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Městský úřad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: dolnipoustevna@interdata.cz
Vážení spoluobčané, přátelé,
je pro mne velkým potěšením pozdravit Vás všechny na
začátku nového roku a popřát
Vám, kromě potřebného zdraví
a rodinné pohody a štěstí, také
mnoho pracovních i osobních
úspěchů.
Nedávno jsem slyšel odpověď známého astrologa na otázku, jak bude vypadat svět v budoucnosti. Řekl, že budoucnost
se nedá předvídat, ale že bude
vypadat přesně tak, jak si ji
vytvoříme. I my společně již nyní postupně vytváříme část historie naší obce a je jen na
zdravém rozumu, pochopení a
společenském uvědomění, jak se
nám tato činnost podaří.
V loňském roce proběhly
komunální volby a z nich vzešlo
nové zastupitelstvo, které však
čeká jedno z nejobtížnějších
období. Zjara letošního roku
bude totiž zahájena největší
investiční akce v dějinách města,
výstavba čistírny odpadních
vod, nová splašková kanalizace
a částečně výměna a rekonstrukce vodovodních řadů. Rozpočtová hodnota díla včetně
DPH činí 143 mil. Kč! A předpokládaná doba výstavby je 20
měsíců. Ve výběrovém řízení
zvítězila firma EUROVIA Vinci
Praha. Během této doby bude
stavební činností dotčena většina ulic ve městě a samozřejmě
že mohou nastat i obtíže, které
nelze dopředu předpokládat.
Proto bych chtěl již nyní požádat
Vás všechny o trpělivost a pochopení, abychom mohli společně, co nejdříve dokončit dílo,

které město tolik potřebuje. S
ukončením jsou pak spojeny
možná příjemné výstupy, jako
jsou ve většině ulic nové povrchy a poté zahájení výstavby tolik potřebných chodníku a nové
komunikace k nádraží.
V současné době také nadále
probíhají jednání týkající se
přeshraniční spolupráce s německým městem Hoheinstein,
pokud se najde vzájemná shoda,
mělo by město možnost získat
významné dotační evropské
prostředky na přestavbu a rekonstrukci loutkového divadla s
rozšířením o knihovnu a klub
mladých. V současné době také
město požádalo o dotační
prostředky na zateplení a
výměnu oken na budově mateřské školy.
Další investiční (i neinvestiční) akce budou vždy přísně
regulovány ve vazbě na daňovou výtěžnost, která mimochodem od zahájení celosvětové
finanční krize neustále klesá!
Na závěr mi dovolte, abych
jménem města poděkoval všem
občanům, kteří v průběhu roku
2010 přiložili svou konkrétní
prací ruku k dílu, na úkor svého
pohodlí a ve prospěch naší obce.
Nadále bude jistě platit zájem
vedení města, naslouchat všem,
kteří mají upřímný a nesobecký
zájem na jeho zdravém a perspektivním rozvoji a naši práci a
služby zlepšovat na základě Vašich podnětů, ve prospěch naší
společné budoucnosti
Přeji šťastný rok 2011.
Ing. Miroslav Jemelka
starosta

Dne 17. prosince proběhlo v libereckém krematoriu
rozloučení s JOSEFEM DVOŘÁKEM. Byl pro Dolní
Poustevnu patriotem, patřil k nejváženějším občanům města,
vykonával příkladně řady veřejných funkcí a byl největším
dolnopoustevenským zaměstnavatelem. Jeho odchod je pro
obec obrovskou ztrátou, bude chybět nejen jako člověk, ale
také jako podnikatel. Nikdy na něj nezapomeneme.
Josef Dvořák zemřel po krátce nemoci ve věku 66 let.

