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I přes nepřízeň počasí byla letošní STOPA úspěšná
Téměř jedenáct stovek účastníků, devět desítek pořadatelů a
déšť. Tak takový byl 34. ročník
mezinárodního turistického
pochodu Severní stopou v režii
Klubu českých turistů a Města
Dolní Poustevna. I přes nepřízeň počasí si ale tento tradiční
pochod, který letos nabízel několik tras o délce od 3 do 20 kilometrů, nenechalo v sobotu 15. května ujít mnoho příznivců turistiky. „Úspěšnost pochodu závisí
vždy na počasí. O víkendu
týden před Stopou bylo nádherně. Pak se počasí zkazilo, pršelo
a bylo chladno. S nepříznivým
počasím jsme počítali, a proto
jsme se snažili maximálně
zabezpečit start a cíl pochodu,“
uvedl hlavní organizátor Ing.
Jaroslav Leksa. Již v pátek byla
postavena většina stánků včetně
dvou velkých hangárů v cíli na
Čtverci. V sobotu časně ráno pak
byl postaven i zbytek stánků a
velkých slunečníků. Bylo sice
zataženo, chladno, občas jen
drobně mrholilo, ale nakonec
dopadlo vše relativně dobře.
Start začal v osm hodin v areálu turistické chaty za hřištěm.
„Jako první se již tradičně prezentovali turisté z Německa.
Mnoho turistů přijelo posíleným
vlakem v půl deváté, další pak
historickým motoráčkem před
desátou hodinou. Poustevňáci
přicházeli průběžně až do konce
startu v jedenáct hodin,“ rekapituloval Leksa.
Nabídka tras od 3 km až do
20 km letos nevedla přes
Německo. Všichni turisté navštívili nově zrekonstruovaný poustevenský kostelík
Centrum
setkávání. Pro město Dolní Poustevnu má toto nové kulturní středisko velký význam. Kostelík
byl letošním symbolem propozic pochodu, námětem suvenýru i diplomu.
„Letos si mohli účastníci prohlédnout také poustevenský kostel sv. Archanděla Michaela.

Bylo to poprvé v historii Stopy,“
doplnil organizátor.
Trasa 5 km zabočila u vodojemu v Horní Poustevně a vedla
pod železničním viaduktem již
přímo do cíle na Čtverec.
Trasa 8 km odbočila u Zeleného stromu okolo Karlínského
rybníku na Čtverec. Delší trasy
15 km a 20 km vedly přes Novou
Vísku, okolo Kozí farmy (možnost občerstvení), dále po státní
hranici přes vrchol Roubený na
starou silnici Drážďanku. Patnáctikilometrová trasa zde odbočila na Lobendavu. Nejdelší
20km trasa zavedla účastníky ke
středověkému rýžovišti zlata s
návratem kolem lobendavského
lomu, po Drážďance, přes
Lobendavu, Markétu a Karlín na
Čtverec. Cyklotrasy 10 km, 20
km, 30 km zavedly cyklisty
téměř na všechna kontrolní
místa. 30km cyklotrasa se vracela do cíle přes Lipovou.
Na kontrolách obdrželi
účastníci zajímavá razítka (barevné kontrolní etikety) a na krátkých trasách byly pro děti již tra-

dičně připraveny soutěže o bonbóny.
V cíli pochodu na Čtverci
bylo opět velmi rušno! Účastníci
obdrželi barevný pamětní list a
keramický suvenýr. Zvláštní
odměnu obdrželi 3 nejmladší a 3
nejstarší účastníci - nejmladší
účastníci tašku s dárky pro
kojence a nejstarší účastníci tradiční keramický hrnek se suvenýrem letošní Stopy. K občerstvení byly připraveny párky z
udírny, čepované pivo a limo,
sladkosti, aj. Hudební produkci
zajistila již tradičně country skupina Srdíčko z Ústí nad Labem.
Účastníci si mohli zakoupit
almanach „Historie turistického
pochodu Severní stopou 30 let“,
pohledy, turistické suvenýry a
výrobky z keramické dílny.
Ze Severní stopy mohli
účastníci odcestovat opět historickým motoráčkem. „Jsem přesvědčen, že zařazení jízdy historického vláčku mělo nesporně
kladný přínos pro dostupnost a
úspěšnost našeho pochodu. Na
závěr bych chtěl touto cestou

velmi poděkovat všem letošním
účastníků, kteří se na Severní
stopu vypravili i přesto, že počasí nebylo vůbec ideální. Pochvalu za dobře zorganizovanou a
zabezpečenou akci si zaslouží
také všichni pořadatelé, Městský úřad v Dolní Poustevně a
všechny spolupracující organizace - základní škola, myslivci,
hasiči, farní úřad a v neposlední
řadě také sponzoři,“ doplnil Ing.
Leksa, předseda KČT Dolní
Poustevna.
Informace a fotky z letošního
a minulých ročníků SEVERNÍ
STOPY naleznete na www.severnistopou.cz.

