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Za čtyři roky se podařilo získat více než 180 milionů dotačních peněz
Vážení spoluobčané, přátelé,
blíží se další volby do městského zastupitelstva, a proto
považuji za nutné, alespoň částečně zrekapitulovat předchozí
čtyřleté období.
Devítičlenné zastupitelstvo
bylo složeno z šesti politických
stran, 3 zastupitelé byli za SNK
Evropští demokraté, 2 za ODS,
po jednom pak za KSČM, ČSSD,
Občanské sdružení pro rozvoj
Dolní Poustevny a Právo a Spravedlnost.
Upřímně musím konstatovat, že všichni členové zastupitelstva pracovali od prvopočátku velice odpovědně, a že
všechny problémy, a nebylo jich
málo, se většinou podařilo řešit
korektně, věcně a v slušně, bez
osobních invektiv. Znovu se
potvrdilo, jak je dobře, že na
malých obcích jsou do zastupitelstva vybíráni spíše lidé známí
a prověření osobním životem a
prací v lokalitě.
Mezi nejdůležitější rozhodnutí tohoto zastupitelského sboru patřilo například:
privatizace bytů z majetku města: tato akce přinesla nejen
finanční prostředky do městské
pokladny, ale také lidem možnost
rozhodovat o svém bydlení a financování samostatně, což se již od
příštího roku výrazně projeví v
zákonném ukončení regulovaného
nájemného
po částečné rekonstrukci Národního domu, byla v
prostorách restaurace otevřena
nová městská jídelna (p. Chmelíková) která doposud za-jišťuje
stravování mnoha desít-kám
občanů
město zahájilo nový, účinnější systém třídění odpadů,
mimo již zaběhlé způsoby odstraňování, bylo vytvořeno 10
hnízd pro větší kontejnery, je
možno odevzdávat také elektroodpad
za Národním domem,
na bývalé skládce škváry, vzniklo nové, moderní víceúčelové

hřiště, kde např. ČEZ přispěl
částkou 1. mil Kč, ostatní náklady byly pak v zásadě pokryty
dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj
byla dokončena první
etapa výstavby dětských hřišť, včetně veřejného, další část rovněž z
dotačních prostředků se dokončí
ještě letos
za finanční spoluúčasti
krajského úřadu byla opravena
a znovu zprovozněna lávka přes
koleje u nádraží
v národním domě byl po
více než 17 letech znovu zahájen
provoz kina
byl zaveden (a státem
zadotován) nový systém Czech
POINT na úřadě je možno získat výpisy z Katastru nemovitostí, trestního, živnostenského a obchodního rejstříku
nově byl oplocen hřbitov
na Markétě
ve sportovní hale byla
otevřena moderní a stále více
využívaná posilovna
v souvislosti s oslavami
90. výročí povýšení na město vznikl
rovněž zajímavý materiál (Almanach) o městě, mapující dějiny
sušící věž našich hasičů se stala také moderní, horolezeckou stěnou a v Horní Poustevně byla vybudována nová
autobusová zastávka
Dolní Poustevna se stala
členem Destinačního fondu při
o.p.s. České Švýcarsko
Za finanční pomoci KÚ
byla odstraněna stará, propadající se přístavba u MěÚ a zbudována nová, upravená část,
která zároveň rozšířila využitelné pracovní plochy úřadu, další
úpravy nás čekají v následujících letech
SDH bylo předáno nové
zásahové vozidlo Renault Master
120 pro 9 osob
ČEZ poskytl 550 tis na
1. etapu rekonstrukce Loutkového divadla
Byla provedena úplná
rekonstrukce kolejiště na nádraží,
včetně nové vlakové zastávky, nový

přejezd do ul. Za Dráhou
město požádalo o pronájem a následně prodej budovy
nádraží
za spoluúčasti dotačních
programů a Destinačního fondu
byla již dokončena restaurace devíti
kamenných křížů v celé lokalitě DP,
včetně Nové Vísky
byla zahájena výměna
sloupů a starého veřejného
osvětlení na Nové Vísce, tato
akce bude pokračovat i v následujícím období v celé DP.
podařilo se prosadit provedení nového asfaltového povrchu
v části města Karlín
před dokončením je
dlouhodobě požadované odbahnění Karlínského rybníka, které nás mimochodem významně
uchránilo před většími škodami
při nedávných povodních
potvrzena je významná
dotace cca 105 mil. Kč na výstavbu
ČOV, kanalizace a vodovodu, výběrové řízení na dodavatele stavby
právě probíhá, akce je plánovaná na
nastávající období a potrvá cca 21
měsíců.
Výčet realizovaných akcí by
mohl být jistě mnohem větší,
městské zastupitelstvo např.
soustavně (v rámci finančních