V úterý 14. prosince 2010 byla na Městském úřadě v Dolní Poustevně
slavnostně podepsána smlouva na dílo: “Dolní Poustevna - kanalizace a
ČOV”. Dílo se začne realizovat v březnu 2010, zahrnuje provedení, dodání
a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci
dle projektové dokumentace. Na snímku vlevo ředitel závodu EUROVIA
cs, a.s. pan Pavel Chládek spolu se starostou města Dolní Poustevna Ing.
Miroslavem Jemelkou.
Foto: Vilém Madunický

Dne 3.11.2010 byl zástupcem Občanského sdružení Lions Club Ing.
Lampou a starostou města Ing. Jemelkou slavnostně předán peněžitý dar
50.000,-Kč postiženým občanům letošní povodní. Sociální komise a
zastupitelstvo vytipovalo 6 nejvíce postižených objektů v Dolní a Horní
Poustevně a jejím majitelům byl předán dar rovným dílem.
Foto: Vilém Madunický
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V Kostelíčku se diskutovalo o železnici

V lednu 2011 oslaví
své životní jubileum:
Jemelková Krista 50 let
Januška Miroslav 55 let
Zeman Pavel 55 let
Margalová Eva 55 let
Vejlupková Eva 60 let
Shíbal Stanislav 60 let
Kreibichová Eva 65 let
Ledašilová Františka 65 let
Motlová Brunhilda 70 let
Ungrová Ingeborg 77 let
Kricnerová Hana 78 let
Bělová Jana 80 let
Mráz Jaroslav 88 let
Všem jubilantům přejeme
zdraví, pohodu a životní
optimismus do dalších let.

Narodila se:
Marie Hošková
Navždy nás opustili:
Lebeda Josef 66 let
Čubanová Marie 67 let
Dvořák Josef 66 let
Pjetaš Beno 82 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
Děkuji městskému úřadu za blahopřání, květinu a dárek k mým
narozeninám.
Melanie Marková
Děkuji městu za blahopřání i
hudební dárek k mým narozeninám.
František Pavlovič
Upřímně děkuji Městskému
úřadu v Dolní Poustevně za
návštěvu, blahopřání a peněžní
dar k mým narozeninám. Zároveň děkuji za dárek a osobní blahopřání členům Svazu důchodců a tělesně postižených.
J. Kateřiňáková

SVOZ PYTLŮ
Sběrný dvůr
sobota v sudém týdnu
10-12 hodin:
15. a 29. ledna
Svoz pytlů na tříděný odpad
pondělí v sudém týdnu:
10. a 24. ledna

Víte o tom, že...

Diskuse nad možnostmi a
perspektivami úspěšného dokončení projektu zprovoznění
tratě Dolní Poustevna - Sebnitz.
Tak to byl hlavní cíl dalšího
jednání zástupců kraje, provozovatelů tratí, národního parku
a starostů příhraničních obcí,
které se konalo v pondělí 29.
listopadu v Centru setkávání v
Dolní Poustevně.
Zástupce Verkersverbund
Oberelebe informoval přítomné
o tom, že dosud není známo, o
jakou částku bude ponížen jejich
rozpočet na rok 2011 a tudíž není
schopen podat vyjádření, zda-li
bude pokračování v budování
hraničního přechodu. Dále informoval, že na tuto stavbu bylo
vydáno stavební povolení a
provoz na této trati je zahrnut i v
nových jízdních řádech. Realizaci stavby však nelze započít,
dokud nebudou zajištěny finanční prostředky na provoz a
současně nebude-li znám provozovatel trati.
Většina přítomných potvrdila, že jednala s nejrůznějšími
politiky o důležitosti a významu
projektu, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že je na vyšších
pozicích vůle toto uskutečnit i
přesto, že se tímto porušuje
mezivládní dohoda o hraničním
přechodu Dolní Poustevna Sebnitz.

Senátor Sykáček podal návrh, aby byl společným dopisem
starostů Dolní Poustevny, Sebnitz a jím jako starostou a senátorem, osloven ministr dopravy,
předseda senátu, případně i
premiér ČR, ve kterém bude
poukázáno na investované finanční prostředky českou stranou, s upozorněním na termín
projednání rozpočtu v saském
parlamentu, a byli tak požádáni
o vynaložení iniciativy v těchto
jednáních u svých německých
protějšků, aby do rozpočtu dali
potřebné finance.
Jednání se zúčastnili: Frau
Hille, Pirna; zástupce Verkehrsverbund Oberelebe, Dresden;
zástupce DB Netz AG, Dresden;
Herr Elsner; Herr Brade; Herr
Läsker; Herr Eggert; Herr
Dännert; zástupce KÚÚK, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeřábek, p. Maxa; starosta OÚ Vilémov; starostka OÚ
Mikulášovice; starosta MěÚ Velký Šenov; starostka MěÚ Šluknov; senátor a starosta MěÚ
Rumburk p. Sykáček; Viamont,
a.s., Ing. Faugner; zástupce
Přednosty provozního obvodu
p. Pajer; zástupce p. Hejko Kozel; Herr Rück; Ing. Jemelka,
Ing. Kučera, MěÚ Dolní Poustevna.
Foto: Lucie Englerová

