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Požár bývalé spořitelny likvidovalo na 60 hasičů
Jak jistě víte, v noci z neděle
23. na pondělí 24. ledna postihlo
naše město nemilé půlnoční
překvapení - požár bývalé
spořitelny.
Obrovský požár
jedné z nejstarších a architektonicky nejzajímavějších budov
v Dolní Poustevně byl na Krajské operační středisko HZS
Ústeckého kraje nahlášen ve
23:44 hodin. Na místo byly
vyslány jednotky hasičů JSDHO
Dolní Poustevna a HZS PS
Šluknov. “První dorazila jednotka z Dolní Poustevny, která ihned začala hasební práce uvnitř
budovy dvěma proudy C. Již při
prvotním průzkumu jsme
požádali o posilu dalších jednotek,” uvedl Jan Diessner, velitel
JSDHO Dolní Poustevna. Na
místo události se tedy postupně
dostavily jednotky SDHO Velký
Šenov, Mikulášovice, Šluknov,
Jiříkov s 9 cisternami, 3 dopravními automobily a jeden automobilový žebřík a plošina. Byla
povolána také jednotka hasičů
ze Sebnitz s automobilovým
žebříkem a technickým automobilem. “Hasiči ze Sebnitz prová-

děli hašení ze žebříku a nasvítili
místo zásahu speciálními osvětlovacími balóny,” doplnil Diessner. Jednalo se o první společný
zásah s hasiči ze Sebnitz a jejich
pomoc byla velkým přínosem.
Požár se podařilo lokalizovat přibližně hodinu a půl po
půlnoci, celková likvidace požáru však trvala až do podvečerních hodin. U zásahu zasahovalo přes šedesát hasičů. Během
zásahu nebyl nikdo zraněn.
Ohnisko požáru bylo zjištěno v posledním patře a oheň
zničil celou střechu. “Přizvaný
statik druhý den po prohlídce
objektu nařídil okamžitou demolici ohořelých štítů a komínů.
Již ji začala provádět místní
firma KM Nezmar,” uvedl Vilém Madunický, vedoucí odboru správy majetku MěÚ Dolní
Poustevna. Celý případ vyšetřuje Policie Velký Šenov a Kriminální policie Rumburk. Po předběžném ohledání místa totiž
bylo zjištěno, že byl objekt
zapálen úmyslně.
“Rád bych jménem svým a
jménem ředitele HZS ÚO Děčín

plk. JUDr. Otakara Jirků poděkoval panu Danielu Andresovi
za poskytnuté občerstvení v
průběhu celého zásahu,” doplnil Diessner a poděkování za
obětavou práci všem hasičům

přidává také starosta města Miroslav Jemelka.

ročeským sdružením obcí na
přípravě projektu k získání dotačního titulu na umístění monitorovacích zařízení na horní
toky, které by prostřednictvím
telefonního signálu upozornilo
na blížící se velkou vodu. S obcí

Lobendava se spolupracuje na
přípravě vzniku suchého poldru. Prozatím byli osloveni všichni majitelé pozemků a chystá
se zanesení poldru do územního
plánu obce jako veřejně prospěšná stavba.

Více fotografií
k oběma událostem
přinášíme na str. 7 a 8.

Voda opět komplikovala život ve městě
Když jsme si na konci roku
přáli shovívavost přírodních
živlů vůči našemu městu,
netušili jsme, že hned 14. ledna
se budeme opět potýkat s
povodní. V tento den dosáhla
voda v korytu Lučního potoka
kvůli vydatnému dešti a tajícímu sněhu až ke třetímu stupni
povodňové aktivity. Naštěstí
nedošlo k žádným velkým
škodám na majetku, zasaženy
byly většinou pouze zahrady,
ploty, louky. Větší škoda vznikla
pouze u mostku u čp. 18, který
voda posunula, odtrhnula ze
základů. Objekty se podařilo
zachránit díky včasné distribuci
speciálních dvojpytlů naplněných pískem. “Tyto pytle lidem
zůstanou, zdarma jim je zapůjčíme. Bereme to jako prevenci
před případnou další povodní,

aby lidé mohli sami v předstihu
reagovat na velkou vodu a dle
aktuální situace sami chránili
svůj majetek,” vysvětlil starosta
Miroslav Jemelka. Vydáno bylo
zhruba 300 pytlů a dalších 650 je
k dispozici. Již vydané naplněné
pytle je nutné udržovat pod
střechou, plachtou či je jinak
zakrýt, aby byla zajištěna jejich
delší životnost.
“Musím opět pochválit naše
hasiče, ale také pracovníky na
veřejně prospěšných pracích i
správy majetku, za super práci
během povodně a velký díky si
zaslouží také paní Krejzová,
která se po celou dobu starala o
občerstvení pro pracovníky,”
doplnil starosta.
V souvislosti s protipovodňovými opatřeními spolupracuje Dolní Poustevna se Seve-
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V únoru 2011 oslaví
své životní jubileum:
Primas Arnošt 50 let
Krauseová Hana 65 let
Honkeová Ulrika 70 let
Ing. Josef Mandík 70 let
Kreibich Willibald 76 let
Bláhová Jarmila 81 let
Ing. Pfeffer Vilém 81 let
Všem jubilantům přejeme
zdraví, pohodu a životní
optimismus do dalších let.