možností a s ohledem na již dva
roky probíhající finanční krizi)
podporovalo jednotlivé společenské organizace, včetně kulturního života v obci, ale není
možné zde vypisovat všechny
jednotlivosti.
Celkově se městu, za uplynulé čtyřleté období podařilo
zajistit schválení dotací, nad
běžné daňové příjmy, za více
než 180 000 000,- Kč!!!
Rozhodnutí, kdo bude v dalším volebním období praco-vat
v městském zastupitelstvu pro
nás všechny, je skutečně pouze
na každém z nás. Bylo by jistě
dobré, kdybychom společ-ně
vybrali osobnosti slušné, poctivé a odpovědné, kterým je motivace prospěchu města na prvním místě.
Ještě jednou bych chtěl
upřímně poděkovat končícímu
městskému zastupitelstvu za
odvedenou práci a nám všem
popřát uvážlivé rozhodování
při výběru našich nových zastupitelů, kteří budou další čtyři
roky ovlivňovat rozvoj celého
města.
Ing. Miroslav Jemelka
starosta

Významné životní jubileum 90. let oslavila naše rodačka paní Marie Hájková, která je druhou nejstarší občankou našeho města. S blahopřáním,
dárky a přáním dlouhého a pevného zdraví přišly jubilantce popřát
členky sociální komise p. Hadvigová a Lencová.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V říjnu 2010 oslaví
své životní jubileum
Herout Ladislav 55 let
Pitela Ivo 60 let
Kalčík František 60 let
Ing. Kroupa Jan 60 let
Schwarcová Milada 60 let
Schwarz František 60 let
Dulkajová Marie 65 let
Bucek Jaroslav 65 let
Sádovský Miroslav 76 let
Jemelková Libuše 76 let
Mucková Marie 79 let
Leksová Marie 81 let
Oberreiterová Mária 85 let
Horáková Gertruda 89 let
Všem jubilantům přejeme
zdraví, pohodu a životní
optimismus do dalších let.

Narodili se:
Jan Čácha
Navždy nás opustily:
Černá Hedvika 88 let
Rämischová Anna 71 let
Znovu žádáme občany, kteří si
nepřejí, aby jejich jméno figurovalo v
pravidelně zveřejňovaných
seznamech, aby tuto skutečnost
nahlásili nejpozději do data konání
redakční rady na evidenci obyvatel
nebo redakci PP.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou děkuji MěÚ za
návštěvu, blahopřání a dárek,
který potěšil k mému kulatému
výročí narození.
Rudolf Galbavý
Děkujeme svazu důchodců a
svazu tělesně postižených v
Dolní Poustevně za blahopřání a
milé dárky, které nás příjemně
překvapily k našim narozeninám.
Blanka a Rudolf Galbavých
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat p. Skřivanové a p.
Kájovi z Vilémova za finanční
pomoc při opravě v kadeřnictví
Vilémovská 139, Dolní Poustevna po povodni. Také děkujeme manželům Oberreiterovým,
kteří nám ochotně zapůjčili
vysoušeč. Díky těmto pomocím,
jsme mohly zahájit provoz v
kadeřnictví.
Soukromé kadeřnictví
Vilémovská 139
407 82 Dolní Poustevna
za kol. Jarmila Nosákovcová
Touto cestou chci upřímně
poděkovat Městskému úřadu za
milou návštěvu, blahopřání a
peněžní dárek k mým narozeninám. Velice mě to potěšilo.
Brož Oldřich
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KRÁTCE
V důsledku srpnových povodní přistoupila poustevenská
radnice hned k několika protipovodňovým opatřením, která
by v budoucnu mohla zmírnit
důsledky velké vody. Předně se
přihlásila k projektu Seso, jehož
hlavním cílem je monitoring pohybu hladin a přenos dat a informací. „Projekt se zaměřuje především na malé vodní toky, které
mohou v případě extré-mních srážek znamenat nebez-pečí velkých
materiálních škod i ohrožení
životů. Zatímco velké vodní toky
mají zákonem určeného správce
povodí, malé vodní toky mají více
vlast-níků, resp. správců, např.
Lesy České republiky s.p., ZVHS,
obce a fyzické i právnické osoby.
Projekt počítá na těchto malých
tocích s umístěním měřících
bodů, které budou zajišťovat jak
měření výšky hladin, tak i přenos
informací na krizové telefony,“
vysvětlil starosta Miroslav Jemelka. Informace o významném stoupání hladiny by se tak k lidem
měla dostat mnohem rychleji,
čímž se zvyšuje šance na včasný