STATISTIKA
Letošní účast:
1069 účastníků a 90 pořad.
Nejvyšší účast:
rok 2006 - 1917 účastníků
Druhá nejvyšší účast:
rok 2008 - 1805 účastníků
Více informací a fotografií
najdete na straně 6.
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Město má nové kontejnery na tříděný papír a plast

V červnu 2010 oslaví
své životní jubileum
Janoušek Zdeněk 55 let
Patlejch Petr 55 let
Müller František 55 let
Votavová Dagmar 78 let
Pojer Milouš 87 let
Černá Hedvika 88 let
Všem jubilantům přejeme
zdraví, pohodu a životní
optimismus do dalších let.

Navždy nás opustila:
Beránková Eva 69 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.
Theodor Richter
Děkuji Městskému úřadu za
návštěvu a dárek k mému životnímu jubileu.
Patlejch Milan
Touto cestou bych chtěla poděkovat za dar a projevené blahopřání k mým 85. narozeninám.
Isolda Kuchařová

INZERCE
Prodám starší plynový sporák zachovalý - funkční.
Cena 1500 Kč. Tel. 737 946 903
Koupím do sbírky fotbalové
odznaky naše i cizí, především
staré. Staré odznaky spolků
velocipedistů a lyžařů, odznaky
olympijské, ev. jiné, zajímavé. I
sbírku. Platí stále.
Tel.: 603226219

Jak si jistě již mnozí z vás všimli, v naší obci se v měsíci květnu 2010 objevili nové kontejnery na plast a papír. Tyto nádoby nám dodal Ekokom a.s. ve
spolupráci s firmou Pro Eko Varnsdorf a slouží pouze pro tříděný odpad z
domácností. Nikoli pro velké množství podnikatelského odpadu či snad na
odpad domovní. Žádáme občany, aby byli odpovědní a odpad před vhozením do kontejneru řádně roztřídili. Občas se totiž stává, že se mezi plasty
objeví papír, mezi sklem plast, či jiný nevhodný odpad, což velice komplikuje další proces zpracování.
Foto: V. Madunický. Text: odp. hosp.

OZNÁMENÍ
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolní Poustevna
po dohodě se zřizovatelem oznamuje následující provoz
příspěvkové organizace v době hlavních prázdnin:
Mateřská škola bude uzavřena
od 19. července do 20. srpna.
Provoz MŠ bude obnoven v pondělí 23. srpna.
Školní družina i školní jídelna budou po celou dobu
hlavních prázdnin uzavřeny.
Žáci zahájí nový školní rok 2010/2011 ve středu 1. září.
Tento den je již pro přihlášené žáky zajištěna školní družina
i oběd ve školní jídelně. Přihlášky mohou rodiče učinit v tzv.
přípravném týdnu od 25. srpna do 31. srpna 2009.
Na školní rok 2010/2011 je stanovena tato úplata:
ve školní družině 40,- Kč (zůstává beze změny)
v mateřské škole 210,- Kč (tj. o 30,- Kč více).
Mgr. Olga Diessnerová

OZNÁMENÍ
Žádáme občany, kteří dosud
neuhradili na Městském úřadě
D.P. poplatek za psa či poplatek
za pronájem pozemku, aby tak
neprodleně učinili.
Povodí Ohře, státní podnik,
oznamuje zahájení udržovacích
prací na opevnění koryta
Lučního potoka v Horní Poustevně. Bude provedena celková
oprava pravobřežního zdiva z
kamene na sucho v úseku 29
metrů a oprava levobřežní zdi
kamenem na MC v délce 27
metrů. Pro rekonstrukce bude
použita žula.
V dubnu navštívilo knihovnu
101 čtenářů, půjčilo se 503 knih a
přihlásilo se 25 nových čtenářů.

