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Vánoční stromy stojí a svítí! Přejeme krásné Vánoce!

Pracovníci MěÚ spolu s panem
jeřábníkem V. Helikarem postavili v Dolní a Horní Poustevně
vánoční stromy. Byly odebrány
z městských lesů a osazeny na
tradiční místa v centru.
Foto: stavba smrku u potoka v
D. Poustevně / V. Madunický

Letošní vánoční strom jsme společně rozsvítili v pátek 26. listopadu.
Jako již tradičně před první adventní nedělí. Nechyběl pěkný kulturní
program, zpívání koled a super nálada. Přejeme vám všem pevné zdraví,
lásku a ničím nerušenou vánoční pohodu. Do nového roku pak jen vše
nej nejen vám, ale také našemu městečku.
Foto: V. Madunický ml.

Analog vypne 31. ledna 2011! Město jedná o lepším signálu
Analogový převaděč ČT1
Dolní Poustevna (37. kanál) měl
být vypnut již na konci srpna
2010. Česká televize však nechtěla přidělávat obyvatelům povodněmi postižených oblastí
starosti s přechodem na digitální
příjem v době, kdy se potýkali s
mnoha závažnými potížemi.
Proto ČT v zasažených obcích
zajistila prodloužení provozu
svých analogových vysílačů
malého výkonu. Aktuálně byl
stanoven nový termín jejich
vypnutí, a to na pondělí 31.
ledna 2011.
Protože digitální signál není
v našem městě nejsilnější a
občané si často stěžují na jeho

kvalitu (prozatím pokryto 60%),
zahájila radnice jednání s poskytovateli digitálního pozemního televizního vysílání. Prozatím reagovala pouze Česká televize, která přislíbila projednat
případné dokrytí Dolní Poustevny s provozovatelem digitální sítě 2 Českými radiokomunikacemi, a.s. “Možností je více,
uvidíme, zda budeme muset do
zlepšení digitálního signálu
vložit svoje prostředky nebo zda
se podaří situaci zlepšit prostřednictvím dalších jednání s
poskytovateli služeb,” doplnil
starosta Miroslav Jemelka.
Příjem programů ČT v lokalitách s neuspokojivou inten-

zitou/kvalitou signálu zemského digitálního vysílání v současnosti zajišťuje také satelitní
digitální vysílání kdekoliv v
České republice je možné bezplatně přijímat vysílání všech
čtyř programů České televize z
družice Astra 3A, respektive
distribuci ČT HD z družice
Astra 3B (pozice 23,5° východně,
platformy CS Link a SkyLink).
Více informací o digitalizaci
České televize diváci získají ve
zpravodajství ČT, v teletextu
ČT1 od strany 650, na stránkách
internetového speciálu:
www.digict.cz
nebo v Diváckém centru ČT horká linka digital. 2611374 74.

O přejezdu se jedná
na všech frontách
V rámci 12. ročníku českoněmeckých dnů kultury 2010,
které se konaly na konci října v
německých Drážďanech, proběhla také další jednání k problematice železničního přejezdu
Dolní Poustevna - Sebnitz. Starostu Dolní Poustevny Ing. Miroslava Jemelku zde po slavnostním projevu prezidenta
senátu ČR MUDr. Přemysla
Sobotky a prezidenta zemského
sněmu Saska Dr. Marrtiase Rösslera přijala generální konzulka
České republiky v Drážďanech
Doc. PhDr. Jarmila Krejčíková
CSC. “Nejen konzulka, ale i prezident saského sněmu nám během jednání přislíbili podporu.
Oba dva se budou snažit se do
problematiky lépe zasvětit a
lobovat za to, aby nedošlo k omezení finančních prostředků,
které je avizováno na německé
straně,” uvedl Jemelka.
V pondělí 29. listopadu pak v
dolnopoustevenském Centru
setkávání proběhla další schůzka zástupců kraje, provozovatelů tratí, národního parku a starostů příhraničních obcí. Jejím
hlavním cílem byla opět diskuse
nad možnostmi a perspektivami
úspěšného dokončení projektu
zprovoznění tratě. O jejím
výsledku vás budeme informovat v dalším vydání Poustevníka. Vzhledem k uzávěrce nebylo možné zjistit bližší informace.
Starostou města Dolní Poustevna se po ustavujícím zasedání
zastupitelstva 8. 11. 2010 stal
veřejnou volbou opět Ing. Miroslav Jemelka, místostarostou
Ing. Martin Kučera, který bude
zároveň vykonávat funkci hlavního účetního. Předsedou finančního výboru je nyní Mgr. Václav
Plášil, kontrolního výboru pak
Antonín Tobiška. Slavnostního
zastupitelstva se zúčastnil i
sebnitzský starosta Mike Ruckh.
Foto: V. Madunický
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V prosinci 2010 oslaví
své životní jubileum
Fišar Josef 50 let
Bohuslav Zdeněk 55 let
Jemelková Alena 55 let
Betlejová Eva 55 let
Vodák Jaroslav 60 let
Krystlová Margit 65 let
Schicktanzová Zdeňka 65 let
Lošonská Margita 70 let
Vybíral Gustav 70 let
Křejčová Alžběta 79 let
Marková Melanie 83 let
Všem jubilantům přejeme
zdraví, pohodu a životní
optimismus do dalších let.

