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Vydáte se i vy 34. Severní stopou?
15. května 2010. Tak
to je datum konání dalšího v pořadí již 34. ročníku tradičního turistického pochodu Severní stopou. Jako vždy jej pořádá
Klub českých turistů
Dolní poustevna společně s Městem Dolní Poustevna. Startuje se od
turistické chaty za hřištěm v Dolní Poustevně
od 8 do 11 hodin. Startovné je symbolické - děti
15,- Kč, dospělí 25,- Kč.
Trasu lze zvolit od 3 do
30 kilometrů, přičemž
dvě z nich vedou přes
Německo. Nejdelší 20
km pěší trasa projde kolem starověkého rýžoviště zlata nedaleko lobendavského lomu. Na výběr bude i z několika cyklotras. Cílem je výletiště

Čtverec v D. Poustevně.
Turistickou atrakcí
letošní STOPY bude nově opravený poustevenský kostelík - Centrum
setkávání. Protínají ho
všechny trasy. Další zajímavostí bude návštěva
poustevenského kostela
sv. Archanděla Michaela.
Poprvé v historii pochodu tak mohou účastníci
pochodu navštívit poustevenský kostel. Na kontrolách obdrží účastníci
zajímavá razítka (vtipné
barevné kontrolní etikety). Na krátkých trasách
(5 km a 8 km) budou pro
děti připraveny soutěže
o bonbóny.
Každý účastník obdrží barevný pamětní list a
suvenýr z keramiky. Odměněni budou též 3

nejmladší a 3 nejstarší
účastníci. Zajištěn je prodej občerstvení a turistických zajímavostí. Mimo
jiné bude také možnost
zakoupit si brožuru - Historie 30 let Severní stopy.
Celý den bude hrát country kapela Srdíčko.
Loňská účast byla
1253 účastníků a 90 pořadatelů. Nejvyšší účast
byla v roce 2006 (30. ročník) s 1917 účastníky a
100 pořadateli.
Podrobnější informace o trasách naleznete v
propozicích Severní stopy 2010, ale jsou také ke
stažení na www.severnistopou.cz. Informace
obdržíte též přes e-mail:
leksa@centroflor.cz,
nebo na telefonu:
412 315 903, 602 126 390.

Město se dohodlo s komerční bankou na tom, že v
průběhu května nainstaluje v pokladně MěÚ
platební terminál. Lidé tak budou moci realizovat
platby vůči městu platebními kartami.

Radnice: Proč dělat z obce smetiště, když je tolik jiných možností?!
Opět jsme nuceni důrazně požádat všechny
neukázněné občany, aby neodkládali nepotřebné věci ze svých domácností na různá místa v
obci. K takovému účelu slouží nádoby na
tříděný odpad nebo zelené pytle, v případě
objemnějších věcí, které se nedají vytřídit, pak
sběrný dvůr. Ten je otevřen každou sudou
sobotu od 10 do 12 hodin. Místní občané mohou
odevzdat 1m3 odpadu zdarma a tudíž není
nutné odhazovat odpad po obci. Domovní
odpad patří do popelnice!
V průběhu minulého týdne jsme objevili
několik nepovolených černých skládek
pneumatik, vysloužilých spotřebičů a objemného odpadu, včetně odpadu z domácností a to
v Dolní i Horní Poustevně. Několika místními
občany jsme byli upozorněni i na osobu, která
odkládá po obci pytle s domovním odpadem ať
již k nádobám na SKO či ke kontejnerům na
tříděný odpad.
Město Dolní Poustevně výše zmíněné
skládky na své náklady odstranilo. Ovšem v
případě, že se opět některá taková skládka
objeví, bude vše zdokumentováno a předáno
PČR k prošetření. To se týká samozřejmě i onoho
zmíněného občana, který odkládá svůj odpad k
cizím popelnicím. V minulosti již bylo několik
pachatelů vypátráno a potrestáno. (odp. hosp.)

Budeme si chránit krásu?
Procházky okolím našeho města jsou krásné, zvláště
v této jarní době, kdy se příroda probouzí k novému
životu. Je hned lépe po dlouhé zimě, zvláště té letošní,
kdy sníh ležel téměř tři a půl měsíce po celé krajině. Při
vší té kráse, která nyní kolem nás pučí, ale nejsem sto
pochopit ten hrozný nepořádek kolem každé lavičky,
nebo skalky v lese, kde se schází omladina a snad i
dospělí. To je opravdu vizitka! Co všechno se válí po
jejich návštěvě lavičky, to snad nelze ani vypsat. Je
pravdou, že po takových návštěvách asi nikdo netouží...
Nezvaní hosté dělají nejen nepořádek, ale mnohdy i
pořádný rámus.
Zajímalo by mě, co mají tito mladí za myšlenky,
když jejich zábavou je řvát, dělat nepořádek a vyhazovat
odpad kolem sebe a druhý den, jak prasátka se opět v
tom nepořádku znova scházet a „bavit“ se. Co z Vás
roste? Jen zase další ignoranti vůči svým kamarádům a
i obyvatelům našeho městečka. Mám dojem, že by se to
mělo změnit a to co nejrychleji, aby se o našem krásném
městečku nemluvilo, máte tam pěkně opravený bývalý
evangelický kostelík, ale to co leží na ulicích a hlavně na
lesních cestách a kolem laviček, to Vám dobrou vizitku
nedělá. Snažme se to hlavně těm mladým vysvětlit, že
odpadky patří do koše (a tím určitě není příroda) a když
tak je zapotřebí, jej třeba i roztřídit a nechat dále
odvézt. Jinak opravdu nevím, zda nemáme mezi sebou
nějaký nový druh živočicha…
Hezký den Vám přeje Antonín Tobiška
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Centrum setkávání má za sebou první svatbu

