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Nejvíce mandátů získali ve volbách opět Evropští demokraté
Čtyři mandáty. Tak to je výsledek, který přinesly Sdružení
nezávislých kandidátů Evropští
demokraté volby do zastupitelstva v Dolní Poustevně. Sdružení tak získalo největší zastoupení v novém zastupitelstvu města. Se třemi mandáty skončila na
druhém místě Česká strana
sociálně demokratická a po
jednom pak získala Komunistická strana Čech a Moravy a
Občanská demokratická strana.
Dle výsledků voleb lze s mírnou
nadsázkou říci, že lidé jsou s
dosavadním vedením města
spokojeni.
K volbám přišla téměř polovina
voličů (46,36%). Dát svůj hlas
SNK Evropští demokraté se
rozhodlo 36,84% obyvatel.
ČSSD získala více než 31%
hlasů, ODS pak 15,33% a
komunisté 10,87%. Na zisk
mandátu bohužel kvůli nízkému počtu hlasů (9,89%) nedosáhla Strana svobodných občanů.
Pokud bychom porovnávali
výsledky v prvním a druhém
volebním okrsku, pak bychom
došli k závěru, že na prvních
dvou příčkách je pořadí stejné
jako v konečném výsledku
voleb. Zvítězili Evropští demokraté (34,89 a 46,55%), po nich
ČSSD (33,58 a 20,92%). O třetí a

čtvrtou pozici se na obou okrscích bojovalo. V prvním okrsku
vyhrála s 16,59% ODS, v druhém získala jen 9,07%. Komunisté na prvním okrsku získali
9,84% podporu, na druhém je
pak podpořilo 15,96% voličů.
Získané mandáty:
SNK ED:
Ing. Martin Kučera (288 hlasů),
Mgr. Václav Plášil (246 hlasů),
Ing Miroslav Jemelka (241 hlasů)
a Bc. Jiřina Jirmanová (220).
ČSSD:
Antonín Tobiška (219), Petr Kalčík (203) a Jaroslav Kolda (193).
KSČM:
Mgr. Petr Vomáčka (159 hlasů).
ODS:
MUDr. Hana Steinbachová (170
hlasů).
Upozorňujeme, že tento text informuje pouze o výsledku voleb
bezprostředně po jejich ukončení. Jména některých zastupitelů mohou být v tuto chvíli už
jiná. Případná odstoupení zvolených kandidátů a jejich nahrazení náhradníky jsme z důvodu
termínu uzávěrky nemohli zaznamenat. Ze stejného důvodu
nelze v tuto chvíli ani říct, kdo ze
zvolených zastupitelů obsadí
starostenské a místostarostenské křeslo.

Svého práva volit využilo při letošních volbách pět prvovoličů (z možných dvanácti). Mezi nimi přišla v
Dolní Poustevně i Nikola Knotková
(nahoře vlevo) a v Horní Poustevně
pak Leoš Janek (nahoře vpravo), oba
dostali drobný dárek. Šest občanů
využilo právo volit do přenosné
urny. Na fotografii vlevo dole je pan
Martin Sluťák, který přišel k
volbám v Dolní Poustevně jako
první hned ve 14.00 hod v pátek 15.
října 2010.
V tabulce dole se můžete seznámit s
výsledky voleb v Dolní Poustevně
po jejich ukončení.

Vítání občánků proběhlo v Kostelíčku

Dne 6. října se uskutečnilo v Centru setkávání vítání občánků
narozených do července letošního roku. Bylo pozváno celkem 9 nových
občánků se svými rodiči. Slavnostní proslov se srdečným přáním pronesl
starosta města Ing. Jemelka a předsedkyně kulturně školské komise Bc.
Jiřina Jirmanová. Děti z mateřské školy přivítaly své mladší kamarády
kulturním pásmem. Noví občánci obdrželi drobnost na památku,
maminky kytičku a pro své děti vkladní knížku Poštovní spořitelny,
založenou městem s vkladem 500,- Kč, kterou jim předala paní Andrea
Kramerová. Na závěr, jak již je zvykem, se všichni společně
vyfotografovali, aby měli vzpomínku na tuto první společenskou událost.
Přivítali jsme: Jennifer Sivákovou, Šárku Leksovou, Marka Kondáše,
Vanesu Sofii Velčevovou, Blanku Szajkóovou, Matěje Kalčíka, Jakuba
Schwarce, Ninu Ungrovou a Ondřeje Kolonečného.
Text: Hana Lencová, foto: Vilém Madunický
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V listopadu 2010 oslaví
své životní jubileum
Prchlíková Olga 50 let
Sluťáková Blanka 60 let
Minařík František 60 let
Kuchař Petr 60 let
Ing. Špaček Pavel 70 let
Jirman Hynek 70 let
Kateřiňáková Jana 70 let
Lukeš Jiří 70 let
Krátká Liselotte 75 let
Lošonský Jan 75 let
Schwarzová Margita 82 let
Mrázová Vlasta 83 let
Pavlovič František 85 let
Všem jubilantům přejeme
zdraví, pohodu a životní
optimismus do dalších let.