Ukliďme svět... V úterý 12. 5. 2010 se pustilo 25 dětí a 10 dospělých do uklízení našeho města v rámci akce Clean up the world. Do sbírání pohozených
odpadků se pustily děti z mysliveckého kroužku pod vedením pánů Tomků a
uklidily kolem hřiště a nádraží. Hasiči s dětmi z hasičského kroužku vyčistily
potok a my ostatní jsme se vydaly na Hamr, kde jsme také našly několik pytlů
nepořádku. Poté jsme se všichni sešli na zahradě mateřské školy, kde jsme si za
odměnu nejen opekli párky, ale v rámci prevence dětských úrazů si také zopakovali pravidla pobytu venku a možná nebezpečí a ochranu před nimi. O tom,
že odpadky patří do popelnic, odpadkových košů víme, tak doufáme, že ti co to
ještě neví se k nám příští rok připojí.
KŠK, SDH, MS Skřivánčí vrch

Krátce z města
Zastupitelé schválili na svém
posledním zasedání rozdělení
výtěžku z výherních hracích
automatu za rok 2009. Částka ve
výši 116.657,- Kč bude rozdělena
na dvě poloviny, z nichž první
dostane škola a druhá půjde na
veřejnou zeleň.
Zároveň schválili podpis návrhu smlouvy s Fondem životního prostředí na akci revitalizace Karlínského rybník, kde se počítá se spoluúčastí města ve výši 10%.
Schváleno bylo i podání
žádosti o dotaci na dovybavení
dětských hřišť u ZŠ 1. Stupně,
mateřské školy a hřiště u sportovní haly. V plánu je jejich zvětšení a dovybavení zařízením, o
které si organizace řekly.
Zastupitelstvo města schválilo
také zadání projektové dokumentace
na nový svozový dvůr v rámci
územního plánu. Měl by vzniknout
u nádraží na místě stávající staré
skládky. Při plánování se počítá i s
možností rozšířit sběrný dvůr o
likvidaci bioodpadu.
Tenisté dolnopoustevenské
tělovýchovné jednoty získali od
města 4000,- na nový bojler.
Na hudební vzdělání dolnopoustevenských dětí v rumburské
„lidušce“ přispěla radnice 10330,korun.
Knihovna v Dolní Poustevně
by se letos měla rozrůst o knihy
za 45 tisíc korun.
Na opravy místních komunikací letos z městské pokladny padne
80.795,- Kč.
Hasiči se dočkají opravy střechy požární zbrojnice. Bude
financována z dotace z Programu obnovy venkova, kterou
vyhlásil Krajský úřad Ústeckého
kraje. Radnice již schválila přijetí
dotace.
Radnice připravuje žádost o
dotaci na umístění fotovoltaických
panelů na střechu mateřské školy a
škol v Dolní Poustevně. Podařilo se
najít dotační titul, který umožňuje
splácení úvěru na spoluúčast města
z úspor, které z provozu panelů
vzniknou.
Zastupitelé schválili obecně
závaznou vyhlášku 1/2010 o stanovení míst k provozování
výherních hracích přístrojů na
území města Dolní Poustevna.
Pokud projde následně schválením kompetentních orgánů,
bude již brzy k nahlédnutí na
radnici.
Zastupitelstvo města schválilo
podání žádosti na odkoupení budovy nádraží do vlastnictví města. Jak
jsme vás již informovali, prozatím
je objekt pouze v pronájmu. Pro získání dotačních peněz je potřeba, aby
město budovu vlastnilo a mohlo
následně realizovat plány na případné úpravy či využití.
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Den matek jsme oslavili v kostelíčku
V pondělí 11. května 2010
jsme pozvaly hlavně maminky,
ale přišly i babičky, dědečkové a
tatínkové, do Centra setkávání,
abychom společně oslavily Den
maminek. Předvedly jsme
pásmo pohádek, tanečků, básniček a písniček, kterým jsme chtěly maminkám říci, jak je máme
rády. Podpořit a podívat se na

naše představení přišel i pan starosta, který nás moc pochválil.
Nakonec jsme maminkám předaly vlastnoručně vyrobené přáníčko a malý dárek.
I přes počáteční trému jsme
představení zvládly a už se těšíme a připravuje závěrečnou slavnost, tentokrát zvířátkovou.
Děti a učitelky MŠ

