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Odbahnění Karlínského rybníka v plném proudu Přípravy na výstavbu kanalizace a
čističky odpadních vod pokračují

Jak již bylo několikrát zveřejněno odbahňování Karlínského rybníka se stalo skutečností. V současné době
probíhají práce na vývozu sedimentu o objemu cca 20 tis. m3. V souvislosti s jeho odvozem bylo nutné dosadit k
železničnímu přejezdu člověka, který hlídá projíždějící auta a odklízí po nich z kolejí případný nepořádek. Po
odbahnění přijdou na řadu úpravy hrází s vybudováním sdruženého objektu. Je opět nutné připomenout, že na
financování této akce se podílí z 90 % Evropská unie a Státní fond životního prostředí. Předpokládané ukončení akce
je plánováno k 30. května 2011.
Foto: Vilém Madunický

O výcvik bruslení je mezi dětmi zájem, jsou vidět pokroky
Jízda vpřed po obou i jedné
noze, brzdění pluhem, zatáčení,
krátké i dlouhé oblouky, správné
držení těla, držení hokejky, vedení puku, nahrávání, atd… Obecně
řečeno nácvik základních bruslařských dovedností. Tak to je
hlavní cíl výcviku bruslení, které
již od listopadu organizuje nejen
pro poustevenské, ale i německé
děti Mgr. Petr Vomáčka s Ingo
Lothem. „V kurzu je zapsáno celkem 57 českých a 8 německých
dětí, a protože v Poustevně chybí
vhodná ledová plocha, vyrážíme
s nimi pravidelně každou sobotu
na rumburský stadion. Vždy

odjíždí plný autobus. Děti se rychle učí a jsou vidět pokroky. Na
ledě stráví vždy přibližně hodinu,“ uvedl Mgr. Petr Vomáčka.
Poslední hodina výcviku této
sezóny se uskuteční 20. března.
Organizátoři by ale chtěli s dětmi
pracovat i nadále. „Na úplné
zvládnutí bruslařské techniky by
bylo zapotřebí pokračovat ještě
dvě až tři sezóny a také prodloužit pobyt dětí na led ě z jedné na
dvě hodiny. Vše je ale otázkou
financí. Letošní náklady na
dopravu a pronájem stadionu
dosáhly téměř pětapadesáti tisíc
korun. Doposud jsme bruslení

financovali z prostředků spoluobčanů, v příštím roce bychom
chtěli požádat o pomoc radnici,“
doplnil Mgr. Petr Vomáčka. Radnice snahu bruslařů kvituje a
bude se snažit vyjít jim maximálně vstříc.
Dětem se věnuje pětičlenný
tým ve složení: Mgr. Petr Vomáčka cvičitel II. třídy základní a
rekreační tělesné výchovy, Ingo
Loth profesionální trenér sportů
a her licence C (NSR), Jana
Vomáčková pedagogická pracovnice, Zdenek Bohuslav cvičitel II. tř. JAMES a Jaroslav Vondráček - tlumočník.

Za zajištění akce se finančně podíleli:
Běl Jan, Dvořák Josef, Frnčo Slavomír, Holcová Renata, Jemelka Miroslav Ing., Jirmanová Jiřina, Kalčík
František, Klingerová Marie, Kolařík Radek, Kučera Martin Ing., Lexa Jaroslav Ing., Marciňák Jiří,
Marciňáková Kája, Steinbachová Hana MUDr., Tobiška Antonín, Vodrážková Iveta, Vomáčka Martin,
Vomáčka Petr Mgr.

Státní fond životního prostředí potvrdil, na největší akci v
dějinách města, celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 123
814 652,- Kč!
V současné době probíhají
přípravy koncesního řízení, pro
vysoutěžení budoucího provozovatele oddílné kanalizace,
podle podmínek Operačního
programu Životního prostředí a
zahájení tendrové soutěže pro
dodavatele stavby, která by
měla být zahájena již v průběhu
letošního roku. Realizace
výstavby této 1.etapy je plánována na cca 21 měsíců, kdy bude
v podstatě dotčeno více něž 80 %
všech místních komunikací, což
sebou jistě přinese mnohá omezení, včetně nutných, přechodných, dopravních omezení.
Nedílnou součástí celé stavby jsou však také domovní, kanalizační přípojky. Ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a souvisejících právních předpisech se
jasně uvádí, že „Obecní úřad
může v přenesené působnosti
rozhodnutím uložit vlastníkům
stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo
mohou vznikat odpadní vody,
povinnost, připojit se na
kanalizaci v případech, kdy to je
technicky možné“.
Je-li stavba nebo zařízení
postaveny v souladu s podmínkami danými povolením stavebního úřadu, může stavební úřad