zásah a ochranu majetku. Účast v
projektu vyjde poustevenskou
radnici na 13 tisíc korun ročně.
Dalším protipovodňovým
opatřením je čištění dna Lučního
potoka. Po celé září se mu v Dolní
Poustevně věnovalo Povodí Ohře
a v říjnu by mělo pokračovat v
Horní Poustevně.
S Povodím Ohře zároveň
poustevenská radnice jedná o
možnosti zřízení tzv. suchého poldru (plocha, do které se dá zachytit voda) na hranici mezi Horní
Poustevnou a Lobenda-vou.
„Toto opatření by mohlo Dolní
Poustevně v případě další povodně výrazně pomoci,“ uvedl starosta.
A na závěr příznivá zpráva
pro majitele zásadně postižených
objektů. Zastupitelstvo města
navrhlo a schválilo vydat obecně
závaznou vyhlášku o osvobození
daně z nemovitosti pro trvale bydlící majitele nemovitostí. Osvobození by bylo být na tři roky.
Vyhláška se připravuje, postižení
budou vyzváni.

Dne 19. 9. 2010 předali pořadatelé "Benefičního Rockfestu Čtve-rec"
výtěžek z této dobročinné akce zástupcům obecního úřadu a SDH
Višňová u Frýdlantu. Dar činil 8 000 Kč. "Višňová patří k nejvíce,
povodněmi, postiženým obcím. Má tu smůlu, že se o ní v médiích
téměř nemluví a proto do ní plyne méně pomoci. Dalším argumentem je spolupráce místních dobrovolných hasičů s hasiči Višňové,"
řekl Jan Engler. Ještě jednou děkujeme Poustevenskému Městskému
úřadu a dobrovolným hasičům, že akci podpořili a pomohli s předáním daru. Foto na str. 3.
Jirka Marciňák

Starosta města Dolní Poustevna oznamuje, že volby do
zastupitelstev obcí se uskuteční
v pátek dne 15. října 2010 od
14,00 hodin do 22,00 hodin a v
sobotu 16. října 2010 od 8,00 do
14,00 hodin.
Místem konání voleb do
zastupitelstva obce ve volebním
okrsku č. 1 Dolní Poustevna je
volební místnost v zasedací místnosti Městského úřadu Dolní
Poustevna, Vilémovská č.p. 77 pro voliče bydlící v části obce
Dolní Poustevna.
Místem konání voleb do
zastupitelstva obce ve volebním
okrsku č. 2 Horní Poustevna je
volební místnost v kulečníkové
místnosti restaurace U Fišarů,
Horní Poustevna č.p. 130 - pro
voliče bydlící v části obce Horní
Poustevna, Karlín, Marketa a
Nová Víska.
Voličem je občan obce za
předpokladu, že jde o státního
občana České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan

jiného státu, který v den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let, je v
den voleb v této obci přihlášen k
trvalému pobytu a jemuž právo
volit přiznává mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce meziná-rodních
smluv. Občané, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního
práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.
Každý volič si může v úředních hodinách na městském
úřadě ověřit, zda je zapsán v
seznamu, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem
ČR. Jde-li o cizince prokáže po
příchodu do volební místnosti
svou totožnost průkazem o
povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství ČR,
popřípadě státní občanství stá-

Úřad práce poskytl Dolní
Poustevně dotaci na pracovníky
zaměstnané prostřednictvím
veřejně prospěšných prací ve
výši 260 tisíc korun.
Obec Lobendava přispěla na
Sbor dobrovolných hasičů Dolní
Poustevna částkou 20 tisíc korun.
Zastupitelstvo město rozhodlo o přerozdělení výtěžku z
výherních hracích automatů ve
výši 116.657,- Kč po 50% mezi
základní školu a na veřejnou
zeleň.
V důsledku dopadu finanční
krize na daňovou výtěžnost státu
nepřerozdělil Finanční úřad
Rumburk našemu městu jen za
srpen částku 1.053.694,- Kč.
Město zbudovalo a pronajímá nocležnu pro strojvedoucí a
vlakvedoucí ČD a SŽDC v
budově bývalého nádraží.
Město získalo od Lesů ČR
102.470 m2 lesních pozemků
(jako historické majetky).
Krajský úřad provedl dílčí
přezkoumání hospodaření města za
rok 2010. Výsledek? Nebyly
zjištěny žádné chyby ani
nedostatky.
Od 1. listopadu bude pořádání svatebních obřadů v Centru setkávání zpoplatněno částkou 500,- Kč.
Město nabízí k zapůjčení stan
6x12 m za 500,- Kč a pivní sety
(stůl + 2 lavice) za 50,- Kč/1set.

