívat také místní
a regionální společenské organizace, včetně variant přeshraniční spolupráce.
Z důvodu zlevnění provozu
je pracovník “centra” využíván
v rámci veřejně prospěšných
prací, hrazených Úřadem práce.
Otevření “Centra setkávání”
se uskutečnilo přesně v den,
kdy před 126 lety otevírali naši
předci vyhořelé Národní divadlo. Je to zvláštní symbolika a
bylo by jistě pěkné, kdyby tato
naše stavba v budoucnu sloužila nám a našim potomkům v
obci i regionu podobným způsobem.
Miroslav Jemelka
starosta
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KRONIKA
V prosinci 2009 své životní
jubileum oslaví:
Rožánková Alena 50 let
Holec Robert 50 let
Kuchař Martin 55 let
Bucková Eva 60 let
Mitscherlingová Anna 60 let
Rejzek Ladislav 65 let
Kubát Zdeněk 65 let
Hájek Jan 70 let
Krejčová Alžběta 78 let
Marková Melanie 82 let
Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus do
dalších let.

Navždy nás opustil:
Jiránek Jan 69 let
Narodili se:
Tesaříková Lucie
Čížek Martin
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
mým narozeninám.
Schwarzová Margita
Chtěl bych poděkovat touto
cestou paní Lídě Kalubové za
vracení mého mobilního telefonu, který jsem omylem v
čekárně u lékařky vložil do
kapsy její bundy velmi podobné
s mojí. Děkuji.
František Hamprecht
I když mne čas odvál do
penzionu pro starší a pokročilé
na Mělníku, kde mám mimochodem skvělé zázemí a cítím se
tu opravdu jako doma, zůstávám v nitru stále občankou
Dolní Poustevny a v myšlenkách
se sem stále vracím. Po více jak
šedesáti letech se nedá jen tak
zapomenout. O to víc mě
potěšilo blahopřání od pana
starosty k mým 88. narozeninám, kterým jsem se svým
zdejším přátelům s hrdostí
pochlubila.
Chtěla bych touto cestou
Mirkovi Jemelkovi, kterého
znám od jeho narození,
poděkovat a popřát jemu, jeho
rodičům i všem v Poustevně vše
nejlepší a hodně zdraví.
Truda Horáková

REDAKČNÍ RADA
Pondělí 14. prosince 2009
v 15.00 hodin kanceláři starosty.
Redakční uzávěrka dalšího vydání je:

pátek 18. prosince.

Kruhový objezd na Mejtě bude
Výstavba kruhového objezdu se
posunula kupředu. Dne 23.října
bylo předáno staveniště vítězné
firmě, která bude realizovat zmíněnou stavbu s rozpočtem 19
milionů korun. Spolupodíl obcí
Dolní Podluží a Jiřetína pod
Jedlovou je 842 000 korun. Z této
částky budou hrazeny chodníky
včetně jejich osvětlení. S výstavbou
se začne ještě do konce tohoto
roku.

Poustevník 12/2009

Budovu vlakového nádraží dostane do pronájmu město
Celkem čtyři subjekty projevily zájem o pronájem budovy
nádraží v Dolní Poustevně.
Správa železniční dopravní
cesty rozhodla, že ji do nájmu
dostane Město Dolní Poustevna.
„Jak jsme již informovali v
minulém vydání zpravodaje, z
obav, že by se budova dostala
do rukou nepřizpůsobivých
občanů, jsme zahájili intenzivní
snahu o její získání. Osobní jednání v Praze se vyplatilo. Již
nyní se připravuje smlouva o
pronájmu. V první fázi bychom
ji měli dostat buď za údržbu,
nebo minimální finanční prostředky,“ vysvětlil starosta
Miroslav Jemelka.
Na jednání město zároveň
požádalo o odprodej pozemků
kolem budovy a podél železnice. „Tento krok byl nezbytný,
kdyby pozemky získal někdo
jiný, mohli bychom mít problémy s přístupem k budově nebo
třeba s přechodem železničního
přejezdu,“ doplnil starosta. Prodej pozemků městu SŽDC již
odsouhlasila.

