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Městský úřad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: dolnipoustevna@interdata.cz
Vážení přátelé,
spoluobčané...
Považuji za korektní průběžně Vás informovat o zásadních
otázkách a jejich řešení, v
souvislosti s dopady a průběhem celosvětové - republikové
finanční krize na město.
Jak jsme již informovali v
říjnovém vydání Poustevníka,
nadále trvá významný propad
republikových sdílených daní, v
současné době to pro naše město
představuje mínusovou částku,
pohybující se nad úrovní více
než 4,5 milionu Kč!
Žádné ochranné kroky ze
strany státu se zatím neobjevují,
a proto město samo zahajuje
postupná opatření, vedoucí ke
zmírnění tohoto dopadu, rovněž
v souvislosti s přípravou
rozpočtu na rok 2010.
Protože jednání na Ministerstvu financí jednoznačně ukázalo, že ani pro příští rok nelze
zatím počítat s výrazně lepšími
ekonomickými ukazateli, (např.
daň z příjmů právnický osob za
leden až listopad 2009 je na
úrovni 51,3% a podobně daň z
příjmů fyzických osob je pouze
70,9 % oproti schválenému
státnímu rozpočtu!) byly zatím

přijaty další nepopulární kroky
uvnitř městského úřadu.
Mezi nejdůležitější opatření
patří především přípravy personálních změn, kdy cílovým
stavem, v průběhu roku 2010,
bude odchod celkem 3 pracovníků ze současného stavu úřadu. Jedná se především o starší,
zkušené zaměstnance, kteří zde
mnoho let vykonávali poctivě
velice odpovědné funkce, a také
proto nám všem budou jistě
nesmírně chybět. Bohužel,
vnější i vnitřní tlaky nás
donutily i k tomuto nepříjemnému rozhodnutí. Jejich činnosti
si budou muset zbylí zaměstnanci rozdělit mezi sebou.
Samozřejmě že na úřadu bude v
této souvislosti částečně upravena i organizační struktura.
V souvislosti s přípravou
rozpočtu je pak nutné zdůraznit,
že do rozpočtu 2010 budou ve
výdajích zahrnuty pouze
nejnutnější položky, např. nutná
spoluúčast města na zahájení
realizace ČOV a kanalizace (tato
investice je vyvolána závazkem
státu vůči EU, zahájit investiční
akce na čištění vod nejpozději do
2010 a dotkne se v podstatě nás
všech), nebo částečné spolufinancování odbahnění Karlín-

Přístavba MěÚ zdárně dokončena

Příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví,
štěstí a úspěchů
v roce 2010!

ského rybníka, kde mimo
havarijní stav hráze (prosakování) hrozí celková destrukce
této břehové konstrukce a tím
dokonce ohrožení části našeho
města.
Společenské organizace města budou muset i nadále počítat
s menšími finančními příspěvky, než byly zvyklé, neznamená
to však úplné zastavení podpory
jejich činnosti.
Zatím bude částečně rovněž
omezena příprava dotačních
projektů, přípravy budou
směřovány spíše do menších a
jednodušších záměrů.

Vážení přátelé, není cílem
tohoto článku vytvářet pro příští
rok pouze pesimistickou náladu, chci věřit, že již nyní přijatá,
a do budoucna připravovaná
opatření přispějí k další určité
stabilizaci našich zdrojů tak, že
současné dílčí úspory pomohou
do budoucna nastartovat nové.
Věřme v lepší podmínky pro Vás
i naše město. Ne vše jsme
schopni zajistit vlastními silami,
stát prostě musí nalézt cesty k
zlepšení současné neradostné
situace, která se nyní negativně
dotýká každé každého města,

obce ale především Vás občanů.
Přes všechny potíže které
nyní překonáváme a možná na
nás dále čekají, rád bych Vám
popřál úspěšný vstup do roku
2010, hodně rodinného štěstí,
osobních úspěchů, nezbytné
tolerance a především pevné
zdraví!
Ing. Miroslav Jemenka
starosta
„Na cestě životem nejsou
jen rovné cesty: všechny
buď stoupají nebo klesají.“