tu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území ČR, nebude mu
hlasování umožněno.
Každému voliči budou do
poštovní schránky dodány nejpozději tři dny přede dnem
voleb do zastupitelstva obce hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič může ze závažných,
zejména pak zdravotních důvodů, požádat Městský úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost a to
pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro kterou
byly okrsková volební komise
zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Své požadavky na uvedený
způsob hlasování může volič
uplatnit na telefonních číslech
412 397 221, 412 397 136 a 412 397
151.
Hana Lencová
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Krátce z města obrazem...

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji všem sousedům, známým, Městskému
úřadu a své rodině za blahopřání, květiny a dárky k mým
90. narozeninám. Jsem moc
ráda, že žiji obklopena tolika
hodnými a milými lidmi.
Marie Hájková

Čištění dna Lučního potoka.

Foto: V. Madunický

Dne 11. 9. 2010 jsme oslavili v
našem překrásném kostelíku
Zlatou svatbu. Proto bychom
chtěli touto cestou moc poděkovat za vzorné uspořádání
této oslavy, p. Englerové L.,
Městskému úřadu DP za dárek,
p. Starostovi Ing. Jemelkovi za
krásnou řeč. dětičkám z mateřské školky, p. učitelkám Jirmanové a Jarolímové, za pěkné
vystoupení. Děkujeme také
personálu restaurace Národního domu za dobré občerstvení.
Našim dětem za velkou pomoc
a všem přátelům co s námi
oslavili tuto svatbu.
Velký dík všem!
Manželé
Lída a Ruda Kalubovi

UPOZORNĚNÍ
Svoz zelených pytlů:
sudé pondělí
4. a 18. říjen 2010
Sběrný dvůr a zpětný odběr:
sudá sobota
9. a 23. října 2010
30. října 2010 (svoz
nebezpečných odpadů)
POZOR! Od 1. listopadu začíná
nové známkové období a je nutné si zakoupit novou známku na
popelnici. Známky budou k
dispozici
koncem října
v
pokladně MěÚ.

PŘIPOMÍNÁME občanům, že
mohou stále využít platební
terminál, který je umístěn v
pokladně MěÚ Dolní Poustevna. Je možné přes něj provádět
veškeré platby a úhrady vůči
městu, např. poplatky za psy, za
dřevo, nájmy, známky na
popelnice, apd.).

INZERCE

Předání výtěžku z Benefičního Rokfestu Čtverec obci Višňová.

PRODÁM byt 2 + 1 ve Vilémově
u Šluknova. Byt je družstevní,
nachází se ve třetím podlaží,
plastová okna, kuchyňská linka,
sporák. LEVNĚ A RYCHLE (do
150. 000,- Kč). Možnost zajištění
úvěru. Tel. 731 108 490

Vážení spoluobčané,
Město Dolní Poustevna uskuteční dne
30. října 2010 (sobota)

SVOZ NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ!
Mezi tyto nebezpečné odpady můžeme zařadit:
!Oleje motorové, potravinářské
!Barvy, lepidla, rozpouštědla
!Zářivky
!Lednice, mrazáky, televize pouze nekompletní
!Plechovky od barev
!Mastné hadry
!Akumulátory, baterie
!Pneumatiky z osobních aut /bez disků/
Odpadkové koše vysypané do kašny a vytrhané betonové lavičky! Tak to je
výsledek řádění vandalů v noci ze soboty 11. na neděli 12. září. Park za
poštou zůstal po jejich nájezdu ve strašném stavu. Betonové lavičky byly
dokonce přemístěny mimo park. Město tímto vyzývá ty, kteří tento
vandalský čin provedli, aby se nad sebou pořádně zamysleli!
Foto: V. Madunický
Revitalizace Karlínského rybníka
je před dokončením. Zbývá
dokončit výpustní kbel, terénní
úpravy a nové schodiště s
pískovou pláží pro využití ke
koupání.
Foto: V. Madunický

