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AKTUÁLNÍ TÉMA: Rekonstrukce kanalizace města Dolní Poustevna
Jak již bylo dříve avizováno
i v našem periodiku (11/2009)
zahajuje v letošním roce
budování městské splaškové
kanalizace spolu s čistírnou
odpadních vod za finančního
přispění dotace z fondu
Operačního programu Životního prostředí a Státního fondu
životního prostředí. V současné
době již probíhá výběrové
řízení na zhotovitele stavby
páteřních kanalizačních stok a
ve vazbě na legislativní postup
lze očekávat zahájení vlastní
realizace v letních měsících
tohoto roku.
Součástí zmíněného projektu, připraveného pro zlepšení
našeho životního prostředí v
oblasti nakládání se znečištěnými odpadními vodami na
katastru Města, je i podpora
jednotlivým vlastníkům nemo-

vitostí (fyzickým i právnickým
osobám) ve spádové oblasti
nově budovaných kanalizačních stok
a to s finanční
podporou města v oblasti projekční přípravy a (hromadného)
zajištění nezbytného úředního
povolení územního souhlasu.
Zájemci o tuto technickou i
finanční podporu mají možnost
zplnomocnit k vyřízení nezbytné agendy projekční a
inženýrskou kancelář Correct
BC s.r.o. z Ústí nad Labem,
která již od podzimu loňského
roku postupně ověřuje technické možnosti i majetkoprávní
vztahy v obci pro nejvhodnější
řešení individuálních kanalizačních přípojek ve vazbě na již
zpracovaný a schválený projekt
páteřních kanalizačních stok
Města. Vlastníci nemovitostí,
kteří budou mít příležitost

Starosta: Další organizační změny na
radnici v důsledku finanční krize
Jak jsme již informovali v lednovém čísle Poustevníka, z
důvodů trvání zásadních negativních dopadů současné celorepublikové finanční krize, kdy
jen daňové (městem neovlivnitelné) příjmy za rok 2009 byly
nižší o více než !!! 6 milionů
korun !!! přistupuje také město k
dalším nepopulárním krokům.
Tentokrát jsme nuceni již
zcela konkrétně řešit personální
obsazení městského úřadu.
V průběhu měsíce února byl
ukončen pracovní poměr s paní
Pažoutovou, pracovnicí v úseku
správy majetku, mající na starosti především pozemky a
majetkové záležitosti, v březnu
od nás odešla do důchodu také
paní Kapustová, dlouholetá a
oblíbená pracovnice na úseku
pokladny a podatelny.
Nebylo vůbec jednoduché
rozloučit se zaměstnanci, kteří
mnoho let vykonávali poctivě a
odpovědně svou práci, a proto
bych jim ještě jednou rád a
zcela upřímně, poděkoval za
vše, čím nám všem pomáhali
při řešení problému ale i rozvoji celého města. Ještě jednou
DĚKUJI!!!
Pracovní náplně po odcházejících si mezi sebou museli rozdělit ostatní zaměstnanci. Paní
Hana Lencová z evidence obyvatel si ke své práci přibírá především podatelnu a inventa-

rizace, paní Zuzana Bednářová
ze životního prostředí rozšíří
svou činnost o pokladnu a organizační věci v souvislosti s
potřebami starosty a zastupitelstva města, pan Vilém Madunický bude mít navíc odpovědnost za hrobová místa a kácení
dřevin mimo les a pan Josef
Kohout, vedoucí správy majetku, bude řešit také pozemkové
záležitosti, včetně územního plánu, prodeje nemovitostí a silničního hospodářství.
Nebude jistě vůbec jednoduché, aby zaměstnanci všechny nové úkoly řádně plnili, ale
bohužel, jiné řešení není v současné, komplikované době možné. Prosím proto všechny občany, aby alespoň v prvopočátku
měli jistou dávku trpělivosti a
pochopení.
Chci věřit, že se nám všem
společně podaří překonat nynější složitou dobu, a že úkoly (např. ČOV, kanalizace, opravy
vodovodu, Karlínský rybník
včetně nutné opravy poškozené
hráze, znovuobnovení železničního přejezdu Dolní Poustevna - Sebnitz, zabezpečení pronajaté budovy nádraží apod.),
které máme letos před sebou,
zdárně splníme.
Ing. Miroslav Jemelka
starosta