Čarodějnický rej si děti užily! Vařila se polévka, přeskakoval oheň i se házelo koštětem
V pátek 30. dubna 2010 se naše mateřská škola proměnila dopoledne na čarodějnickou. Holčičky převlečené za čarodějnice a kluci za
čaroděje si užili ve školce i na zahradě spoustu legrace a zábavy. Vyzkoušely si házení koštětem, slalom na koštěti, přeskakování ohníčku,
vybírání žížalek hůlkami, poznávání podle hmatu v kouzelných pytlících, třídění hrachu. Poté se všichni aktivně zapojily do přípravy
čarodějnické polévky, loupaly, čistily, krájely zeleninu. Za pomoci kouzelné formule se nám polévka moc povedla a děti si na ní stejně tak i na
koláčích pochutnaly.
Učitelky MŠ

Školní družina na Přírodovědné stezce 2010 v Krásné Lípě uspěla!
Bylo to neuvěřitelné!! Na soutěž nás pozval přírodovědný
oddíl Netopýři z Jablonce nad
Nisou pouhý měsíc před jejím
konáním. Přípravy byly hektické a úmorné. Museli jsme zvládnout probrat několik oblastí
nižší rostliny, houby, stromy a
keře, dřeviny, poznávání list.
dřevin podle pupenů na zimních větévkách, obratlovce, bezobratlé, turistické značky, mapové značky, tábornické dovednosti (tábornické ohně, uzle,odhad vzdálenosti..), první pomoc,
geologii, ekologii, práci s mapou
a buzolou. A tak jsme denně
vázali dračí smyčku, škotový
uzel a další ze základní „šestky“,
určovali rozdíly mezi Smrkem

ztepilým, Jedlí bělokorou a
ostatními jehličnany. Také
poznávali Sasanku hajní, Pcháč
oset a jiné luční kvítí. Naučili
jsme se jak vypadá Babočka paví
oko, admirál, Okáč zední a
mnoho dalších motýlů. Rozeznávali jsme podle pupenů
Jasan ztepilý, Lípu srdčitou a
ještě několik místních dřevin,
určovali světové strany. Bylo
toho prostě dost! V sobotu 1.5.
2010 jsme vyrazili vlakem do
Krásné Lípy s tím, že se zúčastníme, což je nejdůležitější a zřejmě obsadíme koncová místa.
Soutěžit přijelo 40 dětí z Jablonecka, Dubí u Teplic a my z
Dolní Poustevny. Byli jsme rozděleni do dvojic ve čtyřech kate-

goriích nejmladší, mladší, starší, junioři. Dopoledne nás čekala
tříkilometrová trasa se spoustou
stanovišť a písemný test se 100
otázkami. Odpoledne, zatímco
rozhodčí vyhodnocovali soutěž,
jsme si vyráběli svíčky z voskových plátů a pak navštívili Dům
Českého Švýcarska s nádhernou
interaktivní expozicí. Konečně
nadešlo vyhlášení výsledků!!
…A byli jsme v šoku! Přijelo nás
deset a osm si domů odveze
diplom!!
Důkladná příprava se opravdu vyplatila, přijeli jsme jako outsideři a odjížděli jako favorité v
duchu hesla Veni, vidi, vici!

Pálení čarodějnic u kostelíku se opět setkalo se
super návštěvností. Podle
starosty dorazilo na místo
cca 250 dětí. Nechyběla
hudba, oheň, buřtíky. Překvapením byl malý ohňostroj a pouštění lampionů
přání.

Věra Madunická, ŠD
Kategorie nejmladší:
1. místo
L. Bednářová (3. tř.)
M. Moravcová (3.tř.)
Kategorie mladší:
1. místo
P. Brýla (5.tř.)
M. Tomek (3.tř.)
2. místo
V. Šafránková (4.tř.)
V. Svobodová (4.tř)
3. místo
K. Dinnbierová (4.tř.)
A. Ungrová (3.tř.)
4. místo
A. Hrdlička (4.tř.)
V. Soukup (4.tř.)

MALOVÁNÍ
NA TRIČKA
BABY CLUB KRTEČEK
Vás zve na kreativní dílnu
MALOVÁNÍ NA TRIČKA
3. června 2010 od 16 hod
v býv. turistické ubytovně v DP
vchod z ulice Souběžná
Nezapomeňte si s sebou přinést
trička v požadované velikosti.
Účastnický poplatek:
30,- (člen BC), 60,- (nečlen)
Přihlásit se na tento kurz můžete do
středy 2. 6. 2010 osobně nebo na tel.
č.: 608 646 383 (Iva Hubáčková)
Pro děti do 6 let bude zajištěno
hlídání v herně.
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Centrum setkávání má za sebou další “akční” měsíc
Od 26. dubna - 31. května
vystavovali žáci I. a II. stupně ZŠ
v Centru setkávání své výtvory
z recyklovatelných materiálů.
Např. z PET láhví postavili kostelík a z papírových krabic od
všeho možného dva roboty v
nadživotní velikosti. Sestavili
zajímavou nástěnku o materiálech ,i s údaji doby, rozkladu v
zemi. Dětem se výtvory opravdu povedli.
L. Englerová

