P

Ročník VIII.

ÚNOR 2010

OUSTEVNÍK

Městský úřad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: dolnipoustevna@interdata.cz

Město plní další podmínky pro Poprvé jsme přivítali občánky v Centru setkávání
získání dotace na kanalizaci
Dne 13. ledna 2010 obdrželo
město Dolní Poustevna ze Státního fondu životního prostředí
registrační list akce a rozhodnutí
o poskytnutí podpory z tohoto
fondu. Tímto aktem je stvrzeno
poskytnutí dotace ve výši cca
105 milionů korun ze strukturálních fondů a cca 6 milionů korun
dotace ze SFŽP (celkem tedy 111
mil. Kč). Celkové náklady na
výstavbu kanalizace jsou vypočteny na 143 mil. Kč. Město teď

čeká nelehký úkol vypořádat se
se všemi podmínkami stanovenými v těchto dokumentech,
které SFŽP požaduje před podpisem konečné smlouvy o financování podpořené akce. Pokud
vše proběhne v souladu s danými podmínkami bude letošní
rok rokem zahajovacím na
výstavbě čistírny odpadních
vod a kanalizačních stok.
(mk)

Město čeká na výsledek kontroly “Kostelíčku”
Rekonstrukce evangelického kostela na Centrum setkávání v
Dolní Poustevně se pomalu ale jistě blíží ke konci. Na slavnostní otevření dne 18.11.2009 navazuje uskutečněná fyzická kontrola pracovníky Regionálního operačního programu, kteří v rámci své pravomoci provedli kontrolu celé stavby v závislosti na fakturovaných činnostech. Výsledek kontroly bude městu zaslán v následujících dnech.
Bude-li vše v pořádku obdrží město dotační prostředky nejpozději
do poloviny března, čímž dojde k faktickému ukončení projektu a
město bude následně plnit podmínky udržitelnosti. To v překladu
znamená dokládat v průběhu pěti let plnění činností, pro které bylo
Centrum setkávání rekonstruováno.
(mk)

Do města se opět vrátí bankomat
Město se opět pokusí rozeběhnout v Dolní Poustevně bankomat. Opět půjde o přístroj
firmy Pharro, tentokrát však s
mnohem lepším zabezpečením.
Své místo najde na stejné adrese
jako doposud, bude ale zabudovaný přímo ve zdi a speciálně
ukotven.
“Bankomat bude otočen směrem k firmě OK-Form. Společnost Pharro ho městu poskytne
za podobných podmínek a poku-

V první části jsme přivítali: Kučovou Kláru, Michaligovou Anežku, Šandu Lukáše, Štikovou Elišku, Koubka
Jana, Czabana Filipa, Doskočilovou Moniku a Marcela Englera.
Foto: Vilém Madunický

sí se také o odstranění problémů
s telefonním signálem, který způsoboval časté poruchy přístroje,” uvedl starosta Miroslav
Jemelka. Město oslovilo i jiné firmy, ale stále ještě se nenašla žádná, která by neměla tak vysoké
nároky na počet výběrů. K instalaci nového přístroje by mělo
dojít během měsíce února. Technická dokumentace již je na městském úřadě.

Spolupráce bude pokračovat i letos
Na začátku ledna přijal dolnopoustevenský starosta Miroslav Jemelka pozvání svého
německého kolegy na přátelské
posezení do sportovní haly v
Sebnitz, kde proběhlo poděkování firmám, spolkům a dalším institucím za jejich práci v
loňském roce. “Důležitou součástí průjevů bylo i téma znovuzprovoznění přejezdu mezi
našimi městy. Němci nás opět
ujistili, že s ním počítají. Dále se

řešily dopady ekonomické krize. I Sebnitzští šetří na všech
frontách, jen s tím rozdílem, že
německý stát jim přispěje dotačními penězi na akce, které přinesou zlepšení podmínek v oblasti
školství, zdravotnictví i obnovitelných zdrojů,” zvedl Jemelka.
Němci počítají i s další spoluprácí s Dolní Poustevnou, chystají
společní projekty, nejvíce se jich
prozatím rýsuje v kulturní
oblasti.