Boj o česko-německou železnici pokračuje
Dolní Poustevna má za
sebou další jednání o osudu
železničního spojení mezi
Poustevnou a německým Sebnitz. Uskutečnilo se na začátku
prosince za účasti cca dvaceti
dopravních odborníků a starostů z obou stran hranice. Na
popud dolnopoustevenského
starosty Miroslava Jemelky jej
nechal svolat Ústecký kraj a
svaz německých dopravců
VVO. Důvodem schůzky byla
především šířící se informace,
že německá strana nemá zájem
znovu zprovoznit trať, která se
nezakládá na pravdě, ale také
snaha seznámit všechny
zúčastněné se stavem prací na
obnově železnice.
„Češi jsou na otevření přejezdu připraveni. Němci jsou
však s přípravami poněkud
pozadu. Technická dokumentace je již připravena, v současné době čeká na schválení pří-

slušného úřadu. Teprve poté
bude možné požádat o stavební povolení,“ uvedl starosta
Miroslav Jemelka. Zástupci
německé strany účastníky
schůzky ujistili, že saská strana má na obnovení železničního spojení s Českou
republikou velký zájem.
Dokonce mají již připravený
nový jízdní řád, který počítá s
provozem již od prosince
příštího roku.
Češi naopak zápolí s rozhodnutím kraje o omezení
železniční dopravy ve všedních dnech na úseku tratě mezi
Mikulášovicemi, Panským a
Rumburkem. Přitom tato trať
spojuje Německo s Národním
parkem České Švýcarsko a
Němci ji často při svých turistických výletech využívají. V
současné době nahradila spojení autobusová doprava,
která je podle kraje levnější.

„Na jednání zaznělo, že ani
tento stav nemusí být definitivní. Poté co se otevře trať
mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz a bude poptávka po těchto
spojích, začne se tím odbor
dopravy opět zabývat,“ doplnil Jindřich Franěk, vedoucí
Odboru dopravy a silničního
hospodářství Ústeckého kraje.
Starosta Miroslav Jemelka
si z jednání odnášel dobré pocity. Radost mu udělal fakt, že se
jednání zúčastnili nejen úředníci kraje, ale také všichni starostové, jak němečtí tak čeští,
kterých se to týká. „Je vidět, že
všichni chtějí, aby první vlaky
mezi Dolní Poustevnou a Bad
Schandau vyjely už co nejdříve,“ ukončil Jemelka.
Pokud by se vše podařilo
tak, jak má, mohlo by se jejich
přání splnit již v prosinci
příštího roku se zavedením
nového jízdního řádu.

V sebnitzské nemocnici léčí již 6 českých lékařů
Firma KM Nezmar tento měsíc zdárně dokončila rekonstrukci
přístavby na Městském úřadě Dolní Poustevna, která byla v havarijním
stavu. Na snímcích Vildy Madunického si můžete připomenout, v jakém
stavu byla přístavba před rekonstrukcí a také si prohlédnout, jak vypadá
nyní.

Nemocnice v Sebnitz má v
současné době již šest českých
lékařů a také několik sester. Zároveň spolupracuje s českými vysokými školami, zajišťuje potřebnou praxi i výzkumné úkoly. V
současné době disponuje 240 lůžky, k dispozici je magnetická
rezonance, CT, mamograf a chys-

tá se rozšíření současné spánkové laboratoře.
Na pravidelném jednání pracovních skupin mezi městy
Dolní Poustevna a Sebnitz, které
proběhlo na začátku měsíce prosince, jednali zástupci měst o
společném zájmu rozšíření možnosti záchranné služby a dohod-

li se také pokračovat v jednání
na obou stranách o možnosti lepšího využití německé nemocnice
pro české občany v příhraničí.
„Pokusíme se o to nejen při jednání se zdravotními pojišťovnami, ale také v poslaneckých kruzích,“ uvedl poustevenský starosta Miroslav Jemelka.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V lednu 2010 oslaví své
životní jubileum
Beňo Miroslav 55 let
Pešík František 55 let
Ing. Kredba Jan 55 let
Diessner Jan 55 let
Petrová Marta 60 let
Tobišková Dana 60 let
Nosákovcová Jarmila 65 let
Šulc Josef 70 let
Ungrová Ingeborg 76 let
Kricnerová Hana 77 let
Bělová Jana 79 let
Záškodová Hana 79 let
Mráz Jaroslav 87 let
Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus do
dalších let.