Foto: Vilém Madunický

I přestože nyní nabízí SŽDC
budovu nádraží pouze do pronájmu, do budoucna by chtěla

objekt prodat. Aby byl odkup
pro město přijatelný, byla již
nyní zahájena jednání. Prvním

krokem bude vyhotovení nového odhadu nemovitosti.
Foto: Vilém Madunický

Odbahnění Karlínského rybníka začalo! Poustevna stále
Pokračování ze strany 1...
„Hráz už byla opravdu ve
špatném stavu, propouštěla
vodu a hrozilo její protržení.
Úpravami dojde k mírnému
zvětšení této retenční nádrže.
Pokud vše půjde podle plánu,
už na podzim příštího roku by
mohl být rybník znovu napuštěn,“ předeslal poustevenský
starosta Miroslav Jemelka.
Nádrž bude i v budoucnu

možné využívat ke koupání.
Ale jen na vlastní nebezpečí!
Pravidla pro provoz koupaliště
jsou přísná a provoz byl by neúměrně drahý. Lidé také budou
muset počítat s tím, že dojde k
odstranění skákadla. Byla to
totiž jedna z podmínek k získání dotace.
Pokud by obyvatelé Karlína
zaznamenali problémy s vodou, vysycháním studní a jinými spojitostmi, ať se neprodleně

obrátí na správu majetku města
- pana Kohouta, telefonní číslo
412 397 203.
Připomeňme, že odbahnění Karlínského rybníka se může konat
díky dotaci ve výši bezmála 11
700 tisíc korun, která se skládá z
85 % prostředků Evropského
fondu regionálního rozvoje a 5
% prostředků Státního fondu
životního prostředí.

Nové osvětlení bude úsporné a regulovatelné
Město si nechalo vypracovat tzv. generel veřejného
osvětlení. Generel zjišťuje v
jakém stavu veřejné osvětlení
ve městě je, kolik obsahuje
lamp, jakého typu, výkonnosti
jsou, kde jsou umístěné a
mnoho dalších užitečných věcí.
Tyto skutečnosti pak hodlá radnice využít při obnově veřejného osvětlení. To se chystá zároveň s akcí energetické společnosti, která v příštím roce zahájí
výměnu starých sloupů na rozvod elektrické energie.

ZUBNÍ POHOTOVOST
5. - 6. 12. 2009
MUDr. Křemenová Alena
tel.: 412 544 539
12. - 13. 12. 2009
MUDr. Lisachenko Vladyslav
tel.: 412 507 588
19. - 20. 12. 2009
MUDr. Bolfíková Renata
tel.: 412 535 930
24. 12. 2009
MUDr. Voborská Oluša
tel.: 412 519 624
25. 12. 2009
MUDr. Sudová Olga
Děčín I 412 502 213
26. - 27. 12. 2009
MUDr. Janda Zdeněk
tel.: 412 532 216

„Generel pro nás zpracovává odborná firma, která zároveň připraví také podobu nového veřejného osvětlení. To by
mělo být především úspornější
a také regulovatelné. Dohoda s
firmou je prozatím taková, že
celou výměnu zainventuje a
město pak bude investici splácet z úspor, které výměnou
vzniknou,“ vysvětlil starosta
Miroslav Jemelka.
Výměna veřejného osvětlení
proběhne v celé Poustevně zároveň s rekonstrukcí kanalizace.

Dolní Poustevna prozatím
zůstává bez bankomatu. Provoz
toho stávajícího se rozhodla
společnost Pharro ukončit.
Důvodem jsou vnitřní problémy
spojené s velkou finanční
ztrátou, kdy bylo během jednoho
měsíce vykradeno na území ČR
celkem 15 bankomatů. Město
samozřejmě zahájilo jednání s
dalšími bankovními ústavy a
snaží se dohodnout podmínky,
za kterých by byl provoz
bankomatu v Dolní Poustevně
možný, ale prozatím se nedaří.
„Nároky na počet výběrů jsou
vysoké a pořád jsou nad možnosti Dolní Poustevny. Nic ale
nevzdáváme a budeme se snažit
dál,“ uvedl starosta Miroslav
Jemelka. Nejbližší možností, kde
vybrat peníze, je bankomat ve
Šluknově.

Krátce z města
Ilustrační foto.