Narodily se:
Izabela Migová
Melinda Portlová
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 městskému úřadu za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Schwarzová Margita

VÝZVA
Občané, kteří mají zájem pracovat v novém volebním období ve
výborech a komisích města, mohou své nabídky předkládat do
10. prosince k paní Bednářové, v
pokladně města. Z dodaných
nabídek pak kompetentní orgány osloví vybrané uchazeče.

UPOZORNĚNÍ
V pondělí 27. prosince 2010
bude poslední den, kdy mohou občané v hotovosti do pokladny MěÚ Dolní Poustevna
uhradit své závazky, tzn. nájemné, poplatek za psa, nákup
známek či pytlů na SKO, dále
nájemné za pozemky či hrobová místa aj. Pokladna bude uzavřena od 28.12.2010, otevřena bude opět až 3. ledna 2011!

SVOZ PYTLŮ
Sběrný dvůr
sobota v sudém týdnu
10-12 hodin:
4. a 18. 12.
(poslední v roce 2010)

Svoz pytlů na tříděný odpad
pondělí v sudém týdnu:
13. a 27. 12.

Poustevník 12/2010

Kam s ní? Aneb „Vodní zákon“ v praxi
O čem, že to mluví nadpis?
Nikoliv o té nerudovské matraci, ale o posekané trávě a ostatním biologickém odpadu. Je léto, a stejně jako každý rok, i letos
se u všech vodních toků setkáváme se zlozvykem, který je
snad i myšlen dobře. Posekáme
zahradu, a kam s trávou? No
přece na břeh, tam nám ho
hezky zpevní a navíc nám zahradu nebude nikde hyzdit kompost. Omyl je však pravdou posekaná tráva ani jiné zelené
zbytky ze zahrady či kuchyně
rozhodně břeh nezpevní. Naopak všechnu trávu, která do doby, než se tam nasypal tento
„odpad“, na břehu rostla, udusí
a tím odhalí zeminu, která při
větších průtocích podléhá erozi
nejsnadněji.
Navíc tímto jednáním dochází k porušení povinností
příbřežníků, které vycházejí ze
zákona č. 273/2010 Sb. kde
zákon říká: „… je zakázáno…
ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k
ohrožení plynulosti odtoku vod,

zdraví nebo bezpečnosti, jakož i
ukládat takové předměty na
místech, z nichž by mohly být
splaveny do vod.“ Tento odstavec se netýká pouze trávy a
jiného biologického odpadu, ale
také popela z kamen, uskladnění nařezaného palivového
dřeva a budování hrázek v toku
pro odběr vody.
Obracíme se proto na všechny, kteří u vodních toků bydlí či
se rekreují, aby se k toku chovali
v souladu se zákonem. Tím
pomohou nejen přírodě, ale také
sobě. “Pravidelnými pochůzkami chceme dodržování zákona
kontrolovat. Budeme upozorňovat na nedostatky, abychom tak
co nejlépe předešli škodám,
které by s sebou mohla přinést
další povodeň,” vysvětlil starosta Miroslav Jemelka.
V souvislosti s bleskovou
srpnovou povodní stále ještě
probíhají práce na čištění dna
koryta v Lučním potoce. Pracovníci z povodí Ohře s technikou
nyní dokončují čištění v Horní
Poustevně (viz foto - V. Madun.).

Nebezpečný odpad je pryč
V sobotu 30. října 2010
proběhl v katastru obce Horní a
Dolní Poustevna svoz nebezpečného odpadu. Tento odpad
si na tradičních stanovištích
převzali od místních občanů
zástupci firmy EKO servis
Varnsdorf, a.s., která svozový
den pravidelně ve spolupráci s
městem Dolní Poustevna pořádá. Akce byla i letos úspěšná.
Svezlo se 0,02 t obalů obsahujícího zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné, 0,76 t absorpčních
činidel či filtračních materiálů a
255 ks pneumatik.

Bohužel se ale opět našli
nepoučitelní občané, kteří nejen že umisťovali nebezpečný
odpad na určená místa den a
více dopředu (nedodrželi tak
výzvu k osobní předávce), ale
odkládali zde i odpad, který se
za nebezpečný nepovažuje!
Nelze ho tedy v určený den
svézt, tj. plasty patřící do
tříděného odpadu, pro které
jsou určené nádoby na tříděný
odpad dále pak matrace, koberce a jiný odpad, který je
možno zdarma odevzdat do
sběrného dvora.
(odp. hosp.)

