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Poustevna ožila již po sedmé srazem Matýskářů
Na tři desítky sborů,
třiatřicet hasičských vozů a
zhruba 250 účastníků. Tak vypadal již sedmý sraz Matýskářů
ČR
populárních cisteren
ŠKODA 706 RTHP, který se
konal druhý červencový víkend
v Dolní Poustevně. Opět do
našeho města přilákal hasiče z
celé republiky. Přijeli se nejen
odreagovat od všedního života,
ale také si zasoutěžit v doprovodných disciplínách.
Vše začalo v sobotu ráno
soutěží v nejrychlejším výstupu
na lezecké stěně, kterou má
domácí sbor na své základně.
Každý lezec, si mohl vybrat trať
na stěně a určit si taktiku, která
bude z jeho pohledu ta
nejrychlejší. Ne všichni zvládli
vylézt až na vrchol, ale i jim patří
uznání za odvahu a odhodlání s
jakým na stěnu šli, stejně jako
třem nejrychlejším, kteří stěnu
pokořili v časech 22,36 vteřin
(SDH Velká Bukovina) 1. místo;
23,11 vteřin (SDH Řehlovice) 2.
místo a 28,06 vteřin (SDH Dolní
Poustevna) 3. místo.
Ve stejný čas, kdy začalo
lezecké klání za hasičárnou, se
na Čtverci (místo srazu, pozn.
autora) rozeběhla silácká soutěž
„Hod startérem“. K letošnímu
siláckému klání se přihlásilo 22
borců, včetně rekordmana z
SDH Velká Bukovina, který je
držitelem rekordu. Všichni
házeli se vší vervou a snažili se
nejen být v letošním ročníku
nejlepší, a překonat i rekord
hodu. Bohužel, i když výkony
byly skvělé a rekordman šel na
hod až předposlední, nikomu ze
soutěžících, se nejen nepodařilo
v letošním ročníku překonat
siláka z SDH Velká Bukovina,
ani jeho rekord.
V průběhu hodu startérem,
byla připravena další závodní
trať, takže se všichni po skončení
první soutěže mohli posunout
jen o pár metrů vedle, kde na
soutěžící už čekala překážková
dráha a na jejím startu „rezer-

va“, se kterou bylo nutno celou
překážkovou dráhu překonat a
ukázat tak zručnost jednotlivých soutěžících. Zní to sice
jednoduše, ale ono přepravit v
jednom, rezervu z Trambusu,
kolem kuželů, překonat tři
nesouvisle položené klády,
přejet pneumatiku na náklaďák,
rezervu položit, aby celou
plochou byla na zemi, opět jí
zvednout a uhánět do cíle a to
všechno ve velkém horku, s
přilbou, rukavicemi a holeňovou obuví, to opravdu není
žádný med. Ale hasiči jsou
zvyklí na horší a náročnější
situace, takže si s touto soutěží
poradili velmi dobře a všichni
dopravili rezervu do cíle ve
skvělých časech. Jenomže,
pouze tři nejlepší mohou
stanout na stupních vítězů a tak
se mohou chlubit nejlepšími
časy SDH Boletice s časem 21,60
vteřin, SDH Proboštov s časem
21,80 vteřin a SDH Vilémov s
časem 22,09 vteřin.
I když sluníčko nedalo pokoj
ani na chvilku a stále pekelně

pálilo, byla po malé přestávce na
občerstvení připravena již třetí
dopolední soutěž, „Tahání Matese“. Důležitý v této disciplíně
je prvotní záběr, kdy opravdu
musí zabrat všech pět členů
najednou a nikdo nesmí povolit.
Je zde vidět, jak jsou hasiči
připraveni, plnit společně úkol
jako jeden. Z pohledu diváka
mohu říci, že se to všem povedlo
vcelku dobře. Dokonce i časy
byly letos vyrovnané a tak se
rozhodovalo opravdu už v
začátku tahání, kdy družstva
byla jako jeden muž od
uchopení lana a tahali všichni
stejně. A nejlépe se to povedlo
hasičům z SDH Řehlovice, kteří
dotáhli cisternu do cíle za
krásných 16,40 vteřin, následováni Hasiči z SDH Velká
Bukovina s časem 17,23 vteřin a
trojici nejrychlejších uzavírá
SDH Lužec s časem 17,38 vteřin.
Ovšem v teplém počasí, jaké
srazu vládlo, to byl skvělý
výkon všech soutěžních družstev.
Proto bylo na místě dát všem