Narodili se:
Dominik Josef Eigl
Eva Fišerová
Navždy nás opustili:
Anežka Kittelová ned. 73 let
Schneiderová Angela 90 let
Jan Ledašil 63 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 chci upřímně poděkovat Městskému úřadu za
blahopřání a peněžní dárek k
mým narozeninám. Velice mě to
potěšilo.
Vybíral Gustav
Upřímně děkuji Městskému
úřadu za blahopřání a peněžní
dárek k mým narozeninám.
Motlová Brunhilda
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem za upřímné projevy
soustrasti a účast na posledním
rozloučení s mým manželem
Josefem Dvořákem.
Vlasta Dvořáková
Děkujeme všem občanům Dolní
Poustevny, kteří se rozhodli
přispět do sbírky Diakonie
Broumov a především Svazu
tělesně postižených, které se
skvěle zhostilo organizace
sbírky. Díky vám se podařilo
zajistit dostatek humanitárního
materiálu pro lidi v tíživých
životních situacích i pro chod
organizace, kde jsou tito lidé
zaměstnáváni.
Diakonie Broumov

SVOZ PYTLŮ
Sběrný dvůr
sobota v sudém týdnu
10-12 hodin:
12. a 26. února
Svoz pytlů na tříděný odpad
pondělí v sudém týdnu:
7. a 21. února
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Město chystá spuštění nového webu
Už během února chystá
poustevenská radnice spuštění
nových internetových stránek
města. Jejich nová verze bude
pružnější, a aktivnější. “Změní
se vzhled, stránky budou
obsažnější a hlavně aktuálnější
díky snadnější obslužnosti,”
vysvětlil starosta Miroslav Jemelka. Možnost prezentace zde
dostanou jak sportovní a kulturní spolky, tak firmy. Prostřednictvím kontaktního emailu budou mít možnost kdykoliv
zaslat aktuální informace, na-

bídku či další věci, které potřebují zveřejnit. Stejně tak bude
možné aktualizovat například
Kalendář akcí, zjistit si jaké
knihy právě nabízí městská
knihovna, přečíst si aktuální
vydání Poustevníka a další zajímavosti. Bude také zprovozněna možnost přeposílání všech
novinek, které se objeví na
webu, do emailových schránek
zájemců. Správcem stránek je
Ondřej Lampa, aktualizace zajišťuje Hana Kalubová.

Vážený pane starosto,
z pověření ministra dopravy odpovídám na Váš dopis týkající
se obnovy železničního spojení Dolní Poustevna-Sebnitz.
Velmi si vážím Vašeho zájmu o danou problematiku.
Zkvalitňování přeshraniční regionální železniční dopravy
považuje Ministerstvo dopravy za jeden z důležitých úkolů,
neboť propojování sousedních regionů na obou stranách
hranice bude velkým přínosem zejména pro dotčené regiony.
Díky velmi dobré spolupráci všech zainteresovaných subjektů
došlo na podzim roku 2009 k dokončení kompletní obnovy
české části v úseku z železniční stanice Dolní Poustevna až na
státní hranici České republiky a Spolkové republiky Německo.
Ministerstvo dopravy dlouhodobě usiluje o obnovení
železniční dopravy přes hranice ve Vašem regionu, a proto s
obavami sleduji poslední nepříznivý vývoj na německé straně.
Z tohoto důvodu při nejbližším mezinárodním jednání k
oslovení německé strany, aby přistoupila k obnově uvedeného
úseku a bylo tak dosaženo cílového stavu v podobě fungujícího
železničního spojení a efektivně vynaložených finančních
prostředků. Věřím, vážený pane starosto, že se nám společným
úsilím podaří dotáhnout celou záležitost do zdárného konce.
S pozdravem
Ing. Ivo Vykydal, náměstek ministra
Ministerstvo dopravy ČR