Narodili se:
Tadeáš Šucha
Sebastian Petr Štancl
Ester Šimková
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Panelové diskuse na nádraží se zúčastnil i starosta
Na začátku října proběhla na
sebnitzském nádraží panelová
diskuse s občany na téma
znovuotevření železničního přejezdu a zabezpečení německých
finančních prostředků na provozování tratě Bach Schandau Neustadt. Společně s představiteli měst Dolní Poustevna a
Sebnitz Miroslavem Jemelkou a
Mikem Ruckhem a zástupci
německé vlády se hledala cesta,
jak ovlivnit kompetentní saské
orgány, aby se mohla myšlenka
znovuotevření přejezdu realizovat. O diskusi byl mezi občany zájem, zúčastnilo se jí
zhruba osm desítek lidí.
“Dohodli jsme se na několika
krocích, jak bychom měli nyní
postupovat. Na české straně
jsme zahájili jednání se senáto-

rem Jaroslavem Sykáčkem, se
kterým jsme společně požádali o
pomoc předsedu senátu Bohuslava Sobotku,” uvedl dolnopoustevenský starosta. Sobotka
by měl koordinovat české
kompetentní orgány a politické
špičky při jednání se saskou
vládou. Prvním výsledkem je, že
se pod jeho záštitou ve třetí
dekádě měsíce listopadu uskuteční českoněmecké zasedání
politiků zúčastněných stran,
senátorů a politiků kompetentních v dopravě. “Tato schůzka
bude rozhodující v tom, jak se
situace vyvine dál. Už jen z toho
důvodu, že se na německé
straně bude v průběhu prosince
schvalovat rozpočet na příští
rok. Pokud se v něm na tento
projekt nenajdou peníze, bude

Ocenění našich hasičů hejtmankou Ústeckého kraje

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městskému úřadu za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Dittertová Margit

HLEDÁM
HLEDÁM časově nezávislou
pečovatelku k invalidnímu člověku na vozíku. Nutný řidičský
průkaz sk. B. Další podmínky po
dohodě. Plat dohodou.
Tel.: 774230754

UPOZORNĚNÍ
Žádáme všechny čtenáře, kteří
dosud dluží knihy, aby nám je
neprodleně vrátili. Jinak budeme nuceni postupovat v souladu se zákonem a s knihovním
řádem. Termín vrácení knih je
do konce listopadu.
Městská knihovna
Dolní Poustevna

OMLUVA
Tímto se omlouváme panu Rudolfu Beňovi, kterého jsme v minulém čísle omylem přejmenovali na Adolfa.

KRÁTCE
Do Cetra setkávání byl nainstalován nový dataprojektor a plátno o velikosti 2,3 x 2,3 metru. Jde
o zařízení, které zvládne promítání i za denního světla a nabízí
také možnost promítání ve 3D
formátu. Radnice tak rozšiřuje
možnosti konání akcí v Kostelíčku o nejrůznějších prezentace či
besedy.

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.

Sdružení nezávislých kandidátů
Evropští demokraté velmi děkují občanům Dolní Poustevny za
účast v letošních komunálních
volbách i za hlasy, které se jim
rozhodli dát.

vážně ohrožen,” doplnil Jemelka.
Německá strana si z panelové diskuse odnesla podobný
úkol jako česká strana. I ona
zajistí poslance saského sněmu
napříč politickým spektrem.
Možnost zalobovat za znovuzprovoznění přejezdu bude
také 29. října na akci Českoněmecké kulturní dny, které se
koná v Drážďanech, a kam je
pozvaný i starosta Dolní Poustevny. Doufáme, že prostor vymezený pro jeho vystoupení
přinese kladné výsledky.
Starosta Ing. Miroslav Jemelka
tímto velmi děkuje senátorovi
Jaroslavu Sykáčkovi a předsedovi
senátu Bohuslavu Sobotkovi za
aktivitu, pomoc a zprostředkování v
této oblasti.

