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Povodňové škody půjdou v Poustevně do milionů
Ničivá povodeň, (stav nebezpečí byl hejtmankou Ústeckého
kraje vyhlášen od 7. 8. do 21.8
2010), která postihla naše město
ze soboty 7. na neděli 8. srpna,
nám všem opět připomněla, že
příroda si nedá poroučet a
katastrofy, na které jsme doposud více méně pohlíželi z dáli, se
mohou dotknout zcela bezprostředně také nás. Je to již více než
30 let, kdy Luční potok vystoupil ze svého koryta a rozlil se ve
svém povodí. Tenkrát však nebyly škody tak ničivé, jako právě
letos. Již nyní můžeme s
určitostí konstatovat, že jen na
obecním majetku jsou náklady
na bezprostřední následky
povodně půl milionu korun.
Náklady na celkové odstranění
škod se pak budou pohybovat v
hodnotě několika milionů korun. Čeká nás oprava minimálně
6 mostů (4 jsou spadlé) a úpravy
komunikací a chodníků v
řádech tisíců m2.
Poškození soukromých domů, zahrad a plotů je rovněž
mnohem větší, než v předchozích letech, celkově bylo napočítáno zhruba 40 nemovitostí,
kterých se voda významněji
dotkla, přičemž 6 rodinných
domků bylo zasaženo takovou
silou, že voda jimi protékala
někdy až do výše 120 cm a
způsobila tak závratné škody.
Naštěstí nebyla nutná evakuace
osob, na kterou však město bylo
rovněž připraveno. Tok, jak
velká voda postupně narůstala,
začal stále více hrozit, a tak
zahájili naši hasiči ve spolupráci
s několika dobrovolníky /P.
Ungr s partnerkou, Ing. Lampa,
O. Lampa, několik mladistvými,
rodina p. J. Margaly) a samozřejmě zaměstnanci města (p.
Brůna, Klaban, Kohout, Ing.
Kučera, p. Madunický) zaměstnanci na VPP (p. Karpíšek,
Růžička, Margala,…), firmou
KM Nezmar, a firmou IZOPOL
p. Dvořák, práce na pytlování
písku a rozvoz do nejvíce ohro-

žených míst v rámci celé
lokality. Tato pomoc, za kterou
znovu děkuji, byla v daném čase
k nezaplacení! Mimochodem,
také sklep MěÚ byl do výše 120
cm pod vodou a lité asfalty na
městských chodnících byly
posunuty mnohdy až o 40 metrů
v celých pásech.
Bohužel, rychlý nástup mohutných přílivových vln byl v
průběhu večera natolik silný a
rychlý, že ani dodané ochranné
pytle, pro které si někteří občané
dojížděli také sami, nezabránily
průtoku vody do budov, o
zahradách a ostatních prostorách ani nemluvě.
V centru města byl proud
natolik silný, že pohyb mezi
jednotlivými částmi města byl
možný pouze nákladními vozy
a traktory. O to více překvapovalo, kolik lidí riskovalo minimálně zdraví, při snaze se předvádět nebo jen přecházet zběsilý
proud, který se začal poněkud

zmírňovat se slábnoucím deštěm až po třetí hodině ráno.
V neděli, po částečném
opadnutí vody jsme hned od
rána začali počítat škody a
zahájili další etapu prací na
jejich odstraňování, včetně pomoci nejvíce postiženým občanům.
Svou pomoc nabídla rovněž
firma pana V. Žáka, a navíc se
nám podařilo získat také pomoc
SDH z Dubí, kteří přijeli plně
vybaveni a ihned se zapojili do
požadovaných prací. A tak jsme
začali uklízet v několika etapách, zahájili čištění sklepů a
studní u soukromých objektů,
zajistili rozvoz velkoobjemových kontejnerů do nejpostiženějších oblastí, zabezpečili
prvotní úklidové, hygienické
pomůcky, nářadí, pitnou vodu a
celkově koordinovali veškeré
potřebné služby a práce.
Ve spolupráci s Krizovým
centrem Rumburk jsme pak