U zápisu se sešlo 25 budoucích školáků
Ve středu 19. ledna se v
budově prvního stupně základní školy sešli budoucí prvňáčkové s rodiči a učitelkami Mgr.
Věrou Třešňákovou a Mgr.
Anetou Diessnerovou. Konal se
zde totiž zápis do první třídy.
Budoucích žáků školy se tu sešlo
rovných pětadvacet. Dětem
tento den budou jistě připomínat i dárečky, které dostaly. Žáci
sedmé třídy pod vedením paní
učitelky Mgr. Zdeny Kramerové

a za pomoci Vladimíra Štindla
pro ně vyrobili krásné kalendáře
na nadcházející školní rok,
nechyběly ani omalovánky, ke
kterým firma paní Holcové
dodala sady barevných fixů, aby
si je děti mohly hned doma
vybarvit. Kolik žáků bude mít
nastávající první třída se zatím
přesně neví. Někteří rodiče totiž
zvažují, zda pro své děti
nepožádají o odklad školní
docházky.
ZŠ

Dolní Poustevna
v číslech roku 2010
K 1. lednu 2011 činil počet
obyvatel přihlášených k trvalému pobytu 1656 osob, ve složení
834 žen a 822 mužů. Ke stejnému
datu je ve městě přihlášeno 230
cizinců. Za rok 2010 se narodilo
20 občánků, z toho 9 děvčat a 11
chlapců, naopak zemřelo 18
našich spoluobčanů - 12 žen a 6
mužů. Do Dolní Poustevny se
přistěhovalo 40 občanů a 63 občanů se z Poustevny odstěhovalo. Proti stavu k 1. lednu 2010
došlo k poklesu o 24 občanů ČR
a 17 cizinců. V průběhu roku
2010 uzavřelo 12 párů našeho
města sňatek a naopak 6 párů se
rozvedlo.
H.L.

KRÁTCE
Protipovodňová komise
pracuje v tomto složení: starosta
(předseda), místostarosta,
předseda komise pro výstavbu,
předseda soc. a byt. komise, vedoucí správy majetku.
Radnice schválila odprodej
členských podílů k bytům v čp. 410413. Pokud současní uživatelé
neprojeví zájem, dojde v těchto
bytech k navýšení nájemného.
Termín odkoupení: do 6 měsíců po
obdržení nabídky.
Hospodářský výsledek z
obecních lesů za rok 2010 činí
zisk 1.398.862,-Kč
Město se 10. března 2011
připojí k mezinárodní kampani
"Vlajka pro Tibet”.
V letošním roce budou
opraveny mosty po srpnových
povodních: v Dolní Poustevně u
čp. 28 a 56, v Horní Poustevně u
čp. 128.
Už v průběhu února budou
zahájeny práce na vyměřování
tras budoucích vedení kanalizace,
předpokládané zahájení zemních
prací je připravováno již na březenduben 2011.
V prosinci 2010 došlo k
navýšení rozpočtu o tyto částky:
KúÚK - neinvestiční dotace na
opravu střechy SDH - 153.000,-.
KúÚK - finanční dar povodně
65.000,-. Kooperativa pojišťovna
- povodně - 73.135,-. ÚP Děčín dotace VPP 10.000,-. ČEZ, RWE,
SčVK - přeplatky záloh 514.170,-. Česká spoři-telna dividendy 244.800,-.
V lednu se na druhém stupni
základní školy uskutečnily besedy
pro žáky 6. až 9. třídy věnvané nebezpečí, které na děti číhá v podobě
drog. Přednášejícím byl odborník,
který se s následky drogových závislostí setkává denně, terapeut z centra pro léčbu drogových závislostí
Teen Chalenge ve Šluknově David
Ellmrich. Díky jeho bohatým zkušenostem beseda děti skutečně zaujala
a těší se na další pokračování.
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Představujeme vám dalšího nového zastupitele...
Posledním nováčkem v
městském zastupitelstvu je
Jaroslav Kolda. I jemu jsme
položili několik otázek.

Jaroslav Kolda, 42 let
Živnostník ve stavebnictví
Ženatý, 2 děti (17,19)
Můžete se našim čtenářům blíže
představit?
Narodil jsem se ve Varnsdorfu, ale jinak celý život žiji v
Dolní Poustevně, kde jsem si
postavil rodinný dům. Zde
vychovávám společně s manželkou Marií dva syny Martina a
Jardu. Mezi mé záliby patří
volejbal, tenis a turistika. Dále
mám rád zimní sporty lyžování
a hokej.
Když se řekne Dolní Poustevna,
co se vám vybaví?
Je to mé rodné město, které

mám rád. Žijí zde moji rodiče a
spousta mých kamarádů. Neplánuji toto město opustit, i
když tu život není úplně nejlehčí, ale i tak určitě je v mém
plánu strávit zde zbytek života.
Rád se procházím po zdejší
krajině, hlavně v údolí blízko
mého domu.
Můžete něco ze své profese
využít v komunální politice?
Již pracuji ve stavební komisi, kde se budu snažit využít své
zkušenosti v oboru stavebnictví
a také používat zdravý rozum.
Snažit se zbytečně neplýtvat
prostředky obce a maximálně je
využívat na projekty, které
městu něco přinesou, byť až v
budoucnosti třeba i dalším
generacím.
Jaké cíle si jako zastupitel
kladete do budoucna?
Chtěl bych, aby město pros-