Odpad, který není uveden v tomto seznamu nebude odvážen.
Nutná osobní předávka!
Navážení odpadu bude možné až od dané hodiny svozu.
Kompletní elektrozařízení a velkoobjemový odpad lze
současně odevzdat v místním sběrném dvoře.
Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční z těchto stanovišť:
Horní Poustevna, odbočka na Karlín, u čerpací stanice JRP, 8 - 8,15 h
Dolní Poustevna, před bývalou sběrnou Sev. surovin, 8,20 - 8,55 h
Dolní Poustevna, U Letadla, před čp. 1 (býv. sklad Centroflor), 9 - 9,15 h
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Školní rok začal. Do lavic usedlo dvacet prvňáčků

Školní rok 2010/2011 byl zahájen dne 1. září s počtem 168 žáků v základní škole a 52 dětí v
mateřské škole.
Zaměstnanci základní školy
ředitelka školy:
Mgr. Olga Diessnerová
zástupkyně ŘŠ:
Mgr. Marcela Králová
pedagogický sbor 1.st.:
1. tř. Simona KOLDANOVÁ
2. tř. Mgr. A. DIESSNEROVÁ
3. tř. Mgr. Věra TŘEŠŇÁKOVÁ
4. tř. Jana PAVLÍKOVÁ
5. tř. Jana BRYNDOVÁ
vychovatelky:
Petra PAVLOVIČOVÁ
Věra MADUNICKÁ
pedagogický sbor 2.st.:
6.tř. Vladimír TESAŘÍK
7. tř. Ivana BÍLKOVÁ
8. tř. Mgr. Jar. VODÁKOVÁ
9.tř. Mgr. Pavel KRAMER
další vyučující:
Mgr. Václav PLÁŠIL
Mgr. Zdena KRAMEROVÁ
Mgr. Blanka CHARVÁTOVÁ
Vladimír ŠTINDL
Kateřina SZABOVÁ

PRO MAMINKY
PODZIMNÍ BURZA
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A HRAČEK

Dvacet nových žáků má od prvého září škola v Dolní Poustevně. Právě tolik jich přišlo do krásně
vyzdobené první třídy prožít svůj první školní den. Při tomto důležitém kroku v jejich životě je
vyprovázela „jejich“ paní učitelka Jiřina Jirmanová z mateřské školy, ve třídě je pak přivítala třídní
učitelka Simona Koldanová spolu s ředitelkou školy Mgr. Olgou Diessnerovou. S přáním krásných
výsledků a květinami pro paní učitelky i ředitelku přišel starosta města Dolní Poustevna Ing. Miroslav
Jemelka.
Foto i text: škola

Náš Den bez aut: Kola, koloběžky, in-line brusle...
Kola, koloběžky, in-line
brusle a mnoho dalších ekologických dopravních prostředků se ve středu 22. 9. 2010
objevilo před budovou 1. stupně
Základní školy. Sice jenom
nakreslené křídami na silnici, ale
nádherně barevné a mnohé v
nadživotní velikosti. Děti ze
školní družiny tak podpořily
mezinárodní Den bez aut, který
se ve světě slaví již přes 50 let.
Originální výtvory odolávaly
počasí několik dní, tak věříme,
že si projíždějící automobilisté
vzali náměty dětí k srdci.

PŘÍJEM VĚCÍ K PRODEJI:
středa 6. 10. 2010 od 10 - 12 hod
a od 16 - 18 hod
čtvrtek 7. 10. 2010 od 10 - 12 hod
a od 16 - 18 hod
Loutkové divadlo v Dolní
Poustevně (1. patro)
PRODEJ:
pátek 8. 10. 2010 od 10 - 12 hod
a od 16 - 18 hod
sobota 9. 10. 2010 od 10 - 12 hod
Loutkové divadlo v Dolní
Poustevně (1. patro)
VÝDEJ NEPROD. VĚCÍ:
sobota 9. 10. 2010 od 14 - 16 hod
POŘÁDÁ:
o.s. BABY CLUB KRTEČEK,
Dolní Poustevna
Více informací na našem webu
http://babyclubkrtecek.webno
de.cz nebo na tel. 608 646 383 a
412 384 317 (Ivana Englerová)

NENECHTE SI UJÍT
13. 10. 2010 od 15:30 hod.
Povídání s dětskou sestrou
OČKOVÁNÍ

14. 10. 2010 od 15:30 hod.
Povídání nejen pro těhotné
AROMATERAPIE V DOMÁCNOSTI

(v těhotenství, při porodu, pro děti,
při nemocech atd);