získali celkem 45 vysoušečů,
které jsme postupně rozvezli
všem nejvíce postiženým. Dalších 10 vysoušečů nám zajistil z
německých armádních zásob
pan Carstev Pulman, kterému
samozřejmě také upřímně děkujeme.
Rovněž po dohodě se Správou sociálního zabezpečení Šluknov roznesli a objasnili členové
sociální komise města příslušné
formuláře, pro rychlý příjem
prostředků pro občany ve hmotné nouzi.
Nechci dále rozebírat jednotlivosti, chtěl bych zde jen ještě
jednou vyzdvihnout především
ty, kteří nejvíce pomáhali v tak
kritickém období a mimo již
výše jmenované pak také
restauraci „U Krejzů“, která
nám operativně poskytla
veškeré zabezpečení, týkající se
stravování.
Pokračování na str. 2...
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V září 2010 oslaví
své životní jubileum
Macigová Andrea 50 let
Macigová Renata 50 let
Radová Hana 55 let
Volf Jaroslav 65 let
Dittertová Margit 70 let
Vojáková Marie 78 let
Kořínek Milan 79 let
Tajčmanová Isolda 79 let
Soukupová Annaliesa 79 let
Hošková Jozefína 79 let
Brož Oldřich - 82 let
Prošková Lieselotte 87 let
Běl Václav 89 let
Kozárová Marketa 89 let
Hájková Marie 90 let
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Pokračování ze str. 1...
Na závěr snad jen ještě jednou obrovské, speciální poděkování naší jednotce SDH, která 48
hodin, poskytovala všechny požadované úkony s rozvahou,
odborně a s ochotou pomoci.
Není nic lepšího, než když se na
někoho můžete 100% spolehnout!
Pokud jsem na někoho pozapomněl, prosím o prominutí, v
této hektické době, kdy na nás v
souvislosti s povodněmi znovu
řehtá úřední ŠIML a nastupují
kopce administrativních povinnosti, se prostě někdy, něco vytratí. Navíc již nyní připravuje

město žádosti o dotace na obnovu postiženého území.
Věřme, že podobné katastrofy se nám do budoucna vyhnou, abychom se tím více mohli
věnovat rozvoji našeho krásného města.
Znovu děkuji všem, kteří
lidem a městu nezištně pomáhali.
Ing. M. Jemelka
starosta města
P. S. Nadále samozřejmě platí, že město je stále připraveno
pomáhat všem, kteří o pomoc v
souvislosti s povodní požádají,
včetně služeb odborného psychologa.

Karlínský rybník uchránil Poustevnu již nyní

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

800 722 722
poradna@financnitisen.cz
www.financnitisen.cz

I přesto, že se na Karlínském rybníku stále pracuje, už nyní zafungoval jako
retenční nádrž. Během povodní se téměř celý zaplnil a ochránil tak
Poustevnu před mnohem větší vodou. “Je moc dobře, že se opravuje.
Porušená a prosakující hráz by jisto jistě ustřelila a všechna voda by tak
přišla do města,” uvedl starosta Miroslav Jemelka. Poustevna by tak dostala
zásah několika dalšími tisíci kubíky vody.
Foto: A. Tobiška

Využívání/Zneužívání mimořádné okamžité pomoci (MOP) v době povodní
Dotaz:
Máme zde jednu žádost
ohledně mimořádné okamžité
pomoci (povodeň). Jedná se o
pana/paní… (vdovce/vdovu),
která zde má starší rodinný dům
po mamince, trvale bydlí v
okresním městě a zdejší domek
má jako chalupu. Vytopený
domek je blízko řeky … a má
uzavřenou pojistku na domácnost, přesto měl/a výdaje
spojené z vyklizením místností,
čistící a dezinfekční prostředky,
zvýšené energie - vysoušení
bytu - voda sahala do výše 20
cm. Hrubý příjem pána/paní …
je 35 tisíc. Kč. Jaký je váš názor
na MOP?
Odpověď:
Lidem, kteří byli postiženi
živelní pohromou, například
povodní, může být podle
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, poskytnuta
mimořádná okamžitá pomoc.

Manželé Kroupovi H. Poust.:
Poděkování sboru dobrovolných hasičů a rodině Zerzánků
za pomoc při povodních.