REDAKČNÍ RADA
Pondělí 19. dubna 2010 v 15.00 hodin kanceláři starosty.
Redakční uzávěrka dalšího vydání je: pátek 23. dubna.

zřizovat vlastní kanalizační
přípojky v první etapě budování páteřních stok a ČOV,
zahajované v letošním roce,
obdrželi současně s tímto
číslem (název periodika) také
adresnou obálku obsahující
formulář pro udělení potřebné
plné moci projekční a inženýrské kanceláři.
Pro snazší komunikaci občanů Města se zpracovatelem
projektové dokumentace jejich
individuálních kanalizačních
přípojek a zajištění územního
souhlasu pro tyto přípojky,
připravilo Město v součinnosti
s firmou Correct BC s.r.o.
několik termínů pro osobní
setkání se zájemci o tuto
podporu na Městském úřadu v
Dolní Poustevně. Ve dnech 7.
4. (středa), 12. 4. (pondělí) a 14.
4. (středa) 2010, vždy v době od

09:00 do 16:00 hodin budou
pracovníci firmy Correct BC
s.r.o. v zasedací místnosti
Městského úřadu Dolní Poustevna poskytovat příchozím
zájemcům informace o zamýšleném technickém řešení konkrétních přípojek i možnostech
dalšího postupu, včetně případné dohody o změně dosud
uvažovaného řešení dle aktuálních potřeb vlastníka (pokud
to bude ve vazbě na již schválený projekt městské kanalizace
možné) anebo dohody o individuálním termínu k podrobnému projednání a posouzení
možností přímo v objektu
vlastníka (např. za účelem
přesného doměření stávajícího
stavu v případě nedostatečných
podkladů od předchozího
zpracovatele projektové dokumentace městské kanalizační sí-

tě). Současně se předpokládá,
že vážní zájemci o vypracování
projektové dokumentace a zajištění územního souhlasu na
náklady finančních zdrojů
Města zde odevzdají podepsané plné moci opravňující pracovníky firmy Correct BC s.r.o.
k další činnosti, včetně zastupování vlastníka v této věci při
jednání s dotčenými orgány
státní správy.
V některých
případech (např. při složitějších
majetkoprávních vztazích k
dotčeným pozemkům) lze očekávat i samostatné jednání za
účasti představitelů Města v
jiném termínu, o kterém však
budou příslušní vlastníci
dopředu individuálně informováni.
(dri)

Na odbahnění rybníka se pracuje i přes sníh a mráz

Přestože je nepříznivé počasí, práce na odbahňování Karlínského rybníka stále pokračují dle plánovaného
harmonogramu. V tomto měsíci se vytěžilo sedm tisíc m3 bahnitého sedimentu. Na snímku je stále ještě vidět skákadlo, které ale bude v dohledné době odstraněno. Nové se stavět nebude.
Foto: Antonín Tobiška

Krátce z města
Nový bankomat bude k dispozici až na přelomu měsíce
dubna a května. Firma Pharro
se tímto omlouvá, ale z technických důvodů nebude schopna
zajistit instalaci zařízení v avizované době.
Zastupitelstvo města schválilo
rozpočet na rok 2010. Je konci-

pován jako vyrovnaný ve výši 24
milionů korun.

soudní cestou.

Skutečná cena tepla na rok
2009 byla stanovena na 495,58
Kč/GJ.

Došlo ke změně majitele solárního parku v Karlíně. Stala se jím
rakouská firma Kernergie z Vídně.
Provozovatel zůstává i nadále stejný - firma Hefra.

Společnosti Eurincasso již
byly k řešení předány dva případy dolnopoustevnských
neplatičů. Společnost zahájí
vymáhání pohledávek mimo-

17. dubna proběhne v Centru setkávání první svatba. Prostory jsou k podobným akcím k
dispozici. Info na MěÚ.
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Prozradí dokumenty něco nového o historii města? Krátce z města
Firma, která bude zajišťovat
rekonstrukci veřejného osvětlení
v Dolní Poustevně již zahájila
přípravné práce. Zmapovala
město a stav jednotlivých lamp a
nyní bude pracovat na ekonomické analýze a připraví celý
projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení. Projekt by měl
být realizovaný ještě v letošním
roce. Náklady na obnovu bude
město splácet z úspor, které
výměnou vzniknou.