nařídit nezbytné úpravy jen v
případě prokazatelně významného ohrožení.
Z uvedených informací jednoznačně vyplývá, že je jednoznačně v zájmu každého majitele příslušné nemovitosti, aby
využil nově budovanou oddílnou kanalizaci, a ve vlastním
zájmu se připojil. V opačném případě bude nutné jednoznačně
dokladovat, jak, v souladu se
zákonem, jsou odpadní vody
likvidovány. Pokud samotná
likvidace nebude odpovídat
zákonným normám, bude nutno
zařízení stavebně a legislativně
upravit, popř. uzavřít a zabezpečit vývoz splašků na příslušnou čistírnu (ČOV).
Protože zájem města je připojit co nejvíce nemovitostí a
zároveň pomoci svým občanům,
rozhodlo zastupitelstvo města
nechat zpracovat na vlastní
náklady úplnou dokumentaci
ke stavebnímu řízení, pro všechny nyní dotčení objekty.
Tato dokumentace je již nyní
před dokončením a bude
postupně nabízena
zdarma
všem, kteří se zaváží k připojení
na novou kanalizaci.
Upřímně proto žádáme
všechny zainteresované vlastníky nemovitostí, aby včas a odpovědně zvážili svůj budoucí přístup k připravované investici.
Ing. Miroslav Jemenka
starosta

Kronika byla uložena do archivu
Stará německá hornopoustevnská kronika do
roku 1940 již není v Dolní
Poustevně. Je uložena ve Státním okresním archivu v Děčíně.
„Kroniku jsme poskytli
řediteli archivu Mgr. Janu
Němcovi. Jde jen o výpůjčku,
kniha oficiálně zůstává stále
v majetku města. Archiv pro-

vedl její digitalizaci, takže
pokud by se našel zájemce,
který by do ní chtěl nahlédnout, může se obrátit na radnici,“ uvedl starosta města
Miroslav Jemelka.
Kronika Dolní Poustevny
se bohužel nedochovala. Ztratila se za nejasných okolností
během 2. světové války.

Sněhu bylo letos opravdu hodně, březen už by měl dát zimě a sněžení pomalu vale
Jak již bylo

Ulice Luční - Horní Poustevna

Ulice Nad Údolím

Ulice Sadová

Ulice Tyršova

Nejen Dolní Poustevna, ale i všechny další obce se letos potýkaly s obrovským množstvím sněhu. Své o tom jistě ví firma KM Nezmar, která má s městem smlouvu na zimní údržbu místních
komunikací. V rámci možností úklid sněhu zvládala. I když fotografie poustevenských ulic od Vildy Madunického působí spíše romanticky, jistě nám všichni dáte za pravdu, že poradit si s takovými
přívaly sněhu určitě nebylo jednoduché.
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Severní bílou stopou se lyžaři vydali poprvé

Město Dolní Poustevna se
připravuje na vymáhání
pohledávek od fyzických i
právnických osob. Využije
přitom služeb společnosti,
která k tomu má oprávnění,
včetně možnosti exekucí. Ve
městě je podle starosty
Miroslava Jemelky několik
desítek neplatičů (poplatky
za psy, nájmy, pozemky,…).
V případě, že se situace týká i
vás, máte zájem ji řešit a
nenechat ji zajít až k exekuci,
obraťte se prosím na poustevenskou radnici.