Svoz nebezpečného odpadu proběhl s lepší kázní
V sobotu 17. října 2009 proběhl
další, letos již druhý, svoz
nebezpečných odpadů.
Obecně se by se dalo říci, že se
zvyšuje disciplinovanost našich
občanů, kteří při tomto svozu
ve většině případů preferovali
osobní předání nebezpečných
odpadů tak, jak by to mělo probíhat. Samozřejmě, že při příjezdu svozové firmy byly na
svozových stanovištích již nějaké nebezpečné odpady, které
tam občané odložili předem, ale
nebylo tomu v tak hojné míře,
jako v předchozích případech.
Občanům, kteří dbají pokynů a
dodržují osobní předávku velice děkujeme a věříme, že ti
ostatní to příště napraví.
(oh)

bez bankomatu

Město získalo bezúplatným
převodem parcelu č. 462/1 o
celkové výměře více než 50
tisíc m2 nad kolejemi k
„bernářovic zahradě“. V
územním plánu je toto místo
vedené pro možnou výstavbu rodinných domků s
možností podnikání.

Finanční situace města je
prozatím beze změn. Daňová výtěžnost ze sdílených
státních daní je pořád 4
miliony v mínusu. Pokud
nastanou změny finančního
zlepšení, budeme vás informovat. V současné době se
již pracuje na přípravě
rozpočtu na rok 2010. Na
doporučení Ministerstva
financí ČR se bude pohybovat přibližně v rozmezí
roku 2006.

Poustevník 12/2009
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Nejdelší slupka, tiskátka, placky, lupínky... to a mnoho dalšího byla Bramboriáda
Všichni je známe brambory.
Většinou je máme rádi a alespoň v jedné z tisíce možných
úprav je jíme. Proto jsme se s
dětmi ve školní družině ZŠ
Dolní Poustevna dohodly, že
jim uspořádáme oslavu - velkou soutěžní akci nazvanou
BRAMBORIÁDA. Brambory
naší družinu naprosto ovládly
poslední říjnový týden.

Jeden den jsme je „sázely“
do pomyslných polních důlků,
vzápětí „sklízely“ do kýblů
takovou rychlostí, že jsme
nestačily mačkat stopky. Další
den jsme si půjčily od maminek
škrabky a nastal boj o nejdelší
slupku. Po té byl na řadě den
módních tvůrců, a tak jsme z
nevzhledných hlíz pomocí
barevných přízdob vytvořily

panáčky „Bramboráčky“ a
panenky „Bramboračky“.
Nevěřili byste jaké módní
kreace se dají s trochou fantazie
z „Centroflorského“ materiálu
vyrobit. Ve čtvrtek byl den
kuchařů. Za vydatné pomoci
maminek i babiček vznikaly
soutěžní bramborové pokrmy
tradiční i méně známé. Den tiskařů byl dnem posledním. Originální prostírání s potiskem z
bramborových razítek se jistě
stalo ozdobou ve čtyřiceti poustevenských kuchyních. Během
prodlouženého pátečního odpoledne nastal nejočekávanější
okamžik! Vyhodnocení nejlepších pokrmů a následná bramborová hostina.
Bramboráky v několika variantách, saláty s majonézou i
bez, vdolečky se šlehačkou,
placky, „slepé myši“ s česnekem, zapečené brambory s
masem, zeleninou, lupínky, pizzy, musaka, sladké i slané záviny voněly po celé škole. Mezitím co se děti statečně snažily
všechny ty dobroty sníst, měla

porota velmi nesnadný úkol s
přidělováním bodů. Rozhodovala hlavně pomoc při vaření.
Za chvíli byly body ze všech
soutěží sečteny a mohly jsme
vyhlásit Krále brambor.
Tím se v oddělení mladších
dětí stal Martin Kuchař a v oddělení starších Klára Dinnbierová.
Za odměnu za zvládnutí
všech bramborových disciplín
jsme šly společně do kina

Národní dům na představení
Doba ledová 3. Týden to byl
opravdu dlouhý, náročný, ale
velmi vydařený.
Děkujeme maminkám a
babičkám za snahu a jestli chcete překonat rekord naší Bramboriády, vezměte škrabku a
oloupejte slupku delší než 26
centimetrů!
Vychovatelky ŠD

Dlouholetý pracovník města odešel do důchodu
Pracovník města pan Josef
Hess již není zaměstnancem
městského úřadu. Odešel dne
16. listopadu 2009 na vlastní
žádost do předčasného starobního důchodu.
Svoji „pracovní pouť“ začínal v roce 1965 jako traktorista
na Státním statku ve Velkém
Šenově. Od roku 1975 působil
jako topič v kotelně NP Centroflor a dále i pro Izopol.