V dubnu 2010 oslaví své
životní jubileum
Brůnová Eva 55 let
Učeň Sylva 55 let
Dunovská Drahomíra 55 let
Votavová Jaroslava 55 let
Ungr Antonín 55 let
Váňová Květuše 65 let
Krejza Václav 65 let
Patlejch Milan 70 let
Kolda Jiří 70 let
Strachotová Miloslava 76 let
Lužný Josef 77 let
Helthová Irena 79 let
Petrášová Anna 79 let
Kuchařová Isolda 85 let
Adamská Adéla 87 let

Krajský úřad Ústí nad Labem
provedl kontrolu hospodaření
poustevenské radnice za rok
2009. Nezjistil při ní žádné chyby
ani nedostatky. Výsledek svědčí
o dobré práci pracovníků městského úřadu a je bezchybný
audit je velmi důležitý při
poskytování dotací.

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

Navždy nás opustila:
Věra Koščová 63 let
Sebnitzský a poustevenský starosta nad historickými materiály.

Narodila se:
Šárka Leksová
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
Děkuji za návštěvu a dárek k
narozeninám.
Ing. Vilém Pfeffer
Děkuji Městskému úřadu v
Dolní Poustevně za blahopřání a
milý dárek k mému životnímu
jubileu. Obojí mě velmi potěšilo.
Naděžda Javorovská

Patnáct krabic plných minulosti. Tak právě ty si 16. března v sebnitzkém muzeu převzali zástupci poustevenské
radnice. Obsahují písemnosti,
které v Dolní Poustevně ještě
nikdy neviděli, a pocházejí z
období, které je zatím minimálně historicky zmapováno. “Materiály jsou patrně z pozůstalosti bývalého občana našeho
města, žijícího později v
Německu a do muzea byly předány v průběhu loňského roku.
Veškeré tiskoviny máme pouze

zapůjčené. Předcházelo tomu
přibližně půlroční jednání,”
uvedl starosta Miroslav Jemelka. Radnice je bude mít k dispozici do února příštího roku.
Pro lepší orientaci v tiskovinách vytvořilo město čtyřčlennou pracovní skupinu v
čele s Ing. Leksou a kronikářem. Ta bude jednotlivé
písemnosti postupně třídit,
fotografovat, skenovat popř.
digitalizovat. Pokud budou
nalezeny zcela nové listinné
doklady, které zatím nebyly

Foto: Jaroslav Leksa

známy, budou samozřejmě
odpovídajícím způsobem našim občanům představeny.
“Velmi si vážíme dobré sousedské spolupráce s radnicí v Sebnitz. Znovu vyzýváme také
naše občany, pokud mají jakékoliv zajímavé historické materiály o městě, které nejsou známé, mohou je nabídnout naší
nové pracovní skupině k ofocení či jinému způsobu archivace,” doplnil starosta.

Humanitární sbírka se povedla, pomůže potřebným

Děkuji Městu Dolní Poustevna za návštěvu a dárek
k mému životnímu jubileu.
Jan Marek

14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.

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.

10. zasedání
Osadního výboru
pro Horní Poustevnu,
Marketu, Karlín a Novou
Vísku
proběhne

Program:
1. Projednání připomínek z
předešlých zasedání Osadního výboru.
2. Návrhy občanů
3. Diskuze
Ing. Martin Kučera
člen Osadního výboru

Nová zubní pohotovost

Sběrný dvůr
Sobota

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.

Výprodej vyřazených knih z
poustevenské knihovny se povedl. Prodalo se celkem 453 knih
a výprodej navštívilo 131 čtenářů. Knihy nabídnuté k prodeji
byly knihy poničené nebo tituly,
o které nebyl v knihovně dlouhodobě zájem a nepůjčovaly se.
Další výprodej plánujeme ještě v
tomto roce.

v Hospodě u Fišarů
od 17.00 hod.

Termíny svozu pytlů na
tříděný odpad a otevření
sběrného dvora v roce 2010
Zel.pytle
Pondělí

V měsíci únoru navštívilo
knihovnu 75 čtenářů. A vypůjčilo se 449 knih.

dne 6. dubna 2010

Město Dolní Poustevna děkuje panu Karlu Učňovi (Elektroinstalace) za sponzorský dar
v hodnotě 2.000,- Kč. Jedná se o
dar 20 kusů úsporných
žárovek ECOLITE pro budovu
Centrum setkávání v Dolní
Poustevně.