Humanitární sbírka opět přinesla mnoho potřebného
Základní organizace Svazu
tělesně postižených v Dolní
Poustevně uskutečnila ve spolupráci s městským úřadem humanitární sbírku pro Občanské
sdružení Diakonie Broumov.
Sbírka se uskutečnila ve dnech
24. - 26. listopadu 2010 v prostorách
klubovny Svazu
tělesně postižených v městské
ubytovně.
Do sbírky přispělo 60 našich
občanů a bylo shromážděno
cca 105 pytlů oblečení, lůžkovin, prošívaných dek, peřin, obuvi, nádobí.
Diakonie Broumov je občanským sdružením, jehož posláním je pomoc lidem, kteří se z
různých důvodů ocitli v krizo-

vé 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, na nositelně oděvy, které
jsou předány potřebným, poškozený materiál je předáván k
průmyslovému zpracování a
nepoužitelný materiál jde do
odpadu.
Městský úřad děkuje za
kladný přístup našich spoluobčanů a poděkování si zaslouží i
organizátoři sbírky.
HL

KRÁTCE
Sbor dobrovolných hasičů
Dolní Poustevna je zase o chlup
kvalitněji vybaven. Radnice mu
pomohla s financemi na zdravotní lehátko s páteřní deskou a
fixátorem hlavy. Vyšlo na 11 tisíc
korun. K defibrilátoru tak přibyla další velmi potřebná věc, která
jistě přispěje ke zkvalitnění
práce našich dobrovolníků.
Povodí Ohře souhlasí se
záměrem dolnopoustevenské radnice na zbudování suchého poldru,
který by měl zmírnit následky případných dalších povodní. Zbudování tohoto zádržiště vody bude s
největší pravděpodobností financováno městem. Prozatím si radnice
mapuje majitele pozemků, zjišťuje,
kolik vody bude poldr schopný pojmout a podle zjištěných okolností se
přistoupí k samotné realizaci. Pokud vše půjde dobře, mohla by se
výstavba zrealizovat už v průběhu
příštího roku.
V Centru setkávání se od 10.
do 24. 11. uskutečnil již druhý
výprodej vyřazených knih z
knihovny. Prodalo se 165 knih
po deseti korunách za kus.
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Představujeme vám nové zastupitele - Mgr. Václav Plášil
V nově zvoleném zastupitelstvu města se objevily tři zcela
nové tváře. Proto jsme se rozhodli vám tyto “nováčky” postupně blíže představit. První
představovačku přijal Mgr. Václav Plášil.

Jméno: Mgr. Václav Plášil
Věk: 62
Rodina: ženatý, 1 dcera, vnuk
Tadeášek (velká radost)
Polit. příslušnost: bezpartijní

Můžete se našim čtenářům blíže
představit?
Narodil jsem se v Děčíně, po
vystudování pedagogické fakulty, roční praxi v Rumburku a
vojenské službě jsem přišel do
Poustevny. Tehdy jsem se domníval, že pouze na rok. Po roce
jsem se tady ale oženil a z jednoho roku je bezmála 40 let. Po
celou dobu pracuji v různých
funkcích na zdejší základní
škole a snažím se dětem vštěpovat především základy matematiky.
Jaká problematika města je
vám jako zastupiteli nejbližší?
Vzhledem k mé profesi je to
určitě oblast školství a mládeže,
vzpomínám si, že v minulosti
poměrně dávné jsem pracoval
ve školské komisi tehdejšího
MNV. Dále je to oblast kultury,
rád se účastním akcí, na kterých
účinkují děti ze školy.

nit k lepšímu. Mohl byste ale
napravit jen jednu jedinou věc.
Která by to byla?
Když vidím poustevenskou
mládež vysedávající před samoobsluhou, v parku či před zdravotním střediskem a předsta
vím si začínající zimu, byl bych
rád, kdyby byly ve městě prostory (říkejme jim třeba klubovna), kde by se mohli mladí
scházet, trávit zde svůj volný čas
a o niž by se i sami starali.
Pokud byste naopak mohl z
našeho města něco "vymazat",
o co by šlo?
Nejen z našeho města, ale
obecně ze života by to byly projevy vandalismu. Zlobí mne,
když vidím, že někdo dokáže
poškodit nebo zničit to, co
vyrobil někdo jiný. Bohužel se s
podobnými projevy setkáváme
již ve škole. Kdyby to tak šlo vzít
pomyslnou gumu a tenhle nešvar "vymazat" jednou provždy.

Představte si, že máte k dispozici prostředky k tomu, abyste mohl Dolní Poustevnu změ-

Děkuji za rozhovor!