Město hospodaří v rozpočtovém provizoriu
Vzhledem k tomu, že před 1. lednem roku 2010 ještě nebyl schválen rozpočet obce na rok 2010, jak ukládá zákon č. 250/2000 Sb. § 13,
bude město v 1. čtvrtletí 2010 hospodařit v tzv. rozpočtovém provizoriu. To vychází z výdajů i příjmů, které mělo město k dispozici ve stejném období loňského roku. V době platnosti rozpočtového provizoria nesmí být zahajovány žádné nové investiční akce, jejich příprava
však bude pokračovat v plánovaném rozsahu. V období rozpočtového provizoria obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní
vynakládání rozpočtových prostředků. Hradí závazky vyplývající z
již uzavřených smluv. Hospodaření příspěvkových organizací se rovněž řídí rozpočtovým provizoriem. Ke schválení nového rozpočtu by
mělo dojít během měsíce března.

Ve druhé části pak: Rejzkovou Janu, Medkovou Barboru, Sklenáře Matěje, Hudce Daniela, Šolína Josefa,
Chmůrovou Valerii, Berkiho Salvadora, Pleskotovou Samantu, Tesaříkovou Lucii a Čížka Marka.
Foto: Vilém Madunický
Dne 20. ledna 2010 se
uskutečnilo historicky první
vítání občánků narozených v
průběhu roku 2009 v nově
vybudovaném Centru setkávání.
Na toto vítání bylo pozváno
celkem 22 nových tvářiček, aby
se ukázaly svému okolí a také
svým vrstevníkům. Ti co přišli, si
mohli poslechnout své o něco
starší kamarády z mateřské

školy, kteří jim a jejich doprovodu zazpívali několik skladeb.
Slavnostní proslov se srdečným přáním pronesl starosta města Ing. Miroslav Jemelka a
také předsedkyně kulturně
školské komise Bc. Jiřina Jirmanová.
Děti si odnesly drobnost na
památku, maminky kytičku a
pro své děti vkladní knížku Poštovní spořitelny, založenou měs-

tem s vkladem 500,- Kč, které
jim předala paní Andrea Kramerová.
Na závěr se všichni společně vyfotografovali, aby měli
vzpomínku na tuto první společenskou událost.
Vzhledem k velkému množství narozených dětí se slavnostní obřad uskutečnil ve dvou
etapách.
Hana Lencová

Kino Národní dům - 26. února 2010 od 17:30 hod - G-FORCE
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V únoru 2010 oslaví své
životní jubileum
Vosyka Karel 50 let
Tomek Zbyněk 55 let
Mrázová Vlastislava 60 let
Slavíková Marta 60 let
Růžičková Jaroslava 60 let
Novotný Ivan 65 let
Javorovská Naděžda 70 let
Kreibich Wilibald 75 let
Bláhová Jarmila 80 let
Ing. Pfeffer Vilém 80 let
Pjetaš Beno 82 let

Město Dolní Poustevna v číslech
K 1. ledna 2010 činil počet
obyvatel přihlášených k trvalému pobytu 1676 osob, ve
složení 852 žen a 824 mužů. Ke
stejnému datu je ve městě
přihlášeno 247 cizinců s trvalým, dlouhodobým
nebo
přechodným pobytem.
Za rok 2009 se narodilo
třiadvacet občánků, z toho
čtrnáct děvčat a devět chlapců,
naopak zemřelo šestadvacet

našich spoluobčanů čtrnáct žen
a dvanáct mužů.
Do Dolní Poustevny se
přistěhovalo 42 občanů a 63
občanů se z Dolní Poustevny
odstěhovalo.
Proti stavu k l. lednu 2009
došlo k poklesu o 24 obyvatel.
Pro zajímavost
8 párů
našeho města uzavřelo sňatek a
naopak dva páry se rozvedly.
Hana Lencová

Finanční krize a město Dolní Poustevna
V důsledku ekonomické krize a personálních změn se nyní na
Městském úřadě v Dolní Poustevně připravuje nový organizační
a vnitřní řád. Činnosti, které zastávali lidé, kteří byli propuštěni,
si rozdělí ti, co zůstávají.
- Zanikne odbor sociálně správní a finanční.
Jeho pracovníci budou převedeni plně do kompetence
starosty města.
- Odbor správy majetku zůstává.
- Veškeré služby, které městský úřad poskytoval doposud,
budou poskytovány i nadále.