V květnu 2010 oslaví
své životní jubileum
Šolcová Vladimíra 50 let
Veselý Roman 50 let
Hofmanová Ludm. 50 let
Richter Walter 55 let
Ing. Leksa Jaroslav 55 let
Richter Theodor 75 let
Hadvigová Helga 76 let
Kroj Jaroslav 78 let
Jenšíková Věra 78 let
Vrabcová Marie 84 let
Hoffmannová Mar. 85 let
Bednář Jan 89 let
Schneiderová Ang. 90 let

Narodili se
Kondáš Marek
Kondášová Blanka
Velčevová Vanesa Sofie
Všem jubilantům přejeme
zdraví, pohodu a životní
optimismus do dalších let.

Navždy nás opustili:
F. Starý nedož. 61 let
Pražáková W. nedož. 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 za návštěvu a dárek k
narozeninám od Městského
úřadu.
Pjetaš Beno
Děkuji Městskému úřadu za
blahopřání a dárek k mému
životnímu jubileu.
Kolda Jiří
Děkuji zaměstnancům Městského úřadu v Dolní Poustevně a všem za projevená
přání a dary, které jsem od
všech obdržela u příležitosti
mých narozenin v měsíci březnu 2010.
Alžběta Váňová
Členům místního Sboru
dobrovolných hasičů za odbornou a rychlou pomoc, nejen při
požárech,ale i při „drobnostech“,jako jsou např.
zabouchnuté dveře, kdy není
možnost se do bytu dostat.
Nastává jaro a tím i brzy
nastane rojení mnoha druhů
hmyzu, jako např. mravenců,
vos a sršňů, od kterých na
zavolání pomohou také vždy
naši kluci od hasičů. Děkujeme
za to, že v době svého volna a
dobrovolně takto pomáhají
všem, co pomoc potřebují.
Proto mnohdy, když se zdá, že
dlouho nejedou, tak je zapotřebí, že je třeba nějaký čas k
tomu, aby se sešli, převlékli a
přijeli. Proto děkujeme našim
hochům, že pokračují v tradici,
pro kterou tyto Sbory
dobrovolných hasičů byly před
mnohdy i 100 lety zakládány.
A. Tobiška

Historicky první svatba se v Centru setkávání konala 17. dubna 2010. Toto krásné místo si
pro stvrzení svého svazku vybrali novomanželé Kernovi. Přejeme jim hodně štěstí na jejich
nové cestě životem.
Foto: L. Englerová

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dvou dnech, v pátek
28. května 2010 od 14,00 hodin do 22,00
hodin a v soboru 29. května 2010 od 8,00
hodin do 14,00 hodin. Volebním okrskem č. 1
pro občany v Dolní Poustevně bude zasedací
místnost Městského úřadu v Dolní
Poustevně, pro voliče Horní Poustevny,
Karlína, Markety a Nové Vísky bude volební
okrsek č. 2 v kulečníkové místnosti
restaurace u Fišarů v Horní Poustevně.
Voličem je státní občan České republiky,
který je zapsán v seznamu voličů a alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Volič
může požádat o vydání voličského průkazu
a to písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče, doručeným
nejpozději do 21. května 2010 obecnímu
úřadu, nebo osobně do okamžiku uzavření
stálého seznamu voličů do 26. května 2010.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do
výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve
dnech voleb do Poslanecké sněmovny v
jakémkoliv volebním okrsku na území
České republiky a v jakémkoliv zvláštním
volebním okrsku v zahraničí. Volič, který se
dostavil do volební místnosti s voličským
průkazem je povinen po prokázání totožnosti tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi. Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže okrskové volební komisi

svou totožnost a státní občanství platným
občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství potřebnými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost a to
pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro kterou byla okrsková volební
komise zřízena.
Své požadavky na takovýto způsob
hlasování může volič uplatnit na telefonním
čísle 412397221, 412397151 a 412397136. V
takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou,
hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu
pro volby do Poslanecké sněmovny.
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké
sněmovny jsou vytištěny samostatně pro
každou stranu, politické hnutí a koalici. Na
každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. Hlasovací lístky budou
dodány voličům nejpozději 3 dny před
konáním voleb tj. do 25. května 2010.Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Hana Lencová