Dne 1. října proběhlo na Krajském úřadě v Ústí nad Labem
slavnostní ocenění hasičů, policistů, záchranářů a vojáků
hejtmankou Janou Vaňhovou za záchranné a likvidační práce při
srpnových povodních. Poděkovat přijeli i ministr vnitra Radek John,
generální ředitel Hasičského záchranného sboru Miroslav Štěpán,
náčelník Generálního štábu Armády České republiky Vlastimil
Picek. Ocenění z rukou hetmanky převzali i naši dva členové pprap.
Bc. Jan Diessner a Janek Leoš. Toto ocenění patří nejen všem členům
našeho sboru, ale i všem ostatním, kteří se podíleli na likvidačních
pracech po povodních. Při této příležitosti byl předán i dar městu
Dolní Poustevna pro dobrovolné hasiče v hodnotě 6250,-Kč. Jednalo
se o 5 ks hasičských monterek.
(sdh)

Rekonstrukce kanalizace bude trvat 20 měsíců
Do výběrového řízení na
rekonstrukci kanalizace a výstavbu čističky odpadních vod
se přihlásilo celkem 15 firem. Ze
zkráceného řízení nakonec
vzešla z deseti firem jako vítěz
firma EUROVIA CS, a. s. Akci
provede za 103,5 milionu korun.
V současné době se připravuje sepsání smlouvy o dílo.
Předpokládaný začátek prací se
odhaduje na 1. kvartál příštího

roku. Práce se dotknou každé
ulice v Dolní Poustevně. “Prosíme už nyní občany o trpělivost.
Čekají nás různá omezení dopravy, špatný přístup k objektům, ” vysvětlil starosta Miroslav Jemelka. Akce by měla trvat
20 měsíců. Po dokončení se většina komunikací dočká nových
povrchů a následovat budou
také opravy chodníků.

V pondělí 15. listopadu od 15.30 h se bude v zasedací
místnosti MěÚ konat schůzka zástupců
místních organizací ohledně sestavování
,,Kulturního a sportovního kalendáře na rok 2011".

Finanční úřad Děčín překontroloval správnost vedení dotačních
titulů v našem městě. Zaměřil se
například na CzechPoint, projekt
dětských hřišť, malých kamenných
památek nebo rekultivaci skládek.
Kontrolou bylo zjištěno, že veškeré
náležitosti jsou vedeny bez závad,
tudíž správně.
Radnice připravuje zpracování
nového protipovodňového plánu.
Finanční krize stále trvá. Za měsíc
září nedostala Dolní Poustevna
oproti předpokládaným příjmům z
daňové výtěžnosti státu, které
přeposílá Finanční úřad Rumburk,
dvě platby. První ve výši 151662 Kč
a druhou ve výši 198416 Kč.
Město poskytlo 13 tisíc korun
Sboru dobrovolných hasičů
Dolní Poustevna na zakoupení
nových nosítek (páteřové desky).
Od 12.12.2010 dojde k částečné
změně v dopravní obslužnosti Šluknovska:
- změny mezi Děčínem a Rumburkem linka 401(402): systémové
posuny z Děčína o 5 min. později, z
D. Poustevny o 5 min. dříve a z
Rumburku o 8 min. dříve
- změna přestupního bodu autobusů v Rumburku! Podle vyjádření
kraje je vhodnější zastávka Komenského (nyní Bytex 01).
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Začala rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Dolní Poustevně
Oprava střechy hasičské
zbrojnice v Dolní Poustevně
zahájena! Pomohou ji opravit
finanční prostředky Programu
obnovy venkova Ústeckého
kraje 2010. Tuto opravu za
celkovou částku 443 tisíc korun
realizuje firma KM Nezmar z
Dolní Poustevny. Kraj na tuto
opravu přispěl částkou 153 tis.
Kč.
Foto: V. Madunický

Na městském úřadě
v pokladně jsou
k zakoupení nové
známky na popelnice!!

Jak se již po 12. v Dolní Poustevně potkávali loutkáři
Letošní, již 12. ročník Mezinárodního loutkového festivalu,
byl zahájen v pátek 24. září v
tradičně v Národním domě,
vystoupením pěveckého sboru
NTC z Gymnázia v Rumburku.
První pohádkou byl příběh O
pračlovíčkovi, v podání divadla
Tramtárie z Olomouce. Tím byl
zahájen letošní maratón loutkových her. Pro dospělé diváky byl
večer připraven koncert Dagmar
Andrtové Voňkové, naší přední
kytaristky.
V pátek se také v Rumburku, v
rámci našeho festivalu,
hrála
pohádka O Sněhurce v podání
Malého divadélka z Prahy. Hrála
se pro děti ze škol a také v
nemocnici, pro děti, které jsou
upoutány na lůžko. Od sobotního
rána mohly děti vidět pohádky O
Sněhurce, Kaš-párkova kouzelná
kniha, Cestu kolem světa a vrchol
festivalu Naivní divadlo z Liberce
uvedlo příběh Janek a kouzelná
fazole. V neděli od rána zase

pokračovaly pohádky, viděli jsme
ně-meckou pohádku Brémští
muzi-kanti, Kašpárka v pekle,
kterého uvedl soubor Ivánek z
Příbrami a na závěr festivalu jsme
si užili i Horor, v podání herců z
Agentury Pondělí.