Krátce z města
Celkem dvacet tisíc korun
stály poustevenskou radnici
lidé, kteří museli v loňském
roce k přestupkové komisi
Městského úřadu ve Šluknově. Protože přestupková
komise při našem úřadě
nefunguje, využívá město
této služby ve Šluknově. Za
každý přestupek obyvatele
Dolní Poustevny a příslušných obcí musí poustevenská
radnice zaplatit 500,- Kč. Tzn.,
že za loňský rok ve Šluknově
řešili celkem 40
“našich”
přestupků.

Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus
do dalších let.

Navždy nás opustili:
Pavlovičová Karolina 83 let
Pytlík Jan 58 let
Kubálková Erna 99 let
Mazzová Hildegarda 90 let
Krallertová Venuše 59 let
Narodila se:
Siváková Jennifer
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
Město Dolní Poustevna touto cestou velmi děkuje sponzorům i příchozím na letošní
novoroční ohňostroj. Hojná
účast a reakce lidí inspiruje
město i nadále v této tradici za
pomoci sponzorů pokračovat.
MěÚ DP
Byla jsem moc a moc mile
překvapena, že i v zimních
měsících se někdo stará o místní
hřbitov na Markétě v Horní
Poustevně. Sníh byl důkladně
odhrnut okolo kapličky a rovněž
mezi jednotlivými hroby byly
odházené cestičky.
Viděla jsem zde pracovat
pana Jiřího Brůnu s ostatními
zaměstnanci Městského úřadu z
Dolní Poustevny. Touto cestou
bych jim chtěla za sebe i ostatní
občany z Horní Poustevny moc
poděkovat, ještě nikdy v zimě to
takto důkladně vyčištěno nebylo!
Krista Hladíková
z Horní Poustevny

INZERCE
PRODEJ/PRONÁJEM:
Byt 1+1 v Dolní Poustevně, adresa:
Komenského 411, velikost bytu:
41,70 m2, podlaží: 4.
Stav: nová plastová okna, nutná
dostavba rozestavěného zděného
jádra.
Cena: dle dohody (cca 145000,- Kč)
Info: 603 172 729, info@vetrniky.eu

*
Prodám (případně pronajmu)
družstevní byt 3+1 v Dolní
Poustevně. Bytovka u Letadla.
Tel. 777 166 899.
*
Koupím starožitnosti - obrazy,
porcelán, sklo, šperky, hodiny,
hodinky, betlém, zbraně, vyznamenání, mince, pohledy, keramiku, vše i celé sbírky a ostatní
starožitnosti.
Tel.: 606 388 495, 607 662 178

Místní firma Daniel Štika provedla kompletní rekonstrukci dřevěné lávky přes Luční potok, která byla v havarijním
stavu.
Foto: Vilém Madunický

Loutkové divadlo opraveno i díky sponzoringu
Koncem prosince dokončila
místní firma ,,KM Nezmar" stavební úpravy v domě čp. 126,
ulice Vilémovská (budova Loutkového divadla). Projekt řešil
kompletní výměnu rozvodů a
topných těles ústředního vytápění, včetně přístavby veřejného
WC. Dále pak sanaci vlhkých
zdí u hlavního vstupu, rekonstrukce podlahy u hlavního vstupu včetně stávajících šachet,
opravy omítek ve druhém podlaží a zhotovení protipožárního
stropu mezi prvním a druhým
podlažím včetně nového osvětlení. Převážná část rekonstrukce
byla hrazena z dotačních peněz.
Firma KM Nezmar sponzorsky
opravila také prostory ve druhém podlaží, které loutkaři využívají pro výrobu kulis a opravu
loutek. Loutkaři za to firmě moc
děkují a velmi si jejich daru váží.
Cena oprav má hodnotu 10.000
korun.