Vychovatelky ŠD

Pozvání na poutní mši do kostela sv. Archanděla Michaela
Jak jistě víte s koncem září, tj.
29. září je svátek patrona dolnopoustevenského kostela sv.
Archanděla Michaela. Tomuto
patronu je zdejší
kostel zasvěcen. V
posledních letech se i
zde v Dolní Poustevně vždy koná tzv.
poutní oktáv,to je
osm dní mše svaté za
přímluvy patrona
zdejšího kostela pro
naše městečko.
Oktáv začíná na
svátek sv. Archanděla Michaela

29. září 2010 ve středu. A končí
ve stře-du 6. října 2010. Mimo
sobotu a neděli se mše svaté
začínají v 17.30 hodin tzv.
adorací a mše svaté
se konají od 18.00
hodin.
V sobotu bude
hlavní poutní mše
svatá od 10.00 hodin,
tj. 2. 10. 2010 a v
neděli se mše svatá
bude konat od 9.15
hod. dle nedělního
pořádku.
Zvu Vás všechny na tuto

duchovní slávu do našeho kostela sv. Archanděla Michaela.
Dále bych Vás všechny rád
pozval na mši svatou v kostele
sv. Archanděla Michaela, na
svátek všech svatých - to je v
pondělí 1. listopadu 2010 od
17.00 hodin a od 18.00 hodin se
pak tato zádušní mše bude
konat i v Mikulášovicích.
2. listopadu 2010 na den
Památky za zesnulé se zádušní
mše bude konat od 18.00 hodin v
Lobendavě.
P. Jacek KOTISZ
farář z Dolní Poustevny
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Centrum setkávání hostí jednu svatbu za druhou

Novomanželské ANO zaznělo v poslední době v Centru setkávání hned několikrát. 18. srpna si jej řekli například
Anna a Ondřej Švecovi a v sobotu 21. srpna také novomanželé Iva a Marcel Englerovi. Přejeme jim mnoho štěstí a
lásky na jejich společné cestě životem. V měsíci září (11. 9.) se pak v našem nově zrekonstruovaném kostelíčku
konala historicky první zlatá svatba. Hlavními aktéry byli manželé Rudolf a Ludmila Kalubovi, kteří spolu oslavili
50 let společného života. Hodně štěstí a zdraví jim popřál osobně pan starosta města a děti z mateřské školy měly
připraveny malý kulturní program.
Dne 15. září jsme měli v Centru setkávání vzácnou příležitost poslechnout si americkou
kytaristku a zpěvačku JANET
RO-BIN. Učila se u metalového
čarostřelce Randyho Rhoadse,
známého spoluprací například s
Ozzym Osbournem. V České
republice spolupracovala s kapelou November 2nd a vloni
absolvovala úspěšné turné s Lenkou Filipovou. Nám zahrála a
zazpívala starší i nové písně ze
svých alb. Do vystoupení dala
obrovský náboj, hrála skvěle a
naplno. A malá perlička: Janet
potřebovala svou další píseň
doplnit dalším zvukem, nakonec neodolal pobízení z publika
Karel Kaluba a předvedl, co umí
se Shaker vejcem. Byla to skvělá
show. Všichni odcházeli z koncertu nadšení.
Lucie Englerová
Kostelíček navštívili bývalí
motokrosoví závodníci
Na sklonku léta hostilo
Centrum setkávání opravdu
neobvyklou návštěvu. Šlo o
výpravu bývalých motokrosových závodníků, kteří jsou po
úrazech již "nechodící".
Výjimkou byl jejich kolega technický doprovod. Ukázal
jsem jim okolí našeho města a
poznal jsem, že komerční
využitelnost našeho města je
vzhledem k úrovni turistických i
užitkových cest ještě v nedohlednu. Aby nedošlo k omylu:
Značení turistických cest je
naprosto bez závad, ale úroveň
lesních a polních cest a dnes i
cest přeshraničních postrádá
jakoukoli úroveň a za to nesou
odpovědnost mocní a zodpovědní nejen současní, ale především ti předešlí.
Aleš Leksa