KRÁTCE
Celkem 18 tisíc korun mezi
sebou vybrali vietnamští podnikatelé z Dolní Poustevny.
Peníze byly použity na novoroční ohňostroj. Radnice za tento
přístup velmi děkuje a cení si
dobrých se vztahů. Nebýt této
iniciativy, ohňostroj by se letos
ve městě nekonal.
Dolnopoustevenská radnice
získala od Krajského úřadu Ústí
nad Labem a navýšila tak rozpočet
města o tyto finance: 42600,- jako
dotaci na komunální volby, 27094,jako dotaci na sbor dobrovolných
hasičů, 233387,- jako dotaci na
povodně. Dále pak získala z obce
Lobendava neinvestiční náklady na
žáka ve výši 259796,- a 190000,příspěvek z úřadu práce na VPP.
Zastupitelstvo města schválilo na svém prvním pracovním
jednání rozpočtové provizorium, podle kterého bude město
hospodařit do 31. března 2011.
Zastupitelé zároveň vzali na
vědomí nové komise, kdy došlo ke
sloučení bytové a sociální, které
nyní předsedá MUDr. Hana
Steinbachová. Komisi výstavby
vede Petr Kalčík, kulturně školskou
pak Jiřina Jirmanová a komisi
sportovní Mgr. Petr Vomáčka.
Opět bude zřízen tzv. osadní
výbor v Horní Poustevně a k
založení tzv. menšinového
výboru budou vyzvány i místní
národnostní menšiny.
První pracovní jednání
zastupitelstva s sebou přineslo i
schválení jednacích řádů jak
zastupitelstva, tak i komisí a
výborů.
Občané, kteří mají zájem
pracovat v novém volebním
období ve výborech a komisích
města, mohou své nabídky
předkládat k paní Bednářové, v
pokladně města. Z dodaných
nabídek pak kompetentní
orgány osloví vybrané uchazeče.
Město zahájilo přípravu na
zřízení vsypové loučky na hřbitově
v Dolní Poustevně.
Radnice podala žádost o
dotaci na čistící a skrápěcí
vozidlo, které by v budoucnu
mohlo sloužit v rámci údržby
města. Dotační titul vypsalo
Ministerstvo pro místní rozvoj a
lze z něj získat na nákup
takového zařízení až 90%.
V případě, že máte zájem pomoci rodinám z Lipové, které přišly po
prosincovém požáru domu o veškerý majetek, prosím kontaktujte
tamní obecní úřad. Jsou zde nejlépe
informováni o tom, jaká pomoc je
aktuálně potřeba. Za případnou
pomoc děkujeme.

...v měsíci prosinci se půjčilo 348 knih a knihovnu navštívilo 63 čtenářů?
...za celý rok 2010 se půjčilo 6370 knih a knihovnu navštívilo 1180 čtenářů?

strana 3

Poustevník 1/2011

Představujeme vám dalšího nového zastupitele...
V nově zvoleném zastupitelstvu města se objevily tři
zcela nové tváře. V minulém
vydání Poustevníka jsme vám
blíže představili Mgr. Václava
Plášila, nyní se slova ujal Petr
Kalčík.
Můžete se našim čtenářům blíže
představit?
Jmenuji se Petr Kalčík,
narodil jsem se v roce 1977 a celý
život bydlím v Dolní Poustevně.
Po dokončení místní základní
školy jsem vystudoval čtyřletou
Střední lesnickou školu ve
Šluknově, obor ochrana přírody
a prostředí. V roce 1999 jsem
začal podnikat nejprve v oboru
lesnictví a později jsem svou
činnost rozšířil na prodej stavebního materiálu a dále pak stavební činnost. S manželkou Petrou
vychováváme syny Jakuba (3
roky) a Matěje (6 měsíců).