Od 1. září 1992 byl již
zaměstnancem obecního úřadu
v Dolní Poustevně, kde stále
působil jako topič ve zmiňované kotelně, která připadla obci.
V roce 2001 přešlo město na plynofikaci a pracovní náplň se
panu Hessovi změnila na
domovnictví v bývalé ZUŠ,
údržba a úklid města, údržba
veřejné zeleně, obsluha sběrného dvora na tříděný odpad a

obsluha místa zpětného odběru
vysloužilého elektrozařízení.
Za více jak 17 let u Města
vykonal pan Hess spousty užitečné a mnohdy i těžké práce.
Svěřené úkoly plnil svědomitě
a včas. Vedení města mu touto
cestou ještě jednou moc děkuje
a přeje mu ať si ve zdraví užívá
důchodu.
Vilém Madunický

Nevíte jak správně třídit? Tady máte odpověď!
1. Patří obaly na vajíčka do
kontejneru na papír?
Nepatří. Vyrábějí se už z víckrát recyklovaného materiálu,
takže už se znovu nezpracovávají. Stejně jako ruličky od toaletního papíru. Papír lze
recyklovat maximálně 7x,
potom už je papírové vlákno
krátké a nelze z něj papír vyrobit.
2. Je nutné z PET a skleněných lahví odstranit papírové
etikety?
PET lahve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším
zpracování odstraněno. Nezapomeňte však petku předem
sešlápnout. Celé lahve jsou
objemné a prodražují tím přepravu, komplikují manipulaci a
recyklace je pak nákladnější.
Skleněnou lahev vhoďte do kontejneru na sklo s etiketou, ale
bez uzávěru. S tím naložte
podle toho, z jakého je materiálu plastový patří do kontejneru
na plast, korkový do směsného
odpadu, kovové uzávěry můžete dát do kovového odpadu,
pokud jich máte víc, jinak do
směsného odpadu.
3. Musím vymývat lahve od
mléka a kelímky od jogurtů?
Ne, drobné znečištění nevadí. V obalech by však neměly
zůstat zbytky potravin. Pokud
obaly skladujete déle, budete je
stejně muset lehce vypláchnout,
aby nepáchly.

4. Je třeba z dokumentů
odstranit kancelářské svorky a
z bloků kovové spirály?
Není to nutné. Při dalším
zpracování
takzvaným rozvlákněním jsou odloučeny. Z
papíru se stane hladká kaše a
těžší části, jako svorky a sponky, klesnou ke dnu, odkud jsou
vybírány magnetickou separací.
5. Je třeba vymývat obaly
od kosmetiky?
Stačí, když zbytky kosmetických přípravků, jako jsou
mýdla, sprchové gely nebo
šampony, vylijete. Obaly
budou dočištěny při dalším
zpracování.
6. Proč se nemá do kontejneru vhazovat mokrý papír?
Nejen mokrý, ale i mastný
papír může již vytříděný papír
znehodnotit, takže už se nedá
zpracovávat.
7. Dětské pleny patří do
kontejneru na papír, nebo do
plastů?
Ani do jednoho. Stejně jako
papírové kapesníky nebo dámské hygienické potřeby patří do
černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad.
8. Co mám dělat s použitým
fritovacím olejem?
Použitý fritovací olej z
domácnosti patří do sběrného
dvora. Můžete ho doma uchovávat v kanystru a až ve větším
množství odevzdat.
9. Mohu dát plastovou