Ze života našeho města obrazem - foto: V. Madunický

1
2

1. Město Dolní Poustevna začalo poskytovat
novou službu občanům. Zájemci si mohou na
Městském úřadě zapůjčit velkoobjemové pytle,
které mohou naplnit spadaným listím ze svých
pozemků a bude jim zdarma odvezeno. Podrobnější
informace jsou uvedeny v informačních tabulích
Města. Této služby doposud využilo zatím 10
občanů. Na snímku vidíte pracovníky města při
nakládce žoků.
2. V pondělí 15. listopadu 2010 se na dolnopoustevenské radnici sešli zástupci místních
organizací, aby sestavili kalendář sportovních a
kulturních akcí pro rok 2011. Veškeré zde
naplánované akce budou mít občané možnost
průběžně sledovat v Poustevníku, ve vývěskách a v
místním rozhlase. Prozradíme, že vás čeká opět
spoustu zajímavých i tradičních akcí.
3. Firma GA Energo Technik s.r.o. provádí v
Horní Poustevně již celý říjen pro ČEZ výměnu
sloupů vrchního vedení nízkého napětí. V rámci
celé akce mění i rozvody veřejného osvětlení pro naše město. Naplánovaná je výměna kabelů v celkové
délce 7,5 km, která potrvá až do jara roku 2011.

CENTROFLOR, s.r.o.,
Velký Šenov
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(u vlakového nádraží ve Velkém Šenově,
v prostoru vrátnice firmy)

Prodejna vánočního a dárkového zboží:
- adventní věnce, svícny, svíčky
- vánoč. stromečky a ozdoby (i skleněné)
- přízdoby pro vlastní dekorace
- keramika

Otevírací doba:
pondělí - pátek
8.30 - 11.00
13.30 - 16.00

INZERCE
Domy prodej
Prodej z části zrekonstruované roubené chalupy s rozsáhlými pozemky
Horní Podluží. Cena 4 898 000 Kč
739 384 901
Prodej celoročně obyvatelné chatky
u rybníka Racek, Rumburk.
Cena 349 000Kč 739 384 904
RD po vnitřní rekonstrukci u Českého Švýcarska, zahrada 1500m2.
Cena 898 000 Kč, 739 384 902
Chata pro celoroční obývání na okraji Krásné Lípy v Českém Švýcarsku. Cena 769 000 Kč, 739 384 902
Prodej zařízeného penzionu s barem
a ubytovacími prostorami v centru
Šluknova. Cena 1 399 000Kč
739 384 902
Prodej velmi pěkného rodinného
do-mu v klidné části Horní Podluží.
Cena 2 750 000Kč, 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
Velký dům se dvěma bytovýma jednotkami 2+1, 3+1 Mikulášovice.
Cena 670 000Kč, 739 384 901
Prodej domu v krásném a klidném
prostředí Staré Hraběcí - Velký Šenov. Cena 1 422 000 Kč, 739 384 901
Prodej zděné chalupy v klidném
prostředí obce Brtníky.
Cena 999 000Kč, 739 384 901
Prodej velkého domu se čtyřmi bytovými jednotkami, Rumburk.
Cena: 2 499 000Kč, 739 384 901
Exkluzivní prodej částečně zrekonstruovaného rodinného domu v okrajové části Království u Šluknova.
Cena 999 000Kč, 739 384 904
Pozemky - prodej
Prodej rozparcelovaných stavebních pozemků v Rumburku. Cena
199 kč/m2, 739 384 901
Prodej stavebního pozemku na okraji Rumburka 2950 m2. Cena 160
kč/m2, 739 384 902
Stavební pozemky na Vlčí hoře,
Krá-sná Lípa, 11 000 m2. Cena
35Kč/m2, 739 384 902
Prodej rozsáhlých pozemků v Kozlech u České Lípy. Cena 17Kč/m2,
739 384 901
Byty - prodej
Prodej družstevního bytu 3+1 ve Vilémově. Cena 269 000Kč, 739 384 902
Prodej velmi slunného, prostorného, dvougeneračního bytu 4+1 s
balkonem Rumburk.
Cena 649 000Kč, 739 384 904
Pěkný slunný byt 2+kk v Krásné
Lípě. Cena 244 000 Kč, 739 384 904
Prodej družstevního dvougeneračního bytu 4+1 v Rumburku. Cena
649 000Kč, 739 384 904
Velmi slunný a prostorný byt 3+1 v
družstevním vlastnictví.
Cena 530 000Kč, 739 384 904
Byty - pronájem
Pronájem bytů 3+1, 4+1 v centru
Rumburka. Nájemné od 4500 Kč
739 384 901
Pronájem bytů na sídlišti ve Šluknově 2+1/L , 3+1/L, 4+1/L nájemné od
2700Kč, 739 384 902
Pronájem bytu 2+1 v České Lípě.
Nájemné od 8000Kč, 739384901
Pronájem výrobních a skladových
prostor v centru města Varnsdorf.
Cena 11 000Kč, 739 384 901
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Školáci to prostě umí rozjet!