Jaká problematika města je
vám jako zastupiteli nejbližší?
Jako místnímu občanu mi jde
především o rozvoj města, ve
kterém žiji a chtěl bych žít i
nadále a aby dalším generacím
po nás něco zůstalo, měli zde
práci, bydlení, kulturní a sportovní vyžití. Kéž by počet obyvatel našeho městečka neklesal,
ba naopak narůstal. Chtěl bych
prosazovat a podporovat takové
plány a návrhy, které budou v
budoucnu zajišťovat finanční
přínos pro město, aby nebylo
závislé jen na dotacích od státu
nebo EU. Ty jak víme se stále
více snižují a omezují.
Co vás vedlo ke vstupu do
komunální politiky?
Vzhledem k tomu, že jsem s
některými kroky města nesouhlasil, rozhodl jsem se zúčastnit
komunálních voleb jako kandi-

Sníh, sníh a zase sníh...

dát. Upřímně přiznávám, že
jsem se svým zvolením nepočítal, na kandidátce jsem byl na
posledním místě, proto mě
velmi příjemně překvapilo mé
zvolení. Tímto ještě jednou všem
voličům děkuji.

Jak trávíte svůj volný čas?
Ve volném čase, kterého
ovšem příliš nemám, se věnuji
především rodině a rekreačně
také fotbalu, tenisu a příležitostně karetní hře bridž.
Děkuji za rozhovor.

Desatero správného vytápění
Jak správně topit v domácím kotli?
! Spalujte v kotli pouze předepsané palivo spalováním nekvalitního paliva neušetříte, naopak vám saze ucpávají
kotel a komín a účinnost spalování se ještě zhoršuje.
! Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
! Používejte kotel s vysokou účinností spalování čím lépe
zařízení spaluje, tím méně škodlivin produkuje. Nechte si
kotel pravidelně seřídit - je to důležité pro jeho úsporný
provoz.
! Pravidelně zajišťujte údržbu komínu kominíkem.
! Nespalujte odpad!

Zima letos přišla nečekaně brzo a sněhová nadílka byla v některé dny více
než bohatá, někdy až dvaceticentimetrová. Přesto zaměstnanci Městského
úřadu Dolní Poustevna zatím zvládají čištění chodníků, schodů, hřbitovů,
parkovišť a parků dobře. Pokud by byl někde problém, určitě se neváhejte na
radnici obrátit.
Foto: Vilém Madunický

Čert si do pekla žádného školáka nevzal

Jak naopak za teplo ušetřit?
! Zateplete stěny budov, střechu a podlahy, utěsněte dobře
okna a dveře. Informujte se o možnosti dotací na zateplování, můžete hodně ušetřit.
! V zimě větrejte krátce a intenzivně.
! Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v interiéru (např. nevhodně umístěný nábytek před topným tělesem, kryty
topných těles).
! Instalujte pokojové termostaty - u plynových kotlů zapínají kotel při poklesu teploty pod zvolenou hodnotu.
Instalujte na topení termoventily, které drží stanovenou
teplotu.
! Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu např. pomocí odpařovačů vody.
Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k
přírodě i sousedům". Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i
sousedům" podpořil Státní fond životního prostředí v Programu
neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z
oblasti ŽP "Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy a cesty k
jejich snižování“.

Víte, kdo starostuje v okolních obcích?

V pátek 3. prosince 2010 zavítal na I. stupeň místní základní školy čert s
Mikulášem. Čert si letos nikoho do pekla nevzal a hodný Mikuláš rozdal
všem sladkosti.
Foto: Společné foto ve druhé třídě ZŠ

Lobendava
Lipová
Velký Šenov
Mikulášovice
Šluknov
Jiříkov
Rumburk
Staré Křečany
Vilémov
Krásná Lípa

Lenka Hausdorfová
Pavel Svoboda
Vladimír Vykoukal
Miluše Trojanová
Eva Džumanová
Michal Maják
Jaroslav Sykáček
František Moravec
Hynek Raichart
Jan Kolář

Varnsdorf
Jiřetín pod Jedl.
Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Dolní Poust.