Centrum setkávání navštívilo od slavnostního otevření
přibližně 900 lidí. Činnost se
pomalu rozjíždí a záměr se
naplňuje. Starosta Miroslav
Jemelka si zájem lidí pochvaluje.
“Lidé chodí jak na prvotní akce,
tak ve všedních dnech a
využívají služeb infocentra,”
uvedl. Centrum připravuje pro
zájemce chystá mnoho dalších
zajímavých akcí. Sledujete programovou nabídku.
Drogerie - noviny Zdeněk
Vymer. Nyní již nemusíte mít
stále u sebe hotovost a přesto
zde můžete nakoupit! Přijímáme platby pomocí platebních karet.
Město Dolní Poustevna
vydalo souhlasné stanovisko ke
kolaudačnímu řízení akce Solarpark Dolní Poustevna.
Poustevenská radnice
získala od Ústeckého kraje
příspěvek ve výši 40.000 Kč
na veřejně prospěšné práce,
od Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky
301.000 Kč na obnovu
kamenných památek a od
Krajského úřadu 39.600 Kč na
činnost sboru dobrovolných
hasičů.

Rekonstrukce v prvním podlaží.

Foto: Vilém Madunický

Se zimní údržbou pomáhají i lidé zaměstnaní na VVP

Městskou knihovnu navštívilo za loňský rok celkem 1027
čtenářů. Půjčilo se 6649 knih a
internet použilo 444 zájemců.

Tři sta tisíc až půl milionu korun
dávala poustevenská radnice v
minulých zimních obdobích za
zimní údržbu. Při té letošní by chtěla
náklady snížit. Důvodem je opět
ekonomická krize. Podle starosty již
nevyjíždí firma tak často, ale až při
určitém množství napadlého sněhu
nebo na výzvu města.
Údržba v režii města běží dle
stanoveného harmonogramu zimní
údržby. Velkou pomoc při úklidu
zastávají pracovníci zaměstnaní
prostřednictvím veřejně prospěšných prací.

Nejdůležitějšími investičními akcemi letošního roku
v Dolní Poustevně budou rekonstrukce kanalizace a odbahnění Karlínského rybníka.
V součtu za 155 milionů korun, což je více než sedminásobek ročního rozpočtu města.

Pracovníci městského úřadu při úklidu
města v zimním období.
Foto: VM

pátek 19. února.

REDAKČNÍ RADA
Pondělí 15. února 2010 v 15.00
hodin kanceláři starosty.
Redakční uzávěrka dalšího vydání je:
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Dolní Poustevna již podruhé dějištěm zimní olympiády!

Dvakrát obrazem z Kostelíčku...

Dne 21. prosince 2009 se v "Centru setkávání" konal koncert dětí z Velkého
Šenova a Vilémovského chrámového sboru s kapelou. Zazněly při něm písně s
vánoční tématikou, v českém i anglickém jazyce. Děti je doplňovaly vyprávěním
biblického příběhu o Josefovi a Marii. Koncert si nenechalo ujít přibližně 140 lidí,
vládla skvělá atmosféra a všem se představení moc líbilo, za což účinkující sklidili
zasloužený potlesk.
Foto: Vilém Madunický

Zatímco kanadskému Vancouveru přidělává letošní počasí
jen vrásky, organizátoři zimní
olympiády v netradičních disciplínách v Dolní Poustevně jsou
nadmíru spokojeni.
Sněhové podmínky v prvním lednovém týdnu byly více
než ideální a sportovní areál „U
kostelíka“ byl výborně připraven. Do tří soutěžních disciplín
bylo po dlouhé zimní přípravě
nominováno 40 reprezentantů z
obou oddělení školní družiny.
První byl prestižní závod ve sjez-

du na pytlích s průjezdem vlastnoručně vyrobených branek.
Druhou disciplínou byl divácky
oblíbený závod „psích spřežení“. Musheři změnili loňskou
taktiku a nasadili do boje po jednom „saňovém psu“. Ti prokázali velkou houževnatost a vynikající kondici, takže rozdíly v
časech byly opravdu nepatrné.
Boj o medaile rozhodl až sjezd
na bobech. Nasazení a touha po
medaili v mnohém připomínaly
nadšené a nezdolné jamajské
bobisty!