Letošní ročník Mezinárodního loutkového festivalu je již
minulostí a loutkový soubor
Pomněnka zve všechny děti v
neděli 14. listopadu od 15 hodin
na pohádku Vodníkova Hanička.
Monika Lampová

Dva peněžní dary pro Dolní Poustevnu

Foto uprostřed:
Festival zahájili umělci z Olomouce - Divadlo Tramtárie s pohádkou
,,O pračlovíčkovi"

Občanské sdružení Lions Club Ústí nad Labem, které se stalo pro
letošní rok partnerem 12. ročníku loutkového festivalu, darovalo
Městu Dolní Poustevna finanční částku ve výši 50.000,-- Kč. Tento
peněžitý dar symbolicky předal starostovi města člen sdružení Lions
Club Ústí nad Labem, člen loutkového souboru Pomněnka a občan
Dolní Poustevny Ing. Pavel Lampa při zahájení loutkového festivalu
dne 24. září 2010 v Dolní Poustevně.
Ve stejný den a ze stejných rukou byl předán i druhý dar.
Tentokrát ale šlo o částku 16 tisíc korun, které darovalo Městu Dolní
Poustevna Občanské sdružení Babkova společnost z Dolní
Poustevny, které je zřizovatelem Základní a praktické školy Gabriely
Pelechové .
Částka 50 tisíc korun bude v souladu s darovací smlouvou použita
na odstranění povodňových škod a město použije přijatý dar na
následnou pomoc postiženým občanům. O konkrétním použití
rozhodne zastupitelstvo města na návrh sociální komise.
Částka 16 tisíc korun bude použita v souladu s darovací smlouvou
na financování kultury. Darované finanční prostředky pochází z
finanční sbírky pořádané dárcem dne 18. 5. 1992 při příležitosti
kytarového koncertu a z finanční sbírky ze dne 15. 5. 1992 při
příležitosti veřejného setkání občanů Dolní Poustevny a Sebnitz a
vystoupení pěveckého sboru ze Sebnitz k obnově evangelického
kostela v Dolní Poustevně jako kulturního zařízení.
Město tímto děkuje nejen všem členům sdružení Lions Club Ústí
nad Labem, ale také Občanskému sdružení Babkova společnost.

Foto dole:
Ing. Pavel Lampa slavnostně
předává peněžitý dar starostovi
Ing. Miroslavu Jemelkovi.
Fotil: V. Madunický

INZERCE
Domy - prodej
Prodej velkého domu se čtyřmi
bytovými jednotkami, Rumburk.
Cena: 2 499 000Kč - 739 384 901
Prodej celoročně obyvatelné chatky
u rybníka Racek, Rumburk. Cena
349 000Kč 739 384 904
Prodej RD po rekonstrukci se
zařízeným barem, Dolní Poustevna.
Cena 1 750 000Kč 739 384 904
Prodej RD po vnitřní rekonstrukci u
Českého Švýcarska, zahrada 1500
m2, Lobendava. Cena 898 00Kč
739 384 902
Prodej zařízeného penzionu s barem
a ubytovacími prostorami v centru
Šluknova. Cena 1 399 000Kč
739 384 902
Prodej rodinného domu se dvěma
byty a prodejnou v Hor. Poustevně.
Cena 999000 Kč 739 384 902
Zděný RD s pozemkem 4200 m2,
garáží, terasou a obytným podkrovím, vhodný k bydlení i rekreaci,
Horní Poustevna. Cena 1 299 000Kč
739 384 902
RD u NP České Švýcarsko se zahradou 2070m2 s dvojgaráží a velkou
stodolou. Cena 848 000Kč
739 384 902
RD na krásném klidném místě
vhodném k bydlení i rekreaci
Mikulášovice. Cena 999 900Kč
739 384 902
Prodej zděné chalupy v klidném
prostředí obce Brtníky. Cena 999
000,- 739 384 901
Pozemky - prodej
Prodej rozparcelovaných stavebních pozemků v Rumburku. Cena
199kč/m2 - 739 384 901
Prodej stavebního pozemku na
okraji Rumburka 2950 m2. Cena
160kč/m2 739 384 902
Prodej pěkného oploceného pozemku k výstavbě, Dolní Křečany.
Cena 199Kč/m2 739 384 901
Byty - prodej
Prodej velmi pěkného a prostorného
bytu 2+1 v Jiříkově. Cena 330 000Kč
739 384 901
Prodej pěkného a prostorného bytu
3+1/L v Rumburku. Cena 599 000Kč
739 384 901
Prodej slunného bytu 2+kk v Krásné
Lípě. Cena 349 000Kč 739 384 904
Prodej družstevního dvougeneračního bytu 4+1 v Rumburku. Cena
649 000Kč 739 384 904
Prodej pěkného družstevního bytu
o velikosti 3+1 ve Vilémově u
Šluknova. Cena 269 900Kč
739 384 902
Byty - pronájem
Pronájem bytů 3+1, 4+1 v centru
Rumburka. Nájemné od 4500Kč
739 384 901
Pronájem bytů na sídlišti ve
Šluknově 2+1/L , 3+1/L, 4+1/L
nájemné od 2700Kč 739 384 902