Martin Louka
Josef Zoser
Josef Pecinovský
Karel Kopecký
Jan Machač
Miroslav Jemelka
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V Centru setkávání to před Vánoci opravdu žilo
Namalovat si a vypálit hrnek, skleničku, dlaždičku, ale i
jiné předměty vhodné k malování. Tak takovou příležitost
dostali zájemci během tří prosincových dní v Centru setkávání.
O technice malování nás vše
naučila talentovaná Simona Machorková, která vlastní firmu na
malování skla Skloluxus v
Mikulášovicích. Zájem byl obrovský! Tuto možnost si nenechalo ujít přes 200 lidí. Přišly
především děti ze základní školy v rámci výtvarné výchovy.
Malování se jim ale zalíbilo natolik, že neodolaly a přišly ještě i
v odpoledních hodinách, kdy
dostala možnost veřejnost. Akce
se vydařila a určitě se bude
opakovat.

Výstava vánočních pohlednic se líbila

Kostelíkem zněly vánoční písně ze všech koutů světa
Dne 12. prosince jsme v Centru setkávání měli to potěšení
poslechnout si nejen české vánoční písně a koledy. Ale i vánoční
písně z Francie, Německa a Ameriky. Šikovné moderátorky nám
překládaly nejen z němčiny do češtiny a naopak, ale vyprávěly nám i
o vánočních zvycích z dalekých krajin. Poslední písně si zazpívali
společně všichni interpreti. A na závěr jsme si mohli zazpívat s
Klárou Brabníkovou krásnou vánoční koledu "Narodil se Kristus
pán". Na fotografii - K. Brabníková, C. Bogwardt, M. Vosátka, S.
Lüdke.
Foto: L. Englerová

Po celý poslední měsíc v roce jsme měli vzácnou příležitost shlédnout
výstavu historických vánočních pohlednic a textilních kalendářů z firmy
STAP. Výstavu vidělo přes 250 návštěvníků. A snad každý se podivoval nad
fantazií a precizností malířů pohlednic. Na fotografii je majitel sbírky pan
Petr Horák.
Foto: Lucie Englerová

Vánoční koncert neměl chybu
O rozloučení s rokem 2010 se postaral koncert

V pondělí 20. prosince se v Centru setkávání konal Vánoční koncert.
Vystupovaly na něm děti ze základní školy, mateřské školy a jako
host skupina Denisy Fišarové. Dětský sbor Berušky pod vedením p.
Koldanové zazpíval vánoční koledy a písně za doprovodu klavíristy
p. Křičenského. Děti z mateřské školy měly připravený vánoční
příběh spojený s básněmi. Skupina Denisy Fišarové pak přítomné
překvapila písněmi ze známého filmu Mrazík. Všichni měli možnost
si také prohlédnout výstavu vánočních výtvorů dětí ze ZŠ, MŠ a školy
G. Pelechové.
Foto: Lucie Englerová

Přijďte
na výstavu

5. ledna od 17 hod v Centru setkávání
Architektonické návrhy Johana Lucase
von Hildebrandta + přednáška p. Mágrové

Posledním adventním koncertem jsme se rozloučili v Centru
setkávání s letošním rokem. Přišli nám předvánoční čas zpestřit
svým zpěvem Vilémovský chrámový sbor a dětský sbor z Velkého
Šenova. A divadelní dětský soubor z Vilémova nám převyprávěl
biblický příběh o Josefovi a panně Marii. Na koncertu si návštěvníci
mohli odnést Betlémské světlo, které přivezli skauti až z Betléma a
bylo uloženo v Rumburské loretě, odkud nám ho přivezl
a opatroval starosta Miroslav Jemelka. Děkuji všem účinkujícím a
všem návštěvníkům, kteří nám zachovali a zachovají přízeň nejen v
letošním, ale i v příštím roce.
Lucie Englerová
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Pozor: Vyšly v platnost nové jízdní řády
12. prosince 2010 došlo ke
změnám jízdních řádů vlaků a
autobusů v oblasti Šluknovsko
(okres Děčín) v souvislosti s
částečnou změnou koncepce
drážní dopravy a realizace
koncepce regionální dopravy v
česko-němckém pohraničí.
V oblasti Šluknovsko došlo v
souvislosti s částečnou změnou
koncepce železniční dopravy k
podrobnému vyhodnocení vytíženosti linek dopravce ČSAD
Semily a.s. (od 12.12.2010 pod
novým názvem BusLine a.s.). Je
kladen větší důraz na zamezení
souběhů mezi autobusovými a
železničními linkami. Současný
funkční osvědčený systém zůstává zachován, pouze dochází k
lepšímu vzájemnému doladění
návazností, upevnění provázanosti měst a obcí v oblasti
Šluknovska, ale i jasnému
definování přepravní nabídky
ve směru k centrům Ústeckého a
Libereckého kraje.
Výraznou změnou v autobusové dopravě je rozšíření regionální dopravy do sousedních
měst v Německu, což je dáno
jednak předpokládanou pop-