perovalo a bylo zde více pracovních příležitostí. Dále se
snažit udržet mladé lidi, kteří
dnes houfně odchází za lepšími
podmínkami. Budovat zde lepší
kulturní a sportovní vyžití nejen
pro mladé, ale i pro starší

občany. Lépe využít krásné
přírody, která nás obklopuje.
Navázat cykloturistické stesky
na blízký Národní park České
Švýcarsko, ve kterém je stále co
obdivovat.
Děkuji za rozhovor.

Čeká nás sčítání lidu Přijďte na výstavu: Architektonické návrhy J. L. von Hildebrandta
Na jaře tohoto roku se v ČR
uskuteční sčítání lidu, domů a
bytů. Rozhodným okamžikem,
ke kterému se bude sčítat je
půlnoc z 25. na 26. března.
Poprvé v historii se z nařízení
Evropské komise sčítají obyvatelé ve všech zemích EU.
Sčítacími komisaři budou především pracovníci České pošty,
seznamy komisařů a vymezené
obvody budou zveřejněny v
průběhu března na úředních
deskách. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je
on-line nebo prostřednictvím
datových schránek.

PRONÁJEM / PRODEJ
Pronajmu byt 3+1 v Dolní Poustevně na adrese: Lobendavská
180 - (nad dětským doktorem).
Byt je vybaven kuchyňskou
linkou, sporákem se sklokeramickou deskou, lednicí a mrazákem, plovoucí podlaha, dlažba.
V poslední místnosti je koberec.
Je zavedeno plynové topení,
(kotel je v bytě pod uzamčením).
Pokud by byl zájem o menší byt,
je možno nabídnout k pronájmu
byt 2+1 a to tak, že zadní část
téhož bytu 3+1 by se uzamkla.
Jen pro vážné zájemce bez
dluhů. Tel: 775 378 962
Pronajmu/prodám byl v Dolní
Poustevně o velikosti 3+1 s
balkónem, nachází se v přízemí
panelákového domu, je v
osobním vlastnictví. Byt je po celkové rekonstrukci - nová koupelna, voda, odpady, elektroinstalace, kuchyňská linka. V
případě zájmu informace na tel.
č.: 412 397 176 nebo 603 526 542.

Dne 5. ledna se v Centru
setkávání uskutečnila českoněmecká vernisáž výstavy "Architektonických návrhů Johanna
Lucase von Hildebrandta" o
dosud neznámé podobě barokní
architektury Šluknovska.
Prostřednictvím dobových
plánů a velkoformátových fotografií, které nabídly archívy z
Vídně, nás výstava seznámila se
stavbami, které byly postaveny
v 1. polovině 18. století významným rakouským architektem J.
L. von Hildebrandtem a stavebním mistrem Johannem Georgem Aichbauerem z Prahy.
Výstavní projekt prezentuje
čtyři sakrální památky Šluknovska, kostel sv. J. Nepomuckého
ve St. Křečanech, kostel sv. Jiří v
Jiříkově, vstupní křídlo Lorety v
Rumburku a vlastní loretánskou
kapli Panny Marie. K vidění jsou
reprodukce dobových staveb-

ních plánů pražských a vídeňských archivů. Výstava se prezentovala již na několika místech
např. Neugersdorfu, v ambitu
Lorety v Rumburku, v sálu
senátu ČR, na Filozofické fakultě UJEP Ústí n/L. A nastálo bude
umístěna ve Starých Křečanech.
S architekturou 18. století nás
seznámila Mgr. Klára Mágrová,

která nám vyprávěla zajímavé
okolnosti vzniku nádherných
sakrálních staveb ve Šluknovském výběžku. Výstavu přišli do
Centra setkávání shlédnout i
žáci 8. a 9. třídy ZŠ, někteří z
nich překvapili dobrými znalostmi z architektury. Výstavu je
možné v „kostelíčku“ shlédnout
po celý únor.