Týden

V sobotu 22. května 2010
proběhne svoz nebezpečných
odpadů. Bližší informace v
příštím čísle.

Členky Základní organizace svazu tělesně postižených Olga Müllerová a Zdeňka Müllerová přebírají odevzdané
věci od místních občanů.
Foto: Vilém Madunický
Základní organizace Svazu
tělesně postižených v Dolní
Poustevně uspořádala ve spolupráci s městským úřadem humanitární další sbírku pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. Sbírka se uskutečnila ve dnech
3. - 5. března 2010 v prostorách
klubovny Svazu tělesně postižených v městské ubytovně.
Do sbírky přispělo 41 našich
občanů a bylo shromážděno cca
80 pytlů oblečení, lůžkovin, pro-

šívaných dek, peřin, obuvi, nádobí.
Diakonie Broumov je občanským sdružením, jehož posláním je pomoc lidem, kteří se z
různých důvodů ocitli v krizové
životní situaci a na okraji společnosti a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své
místo ve společnosti. Těmto
lidem poskytují sociální služby,
pracovní příležitosti, azylové
ubytování, materiální činnost.

Veškerý materiál je v Broumově tříděn klienty azylových
domů. Nositelné oděvy jsou předány potřebným, poškozený
materiál pak putuje na průmyslové zpracování a nepoužitelný
materiál jde do odpadu.
Městský úřad děkuje za kladný přístup našich spolu-občanů
a poděkování si zaslouží i organizátoři sbírky.
(hl)

Novou zubní pohotovost
otevřela společnost Krajská zdravotní. Její provoz byl zahájen v
sobotu 13. února a akutním
stomatologickým případům bude k dispozici každý víkend, včetně svátků, v době od 9 do 18
hodin. Provoz pohotovosti bude
bez regionálního omezení a
zajišťovat ho bude celkem pět
lékařů a tři sestry z Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem.
Nová stomatologická ambulantní pohotovostní péče – zubní
pohotovost se nachází v budově
zdravotního střediska v Mírové
ulici č. p. 8 v Ústí nad Labem,
čtvrť Severní Terasa. Tel. do
ambulance: 477 117 898
Pranostika na duben:
Bouřky v dubnu zvěstují
dobré léto.
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První jarní koncert přilákal do Centra setkávání mnoho posluchačů
Foto: Martina Böhme

Foto: Martina Böhme

Očima Lucie Englerové...

Očima Martiny Böhme...

V neděli 14. března se
uskutečnil v "Centru setkávání" první jarní koncert. Přijeli
nás potěšit svou hudbou dámy
z Drážďan TRIO GIOCOSA a
instrumentálně - vokální
soubor pro hudbu gotiky,
renezance a baroka SOLIDEO.
V první části koncertu
zazněly skladby od W. A.
Mozarta (klavír, housle) árie:
Když Luisa pálila dopisy
nevěrného milence a L´amero.
Od G. F. Handela (soprán, housle, basso) árie: Moje duše slyší
ve vidění a Sladké ticho. Od G.
B. Pergolesiho (housle,basso):
Siciliano. A od H. F .Bibra
(hou-sle): zvuky zvířat např.
slavík, kukačka, kočka a myš.
TRIO GIOCOSA hrály ve
složení: Christiane von Albrecht - hra na klavír. Ortrun
Ehrhard - hra na housle. Renata
Klose - zpěv.
V druhé části programu
vystoupil sbor Solideo. Ve
skladbách poskládaných z pěti
století z různých částí Evropy
zaznělo asi 25 nevšedních
instrumentů. Program byl obohacen o nový šlapací buben
zvaný bodhran a akordovou
citeru. Kromě zobcových fléten