V březnu 2010 oslaví své
životní jubileum
Jenšíková Eva 50 let
Krejčová Marie 50 let
Mitošinková Jindřiška 50 let
Hauserová Dana 55 let
Ungrová Eliška 55 let
Horák Vlastimil 55 let
Rejlová Soňa 60 let
Němcová Jaroslava 60 let
Rämischová Ilona 60 let
Mizera Pavel 65 let
Hrabý Emanuel 65 let
Andresová Irena 65 let
Príhoda Ján 65 let
Turečková Mária 65 let
Sahrová Edita 78 let
Váňová Alžběta 85 let
Marek Jan 85 let

V těchto dnech již začala
příprava na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci veřejného osvětlení.
Ta by měla proběhnout
během letošního roku zároveň s výměnou nových podpěrných bodů. Nové osvětlení bude úspornější s delší
životností a regulovatelné.

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

Navždy nás opustili:
Stadler Filip 44 let
Hellerová Jaromíra 66 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.

HC Kanci a Fajnklub s pomocí fotbalistů a restaurace Kino se pokusili založit novou tradici poustevenského
sportu - běh na lyžích pod názvem Severní bílá stopa. V úvodním klání se sešlo 13 soutěžících, a přestože
pomyslnými vítězi se stali všichni účastníci závodu, skutečným vítězem nakonec mohl být jen jeden. Stal se jím
Martin Švitorka z Vilémova. Podle hlavního pořadatele Milana Mitošinky bude za pár let poustevenská Severní bílá
stopa dýchat na záda Jizerské padesátce.
Foto: Fajnklub

K zápisu do 1. ročníku přišlo celkem pětadvacet dětí

V lednu proběhl zápis žáků do 1. ročníku základní a mateřské školy. Dostavilo se celkem 25 dětí. 20 z
nich bylo přijato na základě žádosti rodičů, výkonu u zápisu a doporučení MŠ. V pěti případech bylo
správní řízení přerušeno, nejpozději do 31.05. 2010, protože zákonní zástupci požádali o odklad školní
PODĚKOVÁNÍ
docházky. Je jisté,že ve školním roce 2010/2011 bude pouze jedna první třída, celkem tedy na škole
Děkuji za gratulaci a dárek k zůstává devět tříd.
Seznam zapsaných dětí:
narozeninám.
Arand Jan
Wilibald Kreibich
Berki Ladislav
Bernardová Kateřina
REDAKČNÍ RADA
Budinová Gabriela
Pondělí 15. března 2010 v 15.00
Hošicová Adéla
hodin kanceláři starosty.
Humr Dominik
Kešnerová Natálie
Redakční uzávěrka dalšího vydání je:
Kolebacz Jakub
pátek 19. března.
Krnáčová Kristýna
Křížová Sára
Svoz pytlů na tříděný odpad
Marciňáková Zuzana
3/2010
Múnnich Kristián
- každé sudé pondělí:
Múnnichová Vanessa
8. a 22. března 2010
Novotný Jan
Pavlovič Jakub
Soukupová Markéta
Otevření sb. dvora a místa
Štěpánková Lenka
zpětného odběru 3/2010
Vlasák Radek
každou sudou sobotu
od 10,00 do 12,00 hodin:
Vlková Miloslava

13. a 27. března 2010
Svoz popelnic se
čtrnáctidenní známkou:
9. a 23. března 2010
Občané, kteří stále nemají známku na popelnici, si ji mohou zakoupit na MěÚ Dolní Poustevna odpadovém hospodářství. K dostání jsou též PE pytle na směsný
komun. odpad za cenu 50 Kč/ks.

Pranostika na březen:
Jestli březen kožich stáhl,
duben rád by po něm sáhl.

Krátce z města

Sdružení pro rozvoj Šluknovska zasedalo v Dolní Poustevně
Lednové jednání Sdružení
pro rozvoj Šluknovska se tentokráte konalo v jednom z nejsevernějších míst výběžku v
Dolní Poustevně. Starostové
usedli ke stolu v bývalém kostelíku, který byl zrekonstruován
na Centrum setkávání. “Všichni
si zrekonstruovaný objekt prohlédli a prostředí na ně udělalo
dojem. Dá se proto předpokládat, že Kostelíček bude pro
podobná setkání využíván častěji,” uvedl poustevenský sta-