Seminář se týkal hraniční kriminality

V Centru setkávání jsme 15.
ledna hostili seminář Technické
univerzity z Chemnitz a UJEP
Ústí n/Labem. Týkal se Hraniční kriminality na sasko-českých
hranicích a byl zaměřen na
české a německé studenty, kde
se podporuje rozšíření EU na
východ jako interdisciplinární
studie. Téma je ve středu zájmu
a proto se řeší a zpracovává na
místě, včetně přednášek a
terénního výzkumu v pohraniční oblasti. Semináře se zúčastnili doc. RNDr. Milan Jeřábek :
UJEP Ústí n/L, Marcus Hornung B.A., M.E.S.: Technische
Univerztät Chemnitz, Ilona
Scherm: Sächsisch-Tschechische
Hochschulinitiative, Ing. M. Jemelka: starosta.
Pokračování na str. 4

strana 4

Poustevník 2/2011

Seminář se týkal hraniční kriminality Divadelní Maryša bratří Mrštíků ve škole
Pokračování ze str. 3...
Na semináři studenti diskutovali s drážďanským policejním prezidentem Paulem Scholzem o situaci na hranicích,o
vymezení pravomocí německé
policie, vlivu médií, ptali se na
jeho zkušenosti na francouzsko švýcarsko - německých hranicích. Poté jim děčínský policejní
ředitel Mgr. Bc. Daniel Plechatý

vysvětlil, co vše spadá pod
kompetenci české policie a předměty pravomoci v přeshraniční
kriminalitě. Seminář měl zajímavé téma a studenti byli
zaujati diskuzí. Odcházeli plni
nových poznatků a informací.
Jsme velmi potěšeni, že si vybrali právě naše Centrum setkávání na uspořádání semináře na
tak závažné téma.
(LE)

Budoucí školáci zavítali do knihovny

Divadlo jednoho herce v Praze uvedlo ve čtvrtek 4. ledna v naší škole
představení divadelní hry Maryša bratrů Mrštíků. Herec René Josef
přiblížil dětem za pomocí jednoduchých rekvizit příběh vesnické
dívky Maryši, provdané proti své vůli za starého, surového vdovce
Vávru. Příběh, který i po letech neztratil nic na své působivosti a
aktuálnosti.
(ZŠ)

Základka má nové webovky - moc pěkné!
Základní škola Dolní Poustevna se zapojila do projektu
"Propojená škola", který v České republice realizuje firma Asista.
Součástí projektu, který se zaměřuje na efektivní využití výpočetní
techniky a IT technologií ve školách a umožňuje i takzvaný elearning, jsou i nové webové stránky. Stránky byly spuštěny 1. ledna
2011 a jejich adresa je:

"http://zsdpou.propojena-skola.cz"
Na nových stránkách školy najdete nejen více informací o projektu "Propojená škola", ale třeba také zjistíte jídelníček na aktuální
týden, aktuality ze školy, školky či družiny, lze si z nich stáhnout
nejrůznější formuláře, i se dozvědět něco z historie školy .

Na kukandu do knihovny se hned druhý den po zápisu do 1. třídy
vydali budoucí školáci. Seznámili se s tím, jak to v knihovně funguje a
co si budou moci půjčit, až budou umět číst. Děti byly nadšené každou
knížkou, kterou v knihovně viděly. Objevily knihy pohádkové, naučné i
knihy ze, kterých si s pomocí paní vychovatelky už nyní mohly číst. Jsou
to děti zvídavé a tak jistě nebudeme mít nouzi o nové čtenáře.

INZERCE
Domy - prodej
Velice pěkný dům po rekonstrukci. V domě jsou nové
rozvody vody, topení (ÚTplynové) a elektřiny. Dolní
Poustevna.
Cena 1750000 Kč- 739 384 904
Rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami 2+1, s
možností dobudování půdní
vestavby Šluknov.
Cena: 1300000 Kč- 739 384 904
Zděný celopodsklepený rodinný dům se dvěma byty, a
prodejnou se sklady Horní
Poustevna.
Cena: 999 000 Kč- 739 384 902
Dvougenerační RD s velkou

zahradou, garáží a stodolou,
České Švýcarsko.
Cena - 749 000 Kč- 739 384 902
Realizace stavby RD, 98 až
126 m2 Rybniště.
Cena: 1325000 Kč- 739 384 901
Nebytovky- prodej
Velký dům se dvěma byty o
velikosti 2+1, 3+1 a zavedeným místním obchůdkem
Mikulášovice.
Cena: 670 000 Kč- 739 384 901