lahev od oleje do kontejneru
na plasty?
Jen pokud byste ji pečlivě
vymyli teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, olej totiž
značně komplikuje následnou
recyklaci tříděného odpadu.
Znečištěný obal patří do směsného odpadu.
10. Do jakého kontejneru
patří prostředky na hubení
hmyzu?
U těchto přípravků se vždy
řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte je proto
na sběrný dvůr nebo do mobilní
sběrny nebezpečného odpadu.
11. Kam patří molitan?
V menším množství jej
můžete vhodit do směsného
odpadu, ve větším množství
patří do sběrného dvora.
12. Můžu do kompostu
dávat zbytky z vařených jídel?
Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo
tekuté a silně mastné potraviny.
To je totiž bioodpad, který
může mít hygienická rizika.
13. Kam patří hliníková
víčka od jogurtů a plechovky?
Nápojové plechovky a hliníková víčka odhazujte, pokud
existuje ve vaší obci oddělený
sběr, do sběrných nádob k tomu
určených. Větší množství můžete odnést do sběrného dvora
nebo výkupny surovin.

Pan Josef Hess dostal od spolupracovníků dort ve tvaru traktůrku na
kterém u města jezdil.
Foto: Vilém Madunický
14. Kam patří šroubovací i
nešroubovací víčka od zavařovacích sklenic?
Klasická víčka, která jsou zpravidla potažena nějakou gumou,
nelze vytřídit nikam a patří do
směsného odpadu. Pod gumou
je většinou hliník nebo jiný kov,
ten třídit lze. Gumu však také
nelze nikam vytřídit. Pokud
jsou víčka pouze kovová, lze je
dát do kovů, které odebírá
téměř každý sběrný dvůr. Hliník lze separovat zvlášť od dal-

ších kovů a druhotně zpracovat.
15. Kam s vyjetým olejem nebo
barvou?
Obaly s technickými oleji,
barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na
místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také
na benzinových pumpách. Ve
většině případů je to uvedeno
na etiketě výrobku.

Svoz zelených pytlů 12/09
7. a 21. prosince

Sběrný dvůr a zpětný odběr EZ 12/09 od 10,00 do 12,00 hodin
12. prosince
Na www.dolnipoustevna.cz “JAK TŘÍDIT ODPAD".
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18. prosince od 19:30
MUŽI V ŘÍJI
délka filmu 119 min
mládeži přístupno
Vstupné: 29+1 Kč

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
6. 12. 15:00
PEKELNÁ NUDA
veselá čertovská pohádka
- divadelní představení nejen
pro děti
Vstupné: 20Kč
8. 12. 18:30
2 BOBULE
česká komedie
94 minut, vstupné: 69+1Kč
10. 12. 18:30
MARY A MAX
animovaný australský film s
titulky (do 12 let nevh.)
92 minut, vstupné: 64+1Kč
11. 12. 16:00
DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURŮ
anim. komedie
96 minut, vstupné: 29+1Kč
12. 12. 16:00
ZATAŽENO,
OBČAS TRAKAŘE
anim. film USA
90 minut, vstupné: děti59+1Kč, dospělí-69+1Kč
Čtvrtek 17.12. 10:00
BROUČKOVA RODINA
pásmo animovaných pohádek
pro děti.
Vstupné: děti - 9+1Kč,
dospělí 16+1Kč
28. 12. 18:30
JAK ULOVIT MILIARDÁŘE
česká komedie
88 minut, vstupné: 69+1Kč
29. 12. 18:30
KNĚŽNA LIBUŠE
film ČR/USA
99 minut, vstupné: 49+1Kč

PROSINEC VE MĚSTĚ
4. 12. od 16.00 h
Promítání pohádek
Kinoclub Sebnitz - D. P.
11. 12. od 16.00 h
Tvořivé odpoledne pro celou
rodinu - dekorace
Kinoclub Sebnitz - D. P.
13. 12.
Fotbalový mikulášský turnaj
ve sportovní hale
FK D. P.