Navždy nás opustil:
Treppesch Bernhard 78 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
Chtěl bych touto cestou ještě
jednou poděkovat všem spolupracovníkům městského úřadu
za milé rozloučení při mém
odchodu do důchodu.
Hess Josef
Touto cestou bych chtěl
vedení Městského úřadu Dolní
Poustevna vyjádřit poděkování
za milé přání a peněžitý dar k
mým narozeninám 3. prosince
2009.
Jan Hájek

INZERCE
PRODÁM družstevní byt 1+1
v Dolní Poustevně, Komen-ského
411. Velikost bytu: 41,70 m2,
podlaží: 4.
Stav: nová plastová okna, nutná
dostavba, rozestavěného zděného jádra. Cena: dle dohody (cca
145 000,- Kč). Info:
603172729, info@vetrniky.eu

Dvakrát aktuálně k poustevenským sakrálním památkám
Destinační fond přináší
další ovoce

Oprava kamenných
památek se blíží ke konci

V rámci destinačního fondu
se město zapojilo do další spolupráce s Obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, a to v
rámci projektu Listen to the
Voice Villages, který je realizován prostřednictvím Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a spolufinancován Evropskou unií a
Evropským fondem regionálního rozvoje.
V rámci tohoto projektu
budou opraveny dvě kamenné
památky v obci a navážou tak na
stávající realizaci projektu Kamenné památky.

Jak jsme již informovali,
město obdrželo v polovině roku
2009 z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Programu rozvoje
venkova a dotační titul 4. oprava sakrálních památek finanční
prostředky na opravu osmi
kamenných památek v obci. K
dnešnímu dni už zbývá pouze
osadit litinové kříže, které byly
buď repasované či znovu vyrobené do připravených otvorů,
čímž bude fakticky oprava ukončena. Následně už zbývá pouze
vyhotovit závěrečné administrativní doklady a zaslat je na příslušné ministerstvo.
(mf)

Foto: Vilém Madunický

Datová schránka města obdržela 35 zpráv
K 1. listopadu byl spuštěn
provoz Informačního systému
datových schránek. Město se k
tomuto systému přihlásilo o
něco dříve 27. října 2009. V současné chvíli jsou celostátně
aktivní všechny datové schránky orgánů veřejné moci a právnických osob zapsaných v
obchodním rejstříku. Tedy těch,
kteří musí mít datovou schránku zřízenou ze zákona. Do těch-

to schránek začaly dnem prvního listopadu chodit datové zprávy od orgánů veřejné moci. Do
současné doby město obdrželo
35 datových zpráv a tento samý
počet odeslalo na jiné instituce či
firmy s datovou schránkou. Je
třeba připomenou, že pokud má
občan či firma zájem o zřízení
datové schránky, lze k tomuto
účelu využít služeb Czech Pointu.
(mf)

Novoroční ohňostroj díky štědrým sponzorům bude!
Na počátku se zdálo, že si
letos nebudeme moci popřát vše
nejlepší do nového roku při tradičním městem pořádaném
ohňostroji.
Osobně nemám zalíbení v
hlučných petardách, ale mám
velmi ráda tradice. A právě tato
novoroční, kdy se velký počet
spoluobčanů, známých a přátel
sejde v centru našeho městečka,
aby společně shlédli ohňostroj a
hlavně popřáli si šťastný start
do nového roku - to by mi moc
chybělo!
Proto jsme se rozhodli oslo-

vit několik místních podnikatelů a díky sponzorským darům se
nám podařilo získat potřebných
29.000,- Kč a už se moc těšíme,
až se spolu všichni sejdeme na
Nový rok u Kostelíčka. A co nás
ještě více těší že to bude poprvé
u takto krásného nově rekonstuovaného Kostelíčka, velmi
reprezentativního Centra setkávání.
Jsem opravdu moc potěšena
a na tomto místě srdečně děkuji
za podpoření dobré věci Hennerovi Jordánovi, jednateli společnosti Solarpark Baugesell-

schaft mbH & Co, který přispěl
8.000,- Kč, Mexické restauraci,
jež se podílela 1000,- Kč, manželům Mickovým, kteří též přispěli 1000,- Kč a v neposlední řadě
našim vietnamským spoluobčanům, kteří na radnici odevzdali
19.000,- Kč (jako tlumočnici mi
málokdy chybí slova, ale na
tomto místě jsem byla velmi
dojata a potěšena).
Ještě jednou srdečný dík za
podporu!! A na Nový rok se těšíme na viděnou u Kostelíčka!
Vaše Martina Böhme

Popřáli jsme k jubileu druhé nejstarší občance města

Termíny svozu pytlů na
tříděný odpad a otevření
sběrného dvora v roce 2010
Týden

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.