Máme velkou radost, že se
naše dva probíhající projekty
setkaly s velkou přízní Vás,
malých i velkých. První projekt,
který je určen pro všechny
věkové kategorie, nese název
"Dvojhlas" a jedná se o koncertní
řadu kvalitní hudby, kdy
vystupuje vždy jedna česká a
jedna německá kapela. První
koncert se konal dne 14. března
poustevenském “Kostelíčku”,
sál byl zcela
naplněn a
publikum opět české i německé
(s převahou hostů z Německa) si
vychutnávalo vystoupení skupiny SoliDeo z Děčína a německého dámského tria Giocoso. O
přestávce bylo nabízeno lahod-

byly slyšet i kostěné flétny z
krocana a pštrosa, ale hrálo se i
na kamzičí, mufloní, kravské,
kozí a beraní rohy nebo
vzdušnicovou šalmaj, což je
předchůdce dud Platerspiel.
Zaněly i středověké tříhlasé
dudy, chalumeau a barokní
dvouklapkový klarinet. Se sborem si zazpívala dvě skladby
zpěvačka z TRIA Renata Klose.
Programem nás provázeli
dva moderátoři Štefan Záležák
a Lydia Schlenkrich. Prvně
jmenovaný měl těžký úkol,
překládat do němčiny velmi
vtipný komentář pana M. Rejmana ze Solidea. Svého úkolu
se zhostil se ctí a potlesk
publika mu byl odměnou.
Poděkování za uspořádání
koncertu patří městskému úřadu v čele se starostou Ing. M. Jemelkou a panu R. Böhmeovi z
německého města Sebnitz.
Koncert navštívilo přes sedmdesát posluchačů, kteří odcházeli potěšeni hudbou. A
nám nezbývá nic jiného, než si
jen do budoucna přát, ještě více
podobných vydařených akcí ve
spolupráci s česko - německým
klubem.
Lucie Englerová

Baby club Krteček
Dolní Poustevna

né občerstvení, vše se vydařilo
výtečně! Na další koncert Vás
srdečně zveme v neděli, dne 25.
dubna, opět v 17.00 hod, tentokrát do velkého sálu Národního
domu. Budete se moci nechat
unášet na vlnách známých
světových hitů
v novém
podání. Hudební skupina z
města Dippoldiswalde "LOT" s
okouzlující zpěvačkou společně
se skupinou "Grenzgänger" pro
Vás připraví jistě nezapomenutelný zážitek. Chutné občerstvení bude opět zajištěno. Více
informací najdete na letáčcích, k
nahlédnutí například v Kostelíčku.
Druhý projekt nabízí každý

pátek od 16.00 hod v malém sálu
Národního domu pokaždé jiný
program pro české i německé
rodiny s dětmi - tanečky,
hudební či tvořivá odpoledne,
jazykové kluby... To jsou jen
příklady programů, jež vedou
vždy velmi zajímavě čeští či
němečtí pedagogové. Děti se tak
již v útlém věku setkají s
jazykem našich sousedů a
najdou si i první kamarády ze
sousedního města. Přijďte se
příště také podívat! Oba
projekty jsou podporovány EU programem Cíl III.
Těšíme se na Vás!!
Martina Böhme
606 64 42 70
Foto: Antonín Tobiška

Centrum setkávání

Divadelní soubor Hraničář
uvádí

10. dubna od 19.00 hodin
v Centru setkávání Dolní Poustevna
...rozpustilou komedii
o dvou oxfordských
studentech

29. 3. - 2. 4.
výstava velikonočních
výrobků žáků 1. a 2. stupně
základní školy a mateřské
školky
29. 3. od 15 hod.
koncert Berušek, zahájení
velikonoční výstavy
Ve věži bude instalována
výstava výkresů žáků na
téma Dolní Poustevna.
8. 4. od 17.30 hod.
Seminář o zelené energii

První březnový týden uspořádal BC Krteček v loutkovém divadle
jarní burzu dětského oblečení a hraček. Děkujeme Městu, loutkařům a
hlavně maminkám, které využily této akce. Výtěžek z burzy bude
použit na Krtečkovo velikonoční tvoření.
Nejbližší akce BC Krteček:
* 1. 4. 2010 od 16 hod. - Krtečkovo velikonoční tvoření
* každý čtvrtek od 16 do 18 hod volná herna pro děti a rodiče.
www.babyclubkrtecek.webnode.cz

10. 4. od 19 hod.
Představení divadla
Hraničář - Charleyova teta
17. 4.
Historicky první svatba v
Centru Setkávání.
Nezaměstnanost
v Dolní Poustevně
únor 2010 - 14,44%
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KINO NÁRODNÍ DŮM
DOLNÍ
POUSTEVNA