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
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Děti besedovaly se starostou o volbách

V Centru setkávání se 24. září konala beseda s starostou Miroslavem Jemelkou a dětmi ze 4. a 5. třídy ZŠ v Dolní Poustevně. Pan starosta dětem vysvětlil, jak se postupuje při volbách, které se konaly následující měsíc.
Vyprávěl jim o historii a pověstech města, a zavedl řeč i na to, jak se on sám
dostal na starostenské křeslo. Poté dostaly prostor pro své zvídavé otázky i
děti. Po jejich zodpovězení se starosta s dětmi rozloučil a na památku jim
daroval obrazové skládačky našeho města.
L.Englerová

Gymnázium vstupuje do projektu
Od 1. 11. 2010 Gymnázium
Česká Kamenice vstupuje do
projektu ,,Rovné šance pro
všechny“. Otázka, která čtenáře
hned napadne je, komu je
projekt určen? Odpověď zní:
Všem žákům 2. stupně základních škol, ale především žákům
5. a 9. ročníků a jejich rodičům.
Všem těm, nejenom žákům z
České Kamenice, kteří mají
zájem vyzkoušet si své znalosti a
vědomosti jinde než ve své
základní škole, porovnat jejich
úroveň, posoudit studijní předpoklady. Nejedná se o učení či
doučování, jedná se o posouzení, zhodnocení formou her, testů
atd. pod vedením lektorů - odborníků v daných oborech. Toto
vše se bude uskutečňovat na
Gymnáziu v České Kamenici od

1. 11. 2010 do 28. 2. 2011, každou
středu, střídavě ve třech okruzích: matematika, český a anglický jazyk, vždy od 16.00 do
17.00 hod v učebně prima.
Žák může přijít sám nebo s
rodičem, s kamarádem, spolužákem, jednou či vícekrát.
Dále uveřejňujeme přesný
rozpis okruhů na listopad a
prosinec 2010:
3. 11. matematika
10. 11. český jazyk
18. 11. anglický jazyk
24. 11. matematika
1. 12. český jazyk
8. 12. anglický jazyk
Další termíny na leden a
únor budou upřesněny. V
případě zájmu nás kontaktujte!
412584002, info@gymnazium-ck.cz

Hřiště byla doplněna o nové herní prvky
Prostřednictví MAS Šluknovsko se podařilo naší obci
získat finance z Programu rozvoje venkova ČR a z Evropského
zemědělského fonfu pro rozvoj
venkova na obnovu 3 hřišť v
Dolní Poustevně.
Zahrada u ZŠ se doplnila o
nové herní prvky - houpačka,
sportovní stojan, kreslící tabule.
Zahrada u MŠ se doplnila o

herní prvky - kolotoč s lavičkami
a houpačka. A největší změnu
zaznamenáte na hřišti U Letadla, které se dvojnásobně rozšířilo, a kde budou postupně nainstalovány herní a odpočívací
prvky - otevřený altán, lavičky,
šplhací věž, pyramida a prolézací tunel.
(HK)

Druhý ročník „Bramboriády“ je za námi!
Poslední říjnový týden měly v
naší družině naprostou nadvládu brambory. Již podruhé nás
čekal soutěžní týden o titul Král
brambor. Děti usilovaly o cenné
body v různých discip-línách
rozdělených do Dne kreativity,
Dne loupáčků a Dne tiskařů.
Nejprve se z nevzhledných
hlíz stali „Podzimníčci“. Pestrobarevné postavičky jsme vyráběli pomocí známých „centroflorských“ přízdob. Z obyčejné
brambory se tak rázem stala
panenka s kloboučkem a sukničkou z okvětního plátku, panáček se žinylkovými kalhota-mi,
oči byly pestíky, lístky vlasy…
Dětská fantazie bez zábran se
naplno projevila a vnikaly tak
velmi netradiční kreace.
Další den byl dnem soutěžním. Nastal „boj“ o nejdelší
slupku. Mnozí drželi v ruce
škrabku poprvé v životě, přesto
se každému podařilo alespoň
kousek brambory oloupat. Letošní výkony 18 cm, 21 cm, 22,5
cm, vyvolávaly obdiv nejen dětí
ale i nás vychovatelek.
Následovala výroba tiská-tek.
Tři kilogramy brambor jsme
proměnili v srdíčka, hvězdičky,