Výjimečnou sezónu potvrdilo šest elitních závodníků. Na
slavnostním ceremoniálu tak
převzali nejen originální diplomy, ale i „pravé olympijské“
medaile. Ostatní olympionici
obdrželi povolený sladký
doping. Velký dík patří všem
traťovým rozhodčím z řad rodičů.
„Citius, altius, fortius“ ať
nás provází na dalším ročníku
zimní olympiády!
Vychovatelky ŠD
V sobotu 16. ledna se zde pak uskutečnil "Tříkrálový koncert" pěveckých sborů
Šenováček z Velkého Šenova a Tyršovské zvonky ze ZŠ Tyršova Rumburk pod
vedením Mgr. I. Vondráčkové. Flétnový soubor při ZŠ Tyršova odehrál tři barokní
skladby. Oba sbory nám zazpívaly nejen moderní koledy, ale i barokní a lidové.
Koncert se všem divákům líbil a prodloužil v nás vánoční náladu.
Foto Vilém Madunický

Z Poustevny třeba do “Ráje na Zemi”!

Se starou žehličkou do sběrného dvora
Nevíte kam se starým počítačem, mobilním telefonem,
žehličkou, televizorem,sekačkou, zářivkami...?! Určitě do
našeho sběrného dvora, kde je
zřízené místo zpětného odběru
vysloužilých elektrozařízení,
které od nás odebírají a dále zpracovávají, dle druhu zařízení, společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp.
Veškeré spotřebiče můžete
odevzdat zcela zdarma, avšak
- inzerce -

musí být kompletní, nekompletní nelze převzít. Místo zpětného
odběru je otevřeno každou
sudou sobotu v měsíci od 10.00
do 12.00 hodin, kdy je současně
otevřen i sběrný dvůr na objemný odpad.
Máte-li doma staré baterky
ať už tužkové, ploché, buřtové
atd. je možno je odevzdat na
Městském úřadě Dolní Poustevna do připravené nádoby.
(odp. hosp.)

Svoz pytlů na tříděný odpad
2/2010
- každé sudé pondělí:

8. a 22. února 2010
Otevření sb. dvora a místa
zpětného odběru 2/2010
každou sudou sobotu
od 10,00 do 12,00 hodin:

13. a 27. února 2010
Svoz popelnic se
čtrnáctidenní známkou:
9. a 23. února 2010

Cestovní agentura pana Ing.
Špačka oznamuje, že již nyní začíná rezervovat a prodávat zájezdy
na příští sezónu. Zvláště pak dvě
akce, které budou dle zkušeností z
předchozích let brzy vyprodány.
Občanům Dolní Poustevny jsou
nabízeny přednostně. Jedná se o
zájezd do Campanie, Mariny di
Camarota, nejúspěšnější akci loňské sezóny. Skutečný jih, malebná
příroda, Tyrhenské moře s překrásnými plážemi. Tato oblast je právem nazývána Rájem na zemi.
Z Dolní Poustevny se odjíždí
17. 9., návrat je 26. 9. V ceně 5380
Kč je zahrnuta doprava klimatizovaným autobusem, ubytování ve 2,
3 a 4 lůžkových bungalovech (každý má vlastní sociální zařízení),
celodenní stravování, práci delegáta. Zájemci mohou uskutečnit
výlet na sopku Vesuv, do Pompejí,
Neapole, lodí po moři s koupáním
v čarovných jeskyních a na další
místa.
V rámci programu Prodloužení
léta se také pojede již počtvrté do
Lida Adriana nedaleko republiky
San Marino ve střední Itálii. V ceně
4290 Kč je zahrnuta doprava z

Dolní Poustevny, ubytování v
apartmanovém hotelu (1 minutu
od pláže), celodenní stravování,
práce delegáta.
U obou nabízených akcí lze
ještě ušetřit - jak bungalovy, tak
hotelové apartmány mají komfortní vybavení pro přípravu jídla a stolování, kdo chce, může si připravovat jídlo sám a bude mu poskytnuta výrazná sleva.
V nabídce agentury jsou od
června do září i osvědčená další
místa - Biograd na Moru, krásný
ostrov Pag, hotel Mediteran v Padgoře, penziony v Tučepech, “maďarské lázně Lurdy” - Harkány na
rumunsko maďarské hranici (i velikonoční zájezd). Na Pag a do Biogradu už lze na 12 dní vyjet například za 2500 Kč. Ale zde je garantovaný odjezd pouze z Děčína, do
Šluknovského výběžku přijede bus
jen v případě určitého počtu zájemců.
Agenturu (Karlínská ulice)
můžete navštívit každou sobotu od
10 do 15 hodin, případně volat na
412 397 233, 604 995 891, 732 237
146.
Ing. Špaček

Kadeřnický salon Daniela D. Poustevna u Izopolu
Nabízíme kvalitní služby s exklusivní značkou MATRIX!