Zel.pytle
Pondělí

11.1.
25.1.
8.2.
22.2.
8.3.
22.3.
5.4.
19.4.
3.5.
17.5.
31.5.
14.6.
28.6.
12.7.
26.7.
9.8.
23.8.
6.9.
20.9.
4.10.
18.10.
1.11.
15.11.
29.11.
13.12.
27.12.

I město Sebnitz pociťuje stejně
jako Dolní Poustevna značný
propad daňové výtěžnosti.
Snaží se proto o maximální
úspory, investiční akce realizuje pouze v rozsahu nutných
potřeb. Na příští rok připravuje generální opravu technologie Petzoldových lázní v
rozsahu cca 1,4 mil E a kanalizaci za cca 600 tis. E.
Krajský úřad Ústeckého kraje
zaslal příspěvek na vybavení
místních hasičů: 8.000,- Kč.
Úřad práce pak příspěvek na
VPP: 150 000,- Kč
Magistrát hlavního města
Prahy nabízí prodej objektů č.
p. 73 (budova bývalého ústavu směr Lobendava) a č. p.
103 (bývalá škola) v k. ú.
Horní Poustevna.
S platností od 1. 12. 2009 je
nově v Centru setkávání provozována pevná linka s účastnickým číslem: 412 336 042.

Sběrný dvůr
Sobota

16.1.
30.1.
13.2.
27.2.
13.3.
27.3.
10.4.
24.4.
22.5.
5.6.
19.6.
3.7.
17.7.
31.7.
14.8.
28.8.
11.9.
25.9.
9.10.
23.10.
6.11.
20.11.
4.12.
18.12.

Krátce z města

Bankomat společnosti Pharro
bude již brzy odinstalován.
Sama firma se snaží získat
možnost provozování bankomatů v obcích za stávajících
podmínek u jiných partnerů.
O tom, jak jednání dopadnou
a zda bude reálné provoz
bankomatu opět obnovit,
bude firma poustevenskou
radnici informovat. I radnice
se samozřejmě pokouší získat
nového poskytovatele.

Dne 26. listopadu 2009 oslavila významné životní jubileum 90 let paní Hildegarda Maazová z Markety. Je
to druhá nejstarší občanka našeho města. S blahopřáním a dárky se k jubilantce dostavil starosta města Ing.
Miroslav Jemelka a členky sociální komise.
Foto: Hana Lencová

REDAKČNÍ RADA
Pondělí 18. ledna 2010 v 15.00 hodin kanceláři starosty.
Redakční uzávěrka dalšího vydání je: pátek 22. ledna.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
středa 27. ledna od 17,30 h
zasedací místnost MěÚ DP

Dolní Poustevna je městem s
nejnižší nezaměstnaností na
Šluknovsku. Mezi městy a
obcemi je pak na druhém
místě. Míra nezaměstnanosti
se v Dolní Poustevně drží na
12,63 procentech. Průměr na
celé Děčínsko je 14,19 procent.
Nejmenší nezaměstnanost je
ve Vilémově - 9,75%.
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Užili jsme si společně Noc s duchy a spali jsme při tom ve škole
Na konci listopadu jsme se s
dvaceti odvážlivci ze školní družiny sešli na letos již třetím podzimním nocování ve škole. Program byl nabitý. Každý si vyrobil originální „strašidelnou“
lucernu s netopýry, světélkující
duchy z kartonu, loutku ducha z
papírových kapesníčků a mezitím jsme si připravili těsto na půlnoční pečení.
S postupujícím časem stoupalo napětí a netrpělivost jak to
letos bude se Stezkou odvahy.
Kudy povede, potkáme nějaké
duchy? Můžeme mít baterky?
Děti se nemohly dočkat, ale
jakmile jsme došli ke startovacímu místu u hřbitova, zavládlo
zděšení. Většině se ulevilo, když
zjistily, že se přes hřbitov nejde,
ale stezka vede k nově otevřenému kostelíku. To ještě netušily,
že je čeká velká noční zkouška výstup do temné věže. Cestu jim
ukázal hodný duch a Bílá paní.
Po jednom, jen s baterkou,
odvážně vystoupaly nahoru.
Tam na ně čekalo překvapení,
mezi netopýry seděl starý Poustevník! Ten dával dětem záludné