26. března od 19:30
THE TWILIGHT SAGA:
NEW MOON
do 12 let nevhodné
130 min, české titulky.
Vstupné 29+1 Kč

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
4. 4. 15:00
ČERTOVY ZLATÉ VLASY,
POHÁDKA O HLOUPÉM
ČERTOVI
divadelní pohádka
Vstupné: 20Kč
13. 4. 16:00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
dobrodružný film v čes. zn.
Vstupné: 69+1Kč
13. 4. 18:30
ŽENY V POKUŠENÍ
česká komedie
Vstupné: 69+1Kč
14. 4. 16:00
PLANETA 51
anim. pohádka v čes. zn.
Vstupné: 69+1Kč
15. 4. 10:00
KRÁL A SKŘÍTEK
pásmo pohádek pro děti
Vstupné: děti - 9+1Kč
dospělí 16+1Kč
17. 4. 18:30
PAMĚTNICE
česká komedie
Vstupné: 64+1Kč
20. 4. 18:30
VLKODLAK
horor, nevhodný do 15 let
Vstupné: 64+1Kč.
27. 4. 18:30
JARMAREČNÍ BOUDA
český thriller
Vstupné: 64+1Kč
28. 4. 18:30
PERCY JACKSON:
ZLODĚJ BLESKU
akční pohádka v čes. zn.
Vstupné: 64+1Kč

ZUBNÍ POHOTOVOST
27. - 28. 3.
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72
Děčín II-Nové Město
412 526 250
3. - 5. 4.
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4
Děčín III-Staré Město
412 511 619
10. -11. 4.
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270
Jílové
412 550 343
17. -18. 4.
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7
Děčín VI - Letná
412 539 298
24. - 25. 4.
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7
Děčín VI-Letná
412 535 930

Poustevník 4/2010

Po dvanácti letech konečně vítězství, pohár starosty zůstává doma
Fotbalový klub Dolní Poustevna pořádal ve spolupráci s
Městem Dolní Poustevna v sobotu 13. března 2010 dvanáctý ročník turnaje žáků o Putovní
pohár starosty města. Pozvání
přijalo pět oddílů z okolí, šestým
družstvem byli Poustevenští
mladší žáci. Hrálo se systémem
každý s každým, jednou patnáct
minut. Naši mladí fotbalisté prošli turnajem jen s jedním zaváháním, kdy remizovali s Velkým
Šenovem 2:2 a tím ztratili body.
Ostatní zápasy už byli v jejich
režii a po právu si z turnaje
odnesli vytoužené vítězství, na
které čekal klub dvanáct dlouhých let.
Poprvé od doby, kdy se o
tento putovní pohár starosty hraje, získali naši kluci první místo.
Druhé skončilo již zmiňované
družstvo Velkého Šenova, které
mělo dvě remízy v celém turnaji
a třetí místo patřilo hráčům Plastonu Šluknov, kteří jednou pro-

hráli a jednou remizovali. Nepopulární pomy-slné bramborové
místo patří Spartaku Boletice,
páté skončily Verneřice a
poslední šesté místo obsadila
Lipová. Všechna druž-stva byla
oceněna diplomy, prv-ní tři
místa si také odvezla poháry a
všichni obdrželi tašky se sladkostmi. Vyhodnoceni byli i nejlepší jednotlivci. Nejlépe zachytal Pavel Marek z Lipové, nejlepším hráčem byl zvolen Mário
Gumbrešt z Boletic a nejvíce branek nastřílel Michal Pavlovič z
domácího celku. Pro všechny
zúčastněné bylo připra-veno
také občerstvení v místní restauraci. Velké poděkování patří
panu starostovi Ing. Jemel-kovi,
který celou akci zaštítil, zahájil a
v neposlední řadě předal v závěru ceny, poháry a diplomy a
všem popřál mnoho sportovních úspěchů a životní pohody.
AK

Nové tituly v poustevenské knihovně
Romantika
Škola lásky - Barbara Cartland
Když hraběti dojdou veškeré
finanční prostředky, musí čelit
nepřekonatelným problémům.
Prodá vše ,co lze zpeněžit a přesto
nedokáže podporovat ty , kteří na
něm závisí svým živobitím a hrozí
jim hladovění. V zoufalství se svěří
se svými starostmi na smrt nemocnému pánu Randonovi, kerý mu
učiní naprosto nečekaný návrh.
Pokud se druhý den ožení s jeho
dcerou Kristinou, obdrží dostatečnou sumu na záchranu svého
panství. Hrabě nemá na vybranou.
Jak se hrabě a Kristina vyrovnají s
nepříjemnou situací,jak se navzájem
poznávají a zda naleznou to, po čem
touží se dočtete v příběhu .