Nabídka všech nemovitostí
na www.rkevropa.cz.
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Nové knihy v městské knihovně
Román pro ženy
Růže z Cherrybrooku - Tania Crosse
Mladá a krásná Rose Maddifordová žije sama se svým otcem,
správcem výrobny střelného prachu, v malebné a divoké krajině
Dartmooru. Nejšťastnější je v sedle svého koně a na budoucnost
manželky a matky, která by ji jinak už dávno čekala, nechce myslet.
Když ale dojde k tragédii a její otec zůstane upoután na lůžko, ocitá se
Rose a její rodina bez prostředků a bez střechy nad hlavou. Jediným
řešením se stává sňatek s bohatým pánem Chadwickem, jemuž Rose
učarovala. Přijde snad láska časem? Z Charlese se vyklube žárlivý a
majetnický muž, který si chce svou ženu uzurpovat výhradně pro
sebe. Rose otěhotní, a do jejího života vstoupí uprchlý trestanec,
pomůže mu, ale kam až Rose může ve své bezmocnosti až zajít?
Naučná kniha
Co by se stalo kdyby... - Jan Bauer
...Jana Husa neupálili v Kostnici, ...Jana Žižku oběsili v Českých
Budějovicích, ...Albrecht z Valdštejna se stal českým králem,
...Jaroslav Hašek dostal Nobelovu cenu? Jak by asi mohlo dopadnout
české království a jak by jinak mohli prožívat své každodenní
starosti, to vše se dozvíte v této knize, obdařené notnou dávkou štěstí
válečného, diplomatického i osobního.
Kniha pro začínající čtenáře
Já se nechtěl stěhovat! - Daniela Krolupperová
Malý Martin se s rodiči přestěhoval do velkého města a do druhé
třídy musí nastoupit v nové škole.Všechno je tu cizí, spolužáci se mu
posmívají, a tak je mu jasné, že udělat si nové kamarády, nebude jen
tak. To ale není nejhorší. Kvůli tomu, že je nováček, trochu nesmělý a
navíc z malého města, se brzy stává obětí šikany svého spolužáka,
který na svou stranu přetáhne i pár dalších. Dokáže se Martin této
nespravedlnosti postavit sám?
Za měsíc leden navštívilo knihovnu 106 čtenářů a půjčilo se 589 knih.

Českosaské Švýcarsko má další certifikované výrobky
Keramické modely podstávkových domů z Dolní Poustevny, autorská dekorovaná keramika ze Starých Křečan, varnsdorfský šlehačkový Dort tety
Alenky a borůvkový řez či
bylinkový likér a ovocná marmeláda ze saského Hohnsteinu –
to je stručný výčet nových
regionálních výrobků, které
získaly certifikát a právo užívat
logo Českosaské Švýcarsko
regionální produkt. Výše zmíněné výrobky (3 výrobci jsou z
Českého a 1 ze Saského Švýcarska) se tak připojily k dalším
jedenácti v červnu certifikovaným regionálním producentům.
Přeshraniční region Českosaské Švýcarsko je zapojen do
celorepublikové sítě oblastí s
regionální značkou již od června
tohoto roku. Certifikace je
určena zpravidla pro řemeslné
nebo umělecké výrobky, potraviny nebo zemědělské a přírod-

10.

ní produkty. Žádost o udělení
certifikace pro výrobek si mohl
podat jakýkoliv výrobce, ale aby
získal certifikát, musel splňovat
několik podmínek/kritérií jako
například výrobek musí být
vyrobený v regionu (to platí i
pro sídlo výrobce), musí být
kvalitní, ekologicky nezávadný
a dále se hodnotily i další
jedinečné vlastnosti výrobku
jako například tradice, ruční
výroba, spojitost s regionem či
potenciál stát se aktraktivním
turistickým suvenýrem a podobně. Většinu regionálních výrobků z tohoto regionu lze již nyní
zakoupit buď přímo u výrobců,
nebo v informačních střediscích
Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě a v letní sezóně i v Jetřichovicích či v Dolní
Chřibské.
Dana Štefáčková
České Švýcarsko, o.p.s.

SPORTOVNÍ
KARNEVAL

Agenda starobních a invalidních
důchodů v Rumburku zůstane
Do Děčína se přesouvá jen nemocenské pojištění a OSVČ
Od 1.ledna dochází na rumburské pobočce Okresní správy
sociálního zabezpečení (OSSZ)
ke změnám v poskytování agend. Do Děčína se přesouvají
agendy nemocenského pojištění
osob samostatně výdělečné
činných (OSVČ). Agendy starobních a invalidních důchodů a
lékařská posudková služba budou však v Rumburku vyřizovány i nadále, a tak důchodci ze
Šluknovského výběžku nebudou muset kvůli tomu do
Děčína dojíždět. Služby klientům těchto dvou agend poskytují každé pondělí a středu dvě
až tři odborné pracovnice z
Děčína. Lékařskou posudkovou
službu zajišťují na rumburské
pobočce zaměstnanci referátu

LPS Děčín. Zrušení dvou klientských služeb ospravedlňuje
vedení OSSZ v Děčíně tím, že
všechny úkony v agendách
nemocenského pojištění a OSVČ
lze v dnešní době provádět
elektronicky nebo poštovním
stykem, bez nutnosti osobní
návštěvy úřadu. Ti klienti, kteří
potřebují doručit doklady pro
agendu nemocenského pojištění
a osob samostatně výdělečně
činných v papírové podobě,
mohou využít od nového roku
sběrnou schránku umístněnou v
čekárně rumburského pracoviště OSSZ Děčín v domě č.979 v
Tyršově ulici. Její obsah je
odvážen do Děčína každé
pondělí a středu.