rosta Miroslav Jemelka, který
přítomné mimo jiné seznámil s
plány města pro letošní rok.
Hlavním bodem jednání
bylo schválení rozpočtu pro rok
2010. Předseda sdružení Ing.
Milan Kořínek vysvětlil: „I
nadále platí naše zavedené zásady. Sdružení přispěje na akce
regionálního významu jako je
závod Tour de Feminin, jízda
historického vlaku na Severní
stopu nebo Stezka odvahy KČT.
Zůstává i osvěd-čený příspěvek
na dílčí záleži-tosti mikroregionů Tolštejn a Sever. Zvažujeme
ještě příspěvek na dopravu do
Městského divadla ve Varnsdorfu.“
Informace úřadu práce o
aktuálním stavu nezaměstnanosti přednesl PhDr. Jiří Král,
ředitel ÚP v Děčíně. Situace
však nebyla příliš potěšující,
nezaměstnanost se stále zvyšuje a opravdu už není kde
zaměstnat. Lidé odcházejí za

prací mimo výběžek.
Nezaměstnanost se ve výběžku vyšplhala na 16,92 %. Ve
Varnsdorfu je 1 444 evidovaných uchazečů s 16,99 % mírou
nezaměstnanosti. Nejhůře si
stojí Chřibská s 25,24 % nezaměstnanosti, naopak nejlépe je
na tom Vilémov s 10,64 %.
Vážný je fakt, že před pěti lety
bylo mezi nezaměstnanými 47
% lidí se základním vzděláním,
dnes je tomu pouze 35 %. Stoupá tedy počet nezaměstnaných
se středním a vyšším vzděláním.
O strategickém plánu sociálního začleňování pro Šluknovsko informovala Hana Volfová a záměr MAS Šluknovska
prezentovala Ing. Hamplová. V
diskusi starostů padly návrhy
na ocenění práce jednoho ze starostů Milanovou cenou. Za rok
2009 ji získal starosta Jiří-kova
Michal Maják.

Poustevenská radnice přijala
z Úřadu práce dotaci na
veřejně prospěšné práce ve
výši 33.367 korun, dále pak z
krajského úřadu 300 tisíc
korun na rekonstrukci přístavby městského úřadu a z
Lobendavy 201,674 korun
příspěvek na školu.
Městský úřad Dolní Poustevna provedl inventarizaci
majetku. Jeho hodnota byla k
31. 12. 2008 celkem
153.801.616,- (úbytky činily:
2.366.543,-, přírůstky pak
22.896.830,-). Stav k 31. 12.
2009 pak činil 174.331.902
korun.
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (VTA) se
společnost Telefónica O2
Czech Republic rozhodla
stávající síť VTA přizpůsobit
současným potřebám. Proto
v průběhu měsíce března až
dubna letošního roku plánuje zrušení nevyužívaných
VTA v lokalitě:
Horní Poustevna 112
Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definovaná
Českým telekomunikačním
úřadem, zůstane zachována.
Město Dolní Poustevna
předloží Okresní správě
sociálního zabezpečení
žádost o vrácení přeplatku
na pojistném a sociálním
zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti za období leden až
červen 2007. Důvodem je
neexistence právní úpravy
příslušného zákona.
Mětské zastupitelstvo schválilo výroční zprávu za rok
2009 o poskytování informací podle zákona č. 106 z
roku 1999.
Dne 10. března se poustevenská radnice připojí k
mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
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SOUTĚŽ !!! SOUTĚŽ !!! SOUTĚŽ !!! SOUTĚŽ !!! SOUTĚŽ !!!
Redakce Poustevníka, Město Dolní Poustevna a Knihovna Dolní Poustevna
připravila pro děti školou povinné
soutěž s názvem

MOUDROST HLEDEJ V KNIHÁCH
Pravidelně v každém vydání od března až do června najdete v našem zpravodaji vždy tři
šifry. Vaším úkolem bude během 4 měsíců složit tajenku o 12 slovech. Po jednotlivých
částech tajenky budete pátrat v knihovně.
Šifru budete dostávat vždy v tomto znění: Název knihy/strana/řádek/slovo
Například: Staré pověsti české/58/14/3 - Tzn., že vaším úkolem bude vyrazit do
knihovny, najít danou knihu, v ní nalistovat stranu 58, odpočítat čtrnáctý řádek a v něm
najít třetí slovo. To si pečlivě zapíšete a až budete mít pohromadě všechna slova z
aktuálního zadání, půjdete s vaší odpovědí za paní knihovnicí. Ta si vše pečlivě zapíše.
Pozor! Nalezená slova se musí nahlásit nejpozději před dalším vydání našeho zpravodaje
(vycházíme vždy poslední pátek v měsíci).