VÝZVA
Prosíme občany, kteří při povodních jakkoliv dokumentovali
(fotografie, videa), aby posílali
své materiály na e-mailovou adresu MěÚ:
dolnipoustevna@interdata.cz,
popřípadě donesli data na CD.
Město plánuje z použitelných
materiálů uspořádat výstavu.

Analog bude v postižené
oblasti fungovat dál

Sběrný dvůr a zpětný odběr:
sudá sobota
11. a 25. září 2010

bezplatná zelená linka:

Jan Kysela, Severní 119:
Poděkování dobrovolným
hasičům, kteří nám velmi pomohli při odčerpávání vody v
odpoledních hodinách po povodni.

OZNÁMENÍ

Svoz zelených pytlů:
sudé pondělí
6. a 20. září 2010

Poradna při finanční tísni

PODĚKOVÁNÍ

Výše této dávky se stanovuje s
přihlédnutím k majetkovým
poměrům a příjmové situaci
osoby nebo společně posuzovaných osob. Může být až do výše
patnáctinásobku životního minima jednotlivce. Na základě
individuální potřeby lze podle
dříve uvedeného zákona poskytnout mimořádnou pomoc také osobě, která nemá vzhledem
k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům
dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních
předmětů dlouhodobé potřeby. Tato mimořádná pomoc může být až do výše
konkrétního nákladu s tím,
že součet takto poskytnutých dávek nesmí v rámci
kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce.
Stručně řečeno, žádost
na náklady s úklidem rek-

reačního objektu, který není určen k trvalému bydlení, je třeba
pochopitelně zamítnout, nejen s
ohledem na příjmy žadatele. Na
chaty a rekreační objekty se
MOP nevztahuje. V případě následné kontroly nadřízeného
správního orgánu by poskytnutí
takovéto MOP by mohlo být
považováno za neoprávněné
vyplácení veřejných prostředků.
Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, srpen 2010

V povodněmi zasažených oblastech Ústeckého kraje Česká
televize (ČT) na konci srpna
nevypne analogové vysílání.
Informoval o tom mluvčí ČT Štěpán Janda. Půjde o 23 vysílačů
malého rozsahu, které budou
vysílat i po 31. srpnu. O
programy ČT1 a ČT2 tak nepřijdou lidé v dosahu vysílačů v
Benešově a Františkově nad
Ploučnicí, České Kamenici, Huntířově, Jetřichovicích, Kytlici,
Dolní Poustevně, Krásném lese,
Modré, Nové Olešce, Ryjicích a
Malé Veleni.

Obětem záplav sníží
ceny energií
Pokud odebíráte elektrickou
energii od Společnosti Bohemia
Energy, největšího alternativního dodavatele energií v ČR, a
jste obětí povodní, pak vám tato
společnost nabízí padesátiprocentní slevu na neregulovatelné
složky v ceně elektřiny i plnu.
Domácnosti mohou této úlevy
využívat po dobu tří měsíců. S
žádostí o povodňovou slevu je
potřeba zaslat i potvrzení místní
samosprávy, že bylo obydlí zaplaveno.
E-mail: kontakt@bohemiaenergy.cz
Telefon: 840 10 10 10.

Řešení důsledků povodní
z pohledu daní
Na MěÚ můžete nyní získat podrobné informace o nejrůznějších
opatření České daňové správy
souvislosti s povodněmi. Úředníci vám poradí, jak postupovat,
jaké žádosti podat, od čeho jste
případně osvobozeni.
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Povodně 7. - 8. srpna obrazem...

Domníváme se, že fotografie už nepotřebují žádný komentář...
Foto: V. Madunický, A. Tobiška, J. Leksa, J. Šturma
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Společnost ČEZ Prodej poskytne
zákazníkům postiženým povodní, elektřinu na jeden měsíc
zdarma. Sleva se vztahuje na
domy, chalupy, obecní prostory i
na pod-nikatele s maloodběrem.
Žadatel ale musí doložit potvrzení
místní-ho úřadu, že byl zaplaven.
Pomoc nabídl i dodavatel zemního plynu - společnost RWE.
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Rockfest bude a bude benefiční Do Kostelíčku už trefí úplně každý
Přesto, nebo právě proto, že
se letošní Rockfest Čtverec
nemohl kvůli velké vodě
uskutečnit, rozhodli se pořadatelé uspořádat BENEFIČNÍ
ROCKFEST ČTVEREC.
Uskuteční se v sobotu 4. 9.
2010 na výletišti Čtverec v Dolní
Poustevně, v případě nepřízně
počasí se akce přesune do
Národního domu. Start akce je
stanoven na 16 hodinu. Výtěžek