Z bloku policie: Muž byl zadržen celkem třikrát
Celkem třikrát v období od 7.3.2010
do 22.3.2010 byl policisty OOP Velký
Šenov zadržen na místě činu, na základě poznatků občanů a při plánovaných
vlastních kontrolách venkovních prostorů rekreačních objektů v Dolní Poustevně, muž s trvalým pobytem v našem
městě. Jednotlivé případy byly zpracovávány v souladu s trestním zákoníkem
a řádem, kdy po zadržení pachatele a
sdělení podezření ze spáchaných přečinu krádeže, porušování domovní svobody či poškozování cizí věci došlo k
propuštění pachatele ze zadržení. Teprve po třetím zadržení dne 22.3.2010 státní zástupce akceptoval návrh policejního orgánu zdejšího oddělení na zpracování věci v tzv. zjednodušeném řízení.
Dne 24.3.2010 byl pachatel eskortován
před soudce Okresního soudu v Děčíně,
který mu vyměřil trest za spáchání výše
uvedených přečinů v délce 6 měsíců
nepodmíněně a od soudu byl převezen

policejní eskortou do výkonu trestu.
Jak již jsem výše uvedl, policisté se
musí řídit platnými zákony, kdy o umístění pachatele do výkonu trestu odnětí
svobody rozhoduje soud nebo v případě zadržení státní zástupce. V případech takové trestné činnosti nejsou
zákonné důvody pro ,,zavření,, pachatele hned po prvním zadržení, kdy reagujeme na četné názory občanů, proč
policie hned dotyčného nezavřela.
Policisty jsou, v souvislosti s teď již
odsouzeným pachatelem, vyšetřovány
i další předchozí obdobné případy o kterých jsme Vás informovali v minulých
vydáních. Jsou získávány důkazní materiály, které umožní zahájit trestní stíhání i v těchto případech.
Je na místě ocenit spolupráci s občany našeho města vedoucí k zadržení
pachatele na místech činu s výše uvedeným výsledkem trestního řízení.
nprap. Kuchař.

Krátce z města
Město podává žádost o
dotaci na Ministerstvo
místního rozvoje a opravu a rekonstrukci sociálního zařízení šaten a
sprch ve sportovní hale.
Zároveň požádalo prostřednictvím Fondu malých projektů o finanční
podporu dalšího ročníku
tradičního mezinárodního loutkového festivalu.
Zastupitelé města schválili příspěvek pro KČT ve
výši 20 tisíc korun na 34.
ročník pochodu Severní
stopou a také za 15 tisíc
korun nakoupili dva stánky
o velikosti 4x8 m, které
budou uloženy u KČT, ale
bude je využívat i město na
svých kulturně společenských akcích.
Radnice poslala do Domova důchodců v Lipové příspěvek 3000 Kč na
dvě naše spoluobčanky.
Tělovýchovný oddíl tenisu získal z městské kasy
15 tisíc korun na nákup 6
tun nové antuky.
Kalkulace tepla na rok
2010 je 542,80 Kč za 1 GJ.
Radnice nechala zpracovat přehled místních komunikací, kterých se v letošním roce dotknou opravy. Je nutno podotknout, že
půjde opravdu pouze o
opravy, nebudou se realizovat celé povrchy. Ty budou
pak součástí rekonstrukce
kanalizace.
Zprovoznění železničního přejezdu se podle
německé strany neuskuteční dříve jak v průběhu
roku 2011. Na propojení
stanic mají němci připraveno 2,2 mil. Eur.
Za měsíc duben se může
Dolní Poustevna pochlubit
3. nejnižší nezaměstnaností ve Šluknovském výběžku.
Radnice připravuje obecně závaznou vyhlášku o stanovení veřejně
přístupných míst, na kterých bude zakázáno provozování výherních hracích automatů
Zástupci města již fyzicky přebrali do pronájmu
budovu nádraží. Některé
prostory jsou zaplněné
odpadem. Dle odhadů bude
nutné vyvézt cca 30 kontejnerů nepořádku. Odvoz
přislíbila SŽDC. Stav budovy je podle starosty uspokojivý a postupně se začne hledat využití objektu.
Radnice proto ráda přivítá
náměty občanů.
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Centrum setkávání má za sebou kulturně bohatý měsíc
Výtvarná soutěž
"Co se mi líbí v Dolní Poustevně". Tak právě to
bylo tématem výtvarné soutěže, která 24. března
dospěla do svého konce a v Centru setkávání došlo k
vystavení nejpovedenějších dílek. Soutěž byla určena
žákům I. a II. stupně základní školy a uspořádalo ji
Město Dolní Poustevna ve spolupráci se základní
školou. Obrázky pečlivě vybírala Kulturně školská
komise ve složení p. Jirmanová, p. Jarolímová a p.
Englerová. Výherní balíčky předával starosta
Miroslav Jemelka, ředitelka školy Olga Diesnerová a
Lucie Englerová. V balíčku byly barevné fixy,
skládanka o Dolní Poustevně, čokoláda a pečeť města.
Obrázky jsou vystaveny v Centru setkávání ve věži do
odvolání.
Na I. stupni ZŠ balíčky dostali:
1. tř. Zuzka Pavlovská, 2. tř. Martin Kuchař
3. tř. Zuzka Bednářová, Mirka Kopecká
5. tř. Tran The Dat, Jana Pham
Na II. stupni ZŠ:
6. tř. Honza Simandl
7. tř. K. Uhmannová, L. Švecová, D. Koubek
8. tř. Lída Berkiová, 9. tř. Daniela Bauerová