Šifry pro měsíc březen:
1) Lidské tělo/str.57/pravý horní odstavec/osmý řádek shora/druhé slovo zleva
2) Českosaské Švýcarsko/str.139/poslední řádek/druhé slovo zleva
3) Auta/str.8/levý odstavec/čtvrtý řádek odspodu/sedmé slovo zleva.
Věříme, že si při pátrání užijete spousty legrace!
Soutěžíme o pěkné knížky!

SOUTĚŽ !!! SOUTĚŽ !!! SOUTĚŽ !!! SOUTĚŽ !!! SOUTĚŽ !!!

Město Dolní Poustevna a ZO svazu tělesně postižených
ve spolupráci s OS a Diakonie Broumov
vyhlašují

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
- Peří, péřové přikrývky a polštáře
- Deky a přikrývky (obyčejné, vatované, spací pytle)
- Veškerou nepoškozenou obuv
- Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky

vše jen funkční - nepoškozené
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE:
- veškerou elektroniku (ledničky, televize,počítače apod.)
- znečištěný a vlhký textil, matrace, koberce
- nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky

Sbírka se uskuteční
dne: středa 3. 3., čtvrtek 4. 3. a pátek 5. 3. 2010
čas: Každý den od 10,00 do 17,00 hodin
místo: Dolní Poustevna, Vilémovská č.p. 211
turistická ubytovna – bývalé učiliště – klubovna ZO
svazu tělesně postižených

Děkujeme za Vaši pomoc!

Maškarní plesání si děti užily s Šášou Vášou i kouzelníkem Magikusem
Jako již tradičně, sešly se děti
den po sportovním plese dospěláků na svém maškarním reji.
Tentokrát to bylo v neděli 14. února
2010, na den svatého Valentýna.
Přes 130 dětí a na dvanáct
dospělých se mohlo zatančit,
zasoutěžit a zakouzlit nejen se
šášou Vášou, ale i kouzelníkem
Magicusem.
Na parketu jsme mohli obdivovat mnoho krásných masek, mohli
jsme zahlédnout princezny, víly,
Karkulky, kovboje, různá zvířátka,
šašky, strašidla, rytíře, prince a jiné
roztodivné bytosti. Díky sponzorům, kterým ještě jednou touto
cestou děkujeme, si každé dítě
vylosovalo větší či menší cenu a
sladkosti za soutěže. Ať žije příští
karneval!
A co chystáme dále? Pokud počasí dovolí sejdeme se 22. března v
parku na již druhém vítání jara a 2.
dubna se mohou děti těšit na
nocování ve školce, školní družině,
škole v rámci Noci s Andersenem.
Jirmanová (KŠK)

Dvě zprávy z Místní akční skupiny Šluknovsko
Nový rok zahájila Místní
akční skupina Šluknovsko symbolicky v nových prostorách.
Kancelář MAS najdete ve Varnsdorfu vedle kulturního domu
Střelnice, v Mariánské ulici 475.
Zde můžete konzultovat své projektové záměry a možnost dotace za pomoci finančních prostředků Strategického plánu Leader v rámci Programu rozvoje
venkova.
V úterý 5. ledna proběhlo
první pracovní jednání členů
představenstva, kontrolní a
výběrové komise MAS, na němž
předsedkyně Ing. Eva Hamplová zrekapitulovala práci uplynulého roku, především pak
schválení prvních dvou projektů, podaných na základě 1.
výzvy MAS k podávání žádostí
o dotaci. Druhá výzva byla
vyhlášena na konci loňského listopadu a příjem žádostí připadl
na termín 11. 13. ledna 2010.
Představenstvo MAS roz-