z akce bude věnován obci Višňová u Frýdlantu. Na festivalu
zahrají tyto kapely: Kiss revival,
Krleš, Toxic People, By No
Means, Wrata Wot Stodoli,
Sklap, němečtí Yowa Cryes a
další. Vstupné je 120 kč a děti do
15 let mají v doprovodu rodičů
vstup zdarma.
Aktuální informace najdete na
http://bandzone.cz/fan/ctverec2010.

Doslala se vám při povodni voda do notebooku,
mobilního telefonu nebo fotoaparátu?
Firma Mironet zdarma vyčistí a znovu zprovozní osobám postiženým povodní výpočetní techniku a elektroniku. Tuto pomoc s
úspěchem nabízela firma již při povodních v roce 2002, kdy byla
zachráněna technika za více než 2,5 milionu Kč. Veřejnosti je málo
známo, že šance na záchranu zaplavené televize, notebooku nebo
třeba fotoaparátu přesahuje 50%. Pro záchranu přístroje je však
klíčové to, aby po styku s tekutinou a před odborným vyčištěním
nebyl zapnut a nedošlo u něj ke zkratu. Pravděpodobnost záchrany
se dále zvýší, když dojde k odbornému vyčištění v co nejkratší době.
Více informací naleznete na www.mironet.cz/pomoc

Pomoc nabízí i stavební spořitelna BUŘINKA
Buřinka připravila následující vstřícná opatření, které
poskytne těm z Vás, kteří byli
aktuálně postiženi povodněmi.
ZDARMA výplatu zůstatku
účtu stavebního spoření s prominutím výpovědní lhůty.
ZDARMA uzavření nové
smlouvy o stavebním spoření, k
níž bude poskytnut překlenovací úvěr na odstranění následků
povodně.
ZDARMA uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru na
rekonstrukci a opravu nemovitosti postižené povodní.
Zvýhodněná úroková sazba
a platba na překlenovací úvěry.
Vyřízení překlenovacího ú-

věru bez potřeby vlastních zdrojů.
Prodloužení lhůty pro doložení smluvních dokladů.
Možnost zálohového čerpání až 30 % z poskytnutého úvěru
bez omezení horního limitu.
ZDARMA odklad splátek úvěru až o 6 měsíců.
Expresní a zjednodušené
podmínky výplaty pojistného
plnění.
Tato opatření jsou platná do
31. 12. 2010.
Více informací získáte v
pobočkách České spořitelny, u
jejích externích partnerů, na
bezplatné informační lince 800
207 207 a na www.burinka.cz.

Mohou za to nové informační cedule, které byly nainstalovány hned na
několika místech ve městě (foto: V. Madunický). Centrum setkávání slouží
jako informační centrum, ale i prostor pro pořádání nejrůznějších výstav
nebo svateb. Během prázdnin zde byla například k dispozici výstava
velkoformátových fotografií z Národního parku Českosaské Švýcarsko pana
Václava Sojky. Přišlo ji shlédnout přes 80 návštěvníků. A
většina se shodla s mottem pana řídícího učitele Josefa Herziga, že máme
probádané daleké končiny, ale ani nevíme jak krásně je za našimi
humny (foto: Lucie Englerová). Jako začátek své poslečné cesty životem si
Centrum setkávání vybrali i novomanželé Krejčovi. Své ANO si zde řekli v
sobotu 7. srpna (foto: Lucie Englerová).