Na fotografiích můžete vidět pana starostu Miroslava Jemelku při předávání cen.
Nahoře: 1. tř. Zuzka Pavlovská, která krásně nakreslila nově zrekonstovaný kostelík.
Dole 8. tř. Lída Berkiová, která zachytila cestu k nádraží.
Foto: Lucie Engleová

Divadelní představení Charleova teta

Divadelní představení Kocour Modroočko

V sobotu 10. dubna se v “CS” od 19 hodin konalo 1.
divadelní představení. Kostelíček “hostil” Charleyovu tetu rumburského souboru Hraničář. Představení navštívilo 57 platících diváků, všichni odcházeli
spokojení a dobře naladěni. Divadelní soubor využil
při hře celý prostor kostela nejen sálu, takže nám
někteří herci odcházeli hlavním vchodem a vcházeli
opět na scénu vchodem zadním.
Foto: L. Englerová

Další divadelní představení na sebe nenechalo dlouho čekat a tak se o pár dní
později (19. dubna) v Centru setkávání sešli další herci. Tentokrát šlo o divadlo
Špilberk, které přijelo udělat radost dětem představením "Kocour Modroočko".
Pohádku shlédlo 120 dětí z Mateřské škloly, Školy G. Pelechové a I. stupeň ZŠ 1., 2.
a 3. třída. Dětem se pohádka moc líbila a herci byli spokojení za to, jak se děti zapojily do příběhu.
Foto: L. Englerová

Velikonoční výstava
V pondělí 29. dubna byla zahájena velikonoční
výstava 1. jarním koncertem, dětským sborem "Berušky". Pod vedením p. Koldanové a p. Křičenského. Děti
nám zazpívaly mnoho jarních písní, zatancovaly a
zahrály na improvizované hudební nástroje. Poté je
vystřídali muzikanti na kytary, zobcové a příčné
flétny. Pod vedením p. Fišerové nám přišel zahrát
dívčí hudební soubor "Červený jantar". Dívky nám
předvedly nejznámější písně a znělky z pohádek.
Příjemně stráveným odpolednem nás slovem provázel p. Sadovský a M. Kusendová. Na koncert se
přišlo podívat přes 90 posluchačů. Velikonoční
výstavu si přišlo prohlédnout přes 170 návštěvníků.
Foto: L Englerová

Velikonoční výstava výrobků žáků I. a II. stupně ZŠ, školy G. Pelechové a Mateřské školy.
Foto: L. Englerová
V
Ý
Z
V
A

Máte-li zájem o zasílání pozvánek na veškeré kulturní akce konané
nejen v Dolní Poustevně, zaregistrujte se na email adrese
kultura@dolnipoustevna.cz. Budete-li mít zájem navštívit Centrum
setkávání i mimo otevírací dobu, zatelefonujte na tel. číslo 777153056.

V
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A
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V centru města vyrostl nový strom!

Stromečku zelený
v lese jsi zrozený.
O tebe se
postaráme,
na ozdobu tě
sem dáme.

Už 30 let na celém světě lidé slaví významný svátek
Den Země. Sází stromy, čistí potoky, uklízí přírodu.
Ani my ve školní družině jsme nechtěli zůstat pozadu.
Ve čtvrtek 22. dubna 2010 vybaveni lopatkami a
kyblíky jsme se vypravili do parčíku na náměstí. Tam
už na nás čekali zaměstnanci MěÚ. Za jejich vydatné
pomoci jsme zasadili smrček - budoucí vánoční strom
Dolní Poustevny. Slavnostní fanfárou a básničkou
jsme stromku popřáli dlouhá léta a rychlý růst
nejenom my, ale také ředitelka ZŠ Mgr. O. Diessnerová
a starosta města Ing. M. Jemelka.
Děkujeme Městskému úřadu a těšíme se, že bude
náš smrček zdobit Poustevnu ještě až budou děti z
družiny dospělí.
Děti a vychovatelky ŠD

Vánoce nám
rozsvítíš
a bratříčky své
zachráníš.
Na stráži tu budeš
stát,
bude tě mít
každý rád.

Za Česílkem se vydalo na padesát dětí

Třikrát zajímavě ze Škol Gabriely Pelechové

V sobotu 17.4. jsme ve spolupráci s rybáři a svazem
invalidů uspořádaly již 13. ročník dubnového pochodu. Počasí se vydařilo a tak se sešlo na startu u mateřské školy přes padesát dětí a pěkná řádka rodičů. Děti
si zasoutěžily na stanovištích rozmístěných po trase i v
cíli u rybářské chaty. Při nich si osvěžily různé
přírodopisné znalosti a dovednosti. Rybářům děkujeme za skvělé zázemí, na ohni opečené párky chutnaly
výborně! Děti tak strávily krásné dopoledne na čerstvém vzduchu, plné pohybu a hodnotných zážitků.
Učitelky MŠ