Nemluvíme všichni stejně
Naše mateřská škola v pondělí 22.11. ukončila projekt s
názvem Nemluvíme všichni stejně. Během měsíců září, říjen a
listopad proběhlo šest společných setkání mezi námi a mateřskou školou ze Saupsdorfu.
Každý měsíc se uskutečnilo
jedno setkání na české straně a
jedno na straně německé. Program setkání byl stanoven na
pracovní schůzce učitelek obou
zařízení v srpnu po schválení
dotace z programu podpory Odmalička, který je podporován z
prostředků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Děti se společně učily překonávat jazykovou bariéru seznamováním se s některými slovíčky, společnými hrami a pracovními a poznávacími činnostmi, vycházky do lesa, hry s dopravní tématikou, stavění draka,
vyrábění adventních ozdob,
pletení vánoček, spontánní hry.
Učitelky MŠ

Zájezd za poznáním
Do míst, do kterých se normální smrtelník jen tak nedostane, se podívali žáci sedmé, osmé
a deváté třídy. Navštívili totiž v
rámci poznávacího zájezdu, na
který finančně přispěl zřizovatel
školy městský úřad v Dolní
Poustevně, sídlo Senátu Parlamentu České republiky a jeden z
nejúspěšnějších průmyslových
podniků v republice - mladoboleslavskou škodovku.
Ale popořadě. Aby se časově
náročný program vůbec stihnul,
museli účastnící zájezdu vyrazit
již o půl sedmé ráno. A v deset
hodin jsme již všichni stáli před
Valdštejnským palácem, kde se
nás ujala ochotná průvodkyně.
Již vstup do prostor, kde senát
sídlí byl pro mnohé velkým
zážitkem - museli jsme totiž
projít zabezpečovací bránou,
která nekompromisně odhalila
každý kovový předmět v kapsách a tak se někteří museli vracet a vyprázdnit obsah kapes do
košíku. Sama prohlídka nádherných historických prostor Valdštejnského paláce na žáky silně
zapůsobila. Prohlídka byla zakončena pohledem do jednacího
sálu senátu, který známe jen z
televizního zpravodajství.
Po krátkém přesunu do
Mladé Boleslavi následoval některými žáky toužebně očekávaný rozchod v blízkosti prodejního centra Olympia a prodejny
McDonald. A kdo si myslel, že
tento zážitek již nemůže nic
překonat, mýlil se. Prohlídka
výrobního závodu podniku Au-

Adventní věnce zdobí
naše domovy
Ve středu 24. 11. se sešlo na
pětadvacet šikovných párů rukou na již tradiční Přípravě na
advent. Na malém sále Národního domu nejen maminky a
babičky, ale i děti zdobily adventní věnce či jiné adventní
výzdoby. Kreativitě se meze
nekladly, takže výtvory byly
více než okouzlující a různorodé. Kdo měl hotovo mohl si
vyzkoušet vyrobit dekoraci s
využitím odpadového materiálu. Děkujeme paní Chmelíkové
za azyl a MěÚ za dodání větví a
finanční podporu na nákup
přízdob.
KŠK

Tonda Obal na cestách
zavítal i do Poustevny
Již podruhé se žáci naší školy setkali s cyklem ekologických akcí „Tonda Obal na cestách.“ Přednáška pražské organizace EKO-KOM, kterou pro
naši školu zajistila varnsdorfská
firma Pro-Eko, žákům přiblížila
správné třídění odpadu, ukázala jim, proč se vlastně odpad třídí a co se z vytříděného odpadu,
tentokrát již jako cenné suroviny, dá vyrobit. Zkrátka, žáci se
mohli dozvědět, co obnáší pojem recyklace. Přednáška byla
doprovázena krátkými ukázkami, které názorně doplňovaly
výklad lektorky.
to - Škoda byla jedním slovem
fascinující. Již rozloha podniku,
po kterém nás musel vozit
autobus budila úctu. Snad
největším zážitkem byl pohled
na montážní linku Octavií.
Pohled na montážní pás, kde na
jedné straně byly nakládány
holé karoserie aut bez dveří a na
jeho konci sjížděly v intervalu 1
minuty a čtyřiceti vteřin vlastní
silou hotové automobily, zaujal i
ty, kteří se o techniku nezajímají.
Pokračování na str. 5
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Stromeček se rozsvítil a andělé přilétli
K vytvoření té správné adventní nálady přispěly určitě
páteční Rozsvícení vánočního
stromu a sobotní Andělské rozsvícení. V pátek 26. 11. vystoupily se svým programem děti z
mateřské školy - Vánoční scénka
s čertíky a Vánoční přání, pěvecký soubor Berušky pak s pásmem koled.
V sobotu 27.11. se u vánočního stromu sešlo asi 65 dolnopoustevenských andělů, kteří si
zatančili a převzali andělské
světlo od andělů ze skupiny
STARS Varnsdorf. A tím jsme
přispěli k vytvoření rekordu.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili
obou akcí a vydrželi s námi i
přes mrazivé počasí.
Krásné vánoce! Jirmanová, KŠK