čtyřlístky, kytičky a různé geometrické tvary a využili je pro
poslední úkol. Výrobu prostírání. Děti se projevily jako zdatní
tiskaři. Pomocí netradičních
barevných kombinací a motivů
tak vzniklo čtyřicet originálních
prostírek, které jim budou doma
připomínat jejich snažení.
Porota měla velmi nesnadný
úkol s přidělováním bodů.
Rozhodovala nápaditost, pracnost, ale i pečlivost. V oddělení
mladších dětí se Králem brambor stala Zuzanka Marciňáková ,

2. místo obsadila Kristýnka
Krnáčová, 3. místo Adélka Rometschová.
V oddělení starších dětí získal
titul Král brambor Martin
Kuchař, 2. místo obsadil Vladimír Soukup a 3. místo Ondřej
Vymer.
Výzvou zůstává loňský rekord ve škrábání brambor 26
centimetrů dlouhá slupka. Uvidíme zda se ho podaří příští rok
někomu překonat!
Vychovatelky ŠD

PRO RODIČE
o.s. BABY CLUB KRTEČEK
srdečně zve všechny maminky,
tatínky, babičky, dědečky, ale
především děti na
DRAKYÁDU na Hamru,
která se uskuteční 5.11. od 15:30
Dále budeme pro velký úspěch
opakovat
BARVENÍ NA TRIČKA
26.11. od 15:30
a
na 3. 12. připravujeme
MIKULÁŠSKOU besídku
s nadílkou.
Mimo zmíněné akce máme pravidelný program, o kterém se
můžete dozvědět více na našich
stránkách:
www.babyclubkrtecek.webnode

Sběrný dvůr
sobota v sudém týdnu
10-12 hodin:
6.11. a 20.11.
Svoz pytlů na tříděný odpad
pondělí v sudém týdnu:
1.11. a 15.11. a 29.11.
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Burza oblečení byla velmi úspěšná
V tomto roce v pořadí již
druhá burza konaná v prostorách loutkového divadla byla
velmi úspěšná. V prvních dvou
dnech nám přineslo 27 maminek
oblečení, hračky a různé jiné
potřeby pro děti, které jsme
společně ocenily a označily.
Další dva dny jsme zboží prodávaly a v sobotu odpoledne se k
nám maminky vrátily pro neprodané zboží a hlavně pro
utržené penízky, kterých bylo
tentokrát nemálo. Celková tržba

činila 6573,- Kč. Krtečku náleží
15% z utržených peněz, které
použijeme na oblíbenou MIKULÁŠSKOU BESÍDKU.
Děkujeme všem, kteří nás při
této akci podpořili ať už nabídnutým zbožím k prodeji či nákupem a nebo pomohli jiným
způsobem. Také děkujeme loutkovému souboru Pomněnka za
poskytnutí prostor a městu
Dolní Poustevna.
BC Krteček

9.října 2010 si v Centru setkávání své ANO řekli novomanželé Kateřina a
Petr Ungrovi. Přejeme jim hodně lásky a štěstí na jejich společné cestě
životem.

10. října 2010 jsme měli v Centru setkávání to potěšení si poslechnout
mladou a talentovanou kytaristku Conny Borgwardt z Německa a pány
Stanislava Barka a Adib Ghaliho. Zahráli nám ze svého pestrého repertoáru
plno nádherných instrumentálek a Conny krom hraní také zazpívala krásné
balady. Všichni posluchači byli rádi za tak krásně strávené odpoledne.

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

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
!
!
!
!
!
!

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
Peří, péřové přikrývky a polštářů
Deky a přikrývky (obyčejné, vatované, spací pytle)
Veškerou nepoškozenou obuv
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen
funkční – nepoškozené

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE
! veškerou elektroniku (ledničky, televize a počítače apod.)
! znečištěný a vlhký textil, matrace, koberce
! nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
středa 24.11. 2010, čtvrtek 25.11. 2010 a pátek 26.11. 2010
každý den od 10:00 do 18:00 hodin
místo: Dolní Poustevna, Vilémovská č.p. 211
turistická ubytovna – bývalé učiliště – klubovna ZO svazu
tělesně postižených

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC!