POZVÁNKA
Dne 28. 4. a 20. 5. se v Centru
setkávání uskutečnily dvě zajímavé přednášky o tom, jak má
člověk o sobě přemýšlet, aby byl
zdravý. Zda je možné očekávat
tichý příchod nemocí nebo si jej i
objednat. K čemu poslouží takto
vytvořené nemoci, které nás mají na něco upozornit nebo nás
mají před něčím zastavit. A spoustu jiných rozvinutých myšlenek o dnešních nemocích lidstva
a i všech živých tvorů na planetě
Zemi.
L. Englerová

V úterý 18. května se v Centru
setkávání konalo divadelní představení " Kdo hledá najde ", divadelního spolku Creatio. Zahrál
nám dobrodružný pirátský příběh o tom, jak hledat a hlavně
najít druhou půlku mapy zakopaného pokladu na tajném ostrově. V představení zazněly vtipné dialogy a krásné melodické
písně. Představení navštívilo 71
platících diváků, kteří odcházeli
velmi spokojení. L. Englerová
Dne 4. června se uskuteční
v Centru setkávání
Mezinárodní setkání
agronomů z Čech a
Německa. Vybrali si náš
kostelík jako důstojné
místo na tak významnou
událost.

Květinový den
Ve středu 12. května jsme se
v ulicích našeho města mohli
setkat se žáky devátých tříd místních škol, kteří nabízeli v rámci
14. Květinového dne žluté kytičky - symbol sbírky, která má i u
nás dlouhou tradici. Letos bylo
vyb-ráno celkem 7041 Kč a 3,50
eura. Peníze už jsou na účtu Ligy
proti rakovině v Praze.
R. Kreibichová

U sousedů byla k vidění největší růže světa
Ve městě Sebnitz se konaly koncem května - Dny květin a
dechové hudby. Zakončením byl průvod městem, jehož se účastnilo
1000 lidí - mezi nimi bylo několik dechových kapel (i z Čech),
prezentovala se různá zájmové sdružení, základní školy i školky...
Byl to velký zážitek. A těch diváků! Pro ty, kteří se nemohli přijít
podívat aspoň jeden obrázek - v průvodu se vezla i největší růže
světa.
Martina Böhme

V kostelíku "Centrum setkávání"
ve věži proběhne od 1.6. do 11.6.
putovní výstava, která koluje po
celém Ústeckém kraji, pod
názvem
JAK SE ŽIJE
V MATEŘSKÝCH CENTRECH.
Přijďte se podívat.

Vzácná návštěva
v kostelíčku
Na pochodu Severní stopa jsme
měli vzácnou návštěvu. Navštívil nás vnuk pana Karla Steidla, který byl stavbyvedoucím
na stavbě našeho původního kostelíka. Přijel až z Halle, z města
severozápadně od Lipska. Jeho
návštěva byla pouhá zvědavost
vrátit se do rodného kraje. Když
zjistil, že je kostelík dokončen,
neubránil se slzám. Stále děkoval za to, jak jsme to dostavěli a
zrekonstruovali. Vyprávěl, že
jeho děda zemřel v 55 letech v
roce 1939. Požádali jsme ho,
pokud najde nějaké staré fotografie nebo jinou dokumentaci
ke kostelíku, zda by nám ji nezapůjčil. Slíbil, že se určitě doma
podívá a ozve se.
Lucie Englerová

CENTRUM SETKÁVÁNÍ V DOLNÍ POUSTEVNĚ
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY

PAVEL MIZERA

POZVÁNKA

30. května 2010
od 17.00 hodin

SOCHY
Z DEPOZITÁŘE

KDE: Nádraží Sebnitz
Další koncert projektu 2hlasý
Tentokrát s kouzelníkem

SOBOTA 5.6.2010 V 16:00
KOSTELÍČEK V DOLNÍ POUSTEVNĚ

Radimem Šochem
a Die wilden Weyber,
které slibují písně plné citu,
smělé i lehkovážné
Vstupné 100,- Kč

ÚVODNÍ SLOVO MARTIN KOLÁŘ

Novinky z Kinoklubu Sebnitz - Po roce končí pravidelné páteční akce
pro rodiny s dětmi. Připravujeme pro vás prezentace fotografií z činnosti.
Budou ke shlédnutí již brzy na vývěsních místech v D. Poustevně.