Sluníčkový den
Nadační fond Rozum a Cit pořádal pod patronací paní Nadi Konvalinkové 31.
března 2010 již tradiční celorepublikovou sbírku na podporu opuštěných dětí a
pěstounských rodin.
Do projektu jsme se letos poprvé zapojili i my. Díky našim nejstarším žákům a
ochotě poustevenských občanů přispět dobré věci bylo prodáno 36 magnetických
sluníček s výtěžkem 1100 Kč. Vybraná částka už je na účtu nadačního fondu.
Pro informaci ještě uvádíme, k čemu jsou peníze využívány: podpora
volnočasových aktivit dětí, projekt „Vychováváme dítě s handicapem“ zakoupení
zdravotnických, rehabilitačních a výukových pomůcek pro zdravotně postižené
děti, příspěvky na osobního asistenta, příspěvky na respitní péči, projekt Pomáháme
ke vzdělávání, projekt Pomáháme ke zdraví finanční příspěvky na očkování proti
žloutence, encefalitidě, rakovině děložního čípku atd. Dále Nadační fond Rozum a
Cit přispívá na vybavení dětských pokojů, rekonstrukce bezbariérových prostor,
rekonstrukce a přístavby obydlí, vybavení domácností, výpomoc pro sociálně slabší
rodiny, společné akce pro děti vyrůstající v náhradních rodinách, odborné služby a
výtvarné dílny Občanskému sdružení Rozum a Cit, šíření myšlenky náhradní
rodinné péče, osvětu.

Květuščina zahrádka

Blíží se zápis do mateřské školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA
PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM
STANOVUJE
podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
13. května 2010 od 12.00 do 16.00 hodin
Zápis bude probíhat v budově mateřské školy. Do MŠ
se přijímají zpravidla děti od 3 do 6 let podle kritérií
stanovených ředitelkou školy. S sebou: rodný list
dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,
vyplněnou žádost. Žádost o přijetí si lze v mateřské
škole předem vyzvednout nebo stáhnout na
www.zsdpou.cz. Pokud se zákonný zástupce nemůže z
vážných důvodů dostavit v den zápisu, je nutné
domluvit si náhradní termín - i telefonicky: 412 397 227.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zaměstnancům Městského úřadu, zastupitelům města a přátelům za přání a dárky, které jsem od
nich obdržela u příležitosti mého odchodu do důchodu.
Anna Kapustová

31. března. 2010 jsme si všichni z plna hrdla zakřičeli: “Hurá, zítra začíná
velikonoční volno!” U nás ve škole G. Pelechové jsme si ho však ještě o malý kousek
posunuli. 26. března proběhla ve školách a knihovnách další noc s panem
Andersenem. V naší škole jsme tento datum, z různých důvodů, odložili na 31.
března. A věřte, ani trochu to nevadilo.
Obtěžkáni spacáky, dekami, karimatkami, polštářky a dalšími užitečnými
předměty pro přespání, jsme se večer sešli v budově školy. Dobrou náladu jsme
samozřejmě nezapomněli. Hlavní postavou naší školní noci byl český spisovatel,
který se narodil v Praze, ale své mládí prožil v Lešanech v Posázaví. Vystudoval
gymnázium v Praze, poté se neúspěšně pokoušel vystudovat filozofii a pedagogiku
na Karlově univerzitě. Byl zaměstnán v Městské knihovně v Praze a později na
ministerstvu informací. V roce 1946 se stal spisovatelem z povolání. Měl dvě děti.
Výrazně se podílel na založení dětského časopisu Mateřídouška. A hlavně pro nás,
psal i pro děti. Mezi nejznámější díla patří Špalíček pohádek. Jak jste již všichni
uhodli, tím spisovatelem byl František Hrubín, jehož sté výročí narození si letos
připomínáme.
Ke čtení jsme si vybrali méně známý příběh - Pohádka o Květušce. Ve zkratce:
Květuška je dítě, které se narodilo z růžového a bílého květu, v zahrádce uprostřed
lesa. V sedmém roce života ale vtrhla ke Květušce do chaloupky baba Zimice,
Květuška jí musela sloužit, samotné jí byla zima. Nemohla s tím ale nic udělat. Baba
Zimice se jednou rozzlobila a zavedla Květušku do lesa , kde ji nechala. Zvířátka se
pak o Květušku starala. Baba Zimice však zničila i Květuščin dům a zahradu.
Pomohli vítr, který posbíral na zahrádce semena a zanesl je ke Květušce, déšť je zalil
a slunce rozpučelo. Květiny vyrostly, jejich smích a zpěv Zimici zabil. A divte se.
Před naší školou vyrostla kouzelná zahrádka, která potřebovala naší pomoc. Všichni
jsme si nejprve představili Květušku a vdechli jsme jí podobu loutky z papírového
sáčku. A všechny děti mají velmi bujnou fantazii. Naše Květuška měla např. modré
vlasy, motýlky ve vlasech apod. Květušce v boji s babou Zimicí pomáhala různá
zvířátka. Na chodbě školy např. létali ptáčci. Dalo to práci je všechny spočítat. A co
teprve, když jsme navštívili zvířátka v nočním lese. Svíčky blikaly a strach některým
svazoval nohy. Přesto jsme to všichni zvládli. Mezitím nám baba Zimice rozházela
po zahrádce odpadky. Byl to pro nás snadný úkol, odpadky sesbírat a vytřídit.
Zahrádka zůstala pěkně čistá. Chvíli před půlnocí všem, co ještě nespali, vítr
přifoukal nová semínka. Timča, Míša, Edita, Jana a Vojta je rukou zkušenou
zahradnickou zaseli do květináčů s hlínou. Nyní jen všichni čekají, až vyrostou. A až
přijde opravdové jaro a baba Zimice nás opustí, tak všechny kytičky nasázíme na
záhonek před školou.
...pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4...
V pohádce Květuška zmizela i se zahrádkou. Nám zůstala Květuška loutka a
zahrádka se spoustou kvítí. Také nám zůstala radost z nové knihy, ze společného
mimoškolního setkání, ze spaní na tvrdém koberci a z toho, že začíná jaro. 1. dubna
jsme si všichni z plna hrdla zakřičeli hurá, začíná velikonoční volno. Já mám radost,
že se noc s Andersenem povedla, že si jí případně za rok všichni zopakujeme.
(jh)