www.zsdpou.cz

Noc s duchy aneb Spíme ve škole
Předposlední listopadový
víkend patřil ve školní družině
jedné z nejoblíbenějších akcí.
Strašidelnému a dobrodružnému nocování ve škole. To si nenechalo ujít dvacet jedna odvážlivců, vybavených spacáky, plyšáky, velkou svačinou a baterkami. Na noční hemžení po škole
opět dohlížel školní duch Duhoš, který nám napsal dlouhý
dopis plný pokynů a úkolů.
Prvním úkolem byla výroba
loutky ducha z papíru. Pomocí
důmyslného ovládání provázků
se už malí rozpustilí duchové
prohánějí u dětí doma. Druhý
úkol byl doslova sladký. Vymodelovat ducha z marcipánu! Z
družiny se rázem stala cukrárna.
Vlastnoručně umíchaná „marcipánová“ hmota voněla celou
školou a každý „cukrář“ si domů donesl dvě sněhobílé netradiční pochoutky.
Nejobávanější a zároveň
nejočekávanější byl úkol třetí.
Stezka odvahy! Díky sušeným
upířím ouškům proti strachu,
kterými se děti posilnily, překonaly obavy z temného lesa a
,,vyzbrojené“ baterkami se mohly na vlastní oči přesvědčit o

pravdivosti dolnopoustevenské
pověsti o zjevování ducha Bílé
paní. Stezku odvahy zdolávaly
ve dvojicích od pomníku až ke
dřevěné soše Bílé paní. Tam na
ně k velkému překvapení čekal
tajemný duch. Střežil starý pergamen, na který se musely vlastnoručně podepsat. Cestou ke
škole děti neustále diskutovaly
k čemu ten papír bude. Záhy se
vše vysvětlilo, čekal nás totiž
ještě jeden úkol. Poslat pozdrav
všem duchům. Velkým „balónkům štěstí“ jsme nakreslili oči a
změnili je tak v duchy, na jeden
přivázali arch s podpisy a poslali
je od kostelíčku do nebe. Oči dětí
zářily stejně jako vznášející se
duchové, kteří dlouho pluli černou oblohou.
Náročný program děti rychle unavil. Jen několik nespavců
vydrželo sledovat film Prázdniny s duchem. Zadané úkoly děti
splnily. Nezbývalo než všechny
odměnit sladkostmi, samolepkami a hlavně originálními diplomy. Ty jim budou připomínat
již čtvrtou noc plnou dobrodružství a netradičních zážitků a my
se již těšíme na noc pátou!
Vychovatelky ŠD
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Zájezd za poznáním
Pokračování ze str. 4...
Ostatně - zaujal i výklad hostesek, které děti po skončení exkurze odměnily potleskem. A to
ještě nebylo vše. Následovala
prohlídka firemního muzea.
Kouzlu veteránů podlehl snad
každý a fotoaparáty a fotomobily dostaly pěkně zabrat. A pak
již následovala cesta domů plná
vzpomínek z pěkně prožitého
dne.

Kostelíček rozezněly tóny klavíru a krásný zpěv
V sobotu 30. října se v Centru setkávání uskutečnil koncert klasické hudby.
Na piano zahrál mladý klavírní virtuos Filip Hořínek. Nádherné skladby
hudebních velikánů zapěla sopranistka Jana Štěrbová, skladby zazpívala v
originálním znění. Byl to nádherný koncert plný emocí, oslňujících kostýmů a
dojatého publika.
Text: Lucie Englerová / Foto A.Tobiška
Otevírací doba
v Centru setkávání
o adventních nedělích
5. 12. 14 - 16 hod.
12. 12. Vánoč. kon. od 17 hod.
19. 12. 14 -16 hod.

UPOZORNĚNÍ
Úřad práce v Děčíně - odbor státní
sociální podpory informuje:
Předtisky žádostí o dávky státní
sociální podpory (sociální
příplatek, příspěvek na bydlení,
přídavek na dítě) se od 1.1.2011
nebudou rozesílat poštou.

DOMÁCÍ POTŘEBY
Srdečně vás zveme do nově otevřené prodejny
naproti úřadu v Dolní Poustevně!
Po téměř 30 letech přichází revoluce v čištění komínů
Nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. z března tohoto roku
reaguje na pokrok vědy, techniky, technologií a stavebních
materiálů a na přelomu roku
nahradí vyhlášku č. 111/81 Sb.
která je morálně i technicky
zastaralá. Tato vyhláška v
nejrozšířenější kategorii tzv.
domácnostních kotlů na pevná paliva (tedy na dřevo a uhlí) do 50 kW výkonu nařizovala čištění komínů min. 4 x
ročně prostřednictvím odborně způsobilé osoby kominíka.
Nové nařízení vlády v této kategorii rozděluje provoz na
sezónní a celoroční a nařizuje
čištění min. 2x, resp. 3x do
roka. V kategorii kapalných
spotřebičů 3x a u plynných
min. 1x ročně a to zpravidla
před zahájením topné sezóny.
Podstatně významnější ustanovení nyní majitelům umožňuje čištění spalinové cesty
svépomocí za podmínky pravidelné roční revize spalinové
cesty odborníkem. Tím dochází nejen k legalizaci současného „domácího“ čištění a vymetání komínů, ale zejména snížení nákladů na tuto činnost,
která může dosáhnout ročně
částky až 1,5 tis Kč a to až na
jednu čtvrtinu.
Upozorňujeme, že i novela