Detektivka
13. hodina - Richard Doetsch

Co byste udělali, kdyby bylo možné
vrátit čas? Nick Quinn je na dně:
nejenže se stal svědkem vraždy své
milované ženy, ale navíc ho policie
považuje za hlavního podezřelého.
A jako by toho nebylo málo, v jeho
poklidném městečku havaruje
letadlo a všech dvě stě cestujících
zahyne. Nick je zdrcen a čeká na
svého právníka. Jenže místo něho jej
navštíví neznámý muž a sdělí mu
stěží uvěřitelnou věc - že svou ženu
možná ještě pořád může zachránit.
Jak se však ukáže, vzal na sebe
nesnadný úkol. Vydává se na zběsilý
závod s časem anebo spíš proti
proudu času. Veden ryze dobrými
úmysly, však svými činy způsobí
ještě větší katastrofy a pozvolna
dospívá k závěru, že měnit osud je
mnohem těžší, než by se mohlo na
první pohled zdát...

Dětská literatura
Pan Tau - Ota Hofman
Legendární postavu kouzelného
pána s buřinkou a deštníkem znají
děti i dospělí. Pan Tau se poprvé
objevil v televizním seriálu už v roce
1969. Ota Hofman napsal v roce
1974 další knihu o panu Tau, nebyl to
však přepis filmu, nýbrž samostatný
příběh, který začíná jako detektivka
pátráním po záhadném muži s
buřinkou. Text doplňovali obrázky
od Jiřího Šalamouna. V celé šíři se
však objevili pouze v prvním vydá-

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).

Kdo by se chtěl ještě zapojit, klidně může!
Opakujeme 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.

Šifry pro měsíc duben:
4) Šluknovsko /str. 56/levý sloupek, patnáctý řádek ze shora, osmé rozdělené slovo
5) Opera nás baví /str. 21/osmý řádek odspodu, dvanácté slovo zleva
6) Římané /str. 107/šestý řádek shora, třetí slovo zleva.
Věříme, že si při pátrání užijete spousty legrace!
Soutěžíme o pěkné knížky!

ní. A nyní po třiceti pěti letech se
opět vychází kompletní text i s
obrázky.

Přijďte na seminář
Společnost BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o. ve
spolupráci s firmou SAMAT
spol. s r. o.
pořádá informativní seminář na
téma dotace
„ZELENÁ ÚSPORÁM“
ve čtvrtek 8. dubna 2010
v Centru setkávání v Dolní
Poustevně od 17:00 hod.
Program:
• Prezentace firmy BASF Stavební
hmoty Česká republika s. r. o.
• Technické řešení stavby (úskalí - životnost při nedodržení ETAG 004)
• Informace pro získání dotačních
titulů program Zelená úsporám a
program Nový Panel
• Diskuze
Pozvaný přednášející seznámí zúčastněné s možností získání státní dotace
na zateplení fasády a výměnu oken.
Zájemcům o dotaci bude na základě
vyplněného dotazníku bezplatně a
nezávazně proveden tepelně technický výpočet a navrženo opatření
vedoucí k úspoře energie na vytápění.
Součástí navrženého opatření je jeho
cena a výše státní dotace. Tato dotace
se týká zejména starší zástavby.

AKCE V D. POUSTEVNĚ
1. 4. Krtečkova dílna - BC Krteček
2. 4. Noc s Andersenem - KŠK + ZŠ
17. 4. Pochod za vodníkem Česílkem + Den Země - KŠK + MO
ČRS
23. 4. Promítání filmu v ND
24. 4. Soutěž ve střelbě na asfaltové terče tříčlenných družstev
na Čtverci - MS Jezevec
30.4. Pálení čarodějnic - SDH +
Město D.P.
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