Noc s fyziky
Ani větší žáci nepřišli zkrátka. Na ně čekala tajemná noc 9. dubna. Když jsme
začali skládat rozstříhaný obrázek, nikdo z dětí ještě netušil, že se na něm objeví
pevnost ležící u západního pobřeží Francie, která se začala stavět v roce 1801 na
ochranu pobřeží před případnými nájezdy cizích námořních sil. Ano, pevnost
Boyard, v kterou se ten večer proměnila i naše škola. Týmy označené červenou,
zelenou a žlutou barvou se usilovně snažily získat co nejvíce klíčů, které je dovedou k
pokladu (stejně jako soutěžící z francouzské dobrodružné televizní soutěže Klíče od
pevnosti Boyard). A protože to byla noc s fyziky, objevily se tu úkoly s jednoduchými
pokusy a fyzikálními jevy. Mezi ty těžší určitě patřilo seřazení pěti kamenů podle
vzrůstající hmotnosti naštěstí v každé skupině byl někdo, kdo už se učil o páce, takže
družstvo z nabízených klacků a provázků sestavilo rovnoramennou váhu a pak už
záleželo jen na šikovnosti a trpělivosti při porovnávání kamenů. Vyráběly se potrubí
pro přenos vody, lovily se klíče z „moře“. Objevil se tu i úkol z mechaniky plynů
(hurá - byly nafukovací balónky!). Ani nácvik házení bumerangem se neobešel bez
chvilky geometrie a manuální zručnosti při jejich výrobě. Pro menší účastníky byl
jistě nejzábavnější úkol, když je ostatní vozili na prkénku, které se pohybovalo díky
podkládání PET láhvemi. Získání posledního z klíčů se odehrálo za tmy venku
blikáním baterek podle znaků morseovky si členové družstev postupně předávali
důležitou zprávu. Jen tři až čtyři z dalších nabízených úkolů využila jednotlivá
družstva pro hledání slov vedoucích k objevení tajemné indicie. A blížilo se
vyvrcholení. Získané klíče převedené na čas určily, jak dlouho mají soutěžící možnost
běhat pro poklad. I když je nečekaly žádné zlaťáky, boj o PET víčka vzali všichni
úplně vážně a do poslední vteřiny se každý snažil donést pro své družstvo co nejvíce.
Pokud někdo teď čeká oznámení výsledné barvy družstva, bohužel... Bylo to
velmi těsné a vítězem se tak stali všichni zvítězili jsme nad nudou, nad pohodlností
sedět třeba celý večer před televizí a nechat se jen pasivně bavit. Procvičili jsme si
mozkové závity, protáhli si těla a užili si spoustu radosti, legrace a společných chvil s
kamarády a o tom tento večer měl být.

Nové knihy v městské knihovně
Levandulové ráno - Jude Deveraux
Jocelyn Mintonová osiřela v pouhých pěti letech. Po
smrti matky se její otec znovu oženil, ona jen obtížně
hledala spřízněnou duši. Tu našla až v Edilean
Harcourtové. Přestože byla o šedesát let starší, staly se
nerozlučnými přítelkyněmi. Když Edi odešla z tohoto
světa, zanechala své přítelkyni všechen svůj
pozemský majetek včetně domu z osmnáctého století.
A také dopis, v němž naznačuje existenci starého
tajemství a budoucí lásky. Jocelyn se vydává vstříc
svému osudu do města Edilean ve Virginii, kde
odhaluje tajemství sahající až do válečných let týkající
se nejen slečny Edi, ale i jí samotné.
Smutek sluší Bárbínám - Klára Škorpilová
Šestnáctiletou Jindru si zamilujete, jakmile řekne první větu. Je chytrá, vtipná, neutápí se v marných holčičích snech a umí trefně komentovat život. Myslíte, že
takové holky se všichni kluci bojí? Máte pravdu.
Spolužáci ze střední radši flirtují s děvčaty, které
vypadají jak z titulní strany Cosmogirl! Na velkou
lásku nevěří a příběhům z dívčích knížek se vysmívá,
které čte její atraktivní sestra Jitka. Jindra potká svou
první lásku ve chvíli, kdy to nejméně čeká. Vlastně by
to mohlo skončit happy endem, kdyby to nebyl kluk
její sestry.
Svetr k Vánocům - Glenn Becil
Když bylo Eddiemu dvanáct let, chtěl k Vánocům
jedinou věc: jízdní kolo. A to i přesto, že se po smrti
jeho otce a prodeji pekárny život zbytku rodiny zhoršil. Dostal však svetr. "Pitomý, doma pletený, ošklivý
svetr", který zmuchlal a odhodil do kouta svého
pokoje. Hluboce poznamenán zjištěním, že děti
nedostanou vždy to, co si přejí, a příliš mladý na to,
aby věděl, že nejvzácnější poklady už má, zahájil
onoho rána temnou a bolestivou cestu k mužství:
musel na ní zápasit sám se sebou, svojí vírou a rodinou. Záhadný soused mu pomůže najít cestu zpět a
pochopit skutečný význam prostého daru, který mu
matka upletla s láskou v srdci.