umožňuje řízené vypalování
komína pouze odborně způsobilé osobě. Při svémocném mechanickém čištění je třeba dbát
maximální bezpečnosti práce
především ve výškách a také
dodržovat stanovený postup
čištění. Odborníci varují, že
kromě možného pádu může
zejména u starších a poškozených komínů dojít při této činnosti k poškození komínu,
případně střešní krytiny. Nově
také nařízení v příloze upřesňuje lhůty kontrol a čištění a
osvobozuje od čištění nepoužívané komíny. Vzhledem k
tomu, že jen v roce 2009 vzniklo závadou topidel a komínů
přes 400 požárů zdůrazňujeme, že čištění, kontrolu a revize kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv nelze podceňovat.
Nové nařízení vlády nabývá
účinnosti 1. ledna 2011.
Jiří Sucharda, osoba odborně
způsobilá č. OZO v PO č.
kat. Z 469/98, požární
preventista města

POZOR!!!
POZOR!!!
POZOR!!!
-Přijmeme nové zákazníkyZveme Vás do nově otevřené prodejny!
Kdy? Nově otevřeno od 1. 11. 2010
Kde? Dolní Poustevna, Nádražní 293
(cca 150m pod vlak. nádražím, bývalé řed. Centrofloru)

Co nabízíme?
Obklady, dlažby, vany, sprchové kouty,
baterie, wc, umyvadla, koupelnový
nábytek, zrcadla, doplňky, radiátory,
bojlery, průtokové ohřívače, silikony
a ostatní vybavení do koupelen.
Provozní doba: Po – Pá 8,30 – 16,30
Sobota – po telefonické domluvě
Kontakty:
Tel.: 737 17 68 10
Email: archakoupelny@seznam.cz
E-shop: www.archakoupelny.cz

strana 6

Poustevník 12/2010

Další dílčí úspěch krásnolipského šachu!
KINO NÁRODNÍ
DŮM D. POUSTEVNA

17. prosince od 19:30 h

ROMÁN
PRO MUŽE
Délka filmu 100 min
Přístupno od 12 let
Vstupné 29+1,-Kč

Nejbližší akce ve městě
3. 12. od 15:30 hod.
Mikulášská besídka v Krtečku
4. 12.
Čertování na čtverci
8. - 17. 12.
Malování na sklo pro veřejnost
v Centru setkávání
8. - 22. 12.
Výstava historických
vánočních pohlednic
a textilních
kalendářů firmy STAP
v Centru setkávání
12. 12. od 17 hod.
Vánoční koncert
v Centru setkávání
17. 12.
"Román pro muže"
Kino v Národním domě
20. 12. od 16hod.
Vánoční výstava dětí z MŠ, ZŠ
spojená s vánočním koncertem
v Centru setkávání
22. 12. od 17hod.
Adventní koncert
Vilémovského chrámového
sboru, děti z Vilémova
a z V. Šenova
v Centru setkávání
24. 12. od 20:30 hod.
sváteční mše svatá
25. 12.
Fotbalový turnaj v hale
“Turnaj příchozích”
31. 12. od 20 hod.
Silvestrovská diskotéka
Bar Favorit

Po nedávném postupu krásnolipských šachistů do 2.ligy a
vítězství v 1. kole 2. ligy v Novém Boru se nejmladší hráč
tohoto oddílu probojoval na
Mistrovství Čech mládeže do 16
let, které proběhlo od 22.10 do
31.10.2010 ve SKI hotelu v
Harrachově.
Do tohoto turnaje postoupilo z celých Čech 60 nejlepších
hráčů a 13. nasazeným byl i hráč
Filip Třešňák z Dolní Poustevny
hájící barvy krásnolipského oddílu.
Po týdnu bojů nad 64 poli
podlehl pouze nasazenému
hráči č. 1 a č. 2/Kraus a Rubeš/ a
trochu překvapivě i č. 28 /mosteckému Ta van Duyovi/, což ho
stálo umístění na „bedně“.
Přesto za svůj výkon zasluhuje absolutorium a konečné 10.
místo se 6 body je velkým úspěchem.
Mistrem Čech se stal se 7.5