NENECHTE SI UJÍT
19. 10. 2010 od 9:30 hod.
jedeme plavat s dětmi do
bazénu v Neustadtu;
28. 10. 2010 od 15:30 hod.
Povídání nejen pro těhotné
MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ
15. 11. 2010 od 15 hod.
Drakyáda - pouštíme draky
na Hamru
10. 11. 2010 od 15:30 hod.
Povídání s dětskou sestrou
DĚTSKÉ NEMOCI
11. 11. 2010 od 15:30 hod.
Povídání nejen pro těhotné
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ A
PÉČE O MIMINKO
25. 11. 2010 od 15:30 hod.
Povídání nejen pro těhotné
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
26. 11. 2010 od 15 hod.
Malování triček pod vánoční
stromeček
3. 12. 2010 od 15 hod.
Mikulášská besídka s nadílkou
8. 12. 2010 od 15:30 hod.
Povídání s dětskou sestrou
PRVNÍ POMOC
9. 12. 2010 od 15:30 hod.
Povídání nejen pro těhotné
ŠÁTKOVÁNÍ A JINÉ METODY
NOŠENÍ DĚTÍ + MODERNÍ
LÁTKOVÉ PLENY.
Fotbalový klub, Sdružení
mladých myslivců, Sbor
dobrovolných hasičů Dolní
Poustevna, pořádají letní dětský
ozdravný pobyt v Chorvatsku.
Chorvatsko Biograd na Moru
18. - 27. 6. 2011 - 3500,- Kč
Stravování: Plná penze
Ubytování: chatky v borovém
lese, 100m od písčité pláže.
Na děti čeká bohatý program,
spousta her, koupání v moři...
Podrobnosti: Jaroslav Šafránek tel. 607762818, Zbyněk Tomek tel. 607510153
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Spolužáci se setkali v Kostelíčku po osmačtyřiceti letech
Dne 18.9. si v Centru
setkávání zavzpomínali bývalý
žáci Základní 9leté školy na
srazu po 48letech na dobrodružství , které prožili při cestě
ze školy v kostelíku. Při té
příležitosti složil "Ódu na naši
školu"pan Adolf Beňo.
Všimli jste si lidé zlatí, že čas je
mrcha a rychle letí. Nechci tady
chmuru žádnou, jen říkám, že naše
děti stárnou. A když jsme tu tak
pospolu, dovolte mi přednést ódu
na školu. Když psal se 1953 rok,
provedli jsme všichni důležitý krok.
Znal jsem všechny kluky, holky,
většinu již z mateřské školky. Místo
hraček v ruce křídu, obsadili jsme
první třídu. Jak užívati psací pera,
vysvětlovala nám Vitvarová Věra.
Pak ve výuce nastal chvat a spěch,
to když přišli Čvančara a Jech. Tato
doba povinnostmi hýří, ale my jsme
Jiskřičky a Pionýři. Když měli jsme
puberty zárodky, do měšťanky jsme
šli z národky. Hezké holky, kluci
draví a ještě ti noví z Lobendavy.

KINO NÁRODNÍ
DŮM D. POUSTEVNA

22. října od 19:30 h

KÁJÍNEK
režie: P. Jákl ml.

107 minut
přístupno od 15 let

Nejbližší akce ve městě
7. - 9. 10.
Podzimní burza dětského
oblečení a hraček Baby
KlubKrteček
10. 10.
Pochod za červeným jablíčkem
KŠK+Klub zahrádkářů
10. 10. od 17.00 h
Conny Borgwardt a
St.Barek& Friends
Centru setkávání
13. - 29. 10. od 17.00 h
Výstava autogramů
Petra Horáka
Centrum setkávání

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

pátek 22. října.

Teď již velká parta nová, a nad námi
Maixner, Leksa, Maixnerová. A
taky Morc ,Kočovská a Kozlíková, A
další, další jména si paměť
nezachová. A pak stalo se, že mě
premianta a páska, stejně jako
všechny další zmohla láska. Popsat
krásu, na to jsem básník slabý,
podívejte kluci, jaké v třídě jsme
měli baby. Zdenka, Áža, Majka,
Věrka, jedna hezčí, než druhá
dcerka. Květa, Vlasta, Anča, Alena,
a my kluci byli jsme jak polena. Ať
sežeru své staré kecky, jestli lžu, že
miloval jsem všecky. I pro ty, co již
na věčnost odešly spát, platí, že
všechny jsem měl rád. Školní léta,
bezstarostná, krásná doba, jistě
hádky, rvačky, však žádná zášť a
zloba. Všechno lidské má svůj
konec, a tak nám v devítce naposled
zazvonil zvonec. Každý z nás měl
svůj životní plán, a rozprchli jsme
se do všech světa stran. Do různých
škol, na tvořivou práci, a z kluků
byli chvíli i vojáci. Dnes už jen co
dědové a babičky, pro vzpomínky