VÝSTAVA POTRVÁ DO 28.6. 2010
OTEVŘENO:
PONDĚLÍ A STŘEDA 9:00 - 12:00 A 13:00 - 18:00
PO DOMLUVĚ NA ČÍSLE 777 153 056
I MIMO OTVÍRACÍ DOBU
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PRVNÍ a zatím jediná dotace z programu
ZELENÁ ÚSPORÁM také v Dolní Poustevně!
Jak si jistě občané všimli, je v
našem městě další objekt, který
změnil svou tvář a to výměnou
původních oken a vchodových
dveří za nové – plastové. Ano,
jedná se o objekt Společenství
vlastníků v ulici Vilémovská č.
p. 388.
Není to v dnešní době, kdy
se hledají zdroje zejména energetických úspor nic zvláštního.
Rozdíl je pouze v tom, že vlastníci nemovitosti využili nabídku
státu a akci v hodnotě cca 600 tis.
Kč se rozhodli zlevnit – téměř na
polovinu!
Jako první v Dolní Poustevně jsme předložili na SFŽP Praha
žádost o poskytnutí dotace z programu ZELENÁ ÚSPORÁM.
Za metodickou pomoc při
zpracování materiálů k žádosti
je potřeba poděkovat zejména
Ing. M. Kučerovi, který své

zkušenosti z oblasti získávání
dotačních prostředků pro Město
D.P. rozšířil ještě o tuto oblast a
zatím bez jakékoliv odměny přispěl k získávání ne zanedbatelných finančních prostředků.
Náš dík si zaslouží i firma
SAMAT s. r. o. Jiřetín pod Jedlovou, která výměnu oken a dveří
provedla na vysoké profesionální úrovni, v krátkém termínu a
za přijatelných finančních podmínek. Výsledek jejich práce
potvrzuje, že výběr ze 6-ti předložených nabídek byl určitě
správný.
Co dodat na závěr? Nezatěžujte zbytečně rodinný rozpočet, neváhejte a využijte i vy nabízenou možnost čerpat finanční
prostředky na úsporu nákladů z
energií z programu ZELENÁ
ÚSPORÁM.
A. Kapustová

Nejbližší akce v Dolní Poustevně
4. 6. Krtečkova dílna - Malování na trička - Baby club Krteček
6. 6. DEN DĚTÍ na Čtverci - KŠK + Město D. P.
12. 6. Tenisový turnaj pro žáky - Tenisový oddíl
18. 6. DEN MYSLIVOSTI PRO DĚTI na Čtverci
- MS Skřivánčí vrch + ZŠ D.P.
19. 6. Tenisový turnaj ČTYŘHRY ŽENY - Tenisový oddíl
19. 6. OTEVŘENÁ STŘELNICE na Čtverci - MS Jezevec
26. 6 LETNÍ TURNAJ STARÝCH GARD
- Fotbalový turnaj, FK D. P.
27. 6. LETNÍ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
- Fotbalový turnaj, FK D. P.
Školní akademie v Národním domě, ZŠ Dolní Poustevna
Školní akademie na hřišti u ZUŠ, ZŠ G. Pelechové

POZOR:
Akce Můj Táta ani jiná akce Krtečka se v červnu nekoná!

ELEKTROWIN: Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční,
vhodná na chatu, značka za
odvoz. Celkem typický inzerát,
ze kterého je jasně patrná dnešní
tržní hodnota starých spotřebičů. Ani takový inzerát přitom už
často nezabere.
České chaty a chalupy už
jejich majitelé vybavili vesměs
podobným způsobem, nejčastěji
ovšem z vlastních zdrojů. Letité
spotřebiče mají navíc proti těm
současným několikanásobně
větší spotřebu energie,
takže i mnozí chataři si
raději pořídili nové.
Nezbývá tedy, než se i
takových, zatím stále
„použitelných“ domácích pomocníků, zbavit
stejně jako těch, co už
definitivně přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice možná dodnes
používá sekačku s motorem z pračky nebo kompresor
demontovaný z lednice, zároveň
ale má na triku ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které
přitom unikly, příroda jen tak
nepromlčí. Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan
odevzdat zdarma k ekologické
likvidaci, ale jen v případě, že
jsou kompletní!
Rada druhá: Vyhněte se
popelnicím! Lednici nebo pračku nenacpete ani do velkého
kontejneru na komunální
odpad, takový fén ano. Velikost
spotřebiče ale není důležitá: do
směsného odpadu nepatří
žádný z nich. Jejich výrobcům