INZERCE

Prodám družstevní byt
3+1 v Dolní Poustevně.
Bytovka u letadla.
Tel.: 777 166 899.

Projekt Dva hlasy pokračuje
30. 5. 2010 od 17:00 hodin
“Die wilden Weiber“ (Divoké ženské) a Radim Šoch
v hale vlakového nádraží - Bahnhof Sebnitz. Hudební
skupina „Die wilden Weiber“ to opět rozjedou.
Rozpustilé průpovídky kombinované zvuky starých i
nových hudebních nástrojů nám předvedou hudbu od
renesance až po hudbu budoucnosti. Dámy nás oslní
nejen hudbou, ale též svým šarmem. Pražská magie
prezentovaná Radimem Šochem přinese údiv a
překvapení mezi diváky. Nechte se okouzlit jeho
schopnostmi a zručností.

Nejbližší akce v Dolní Poustevně
28. 4. od 18 hod.
Zdraví jako vstupenka do života
- přednáška v Centru setkávání
30. 4. od 20hod.
Pálení čarodějnic
- za Cent. setkávání pod lesem + malé překvapení
3. - 8. 5.
Ukliďme svět a Dětství bez úrazu
- pořádá KŠK, MS Jezevec, MS Skřivánčí vrch, MS Vlčí
prameny, SDH D.P.
6. 5.
Soutěžní odpoledne v přírodě - Baby club Krteček
10. 5. od 15hod.
Den matek - vystoupení dětí z mateřské školy
15. 5.
34. ročník pochodu "Severní stopou"
18. 5. od 18 hod.
Kdo hledá najde
- představení pro celou rodinu
- v Centru setkávání
21. 5. od 19:30 hod.
Sherlock Holmes - promítání filmu v Nár. domě
22. 5.
Turnaj ve smíšených čtyřhrách - Tenisový oddíl
29. 5.
13. ročník Memoriálu R. Novotného - SHD + město
Jarní závod na 75 terčů - MS Jezevec
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21. 5. od 19:30 h
Sherlock Holmes
KINO DUKLA
ŠLUKNOV
4. 5. v 18:30
Legie
české titulky
6. 5. v 18:30
Pevné pouto
české titulky
12. 5. v 18:30
Ženy v pokušení
14. 5. v 16:00
Dešťová víla
18. 5. v 18:30
Fame - cesta
za slávou
české titulky
19. 5. v 18:30
Avatar
20. 5. v 10:00
Křesadlo
pásmo pohádek
20. 5. v 16:00
Arthur a
Maltazardova
pomsta
25. 5. v 18:30
Muži, co zírají
na kozy
české titulky
26. 5. v 18:30
Prokletý ostrov
české titulky
28. 5. v 16:00
Alenka v říši divů
Svoz zelených pytlů:
sudé pondělí
3. 5., 17. 5.,
31. 5. 2010
Sběrný dvůr a
zpětný odběr:
22. 5. 2010 (zároveň
svoz nebezpečného
odpadu!)

REDAKČNÍ RADA
Pondělí 17. května 2010
v 15.00 hodin kanceláři
starosty.
Redakční uzávěrka dalšího
vydání je:

pátek 21. května.

Poustevník 5/2010

Začala nová fotbalová sezóna
Poslední víkend v
březnu nám začala nová
sezóna, respektive měla
začít. Z důvodu nepříznivého počasí družstvo
dospělých první dvě kola
jarní části soutěže dohrává v náhradních termínech. Máme za sebou
první tři utkání a zatím s
výbornými výsledky. V
dohrávce 14. kola jsme
porazili Šluknov B 4:3, v
16. kole jsme přivezli
vítězství z Dolních Habartic 4:0 a v 17. kole jsme
doma vyhráli nad Horním Podlužím 3:0. Nyní
nás čekají silnější soupeři
z čela tabulky a věřme, že
se pod vedením Martina
Píši naši kluci poperou o
nejlepší příčku. Do kádru
se nám vrátili dorostenci
a tím se nám vyřešila situace s nedostatkem hráčů.
Určitě mezi zkušenější
hráče zapadnou a budou
mít zájem o co nejlepší
umístění. Do uzávěrky
tohoto čísla patří A mužstvu krásné druhé místo.
Také naši žáci patří k těm
lepším a objevují se na
čele tabulky. Starší žáci
jsou na prvním místě a

mladší na druhém. Doufáme, že se poperou s
nepříznivou situací, která vznikla odchodem tří
nejlepších žáků a pokusí
se zůstat v čele tabulek. V
současné době trénují
obě kategorie dohromady a i trenéři působí u
obou celků společně. U
mladších žáků je to Vladimír Soukup a Michal
Soldátek a u starších po
odchodu bratrů Gláserových pomáhá Antonín
Hromádko.
Velké poděkování
patří zastupitelům města, kteří svou vstřícností
při rozhodování o financích pro klub, umožnili
fungování všech tří kategorií. Přes velké škrty v
rozpočtu se nám daří soutěže zachovat a dohrát.
Přijďte se i vy podívat na
fotbal a podpořit naše
týmy. I vy rodiče, máte
šikovné kluky, tak je podpořte na mistrovských
utkáních. Naše kantýna
je připravena vám zpříjemnit fandění dobrým
pivem a pochoutkami z
grilu.
AK