13. října 2010 jsme měli v Centru setkávání příležitost shlédnout poslední
výstavu sběratele autogramů pana Petra Horáka. Na zahájení výstavy se
přišlo podívat na 40 příznivců. Celá sbírka čítá na 6000 podpisů, v Centru
setkávání jich bylo vystaveno 120. Byly zde k nahlédnutí velmi vzácné
kousky, mnohdy i více jak 100 let staré, nebo autogramy, které sám sběratel
dostal při osobních setkáních na srazech sběratelů autogramů. A nebo
autogramy, o které si psal do daleké ciziny. Výstavu prozatím navštívilo přes
150 návštěvníků.
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Upozornění na výměnu řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od
1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou
jejich držiteli povinni vyměnit
do 31.12. 2010. V evidenci
řidičů v Rumburku je v současné době ještě 1500 řidičských
průkazů, které musí jejich
držitelé do konce roku 2010 vyměnit. Od data 1. 1. 2011 budou
tyto řidičské průkazy neplatné.

Upozorňujeme všechny držitele
řidičských průkazů vydaných
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, že
musí podat žádost o výměnu
řidičského průkazu nejpozději
do 10. 12. 2010, aby bylo možné
garantovat předání řidičského
průkazu do 31. 12. 2010, protože
na výrobu nového řidičského
průkazu je lhůta 20 dnů. K

výměně řidičského průkazu
stačí doložit občanský průkaz,
řidičský průkaz a jednu fotografii. V případě změny údajů v
řidičském průkazu je 50,- Kč
správní poplatek.
Přijďte si vyměnit řidičský
průkaz včas a vyhnete se tím
nepříjemnému čekání ve frontě
na konci roku.

POZOR: Sídlo krajské veterinární správy přesunuto
Sídlo Krajské veterinární správy
pro Ústecký kraj se přesouvá na
Lužické náměstí.

KINO NÁRODNÍ
DŮM D. POUSTEVNA

Vchod je z prodejny TLComp
(vedle GE Money Bank). Se vstupem do budovy je to komplikovanější, pokud přijdete odevzdat vzorky před 8:00, budete
muset zezadu, kde je brána naproti České pojišťovně. Kanceláře jsou v 1. patře budovy. V
případě, že přijdete po 8:00,
vchází se prodejnou TLComp

nahoru do patra.
Adresa:
Krajská veterinární správa
pro Ústecký kraj
Pracoviště Rumburk
Lužické náměstí 159/13
408 01 Rumburk
telefonní číslo zůstává stejné:
412 332 179

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Dobrovolnému hasičskému
sboru z Dolní Poustevny, místní
policii a Obecnímu úřadu v
Lobendavě za jejich obětavou a
vzornou péči při srpnových a
zářijových povodních. Sice o nás
nikde v rádiu ani v televizi
nehovořili, ale záplavy nás postihly
v plné míře. Zásluhou hasičského
sboru, policie a také všech lidí na
Obecním úřadě v Lobendavě, jsme
se cítili v bezpečí. Pomáhali nám
nejen fyzicky, ale i psychicky.
Neustále projížděli okolo našich
domků a ubezpečovali nás, že o nás
vědí a kdybychom něco dalšího
potře-bovali ať zavoláme. A takto
projížděli i v noci. Všichni byli velmi
ochotní a milí. Proto bychom chtěli
těmto všem naším jménem
poděkovat.
Jaroslav a Blanka Doudovi
chalupáři Lobendava 157
Krista a Erika Mrkvičkovi
trvale bydlící Lobendava 156

Výzva pro podnikatele: Přidělení identifikačního čísla provozovny
19. listopadu od 19:30 h

ČARODĚJŮV
UČEŇ
akční, dobrodružný,
fantasy, drama USA
české titulky, 110 min,
mládeži přístupno.

Dnem 1. 7. 2010 nabyl účinnosti
zákon č. 227/2009 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o základních
registrech.
Tento zákon kromě jiného
zavádí identifikační číslo provozoven. Pověření k přidělení
identifikačního čísla provozovny je
uděleno živnostenským úřadům,

proto Městský úřad Rumburk,
odbor civilně a dopravně správní a
živnostenský úřad žádá podnikatele, kteří mají v Živnostenském
rejstříku zapsanou provozovnu a
dosud neobdrželi do datové
schránky upozornění o přidělení
IČP, aby se dostavili na Městský
úřad Rumburk – živnostenský
odbor v úředních hodinách, pro

přidělení identifikačního čísla provozovny. Vzhledem ke lhůtám
stanovených zákonem, žádáme o
dostavení se do konce roku 2010.
Identifikační číslo provozovny
musí být po přidělení dle zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání trvale a zvenčí viditelně
označeno.