hodlo, že alokace na rok 2010
bude činit 9 385 722,- Kč. To je
částka, která může být rozdělena mezi zájemce o dotaci.
První letošní výzva (v pořadí již
třetí výzva MAS) bude vyhlášena počátkem dubna a druhá
pravděpodobně v měsíci srpnu
2010.
Jaké fiche budou vyhlášeny,
co bude předmětem podpory,
kdo je oprávněným žadatelem,
jaká je výše dotace a další
podrobnosti včetně termínů
školení pro žadatele se dozvíte v
regionálním a místním tisku, na
a samozřejmě i při návštěvě kanceláře MAS, kam vás srdeč-ně
zveme. Kancelář je pro zájemce
otevřena denně. Může-te se na
nás se svými dotazy obrátit také
prostřednictvím e-mailu na:
massluknovsko@atlas.cz.
Konzultace si můžete sjednat i telefonicky na 724 778 296.

Místní akční skupina Šluknovsko ukončila ve středu 13.
ledna příjem žádostí o dotaci z
finančních prostředků Strategického plánu Leader v rámci Programu rozvoje venkova. V pořadí
již druhá výzva MAS k podávání
žádostí a projektů byla vyhlášena
30. listopadu loňského roku a možnosti realizovat svůj projekt za
pomoci finanční podpory PRV
využilo sedm subjektů. Pokud
předané žádosti a projekty projdou úspěšně administrativní kontrolou a poté únorovým hodnocením výběrové komise MAS, bude
mezi žadatele rozděleno celkem 6
976 698,- Kč.
Dvě žádosti na podporu
výstavby a rekonstrukce zemědělských staveb (fiche č. 1) podali
soukromí zemědělští podnikatelé, dotace činí celkem téměř 1,5
mil. korun. Další žádost o dotaci v
hodnotě 900 tis. na podporu ubytovacího a stravovacího zaří-zení
jsme obdrželi od podnikatelského subjektu (fiche č. 5) a

čtyři žádosti na podporu investic
spojených s udržováním, obnovou a zhodnocováním kulturních
památek spolu s podporou cestovního ruchu předaly práv-nické
osobě (fiche č. 6). Zde činí dotace
více než 4,5 mil. Kč.
Třetí výzvu vyhlásí MAS
Šluknovsko v dubnu. Co bude
předmětem podpory, kdo bude
oprávněným žadatelem, jaká
bude výše dotace a kdy proběhne
bezplatné školení pro žadatele se
s dostatečným předstihem dozvíte v místím a regionálním tisku,
dále na www.mas-sluknovsko.cz.
Své projektové záměry můžete bezplatně konzultovat i při své
návštěvě kanceláře MAS Šluknovsko ve Varnsdorfu, Mariánské
ul. 475, případně i prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky
na 724 778 296 v úředních hodinách (denně 9-12, 13-15 hod.).
Dana Dudková
Místní akční skupina Šluknovsko

Březen - Měsíc knihy
Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 1955,kdy proběhl
první ročník. Akce Měsíc knihy měla být manifestací této
síly ve službách komunistické
doktríny. Zacílena byla na
vybrané skupiny obyvatel, u
nichž bylo možné předpokládat "ideologický růst".
Mládež, zemědělci a dělníci
měli být opracováni a přetvořeni v uvědomělé, socialistickému zřízení oddané soudruhy. Pořádaly se soutěže typu
"Budujeme vzornou knihovnu" a ve spolupráci se zákl.
školami soutěž "Celá třída čte".
Se "sametovou "revolucí v roce
1989 přišly změny i zde. Měsíc
knihy přestal být oficiální akcí
a postupně téměř zanikl. Na
jeho místo nastoupil Týden
knihoven pořádaný Svazem
knihovníků a informačních
pracovníků, jehož desátý ročník proběhl v minulém roce. S
nástupem internetu přišla i
tištěná kniha o výsadní postavení, což se projevilo i v přejmenování Měsíce knihy na
Měsíc knihy a internetu.
Obava, že internet vytlačí knihu a definitivně se usadí na pomyslném trůnu , je neopodstatnělá. Tištěná kniha bude
vždy nenahraditelným společníkem mnoha lidí.
Měsíc knihy v D. Poustevně
Od 1. 3. se v Centru setkávání
bude konat výprodej knih
vyřazených z naší knihovny.
Cena za knihu bude jednotná
10kč. Vybrat si můžete přijít v
těchto dnech:
1. 3.
3. 3.
5. 3.
6. 3.
8. 3.
10. 3.