OSSZ Děčín, Ruská 61/33,405 02 Děčín
tel.: 412 505 111, fax: 412 505 299
č. ú.nemocenské pojištění OSVČ 1011-7927431/0710
č. ú.nemocenské pojištění OSVČ 11017-7927431/0710
č. ú.pro zaměstnavatele 21012-7927431/0710
e-podatelna:
ID datové schránky: rcxac59
úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.
OSSZ Děčín – Pracoviště Rumburk, Tyršova 979, 408 01 Rumburk
tel.: 412 333 224
úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 15.30 hod.

19. ÚNORA 2011
NÁRODNÍ DŮM DOLNÍ POUSTEVNA
OD 20 HOD
BOHATÁ TOMBOLA
LOSOVÁNÍ O HLAVNÍ CENY
VE 20.20 HOD. PŘEKVAPENÍ
HRAJE SKUPINA K BEND (Šluknov)
Velké stoly na sále v předprodeji
na poště u p. Kramerové.
vstup 100,- Kč

masky 30,-Kč
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KINO NÁRODNÍ
DŮM D. POUSTEVNA

25. února od 19:30 h

OBČANSKÝ
PRŮKAZ
Nejbližší akce ve městě
od 2. do 28. 2. 2011

VÝSTAVA
Radek Fridrich:
Černá paměť krajiny
Centrum setkávání
4. 2. od 15:30 h
Krtečkův karneval
v býv. tur. ubytovně
5. 2.
Lyžarské závody
HC Kanci
19. 2. od 20:00 h
Fotbalový maškarní ples
v Národním domě
20. 2. od 14:00 h
Dětský maškarní ples
v Národním domě
23. 2. od 19:00 h
Projekce dokumentárního
filmu sl. Ivanny Benešové
v Národním domě
25. 2. od 19:30 h
Občanský průkaz
v Národním domě

Tísňové linky
112
tísňová linka
150
hasiči
155
záchranka
158
policie
www.dolnipoustevna.cz

Silvestrovské bruslení dětí i exhibiční přátelské utkání
Na Silvestra dne 31.12.2010
bylo uspořádáno mimořádné
bruslení dětí a mládeže, spojené
se shlédnutím exhibičního
přátelského utkání v ledním
hokeji mezi Dolní Poustevnou a
Sebnitz. Mnozí prvně v životě
zažili atmosféru utkání se vším
všudy.
HC Kanci Dolní Poustevna –
Eishirsche Sebnitz 7:4 (4:1, 2:0,
1:3).
Hosté se představili jako velmi houževnatý tým s rychlými
bruslaři. Domácím velmi dobře
zachytal L. Śvitorka a mužstvo i
když nehrálo v nejsilnější sestavě, hrálo velmi dobře a dařilo
se i střelecky.
Branky za domácí: Hošek 3,
Velčev 1, Gall 1, Jírovský 1.
Rozhodčí: Hambálek, Tobolka.
Mgr. Petr Vomáčka
předseda sportovní komise

Dobrodržství na bruslích
V pátek 21. ledna jsme s žáky
naší základní školy v rámci
sportovního kroužku navštívili
zimní stadion v Rumburku. Děti
si bruslení užily, pro některé to
byla nová zkušenost a jiní nás
ohromovali svými dovednostmi. Všichni jsme se vrátili domů
spokojeni a především v pořádku.
AD

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

Pozor přemístění prodejny stavebnin!
Prodejna stavebnin byla přemístěna do bývalého objektu
ŘEDITELSTVÍ CENTROFLORU, sklad stále zůstává v objektu
bývalé kotelny. V nové prodejně je sortiment rozšířen o:
- spojovací materiál
- barvy, laky (strojové míchání barev a omítek)
- elektomateriál
- vodoinstalační materiál
- ochranné a úklidové prostředky
Přijďte nás navštívit, rádi Vás uvidíme.

Městské divadlo Varnsdorf
Čtvrtek 10. 2. od 19.00 hod. ve velkém sále
Zdeněk Jirotka, František Zborník:

REDAKČNÍ RADA
Čtvrtek 21. února 2011
ve 14.00 h kanceláři starosty.
Redakční uzávěrka dalšího
vydání je:

pátek 25. února.