otázky o našem městě a nakonec
každý obdržel část z nějaké
tajemné skládanky. Dychtivě
jsme slepovali díly k sobě. Přestože nikdo stezku nevzdal,
zavládl smutek! Jeden kus chyběl! K velké radosti všech ho přinesl sám Poustevník. Obraz
mohl být dokončen. Je na něm
samozřejmě kostelík i se svými
obyvateli, hodnými duchy a
nyní zdobí naší družinu.
Nakonec jsme si upekli
duchy a netopýry z připraveného těsta, máčeli si je v „kečupové
krvi“ a ještě teplé jedli. Pak už
zbývalo jen rozbalit spacáky, rozsvítit vyrobené lucerny a zaposlouchat se do pohádky pro krásné sny. Noc plnou dobrodružství budou dětem připomínat
originální diplomy, které si ráno
se sladkou odměnou za odvahu
odnesly domů. Velké poděkování patří pomocníkům, kteří se
podíleli na zabezpečení Stezky
odvahy a především městskému
úřadu za umožnění netradiční
návštěvy kostelíčka.
Vychovatelky ŠD

Foto: Vilém Madunický

My se čertů ani pekla nebojíme…

Přijďte na půlnoční!

Ve středu 2. prosince jsme
totiž celé dopoledne prožili v
pekle. Postupně jsme prošli
všechna jeho důležitá zákoutí:
V čertovské dílně jsme vyráběli
různé čertíky z papíru. V herně
jsme s čerticí Janou mastili karty. Čertice Petra a Denisa nás v
čertovském kabaretu naučily
po čertovsku zpívat, hrát i tancovat. Vážení hříšníků probíhalo v čertovské laboratoři zde
jsme také měnili vodu ve víno a
připravovali jsme modrou
šlechtickou krev. Nádherná
vůně se celou dobu linula z čertovské kuchyně, kde čertice Iva
za vydatné pomoci všech čertíků připravovala čertovské
koláčky a topinky s ďábelskou
pomazánkou. Zkouškou odvahy pro každého byla cesta k
pekelnému kotli pro kouzelný
čertovský kamínek na památku. Některým z nás trošku odvahy chybělo, lucifer pak ale nabídl pomoc a v jeho doprovodu
cestu sklepením zvládl i ten největší strašpytlík.
Když bylo vše doděláno,

navařeno i napečeno, sešli jsme
se všichni u společného stolu.
Plní pohody, skvělých zážitků i
dobrého jídla jsme jen neradi v
poledne peklo opouštěli….
Tak proběhl na naší škole
den, kdy jsme všichni mohli
vystrkovat své růžky.

Koná se 24. prosince 2009 v
kostele sv. Archanděla Michaela v
Dolní Poustevně. Zazpívá při ní
Vilémovský chrámový sbor
Vánoční mši od Jakuba Jana Ryby
"Hej mistře!". Začátek je ve 24.00
hodin.
Ostatní štědrovečerní mše
svaté se budou sloužit dle tohoto
rozpisu: Lobendava v 17.00
hodin, Vilémov ve 21.15 hodin a
Mikulášovice ve 22.30 hodin. Na
Boží hod bude mše pouze v
Mikulášovicích od 10.30 hodin a
na sv. Štěpána pak v obvyklém
nedělním pořádku.
Na konec bych chtěl tímto
čtenářům i lidem dobré vůle v celém
našem městečku od Markéty a Nové
Vísky po Dolní Poustevnu popřát
příjemné svátky a do Nového roku
2010 hodně zdraví a dobrých vzájemných popovídání. Snad již v roce
2010 bude pro nás pro všechny lépe.
Je lepší mít stále nějakou naději, než
žádnou.
Dobrou pohodu přeje všem!