Město se zapojilo do projektu Monitoring
pohybu vodních hladin malých toků
a zajištění přenosu dat a informací
Zastupitelstvo města se na svém srpnovém zasedání schválilo
účast města na projektu „Monitoring pohybu hladin a zajištění
přenosu dat a informací protipovodňová opatření na drobných
vodních tocích Ústeckého kraje - 2. etapa“. Jedná se o projekt, do
kterého je zapojeno více jak 120 obcí celého Ústeckého kraje, a
zaštiťuje jej Severočeské sdružení obcí a měst. Převážná část
finančních prostředků na tento monitoring vodních hladin je
financována z Operačního programu Životního prostředí a klade si
za cíl lépe informovat občany o blížícím se nebezpečí způsobené
vodními toky. Pro obec to znamená vypracování podrobného
povodňového plánu, který bude definovat jednotlivé kroky a
zapojení se do udržitelnosti projektu v podobě finančních podílů na
nákladech provozu. Proto Zastupitelstvo města schválilo roční
podporu tohoto projektu ve výši 13691, - Kč po dobu pěti let.
Z dalších projektů schválilo Zastupitelstvo vyhlášení
výběrového řízení na obnovu dětských hřišť, o kterém se psalo v
minulých číslech Poustevníka. Dále město zadalo zpracování
dokumentace potřebné k podání žádosti do programu Zelená
úsporám, z čehož by rádo město financovalo výměnu oken v budově
č.p. 380-382. Zásadní průběh nastal v projektu Kanalizace a ČOV v
Dolní Poustevně, kdy Státní fond Životního prostředí schválil
zadávací dokumentaci a první část výběrového řízení již je
zveřejněna na Centrální adrese pro výběrová řízení. Ing. M. Kučera

Poustevenskou knihovnu navštívilo v měsíci červenci 68 čtenářů.
Vypůjčilo se 435 knih.
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10. září od 17:30 h
KUKY SE VRACÍ
Dobrodružný film
Jana Svěráka
95 min.
vstupné: 29+1 Kč

Nejbližší akce ve městě
4. 9.
Turnaj v plážovém volejbalu
Přihlášky na tel.: 602335299,
fax 412397129,
e-mail: zdenek@fajnklub.cz
6. - 21. 9.
Výstava Saské Švýcarsko
v Centru setkávání
10. 9. v 17,30 hod
Promítání filmu
"Kuky se vrací”
v Národním domě
15. 9. od 19,30 hod
Koncert
"Kytara napříč žánry”
Centrum setkávání
Hraje Stanislav Barek
18. 9.
Tenisový turnaj
"Čtyřhry žen”
Tenisový oddíl
19. 9. od 17,00 hod
Claudia& Carmen z Dresden
hudební skupina Grenzganger
v Městské hale v Sebnitz
22. 9.
"Den bez aut”
KŠK
24. - 26. 9.
12. ročník Mezinárodního
loutkového festivalu
25. 9.
Střelecké závody na baterii
do 5. chyby na Čtverci
28. 9.
Fotbalový turnaj
"Svatováclavský turnaj”
FK D. P.

Nezaměstnanost v Dolní
Poustevně k 31. červenci
oproti minulému měsíci
mírně stoupla z 13,64 na
13,74 %. Na Šluknovsku jde
ale i tak o druhé
nejnižší číslo.

REDAKČNÍ RADA
Pondělí 13. září 2010 v 15.00
hodin kanceláři starosty.
Redakční uzávěrka dalšího
vydání je:

pátek 17. září.
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Táborníci: Upekli jsme si mamuta a zažili pravěkou žranici
Karlovo údolí ve Šluknově tee-pee - přehrádka na potoce tábor. To byla hesla určující
náplň druhé půlky července pro
16 dětí. Každé z nich se tak na 14
dní proměnilo v pračlověka.
Tlupy Sekýrníků, Kostihryzů a
Pazourníků se usadily v údolí,
aby si zde jejich členové užívali
radovánky s kamarády, zažívali
dobrodružství a hráli si na
pravěk. Vyrobili jsme si společně
pravěký kostým, pomocí klacků
a primitivních nástrojů jsme
připravili políčka a pečovali o
ně, učili se znát pravěká zvířata,
stříleli jsme z praku i vlastnoručně vyrobeného luku, užili
jsme si vodní pravěkohrátky,
pravěký kros i žížalomutí hry,
podnikli jsme výpravu za
rozhledem z kostelní věže,
starali se o mamuťátko, které k
nám do údolí zabloudilo. Zlato
získané za splněné úkoly jsme
vyměnili s obchodníkem za
lahůdky z dalekých zemí, např.
za nadívané mamutí kly či listy z
prdlavky smrduté. Upekli jsme
si mamuta a zažili pravěkou
žranici.
Po daleké cestě a splnění
náročného úkolu získaly tlupy
od šamana modlitbu, která jim
měla zajistit snadné podmínky
pro přežití. Naše modlitby a
oběti se ale asi Velkému
Buvolovi nelíbili, protože na nás