FK Dolní Poustevna
připravuje:
25. 12. 2010
vánoční halový turnaj
příchozích
Turnaj je otevřen pro
všechny, kdo si o svátcích
chtějí zahrát fotbal.
Startovné 600,- Kč, družstvo
4+1, maximálně 10 družstev.
Sledujte:
www.fk-dolnipoustevna.cz,
nebo skříňku FK u pošty.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování sousedům a voličům za
jejich hlasování v komunálních
volbách 2010. Tímto krátce děkujeme všem našim sousedům, kteří v
komunálních volbách 2010 do zastupitelstva města Dolní Poustevna, dali hlas zástupcům nezávislých a členům sdružených pod kandidátkou
č. 2 a to ČSSD. Tím, že dali své hlasy,
dali i hlas pro tři zastupitele, kteří se
do zastupitelstva města dostali. Věříme, že budeme poctivě hájit potřeby občanů při různých jednáních,
které nás čekají. A věříme také, že
občané nám svoji podporu vyjádří i
svojí přítomností při jednáních
zastupitelstva města.

body Tomáš Kraus z Hořic,
druhý skončil Hrdina z Vlašimi
a bronz bral Mikeš z Ústí nad
Labem se ziskem 7b.
Mistrovství bylo velice dobře organizačně zajištěno a bylo
ukončeno státní hymnou v sobotu krátce po 14. hodině.
V sobotu 19. 2. 2011
již 10. ročník sportovního
karnevalu

Za kandidáty ČSSD
Petr Kalčík
Jaroslav Kolda
Antonín Tobiška a ostatní

PŘÁNÍ
P.F. všem přátelům a sousedům
města Dolní Poustevny, přejeme
krásné vánoční i novoroční svátky a
hodně zdraví, pracovních úspěchů a
pohody po celý rok 2011. Přejeme
všem, aby měli dostatek síly a
odvahy pomoc tam, kde je pomoci
vždy zapotřebí.
Antonín Tobiška, Petr Kalčík
a Jaroslav Kolda

Hraje skupina K Bend,
vstupné 80,- Kč
masky 30,- Kč
stoly na sále budou v
předprodeji za 1000,- Kč.
Více informací na
www.fk-dolnipoustevna.cz
a na plakátech.

Plán zimní údržby komunikací: dopravní důležitost + legenda k mapě

REDAKČNÍ RADA
Čtvrtek 16. prosince 2010
ve 14.00 h kanceláři starosty.
Redakční uzávěrka dalšího
vydání je:

pátek 23. prosince.
Na četné žádosti přispěvatelů
posouváme uzávěrku i
redakční radu o jeden týden,
abychom tak dokázali v
novinách zpravodajsky
obsáhnout události celého
měsíce. Poustevníka tedy
najdete ve svých schránkách
od tohoto vydání zhruba o
týden později, než jste
byli zvyklí.
Děkujeme za pochopení.

Stupeň č. 1 - do 1 hodiny*: Nádražní ul. (od hl. křižovatky k nádr. budově státní silnice), Komenského,
Tyršova (od MŠ ke knihovně), U Letadla (k bytovkám), od knihovny k potoku, Sadová, Nad Parkem,
Kaštanová, Čs. armády, JAKAMADO, Hřbitovní. Stupeň č. 2 - do 3 hodin*: Za Dráhou, Akátová (konec
za viaduktem), Tyršova (od školy ke svobodárně č.p. 22), Na Růžku, Potoční, U Letadla (k hasičské zbrojnici), cesta na tržnici, parkoviště podél OK-FORMu, Medová, U Kostelíka, Vyhlídková, Střední, Souběžná, K. Světlé, Na Svahu, Horní Poustevna: Pod Viaduktem, Luční, k nádraží. Stupeň č. 3 - do 5 hodin*:
Nádražní (od budovy nádraží až k ul. Za Dráhou), Na Kopci, Příčná, Akátová (od viaduktu k TV převaděči), od Vaxmanských k Patlejchům, Pod Hamrem, Hraniční, Nad Údolím, Lesní, Na Samotě, Pod Náhonem, Chalupářská, Horní Poustevna: Mokrá. Stupeň č. 4 - parkovací plochy. Komunikace SÚS ÚK Lobendavská, Karlínská, Vilémovská.
* od prokazatelného vzniku nutnosti zásahu
Poustevník - vychází dvanáctkrát v roce. Místo vydání: Dolní Poustevna. Eviduje Ministerstvo kultury ČR pod číslem MK ČR E 15668.
Vydavatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, IČO 00261289, telefon 412 397 136, e-mail:
dolnipoustevna@interdata.cz. Osoba pověřená redakční a grafickou přípravou: Alena Houšková, Sídliště 638, Benešov nad Ploučnicí, tel. 731 101
814, e-mail: 1ajka@centrum.cz. Tisk: Reprotisk s.r.o., www.reprotisk.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Zveřejněná stanoviska čtenářů a
dopisovatelů nemusejí vyjadřovat názory vydavatele ani redakce. Nepodepsané materiály připravila do vydání Alena Houšková.
Toto číslo vyšlo 4. prosince 2010.