Žáci a učitelé
ZŠ a PrŠ Gabriely Pelechové

V pátek 4.12. nás opět v
mateřské škole navštívil Mikuláš a čert. Tentokrát jsme pro něj
neměli přichystané jen básničky a písničky, ale děti byly
převlečené v malé čertíky a
anděly.
I přes nějakou tu slzičku děti
všechen strach a obavy zvládly
a Mikuláš odešel se slibem, že
děti budou hodné a poslušné.
Ještě před odchodem každé dítě
obdrželo balíček. Poděkování
patří kuchařkám a rodičům od
Lindy Luu, kteří věnovali do
balíčků ovoce.
Učitelky MŠ

Antonín Tobiška

Bobr opět zasahuje
Bobr se opět vrátil do dolnopoustevenské přírody. O jeho
přítomnosti nás přesvědčuje jeho
hrad a přehlodané vzrostlé
stromy. Je pravdou, že jsem ho
letos ještě neviděl, ale o jeho
pobytu v místních vodách není
pochyb.
Jaroslav Míšek

Vyráběli jsme spolu adventní věnce

“Stromečku, rozsviť se,” volaly děti

Spousty krásných adventních věnců a svícnů opět vzniklo na tradičním “Tvoření věnců”, které každý rok pořádá dolnopoustevenská
Kulturně-školská komise. Akce se konala 24. listopadu v Národním
domě.
Foto: Vilém Madunický

Slavností rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby
v našem městě se konalo již tradičně v pátek před první
adventní nedělí, a to 27.11. Na
vystoupení s názvem Staročeské
vánoce se spojily děti ze ZŠ a MŠ
Dolní Poustevna a děti ze ZŠ a
PŠ G.Pelechové. S moderováním
mi pomohla žákyně 6.třídy Míša
Kusendová a její dvě spolužačky
P. Kubalová a M. Lokvencová.
Pořad doprovázely básničkami
a koledami předškoláci a pěvecký soubor Berušky. Připomněli

jsme si pranostiky vztahující se k
adventnímu a vánočnímu období, tradiční vánoční symboly a
zvyky, atmosféru doplňovaly
postavy v podání žáků speciální
školy. A nakonec po zvolání „Stromečku, rozsviť se“ nám čas do
vánoc krátí krásný vánoční
strom a ostatní světelná výzdoba. V rámci akce proběhla také
sluníčková sbírka, při které bylo
vybráno 2 024 Kč. Tato suma
byla odeslána jako již tradičně
Nadaci transplantace kostní dřeně.
Jirmanová(KŠK)
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Na vánoční výstavu můžete zajít do Centra setkávání do konce měsíce

15. ledna od 19:30
2BOBULE
délka filmu 94 min
mládeži přístupno
Vstupné: 29+1 Kč

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
28. 12. 18:30
ULOVIT MILIARDÁŘE
česká komedie
88 minut, vstupné: 69+1Kč
29. 12. 18:30
KNĚŽNA LIBUŠE
film ČR/USA
99 minut, vstupné: 49+1Kč
10. 1. 15:00
KOCOUR PĚTIVOUSEK
pohádka plná zvířátek
divadelní představení nejen
pro děti.
vstupné: 20Kč
12. 1. 18:30
Twilight Sága:
NOVÝ MĚSÍC
hororová pohádka USA
do 12 let nevhodné
130 minut, vstupné: 69+1Kč

ZUBNÍ POHOTOVOST
24. 12. 2009
MUDr. Voborská Oluša
tel.: 412 519 624

Až do 30. prosince bude v Centru setkávání v Dolní Poustevně otevřena výstava vánočních výrobků dětí ze základní školy I. a II. stupně,
družiny a školky. Do konce měsíce zbývají pro tuto příležitost už jen dva termíny. A to 27. a 30. prosince od 14 do 17 hodin. Centrum setkávání
bude veřejnosti přístupné každé pondělí a středu od 14 do 17 hodin. Jeho řízením a organizováním kultury ve městě byla pověřena paní Lucie
Englerová, kterou doporučil Úřad práce v rámci veřejně prospěšných prací. Kromě jiného povede také městskou knihovnu. Ve funkci tak
vystřídá pana Sádovského, který k 31. prosinci končí. Knihovna bude v provozu každé úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin. Knihovnu čeká v
brzké době modernizace evidence knih, která bude probíhat elektronicky.
Foto: Lucie Englerová