Hokejoví Kanci zakončili sezónu
HC Kanci zakončili sezónu 16. dubna
soubojem s HC Baileys. Z Tachova si
odvezli cenné vítězství 8:6. Předposlední zápas se hrál 26. 3 v Rumburku
proti soupeři Sebnitzer Eishirsche z
Německa a Kanci také tento duel
dovedli do vítězného konce, když zvítězili 4:3.

SOUTĚŽ !!! SOUTĚŽ !!! SOUTĚŽ

MOUDROST HLEDEJ
V KNIHÁCH
Šifry pro měsíc květen:
1) Rumburk 750 let, str. 15, sedmý řádek
shora, sedmé slovo zleva
2) Zimní olympijské hry, str. 7, pravý
sloupek, 29. řádek shora, druhé slovo
zleva
3) Jindřich VIII., str. 145, třetí řádek
zespodu, deváté slovo zprava
Hodně štěstí při pátrání!

SOUTĚŽ !!! SOUTĚŽ !!! SOUTĚŽ

mužstvo A

Jak se ničí malé vesnické kluby
Na vesnicích a malých městech je mnohdy málo
možností, kde děti tráví svůj volný čas. Skoro všude se ale
najde plácek na fotbal. Kluci vezmou balón a o zábavu je
postaráno. V lepším případě je na tom vesnice nebo městečko lépe, pak se povede i to, že jsou děti organizované a pod
dohledem trenérů. Fotbalistů je dost, přihlásí se soutěže a
kluby se rvou o přední příčky. Ti lepší hráči se dostanou
dokonce i na okresní výběry, kde slaví menší, či větší
úspěchy, ale hlavně se ukazují trenérům jiných mužstev,
někdy i vyšších soutěží. Kámen úrazu je ovšem v tom, když
se povedou takový žáčci tři v jednom mužstvu. To je pak o
ně velký zájem, začne se vyjednávat o hostováních a přestupech. Kluby se předhánějí v nabídkách a slibech. Rodič je
rád, že má doma potencionální hvězdu, tak kývne na
některou z nabídek a ani klub nemá zájem bránit nadějím.
Začínají jednání mezi kluby navzájem, mezi mateřským
klubem a rodiči, mezi novým klubem a rodiči. V lepším
případě jednají všichni společně. A tady se dostáváme k jádru věci, proč vlastně o něčem takovém píšeme. I v našem
klubu došlo k vyjednávání. Sešlo se vedení fotbalového klubu Dolní Poustevna s rodiči a se zástupcem klubu Řezuz
Děčín panem Šoltysem, který projevil zájem o tři hráče. To
vše se odehrávalo v rozehrané podzimní části soutěže.
Jednání ztížil fakt, že zmiňovaní hráči nastupovali v zápasech ve dvou kategoriích a to v mladších žácích 1+7 a starších žácích. Jejich odchodem hrozilo zrušení startu jedné,
možná i druhé kategorie žáků v polovině soutěže. Vznikla
tedy písemná dohoda o přestupu zmíněných žáků do klubu
Řezuz Děčín s tím, že budou se svolením mateřského klubu
trénovat a hrát přípravná utkání v Řezuz Děčín a odehrají
také první jarní mistrovské utkání za tento klub. V písemné
dohodě také stojí, že k 5. dubnu 2010 klub Řezuz Děčín
umožní hostování těchto hráčů v FK Dolní Poustevna z důvodu dohrání přihlášených soutěží. S tímto byli seznámeni i
rodiče. Nevíme, jaké dohody jsou mezi rodiči a FK Řezuz
Děčín, potažmo s panem Šoltysem, ale k hostování
zmíněných žáků nedošlo. Jaké je tedy ponaučení? Podepsaná dohoda ani podepsané přestupní lístky nejsou zárukou
slibovaného. A nejsme daleko od rčení „když ptáčka lapají,
pěkně mu zpívají“ a nakonec „Skutek utekl“. Vedení klubu
FK Dolní Poustevna teď pouze bude doufat, že obě soutěže
dohraje. Hrozí nám to, že ti zbývající kluci budou znechucení úrovní fotbalu a radši si půjdou zahrát na plácek
zmiňovaný v úvodu.
Výbor FK Dolní Poustevna

Posilovna ve sportovní hale otevřena!
Ve sportovní hale nyní můžete posilovat v
moderně zařízeném fitness centru, které je
přizpůsobené jak pro trénink začátečníků, tak
pokročilých kulturistů, mužů i žen.
Radou a odbornou konzultací vám pomůže
trenér C druhé třídy Zdenek Bašta.
Bližší informace na mobilu: 602335299
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