Orientační ceny služeb:
Barvení
308 Kč
Trvalá
300 Kč
Objemová trvalá
300 Kč
Střih s foukanou
230 Kč
Melír
300 Kč
Kalifornské barevní
480 Kč
Pánské stříhání
67 - 90 Kč
Společenské účesy
280 - 350 Kč
Barevné pramínky
80 Kč / pramen
Prodlužování a zhušťování vlasů zn. BALMAIN
Prodej kvalitních přípravků

Další služby v salonu:
Kosmetický salon Helena Milcová
Celkové kosmetické ošetření pleti: čištění pleti, úprava obočí,
barvení řas, hloubkové čištění pleti, vitamínová ampule,
kosmetická masáž, maska, konečné nanesení krému - 300 Kč
Dekorativní líčení, líčení na plesy, svatby i jiné příležitosti.
Celkové ošetření pleti - úprava a barvení řas a obočí zdarma!

Telefon: 412 397 726

Mobil: 774 077 166

Nehtové studio
Gel a porcelán: zdobení a malování ZDARMA!
Gelové nehty nové/doplnění:
380 Kč/250 Kč
Porcelánové nehty nové/doplnění 380 Kč/250 Kč

Provozní doba salonu:
Po - Pá 8 - 16 hodin
So 8 - 13 hodin
Provozní doba kosmetika a nehtové studio: dle vaší objednávky
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Hokejové derby: HC Kanci Dolní Poustevna & Sebnitzer Eishirsche
4:9 (0:2, 2:3, 2:4)
Góly za domácí:
T. Jírovský - 2 a R. Pospíchal - 2
Po dramatickém průběhu
zápasu nakonec rozhodly smrtelné brejky rychlých Němců.

26. 2. 2010 od 17:30 hod
G-FORCE
akční/rodinný film USA
89 minut, český dabing
mládeži přístupno

Oboustranně slušně hrané
utkání spřátelených celků, které
se odehrálo v pátek 25. 12 2009 na
ledě rumburského zimního stadionu muselo zaujmout každého
diváka. Ledoví Jeleni posílení o
hráče z 3. německé ligy a Drážďan
nakonec houževnatý odpor
Poustevenských Kanců zlomili a
zaslouženě zvítězili. Je třeba
podotknout, že Kanci doplatili na
velkou marodku, která zdecimovala jejich řady.

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
1. 2. 17:30
AVATAR
akční film USA
v ČESKÉM ZNĚNÍ,
vstupné: 69+1Kč
6. a 7. 2.
PŘEHLÍDKA POHÁDEK
DIVADELNÍCH SOUBORŮ
časy budou uvedeny na
plakátech

9. sportovní karneval

10. 2. 18:30
GALIMATIÁŠ
105 minut, vstupné: 64+1Kč
11. 2. 18:30
CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
film USA (do 12 let nevh.)
96 minut, vstupné: 69+1Kč
16. 2. 18:30
ZEMSKÝ RÁJ TO NA
POHLED
český film, 114 minut
vstupné: 64+1Kč

Vánoční fotbalový turnaj příchozích s rekordní účastí
Jako každý rok, tak i na závěr
roku 2009 proběhl 25.12.09 ve
sportovní hale fotbalový turnaj
příchozích. Tentokrát, byla
rekordní účast, turnaje se
zúčastnilo jedenáct družstev jak
z Dolní Poustevny, tak z okolí.
Vánoční turnaj se stal stálicí v

kalendáři akcí fotbalového
klubu a je otevřen pro všechny,
kteří se o svátcích chtějí hýbat a
udělat něco málo pro své zdraví.
Své síly mezi sebou změřili jak
ostřílení borci z A mužstev, tak i
mladí dorostenci a starší žáci. Ve
finále se potkalo mládí z Pous-

tevny (Malá píva) proti zkušeným borcům ze Starých Křečan
(Alt Ehrenberk) a svou dravostí
mladí dokázali turnaj vyhrát.
Třetí příčku obsadili zaměstnanci firmy KM Nezmar (Tygři).
AK