Znovu připomínáme: Nezapomeňte
si koupit známky na popelnice
Od 1. listopadu 2009 je nové svozové období, které končí 30.4.2010.
Občané, kteří ještě nemají zakoupenu známku na popelnici si ji mohou
stále zakoupit na městském úřadě v Dolní Poustevně.
Dále upozorňujeme, že domácnostem, které nemají prokázanou
likvidaci směsného komunálního odpadu v daném období (letní a
zimní) nebude umožněno odložit velkoobjemový odpad v místním
sběrném dvoře zdarma, ale pouze za úplatu.
"Letní období" je od 1. května do 31. října a "zimní období" je od
1.listopadu do 30. dubna.
(oh)

Svoz pytlů na tříděný odpad
v lednu 2010 - každé sudé pondělí:
11. a 25. ledna 2010
Otevření sběrného dvora a místa zpětného odběru v
lednu 2010 - každou sudou sobotu
od 10,00 do 12,00 hodin:
16. a 30. ledna 2010

25. 12. 2009
MUDr. Sudová Olga
Děčín I 412 502 213
26. - 27. 12. 2009
MUDr. Janda Zdeněk
tel.: 412 532 216
Ordinační hodiny:
08:00 – 11:00 hod.
Rozpis je aktualizován dle
podkladů od stomatologů,
přesto ale doporučujeme
správnost
uvedených informací před
návštěvou lékaře vždy
telefonicky ověřit.

UPOZORNĚNÍ
13. prosince došlo ke změnám v
autobusové dopravě na linkách
objednávaných Ústeckým kra-jem.
401 Dolní Poustevna - Staré Křečany, Brtníky - Rumburk - Chřibská - Česká Kamenice - Děčín
Změna konceptu provozu v
úseku Rumburk - Staré Křečany Mikulášovice - Dolní Poustevna
v pracovní dny. Linka v tomto
úseku nahrazuje vlaky a proto je
provoz výrazně posílen. V době
dopravní špičky interval 60
minut v dopravním sedle 120
minut.

Třikrát krátce ze školy...
Jedenáctého listopadu se ve škole
uskutečnilo představení občanského
sdružení Harmonia Mundi Třináctá
komnta. Představení se zaměřilo
hlavně na vývoj technologií a
lidského myšlení. Účinkující nás
upozornili na nebezpečí, které se
může v nových technologiích

skrývat a na to, že jejich používání
ne-musí být vždy ta správná cesta.
Představení se nám moc líbilo.

družstva B 7. třídy. Ve vybíjené byla nejlepší děvčata z 8. třídy před 9. a 7.. Na
posledním místě bylo družstvo 6. třídy.

Mezitřídní sportovní turnaje mají na
naší škole již tradici. Soutěží se v malé
kopané (chlapci) a ve vybíjené - děvčata.
Ten letošní první vyhrály chlapci z 9.
třídy před 8. třídou, družstvem "A" 7.
třídy a 6. třídou. Poslední byli kluci z

Tématický zájezd do Prahy nezačal
příliš dobře - sešlo se totiž velmi
málo dětí. Část jich přišla na poslední chvíli a pět dětí nepřišlo vůbec, i
když zaplaceno měly. V kině IMAX
3D děti viděly film Podmoř-ský svět.

Podívaná to byla úžasná a děti si přišly na své. Viděly zblízka mořské
živočichy a seznámily se s jejich
životem.
Pak jsme pokračovali do Hole-šovic,
kde nás čekala návštěva planetária.
Před samotným představením byl
čas na prohlédnutí stálé expozice
zaměřené na výzkum vesmíru. V sá-

le Cosmorama pak děti viděly pohádkový příběh O rozpůlené hvězdě, ve kterém se děti prostřednictvím poutavého děje dozvěděly
zajímavosti o hvězdách, planetách a
vesmíru.
(webzš)
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