9-12 13-18 hod
9-12 13-18 hod
9-12 13-18 hod
9-13 hod
9-12 13-18 hod
9-12 13-18 hod

Amnestie pro čtenáře
V tomto měsíci vyhlašujeme
amnestii všech čtenářů, kteří
nám od roku 2004 nevrátili
knihy. Kdo si už není jist jaké
a kolik knih nevrátil, nechť
přijde do knihovny pro přesnější informace.
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Fotbalový turnaj starých gard se konal již po šesté

26. 3. od 19:30 h
Twilight sága:
Nový měsíc
hororová pohádka USA
(do 12 let nevh.)

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
7. 3. 15:00
KAŠPÁREK A ČERTŮV
KOUZELNÝ PRSTEN
divadelní pohádka
9. 3. 18:30
VYFIČ
komediální drama USA
(do 12 let nevhodné)
10. 3. 17:30
AVATAR
akční film USA
v ČESKÉM ZNĚNÍ
13. 3. 16:00
PRINCEZNA A ŽABÁK
animovaná pohádka
v ČESKÉM ZNĚNÍ
16. 3. 18:30
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
film USA
(do 12 let nevhodný)
17. 3. 18:30 KAWASAKIHO
RŮŽE české drama
18. 3. 10:00
JAK STAŘEČEK MĚNIL
pásmo pohádek pro děti
23. 3. 18:30
DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
24. 3. 16:00
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
anim. komedie
v ČESKÉM ZNĚNÍ
27. 3. 16:00
ASTRO BOY
akční animovaný film v
ČESKÉM ZNĚNÍ
30. 3. 18:30
PROTEKTOR
česko-německé drama
(do 12 let nevhodné)

AKCE - BŘEZEN
1. 3. - 6. 3.
Jarní burza dětského oblečení a
hraček
Baby club Krteček
1. 3. - 10. 3.
Výprodej knih v CS
13. 3.
12. ročník TURNAJE O POHÁR
STAROSTY
14. 3.
Koncert v Centru setkávání
SOLIDEO
19. 3.
HASIČSKÝ BÁL
v Národním domě od 20.00 h
Pro všechny Josefy a Pepíky
vstup zdarma.
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“
29. 3.
Koncert Berušek
v CS od 15hod.

Fotbalový klub Dolní Poustevna pořádal v sobotu 30.1.2010
tradiční turnaj starých gard,
který byl letos již šestým v pořadí. Pozvání přijalo šest mužstev.
Dolní Poustevna byla zastoupena dvěma mužstvy, starou gardou a zaměstnanci firmy KM
Nezmar, dále se zúčastnily staré
gardy Velkého Šenova, Šluk-

nova, Mikulášovic a Lipové.
Hrálo se systémem každý s každým jednou patnáct minut.
Vítězství si odvezli hráči Velkého Šenova, kteří vyhráli turnaj s
přehledem, ztratili body pouze
za remízu s firmou KM Nezmar,
která obsadila druhé místo. Na
třetím místě se umístili starší
páni ze Šluknova. Nepopulární

čtvrté místo patřilo Mikulášovicím, páté pak Lipové a Domácí
skončili na posledním šestém
místě. Vyhlášeni byli i nejlepší
jednotlivci, nejvíce branek
nastřílel Václav Fišer z Velkého
Šenova, nejlepší výkon v bráně
podal Petr Fišer z Lipové a nejlepším hráčem se stal František
Gaži z Dolní Poustevny. Zvy-

Maškarní karneval letos s rekordním počtem masek

kem bývá vyhlásit i nejstaršího
účastníka a v tomto případě jím
není nikdo jiný než Rudolf Učeň
z Dolní Poustevny. Všechna
mužstva i jednotlivci obdrželi
diplom a věcné ceny. Soudcováním celého turnaje se ujal Jaroslav Musil.
AK

Z BLOKU POLICIE
* Dne 17.1.2010 ve večerních
hodinách byli hlídkou OOP
Velký Šenov zadrženi 2 muži
z Dolní Poustevny při krádeži
věcí z rekreační chalupy v
Lobendavě, Severním.