ukládá zákon povinnost zajistit
ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu financování slouží takzvané recyklační příspěvky, které jsou součástí ceny
nových výrobků. Nezvyšujte
tedy výdaje, které mají města a
obce s likvidací směsného odpadu: hradí je beztak z vašich
peněz. Za spotřebič hozený do
popelnice nebo postavený vedle
ní můžete navíc dostat pokutu
až 20 000 korun!

Rada třetí: Najděte správné
místo! K legálnímu odkládání
starých elektrozařízení slouží
takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro nebo třeba servisy
ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž
prostřednictvím výrobci plní
své zákonné povinnosti. Nejbližší takové místo vašemu bydlišti najdete na internetu (na
stránkách největšího kolektivního systému ELEKTROWIN,
který zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České
republice www.elektrowin.cz).
Poradí vám také na vašem obec-

ním či městském úřadě. Samozřejmostí už dnes je, že váš starý
spotřebič odveze prodejce, který
k vám domů dopraví nový.
Rada čtvrtá: Počkejte na
mobilní svoz! Pokud to máte k
nejbližšímu sběrnému místu
daleko, počkejte, až vaše obec či
město příště zorganizují mobilní
svoz odpadu. Zákon stanoví, že
je třeba to udělat minimálně dvakrát do roka. ELEKTROWIN
například nabízí svazkům obcí a
mikroregionům zdarma
Putující kontejner, který
je možné pro obec zajistit i nad rámec mobilních svozů. Stovky prodejen také vybavil speciálními sběrnými koši.
Stejné koše mají k dispozici i školy, které se zapojily do ekologického projektu Ukliďme si svět!.
Rada pátá: Buďte na
sebe hrdí! Pokud staré
spotřebiče odkládáte jen
do míst zpětného odběru, máte
důvod k hrdosti. Přispíváte totiž
významně k ochraně životního
prostředí. Nejenže nevypouštíte
do země olej a do vzduchu freony, ale také například šetříte elektrickou energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá získat přes 80
% materiálů vhodných k dalšímu využití, většinou kovů.
Jejich použití v hutích podle průzkumu, který nedávno zveřejnil
ELEKTROWIN, zatím ušetřilo
množství elektřiny, která by stačila obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky tomu se
také podstatně snižují emise skleníkových plynů.

SOUTĚŽ !!! SOUTĚŽ
MOUDROST HLEDEJ
V KNIHÁCH

Šifry pro
měsíc červen:
1) Velké okamžiky dějin,
str. 48, číslo
uprostřed stránky
2) Jindřich VIII., str. 156,
levý sloupek, první
řádek shora, čtvrté a
páté slovo spojit.
3) Zimní olympijské hry,
str. 7, levý sloupek,
14. řádek odspodu,
první číslo zprava.
Toto byly poslední 3 šifry.
V knihovně se dozvíte, kdy dojde ke
slosování a předání cen.

NOVÉ ČTENÍ V KNIHOVNĚ
Agnes Greyová - Anne Brontëová

Agnes vyrostla v rodině chudého
duchovního. Sotva překročila práh
dospělosti, rozhodla se po-stavit na
vlastní nohy a přijala práci
guvernantky. Po první špat-né
zkušenosti, kdy se neúspěšně
snažila vzdělávat rozmazlené děti
ze zbohatlické rodiny, zakotví na
panství Murrayových, aby se starala o výchovu dvou dospívajících
dívek - Rosalie a Matildy. Agnes se
seznamuje se životním stylem
venkovské smetánky a na každém
kroku při tom naráží na pokrytectví, hloupost a sobectví.
V rádobynablýskaném světě, kam
nepatří a ani patřit nechce, však
přece jen najde jednu nezkaženou
duši - mladého vikáře, do kterého
se zamiluje. Jenže s mužem jejího
srdce začíná koketovat krásná, ale
pyšná a zlá Rosalie a Agnes je
zoufalá....
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Čtyřiatřicátým ročníkem Severní stopy obrazem...