távkou, zároveň souvisejícím
zefektivněním linek ve městech
Varnsdorf a Rumburk v těsném
sousedství německého města
Seifhennersdorf, a také nutností
zachovat spojení veřejnou
dopravou mezi Ebersbachem a
Rumburkem v souvislosti s
ukončením provozu vlaků na
železniční trati 088. Novinkou
bude také přímá návaznost na
vlaky z Varnsdorfu do Liberce a
z Ebersbachu do Drážďan.
Součástí změn je zrušení nebo
přesměrování nevytížených
spojů.
Změny se týkají autobusových linek 401-411 a 413, a vlaků
ČD linky U27 a nové linky vlaků
společnosti Vogtlandbahn pod
jménem Trilex. I nadále je do
systému strategických železničních linek zahrnuta linka U8
Děčín - Rumburk, která je v
současnosti částečně zajišťována
náhradní autobusovou dopravou.
Dobře zpracované nové jízdní řády najdete například na
stánkách www.kr-ustecky.cz,
ale i na jiných dopravních serverech.

Nejbližší veřejné zasedání městského zastupitelstva:
19. ledna 2011
Veřejná zasedání MěZ se konají vždy ve středu od 17,30 hod., v zasedací
místnosti městského úřadu (pokud nebude dohodou stanoveno jinak).

Z čeho jsou vyrobeny typické domácí spotřebiče?
Do útrob moderních domácích spotřebičů jejich uživatel
většinou nenahlédne za celou
dobu životnosti těchto přístrojů.
Kompaktní design odrazuje i
nejzarputilejší kutily, a pokud se
výjimečně objeví závada, postará se o její odstranění autorizovaný servis jinak by došlo k
porušení záručních podmínek.
O to zajímavější jsou výsledky takzvaného vzorkování. Při
něm odborníci společnosti
ELEKTROWIN a.s. zjišťují, z
jakých materiálů byly vyrobeny
starší spotřebiče, u nichž mnohdy již ani neexistuje jejich výrobce, a v jakém poměru jsou v
nich jednotlivé materiály zastoupeny.
Z čeho se skládá dnešní
mikrovlnná trouba?
Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké
míře vyskytují ve zpětném
odběru, je populární mikrovlnka. O jejím materiálovém složení
informuje Richard Mašek ze
společnosti ELEKTROWIN.
„Největší podíl materiálů
používaných při její výrobě tvoří
železo. Z celkové hmotnosti
přístroje se železné komponenty
podílejí téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě sklo (16
%) a plasty (12 %),“ říká Mašek.
Ve společnosti ELEKTROWIN je
garantem takzvaného vzorko-

vání, tedy systematického
zjišťování materiálového složení
typických zástupců jednotlivých skupin spotřebičů. Zjištěné
údaje pak usnadňují ekologickou likvidaci těchto „vysloužilců“ ve zpracovatelských závodech a pomáhají dosáhnout
vysoké míry dalšího využití
získaných druhotných surovin.
Pohledem do historie zjistíme,
jaký vývoj tato dnes tak běžná
kuchyňská technologie prodělala.
Jak dostat radar do kuchyně?
Víte, že u zrodu dnešní mikrovlnky byl vojenský radar? Britští
vojáci, kteří s jeho
pomocí za druhé
světové války střežili vzdušný
prostor nad ostrovy proti německé
Luftwafe, totiž
brzy objevili jeho
neplánované vedlejší účinky. Dokázal jim totiž
zajistit teplou stravu i tehdy, když
byly na jídelníčku
jen studené potravinové dávky.
Obsluhy radarů si brzy všimly, že když v blíz-