V sobotu 13.2.10 pořádal fotbalový klub Dolní Poustevna tradiční maškarní ples. Za zábavou přišlo bezmála 240 lidí, z toho zhruba 40 bylo v maskách. O hudební doprovod se postarala skupina K Bend z Království. Během večera
se prodávala tombola a proběhlo losování o hlavní ceny. Oceněno bylo také úsilí a originalita masek a první tři
nejlepší si odnesli drobné ceny, které pro ně připravili pořadatelé. Fotbalový klub by touto cestou chtěl poděkovat
všem svým členům, kteří se aktivně podíleli na přípravě plesu, zaměstnancům Lucky Chmelíkové Levové za skvělý
chod občerstvení a v neposlední řadě všem sponzorům, bez kterých by nebylo možné podobné akce pořádat.
AK

Restaurant Fajnšmekr
vyhlašuje
soutěž pro děti v kreslení

Prasátko v zimě
Uzávěrka soutěže je v poslední zimní den.
Každá soutěžní kresba musí být podepsána, třeba i rodičem a
opatřena kontaktem (telefon, email, adresa) a věkem tvůrce.
Soutěžní práce budou vystaveny v prostorách Fajnklubu.
Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 4. dubna od 14 hodin na
dětské diskotéce ve Favorit baru Fajnklubu.
1. cena Kasička Prasátko Fajník
2. cena Pizza z Fajnšmekru
3. cena Zmrzlinový pohár z Fajnšmekru
Každý autor obdrží v restaurantu Fajnšmekr dort zdarma.

JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK
ve dnech 1. - 2. 3. 2010 (pondělí a úterý - příjem věcí)
a 4. - 6. 3. 2010 (čtvrtek až sobota - prodej)
Můžete přijít nabízet nebo nakoupit: oblečení pro děti od
narození do vel. 164 (14 let), dále těhotenské oblečení a hračky.
Bližší informace na webu http://babyclubkrtecek.webnode.cz
Pořádá: o.s. BABY CLUB KRTEČEK, Dolní Poustevna

ZUBNÍ POHOTOVOST
6. - 7. 3. 2010
MUDr. Miličová Jiřina
Anenská 385/2, Děčín I
412 510 154
13. - 14. 3. 2010
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové
412 550 343
20. - 21. 3. 2010 MUDr.
Lisachenko Vladyslav
J. Š. Baara 26, Děčín IV
412 507 588
27. - 28. 3. 2010 MUDr.
Rambousková Rita
Riegrova 773/72
Děčín II-Nové Město
412 526 250
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.

* Dne 22.1.2010 byly provedeny policisty Služby kriminální policie a vyšetřování
Rumburk, za asistence policistů OOP Velký Šenov, domovní prohlídky na několika
místech v Dolní Poustevně,
které souvisely se zadržením
2 podezřelých mužů z Dolní
Poustevny v rámci šetření
rozsáhlé majetkové trestné
činnosti v našem městě.
Během těchto prohlídek byla
část odcizených věcí nalezena. Zadrženým osobám
bylo následně sděleno
obvinění a vzhledem k jejich
pokračující trestné činnosti
(poslední objasněné případy
na podzim 2009 ) byli vzati po
rozhodnutí soudce Okresního
soudu v Děčíně do vazby.
Celkem bylo objasněno 14
případů vloupání do různých
objektů v Dolní Poustevně,
ale i ve Vilémově nebo Vlčí
Hoře se způsobenou škodou
pře 200 tisíc korun. Vyšetřování těchto případů i nadále
pokračuje. V této souvislosti
byli obviněni další 2 spolupachatelé.
* Rovněž probíhá šetření
oznámených krádeží vloupáním do restauračních objektů v ulici Karolíny Světlé a
Sadové, které byly spáchány v
měsíci prosin-ci 2009, lednu
letošního roku a vloupání do
rekreačních objektů v okolí
Lobendavské ulice, zjištěných
od 24.1.2010 do 10.2.2010.
nprap. Martin Kuchař
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