SATURNIN
Příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dědečka, doktora Vlacha,
slečny Barbory, tety Kateřiny a Milouše vrací diváky do dob plných
nostalgie a úsměvného nadhledu, kdy gentlemani oblečení do
tenisových obleků řešili své problémy ve sněhobílých rukavicích... V
inscenaci Divadla A. Dvořáka Příbram hrají Martin Písařík j.h.,
Radka Filásková, Vladimír Senič, Pavel Nový j.h. a další.
Vstupné: 180, 170, 150 Kč (Skupina "A" i volně)

Foto: ZŠ

ZUBNÍ POHOTOVOST
5. - 6. 2. 2011
MUDr. Lisachenko Vl.
J. Š. Baara 26, Děčín IV
412 507 588
12. - 13. 2. 2011
MUDr. Jůdová Jana Riegrova
773/72, Děčín II
412 523 410
19. - 20. 2. 2011
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín
412 507 588
26. - 27. 2. 2011
MUDr. Sýkorová Zdena
U Plovárny 1190/14, Děčín I
412 502 210
5. - 6. 3. 2011
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, děčín VI
737 501 440
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Speciální fotografická příloha
povodně + zničená zastávka + požár bývalé spořitelny

Povodeň 14. ledna 2011
Zatopená zahrada u čp. 120 (Šulcovi).

Zatopené zahrady mezi čp. 14 a čp. 137.

Zvýšená hladina potoka před lékárnou.

Zvýšená hladina potoka před firmou OK Šorm.

Soutok Lučního a Vilémovského potoka u Státní hranice s Německem.

Na zastávce je škoda za 25 tisíc korun
V sobotu 16. ledna 2011 v ranních hodinách byla způsobena Městu
Dolní Poustevna škoda na majetku v hodnotě cca 25.000 Kč. Jednalo
se o zničení autobusové zastávky v Karlíně, kterou způsobil řidič M.
K. z Vilémova se svým vozidlem VW Golf. Celou událost šetří
Dopravní policie z Rumburka jako přestupek, Město pak bude
požadovat po pachateli dopravní nehody náhradu škody.

Foto: Vilém Madunický
Objevili jste i vy v Poustevně
nebo jejím okolí nepořádek,
černou skládku, poškozený
obecní majetek? Obraťte se na
správu majetku města:
tel.: 412 397 203
e-mail: sm@dolnipoustevna.cz
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Foto: Vilém Madunický

Požár bývalé spořitelny 23. ledna 2011

1. ledna 1910

Prosinec 2010.

Minutu po minutě fotoaparátem V. Madunického...

14 minut po půlnoci (hoří levá část budovy).

Smutný pohled na budovu po požáru druhý den ráno.

20 minut po půlnoci - pohled od autobusové zastávky.

23 minut po půlnoci.

24 minut po půlnoci
- žebřík s hasiči již na místě.

36 minut po půlnoci.

40 minut po půlnoci- pohled od mostku, oheň
již zasáhl celou plochu střechy budovy.

42 minut po půlnoci - pohled od lékárny.

46 minut po půlnoci - pohled od řeznictví.

Druhý den.

ÚTRŽKY ZE STARÝCH KRONIK O BUDOVĚ čp. 71 V DOLNÍ POUSTEVNĚ
Peněžní a úvěrové obchody v D. Poustevně řídil do 31. 12. 1909 registrovaný spolek založený v roce 1874 pod názvem ,,SPOLEK PRO ŠETŘENÍ A
POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH,, Koncem roku 1908 došlo družstvo k závěru pro lepší rozvoj peněžnictví zřídit obecní spořitelnu. Díky velkému porozumění a
obětavosti fabrikanta C. Wenzela Strobacha, byl v sobotu 8. května 1909 položen základní kámen ke stavbě budovy spořitelny čp. 71. Pro spořitelnu bylo získáno krásné místo uprostřed obce. Budova byla postavena během ne-uvěřitelných 8 měsíců na bažinatém podloží. Slavnostně byla otevřena dne 1. 1. 1910 a tato
velkolepá stavba se stala ozdobou obce prakticky až do dnešního dne. Svému účelu úspěšné sloužila od prvopočátku, což dokazují vklady z 3,3 mil Kč až na 156
mil Kč. ke konci roku 1918. Budova postupem let měnila majitele i různá využití. Např. v padesátých letech sloužila jako kulturní dům, v šedesátých byla majetkem Domovní správy, v sedmdesátých a osmdesátých si ji současní obyvatelé pamatují jako obchodní dům Jednoty. Po listopadové revoluci připadl objekt obci
D. Poustevna, která jej prodala fyzické osobě panu Bulvovi a ten ho bohužel prodal další osobě. Dědicové posledního majitele se o budovu posledních 12 let
nestarali, budova postupně chátrala a byla nezabezpečena. (Ze Starých zápisů bylo vyhledáno, že v roce 1957 v objektu bydlel pan Strobach, Bulva a Moucha)
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. února 2011.