vytahujem fotky z krabičky. Však
léta školní teď neposkvrní nic,
neboť: jsme z Poustevny školáci a

kdo je víc!!!
Lucie Englerová

Marné čekání. Poustevenským tenistům triumf opět vyfoukli přespolní
Devět let čekají a počkají si
minimálně ještě do příštího
ročníku. Tenisté Dolní Poustevny opět nevyhráli svůj turnaj
ve čtyřhrách "O pohár Městského úřadu", který 11. září
pořádali už po sedmadvacáté.
"Znovu se potvrdilo, že do Poustevny každoročně jezdí opravdu
silná konkurence. To ale jen
zvyšuje prestiž našeho turnaje,"
řekl šéf pořádajícího oddílu Marek Bureš, který letos přivítal
jedenáct dvojic. Co se nedaří domácím, ale stoprocentně vychází
přespolním. Už počtvrté v řadě
se totiž cenná trofej stěhuje do
Děčína. Na trojnásobný úspěch
svého otce z předchozích tří
ročníků navázal Tomáš Zuček.
Šestnáctiletý tenista spolu s
Romanem Ledvinou vyřadili v
semifinále právě Zučka staršího

7:5 a v boji o titul si pak v
dramatické bitvě poradili i se
zkušeným párem Fišer, Wildner
7:6. "Za stavu 2:4 a 3:5 to bylo
fakt těžké, ale naštěstí jsme to
dotáhli do tie-breaku. Tam z nás
spadla nervozita a už to šlo,"
radoval se Zuček mladší.
Čest tenistů na mateřských
kurtech v závěrečných kolech
zachraňovali kromě finalisty

Vážení živnostníci, obchodníci, podnikatelé,
žádáme Vás, abyste nezneužívali kontejnery na tříděný
odpad, které jsou umístěny v katastru města Dolní a
Horní Poustevna, ani zelené či žluté pytle na tříděný
odpad určené pro domácnosti, a umisťovali do nich
odpad, který vzniká v důsledku Vaší podnikatelské činnosti. Za vývoz kontejnerů na tříděný odpad a svoz pytlů
platí Město Dolní Poustevna nemalé finanční prostředky
a tuto službu zajišťuje pouze pro občany, nikoli pro
podnikatele a živnostníky.
Žádáme všechny, kterých se tato záležitost týká a nemají
vyřešen způsob třídění odpadu, aby sjednali okamžitou
nápravu! V Dolní Poustevně zajišťuje svoz a likvidaci
tříděného odpadu firma PRO EKO Varnsdorf, Ing.
Hulán, tel. 412 375 020. V případě zájmu o spolupráci
(dodání barevně odlišených pytlů, příp. svoz odpadu na
objednávku) neváhejte tuto firmu kontaktovat. Další

Wildnera ještě poražení semifinalisté Pavlovič s Dulkajem.
Semifinále:
Zuček ml., Ledvina - Zuček st.,
Drahoňovský 7:5
Fišer, Wildner - Dulkaj, Pavlovič
Pavel 7:5
Finále:
Zuček, Ledvina - Fišer, Wildner
7:6 (7:5)
Marek Bureš

možností je odvoz tříděného odpadu do Šluknova - firma
Jiří Šach, Dr. E. Beneše 49, 407 77 Šluknov, tel: 776733511.
Tato firma funguje jako výkupna papíru, plastů a jiných
odpadů, a tudíž předávající dostane za odevzdaný
odpad zaplaceno, odpad však musí dopravit na místo
každý sám. Dále je možno kontaktovat firmu Marius
Pedersen, která v Dolní Poustevně zajišťuje svoz
směsného komunálního odpadu (vývoz popelnic) a
taktéž se zabývá likvidací tříděného odpadu. Kontaktní
osobou je p. Adam Cedrych, tel.č.: 602 288 228.
Žádáme všechny, kterých se tato záležitost týká a nemají
vyřešen způsob třídění odpadu, aby sjednali okamžitou
nápravu !!
V případě dotazů se obraťte v úřední dny (PO a ST 7,3011,30 a 12,30-16,30) na Městský úřad Dolní Poustevna,
příp. nás kontaktujte telefonicky na tel.č.: 412 397 136.
(odp. hosp.)
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