18. června od 19:30 h
Ženy v pokušení
vášnivá komedie ČR
Délka 118min
KINO DUKLA
ŠLUKNOV
8. června 2010, 16:00 h
Percy Jackson:
Zloděj blesku
české znění
vstupné: děti 49+1, dospělí
59+1,- Kč

Zastávka v Centru setkávání.

Maruška Vítková - 1 měsíc

Pohled na start.

Hans Otto - 84 let.

10. června 2010, 18:30 h
Katka
Dokumentární
vstupné: 59+1,- Kč
15. června 2010, 18:30 h
Svítání premiéra
české titulky
vstupné: 64+1,- Kč

23. června 2010, 18:30 h
Souboj titánů
české titulky
vstupné: 64+1,- Kč
Svoz zelených pytlů:
sudé pondělí
14. a 28. 6.
Sběrný dvůr a zpětný
odběr:
5. a 19. 6.

Letošní Stopy se zúčastnilo z celkového počtu 1069 účastníků 102 turistů z Německa a 20 z Polska. Cyklistů bylo celkem 25. Dětí se zúčastnilo 290. O zdárný průběh pochodu se staralo přes 90 pořadatelů
(30 dětí na kontrolách a hrách, 60 dospělých na startu, na trasách a v cíli).
Nejmladší účastníci :
1. Maruška Vítková
2. Jakub Marek
3. Michal Vavřínek

nar. 15. 04. 2010 1 měs.
nar. 01. 04. 2010 1 měs., 14 dní
nar. 22. 03. 2010 1 měs., 24 dní

Nejstarší účastníci :
1. Gerta Kokšalová
2. Hans Otto
3. Erhard Hunger

nar. 03. 03. 1925 85 let
nar. 12. 01. 1926 84 let
nar. 11. 06. 1928 81 let

Krásná Lípa
Děčín
Ústí nad Labem

Mikulášovice
Dürrröhrsdorf-Dittersbach
Sebnitz

Nejúspěšnější trasy:
8 km - 390 účastníků
5 km - 163 účastníků

17. června 2010, 10:00 h
Kuťásek a Kutilka
vstupné: děti 9+1, dospělí
16+1,- Kč
pásmo pohádek pro děti

Postup fotbalistů na dosah, odehráno mají již 9 zápasů
REDAKČNÍ RADA
Pondělí 14. června 2010 v
15.00 hodin kanceláři starosty.
Redakční uzávěrka dalšího
vydání je:

pátek 18. června.

Město Dolní Poustevna
vyhlašuje soutěž
o zkvalitnění prezentace
města na městských
webových stránkách.
Případní zájemci se
hlaste na tomto
telefonním čísle:
412 397 221 nebo osobně
na městském úřadě.

!!! SOUTĚŽ !!!

Postup fotbalistů na dosah
Muži v jarní části soutěže pokračují v dobrých výsledcích z podzimu. Do uzávěrky tohoto čísla
odehráli devět zápasů, z toho
pětkrát zvítězili, jednou remizovali a třikrát prohráli. Pravdou
je, že na začátku jara, kdy jsme
vyhráli čtyři zápasy za sebou,
přišli nyní horší chvíle, které
jsme si vybrali v podobě prohry
s kluby ze středu tabulky. Otázkou zůstává, zda nám tyto body
nebudou chybět v závěru soutěže, kdy se opravdu bude rozhodovat o postupu do vyšší soutěže. V posledních kolech nás čekají mimo jiné i dva zápasy s Unionem Děčín a Malšovicemi. Oba

tyto kluby bojují spolu s námi o
postup do 1. B třídy.
Mládežníci si také nevedou ve
svých soutěžích špatně, ale u
mladších žáků se projevuje
odchod tří klíčových hráčů, o kterém jsme psali v minulém čísle.
Momentálně jim patří šesté místo. Starší žáci jsou na tom s
výsledky lépe, na prvního v
tabulce ztrácejí dva body. Tady
je nutno podotknou, že se stále
potýkáme s nedostatkem trenérů. Pokud máte někdo chuť pracovat s mladými fotbalisty, jste
vítáni.
Fotbalový klub připravuje na
závěr sezóny také tři turnaje, v
sobotu 26.6. turnaj starých gard,

v neděli 27.6. letní turnaj přípravek a 5.7. O pohár Šluknovského
výběžku. Po turnaji starých gard
26.6. se uskuteční v Národním
domě zábava, k tanci zahraje
skupina K BEND z Království,
která se v únoru osvědčila na
sportovním plese. Veškeré informace o klubu a akcích najdete na
www.fk-dolnipoustevna.cz. AK
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