v polovině tábora seslal velký
déšť a s ním spoustu neplánovaných zádrhelů (evakuace, návštěva zlodějů na základně,…).
Naštěstí se v údolí sešla parta
zdatných jedinců, kteří se se
všemi nepříjemnostmi vyrovnali. Poznali jsme spoustu skvělých lidí, kteří nám pomáhali vše
zvládnout, a tak mohl tábor
fungovat dál. Když jsme poslední odpoledne společně hodovali,
dali jsme si i čaj ze zázračných
bylinek vypěstovaných na našich políčkách, abychom se tady
ve zdraví další prázdniny zase
sešli.
Další informace o táboře a
fotografie najdete na stránkách:
www.tabor-sluknov.estranky.cz

Děkujeme městskému úřadu

v Dolní Poustevně za finanční
příspěvek, městskému úřadu ve
Šluknově za úhradu náhradního
ubytování, šluknovským hasičům za noční evakuaci, správcům ubytovny v Království za
úžasné podmínky pro odbahnění, usušení a odpočinek, policii ve Šluknově za rychlé dopadení pachatelů krádeže a všem
kamarádům za podporu a pomoc, bez které bychom se neobešli.
A já ještě přidávám osobní
vzkaz: Jiřko, Věro, Lenko,Terko,
Míšo a Kubo bylo to někdy náročné, ale my se nedali. Udělali
jste obrovský kus práce a já vám
za to moc děkuju.
Radka Kreibichová
hlavní vedoucí tábora

Přijďte na Den otevřených dveří v Krtečku
BABY CLUB KRTEČEK Vás všechny srdečně zve na „Den otevřených dveří“, který se uskuteční v pátek 17. 9. 2010 od 14 hodin v našem centru (v býv. turistické ubytovně) při příležitosti oslavy 3.
narozenin Krtečka. Na programu bude zápis do jednotlivých kurzů,
dále se můžete těšit na krátké ukázky pravidelného programu, na
razítkování textilními barvami (textilie a trika s sebou), na malování
na obličej a na další zajímavosti. Bližší informace k této akci a
pravidelném programu naleznete na našich internetových stránkách: http://babyclubkrtecek.webnode.cz.
(HK)

Pozvánka na valnou hromadu Krtečka
Zveme Vás na řádnou valnou hromadu občanského sdružení BABY
CLUB KRTEČEK, která se bude konat v pátek 3. 9. 2010 od 16 hod. v
prostorách našeho centra (děti vezměte s sebou!). Dozvíte se, jak jsme
hospodařili v loňském roce, co nás čeká letos a také budeme opět
volit představenstvo sdružení. Pokud máte kandidáty, které byste ve
vedení našeho BC rádi měli, můžete je přijít navrhnout. Možnost
volby budou mít pouze členové sdružení. Nečlenové, pokud chcete
jen vědět, jak se nám vede, jak hospodaříme a na co vše se můžete
těšit, přijďte se také podívat!
(HK)

Irena PAVELKOVÁ - MASÁŽE & PEDIKÚRA
Nová provozovna: Sadová 166, Dolní Poustevna
Neváhejte se objednat na tel. č.: 723 711 843
Více informací na http://pavelkova.webnode.cz
Těším se na Vaši návštěvu!

Zdravotní ústav v Ústí
nad Labem nabízí:
Odběry a analýzy vod
domovních čistíren, pitných
vod ze studní a vodovodů i
konzultace k naměřeným
výsledkům.
Bližší info:
tel.: 477 751 211 (212),
e-mail:
zdravotni.ustav@zuusti.cz,
www.zuusti.cz
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