Víte o tom že, geocaching lze provozovat také v Dolní Poustevně
Nejbližší akce ve městě
4. 11.
Drakiáda
pouštění draků na Hamru
Baby klub Krteček
10. 11. - 1. 12.
Výprodej vyřazených knih
z knihovny v Centru setkávání
20. 11.
6. ročník fotbalového turnaje
"O putovní pohár”
21. 11. od 17 hod.
Koncert v Aule gymnázia
města Sebnitz
23. 11.
Příprava na advent
v Národním domě
KŠK
26. 11. v 15 hod.
Rozsvícení Vánočního stromu
KŠK a Město DP

REDAKČNÍ RADA
Pondělí 15. listopadu 2010
v 15.00 h kanceláři starosty.
Redakční uzávěrka dalšího
vydání je:

pátek 19. listopadu.

Geocaching je turistická, navigační a trochu i internetová hra.
Všechno najednou. Spočívá v tom,
že někdo na neznámé místo ukryje
schránku, které se v angličtině říká
cache čtěte a dnes už také většinou
pište „keš“. V Česku se pro
geocaching vžila místní výslovnost
geokešing. Na internetu zveřejní její
souřadnice a různé doplňující
informace. Ostatní potom tuto
schránku pomocí navigačních
přístrojů hledají. Při nalezení se
zapíšou do sešitku ve schránce,
případně si vyberou něco z obsahu a
výměnou do keše vloží něco svého.
Po návratu svůj nález anebo i
neúspěch svěří speciální internetové
schránce.
Na celém světě je přibližně 1 207
000 keší. A geocachingu již propadlo
4-5 milionů lidí. Loví všichni. Od
malých dětí přes studenty, pracující
až klidně k seniorům. Dokonce jsou i
celé rodiny, které se vydávají na lov
pokladů. Vyrazí někam na výlet a
pro děti si připraví i pár keší v místě,
kam se vydají aby hledali na
různých místech, kam se nejvíce
kešky ukrývají (kořeny stromů, pod
kameny, dutina ve stromě atd).
Krabičky bývají různých velikostí
(krabička od kinofilmu až kbelík) a
různých typů (tradiční, multi,

mystery, virtual, webcache).
Dolní Poustevna je již osídlena 5
keškami. Horní Poustevna, Lobendava, Severní jich mají celkem osm.
Ve Vilémově najdete 2 a v Lipové
jednu. Pokud by jste chtěli najít další
tak se stačí vydat do Mikulášovic,
kde jich na Vás čeká celkem 10. Ale
dokonce i za hranicemi v Sebnitzích
jich je do vzdálenosti 5ti kilometrů
přibližně 15 . Není podmínkou
hledat (lovit) kešky jen na území
České Republiky ale můžete se
klidně vydat kamkoliv kde je nějaká
založená. Jako u každé hry i tady
platí určitá pravidla, které je nutno
dodržovat. Patří k nim například že
keše od sebe musejí být minimálně
161 metrů, pokud si z ní něco chcete
vzít, měli by jste do ní vložit něco s
přibližnou, nebo vyšší hodnotou, ale
na druhou stranu tam nepatří
nebezpečné věci (zapalovač, náboje)
nebo jídlo které by mohlo přilákat
zvěr.
Do keší se vkládají různé věci z
kinder vajíček, angličáky a další
drobnosti. Pro vážné zájemce o tuto
hru je také možné nechat si u
specializovaných firem vyrobit
CWG (čti CéWéGé) které se v
krabičkách vyměňují kus za kus a
jedná se o sběratelské předměty.
CWG je kolečko o průměru 35mm s

laserem gravírovaným logem na
obou stranách. Dalším předmětem
se kterým se v keších můžete setkat
je TB (TraveBug) jde vlastně o
jakýkoliv předmět, ke kterému je
připojena psí známka s identifikačním číslem, podle kterého je
možné kontrolovat kde se přesně
nachází. A dalším předmětem je pak
GC (GeoCoin), je to mince která byla
vytvořena k určité události (při
nalezení nějakého kulatého počtu
keší, národní událost, nebo jen tak
pro radost) a je také označen svým
kódem podle kterého je možné také
sledovat kde se nachází a kudy
cestoval.
A nakonec ještě oficiální stránky
kde se dozvíte více informací o této
skvělé hře jsou:
www.geocaching.com (v angličtině)
a www.geocaching.cz (české diskusní fórum). Pokud by měl kdokoliv
zájem zjistit více informací stačí se
mi ozvat na mobil +420 774 046 031
nebo na tommiga@gmail.com a
můžeme si o tom v klidu popovídat
a nebo klidně i vyrazit na nějakou
kešku spolu a zažít tak hodně
zábavy při pobíhání lesem, prolézáním křoví, hledáním na všech
možných i nemožných místech při
hledání plastové krabičky s pár
drobnostmi.
Tomáš Miga
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