kosti antén prolétne vlnovým
polem racek, záhy padá k zemi
a navíc, poněkud cynicky řečeno, tepelně upravený. Traduje
se, že vynalézaví bojovníci se
brzy naučili napichovat třeba
uzeniny na dlouhé tyče a ohřívat
je v bezprostřední blízkosti těchto obranných zařízení.
V principu stejný ovšem
podstatně zmenšený magnetron (za jehož vývojem stojí i
Čech Augustin Žáček), jaký tvořil srdce původního radaru,
dnes umožňuje fungovat mikro-

vlnným troubám. První mikrovlnka byla uvedena na trh v USA
už v roce 1947. Stála tehdy ale
kolem tří tisíc dolarů, na tu dobu
závratnou sumu, a měla rozměry dnešní chladničky.
Zmenšit magnetron na rozměry, které umožnily sériově
vyrábět mikrovlnnou troubu v
dnešní velikosti, se podařilo až
na začátku sedmdesátých let
minulého století Japoncům.
Elektrowin
Kovy získané recyklací.
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Poustevňáci vyhráli krásnolipský turnaj “99”

30. ledna od 17:30 h

SHREK: KONEC
A ZVONEC
Nejbližší akce ve městě
1. 1.
Novoroční výšlap
na Špičák
KČT DP
5. - 26. 1. od 17:00 h
Výstava Architektonických
návrhů Johana Lucase von
Hildebrandta
+ přednáška p. Mágrové
v Centru setkávání
21. 1.
Krtečkova dílna
22. 1.
Bílá stopa na Hamru
HC Kanci
xxx
Hrátky na sněhu
KŠK

30. 1. v 17:30 h
Shrek: Konec a zvonec
Kino Nár. dům
4. 2. od 15:30 h
Krtečkův karneval
pro nejmenší
5. 2.
Lyžařské závody
HC Kanci

www.dolnipoustevna.cz

REDAKČNÍ RADA
Čtvrtek 24. ledna 2011
ve 14.00 h kanceláři starosty.
Redakční uzávěrka dalšího
vydání je:

pátek 28. ledna.

dorfu (Barborik, Fišerová), který
ale smetla z kurtu za necelých 15
minut 6:0, a tím také vyhrála
tento velice pěkně zorganizovaný turnaj.
Jménem naším bych chtěl
poděkovat pořadatelům za
pěkný turnaj. A již se těšíme na
další (tentokrát letní) 4. ročník
tohoto krásného turnaje.
Z. Micková a L. Třešňák

Pro představu uvádíme celou tabulku.
Dolní Poustevna patří dlouhodobě k lepším ve výběžku.

28. 1. od 20:00 h
Hokejový ples
v Národním domě
HC Kanci

Ve skupině B měla zastoupení Dolní Poustevna - v páru
Zděnka Micková a Luděk Třešňák, dále pak 2 páry z Č. Lípy, 1
pár z Kr. Lípy a Mělníka. Pár z
Dolní Poustevny vyhrál skupinu rozdílem třídy, když porazil
páry z Č. Lípy 6:2, 6:3, pár z Kr.
Lípy 6:2, a smíšený pár z Kr.
Lípy a Mělníka 6:0. Ve finále pak
Dolní Poustevna narazila na
velmi nepříjemný pár z Varns-

Míra nezaměstnanosti za měsíc listopad 2010

29. 1.
Střelecký závod ve střelbě
na baterii “Polární liška”
na Čtverci
MS Jezevec

Dne 11. prosince 2010 se
uskutečnil v krásném areálu v
Krásné Lípě 3. ročník tenisového
turnaje Senior Cup ,,99“. Párům
muselo být přes 99 let. Zúčastnilo se ho 11 párů ze severočeského kraje. Turnaj byl rozlosován do dvou skupin - A, B.
Ve skupině A byly převážně
páry z pořadatelské Krásné Lípy
a naše neúnavná Jiřka Műllerová a jeden pár z Č. Lípy.

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 5. ledna 2011.