V turnaji O putovní pohár Izopolu potřetí vítězí Poustevna
Na závěr podzimní sezóny,
pořádal fotbalový klub Dolní
Poustevna již pátý ročník turnaje O putovní pohár Izopolu pro
mladší žáky. Na turnaj bylo
pozváno dvanáct celků, nakonec se spolu s našimi chlapci přihlásilo ještě pět družstev celého
okresu. Turnaj se hrál systémem každý s každým a nutno
podotknout, že do posledního
zápasu nebylo rozhodnuto.
První zápas, který naši kluci
prohráli, bylo nakonec jediné

zaváhání v turnaji. K poslednímu zápasu sobotního klání
nastupovali poustevenští proti
Varnsdorfu a tento zápas by se
dal nazvat finálovým. Kdo
vyhraje, bude první. Kluci dali
do posledního zápasu vše a
favorizovaný Varnsdorf porazili 1:0 a stali se tak po třetí za
sebou vítězi.
Poustevna a Varnsdorf jsou
zatím jedinými vítězi tohoto turnaje, Varnsdorf vyhrál první
dva ročníky. Na třetím místě

skončila Česká Kamenice, nepopulární bramborovou medaili
si odvezl Šluknov. Poslední dvě
místa si mezi sebe rozdělili, dvě
mužstva Boletic. Družstvo „B“
pátou příčku a „A“ šestou.
Vyhlášeni byli i nejlepší jednotlivci, nejlepším střelcem se
stal Michal Pavlovič z Dolní
Poustevny, nejlepší hráčem byl
zvolen Ondřej Džudža z České
Kamenice a nejlépe zachytal
Vilém Blažek ze Šluknova.
Všechny zápasy odpískali

Michal Pavlovič a Patrik Mateche. Turnaj se vždy koná pod
záštitou firmy Izopol a jejího
majitele pana Dvořáka. Ten také
turnaj zahájil a předal poháry
pro vítěze a ceny všem zúčastněným.
Výbor FK děkuje firmě Izopol, městskému úřadu a všem
pořadatelům za zvládnutí akce.
AK

Povinná výměna
řidičských průkazů!
Řidičské průkazy vydané
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000
jsou jejich držitelé povinni je
vyměnit do 31. prosince 2010.
Upozorňujeme, že pro výměnu
řidičáků je rozhodující datum
jejich vydání a ne typ
řidičského průkazu (viz
§134zákona č.361/2000sb).

Víte, že...

v Rumburku funguje
již několik let jedna z poboček
Pedagogicko-psychologické poradny
Ústeckého kraje a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků? Sídlí v internátu Střední zdravotnické školy v Sukově ulici.
Spolupracuje se školami na zajištění
podmínek vzdělávání žáků se
specifickými potřebami a pomáhá s
řešením výchovných problémů
rodičům i učitelům, poskytuje
poradenství
při volbě vhodného
vzdělávání žáků a studentů a přípravě
na jejich budoucí povolání. Jako
nebližší poradenské pracoviště od
letošního školního roku nabízí také
logopedickou péči.

Drakyáda se vydařila!
Naše první DRAKYÁDA se vydařila. Počasí
nám opravdu přálo, a i když se v Poustevně ani
větvička nepohla, tak na vrcholu Hamru to pěkně
foukalo. Nad Poustevnou se tak v jeden okamžik
ocitlo až 15 draků a jiných létavců, které přišlo
vypustit a obdivovat na 50 dětí a dospělých. Příští
rok tuto akci chceme určitě zopakovat.
Děkujeme tímto paní Renatě Holcové za věcné
dárky, kterými jsme mohly obdarovat všechny děti.
A omlouváme se za špatně uvedený čas v minulém
čísle Poustevníku.

o.s. BABY CLUB KRTEČEK
v prosinci pořádá:
3. prosince 2009 od 16 hod.
MIKULÁŠSKOU BESÍDKU S NADÍLKOU
10. prosince 2009 od 16 hod.
KRTEČKOVA DÍLNA PRO NEJMENŠÍ
17. prosince 2009 od 16 hod.
VÁNOČNÍ KRTEČEK
Více informací na
www.babyclubkrtecek.webnode.cz
608 646 383 nebo 412 384 317

25. 12.
Vánoční fotbalový turnaj
ve sportovní hale
FK D. P.
31. 12.
Silvestrovský ohňostroj
pod kostelíkem
Město D. P. + SDH D. P.
xxx
Vánoční koncert
KŠK
Vánoční akademie
ZŠ G. Pelechové
Losovaný turnaj ve volejbale
TJ D.P.
xxx - termín bude upřesněn
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