18. 2. 10:00
DOMA JE DOMA
Pásmo animovaných pohádek
pro děti. Vstupné: děti - 9+1Kč,
dospělí 16+1Kč
20. 2. 18:30
Twilight Sága:
NOVÝ MĚSÍC
hororová pohádka USA
(do 12 let nevh.)
130 minut, vstupné: 69+1Kč

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. Malá píva
2. Alt Erenberk (RBK)
3. Tygři
4. A je to!
5. Jetix
6. Racek
7. Hulligens
8. Mary Jane
9. No smoking
10. Vánoční mistři
11. Stap Vilémov

25. 2. 16:00
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
francouzský rodinný film v
ČESKÉM ZNĚNÍ
91minut, vstupné: děti 49+1Kč,
dospělí 64+1Kč
27. 2. 18:30
TRABLE V RÁJI
film USA (do 12 let nevh.),
113 minut, vstupné: 64+1Kč

ZUBNÍ POHOTOVOST
6. - 7. 2. 2010
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VILetná 412 535 930
13. - 14. 2. 2010
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, DC VI - Letná
412 539 298
20. - 21. 2. 2010
MUDr. Milič Lukáš
Náměstí 28.října 818, Č.
Kamenice 412 511 482
27.2. - 28. 2. 2010
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26, DCRozbělesy 412 507 588
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.

13. 2. 2010 od 20.00. hodin
v Národním domě pořádá
fotbalový klub Dolní Poustevna sportovní karneval. Bohatá
tombola, nová kapela K Bend
ze Šluknova. Předprodej
vstupenek se v loňském roce
osvědčil, proto je možné i
letos zakoupit celé stoly před
plesem u p. Kramerové na
poště.

Kalendář akcí v Dolní Poustevně v měsících únor, březen, duben, květen a červen 2010
ÚNOR
2. 2.
MAŠKARNÍ KARNEVAL
PRO NEJMENŠÍ
13. 2.
SPORT. MAŠKARNÍ PLES
v Národním domě od 20.00 h
14. 2.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
v Národním domě od 14.00 h
26. 2.
Promítání filmu
BŘEZEN
1. 3. - 6. 3.
Jarní burza dětského oblečení a
hraček
Baby club Krteček
12. 3.
HASIČSKÝ BÁL
v Národním domě od 20.00 h
13. 3.
12. ročník TURNAJE O POHÁR
STAROSTY
22. 3.

VÍTÁNÍ JARA
v parku od 15.00 h
26. 3.
Promítání filmu
29. 3. - 2. 4.
Velikonoční výstava žáků MŠ a ZŠ
v „kostelíčku“
DUBEN
1. 4.
Krtečkova dílna - barvení vajíček,
Baby club Krteček
2. 4.
NOC S ANDERSENEM
17. 4.
POCHOD ZA VODNÍKEM
ČESÍLKEM + DEN ZEMĚ
23. 4.
Promítání filmu
24. 4.
Soutěž ve střelbě na asfaltové terče
TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV na
Čtverci
30. 4.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

KVĚTEN
3. 5. - 8. 5.
UKLIĎME SVĚT
+ DĚTSTVÍ BEZ ÚRAZU
6. 5.
Soutěžní odpoledne v přírodě Baby
club Krteček
15. 5.
34. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO
POCHODU "SEVERNÍ STOPOU"
21. 5.
Promítání filmu
22. 5.
Tenisový turnaj ve smíšených
čtyřhrách
29. 5.
13. ročník MEMORIÁLU
RUDOLFA NOVOTNÉHO
v hasičských útocích
29. 5.
Střelecký závod na asfaltové
holuby JARNÍ ZÁVOD NA 75
TERČŮ

ČERVEN
4. 6.
Krtečkova dílna - malování na
trička Baby club Krteček
6. 6.
DEN DĚTÍ na Čtverci
12. 6.
Tenisový turnaj pro žáky
18. 6.
DEN MYSLIVOSTI PRO DĚTI
18. 6.
Promítání filmu
19. 6.
Tenis. turnaj „ČTYŘHRY ŽENY“
19. 6.
„OTEVŘENÁ STŘELNICE“
26. 6.
LETNÍ TURNAJ STARÝCH
GARD“
27. 6
LETNÍ TURNAJ MLADŠÍCH
ŽÁKŮ
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