pauzu na pořádné osvěžení a
dobrý oběd, protože po obědě
všechny čekala nejlepší část
srazu, na kterou se těší nejen
všichni pravidelní účastníci srazu, ale i široká veřejnost.
Jedná se o spanilou jízdu
všech přítomných hasičských
vozidel v délce cca 30 km a
projíždí se prakticky celý
šluknovský výběžek. Po cestě se
kolona dvakrát zastaví, aby se
nejen zformovala, ale aby si jí
m o h l i l i d é p ro h l é d n o u t a
popřípadě i vyfotit. Letošní
spanilé jízdy, se zúčastnilo 23
cisteren ŠKODA 706RTHP, 2
cisterny TATRA 148, 1 CAS 25K
Liaz K, 1 TATRA TERNO, 1 AVIA
30 DA 12, 1 VW TRANSPORTER,
1 RENAULT MASTER, 1 OPEL
VYVANO, 1 ARO M461 v hasičské
výbavě a v neposlední řadě
TATRA 613, která v dobách ne
příliš vzdálených, sloužila na
nedaleké stanici HZS ve Šluknově. Dnes je tato Tatra vedena
jako veterán, ale vcelku vybavena,
jako když sloužila u výjezdu.

Pokračování na str. 2...
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V srpnu 2010 oslaví
své životní jubileum
Beňová Květa 50 let
Ing. Jemelka Miroslav 55 let
Michaligová Zuzana 60 let
Militká Eva 60 let
Galbavá Blanka 65 let
Galbavý Rudolf 70 let
Bergertová Jana 77 let
Engler Jan 79 let
Jemelka Miroslav 86 let
Všem jubilantům přejeme
zdraví, pohodu a životní
optimismus do dalších let.

Narodili se:
Schwarc Jakub
Ungrová Nina
Kolonečný Ondřej
Navždy nás opustila:
Palocsányiová Marie
nedožitých 75 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.
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Poustevna ožila již po sedmé srazem Matýskářů
Pokračování ze str. 1...
Odpoledne se přehouplo a
„Matýskáře“ čekaly ještě dvě
soutěže. První z nich byla „Štafeta s překvapením“. Letos
ovšem byly 2 dráhy jiné, než v
minulých ročnících, zakončení
zůstalo stejné. Každý závodník
musel po překonání své dráhy,
ve které byla samozřejmě záludná překážka, vypít malé pivo a
tím předat štafetový kolík na
další dráhu. Bojovalo se urputně
i s rozvahou, bojovalo se doslova do krve, ale i v této soutěži se
na bednu vešli pouze tři. Nejrychlejší, nejlepší taktiku a nejžíznivější bylo družstvo hasičů z
SDH Želízy, s výs-ledným
časem 44,91 vteřin. Nepatrně
pomalejší byli z SDH Proboštov
s časem 47,43 vteřin a třetí, nikoliv nejhorší, byli hasiči z SDH
Boletice, a to s časem 49,97 vteřin. Senzační výkony předvedla
i zbývající družstva, která se
zúčastnila štafety. Zvláštní uznání zaslouží druž-stva smíšená,
kde i dámy předvedly, že se umí
poměřit s chlapy, kteří oplývají
pořádnou silou. Závěrem byla
připravena zbrusu nová soutěž
srazu. „Pojídání špaget“. Každý

ze závodníků, dostal porci vařených špaget, na které si mohl
dle chuti a potřeby dát kečup a
ty pak po odstartování co nejrychleji sníst. Každý to mohl
splachovat nápojem, který si
sám vybral, ale pojídání špaget i
popíjení nápoje, směl provádět
pouze ústy a ruce musel mít za
zády. Chvílemi to vypadalo, že
sníst špagety (každému odměřen plný plastový půllitr)
nebude zase tak jednoduché a že
to bude nadlidský úkol. Nakonec, ovšem všichni a dokonce i
dvě dívky, našli způsob, jak ten
kopec špaget překonat. Podívaná to byla vskutku pěkná, fandilo se jako na hokejovém utkání a
tváře některých sou-těžících
vypadaly, na právě skončený
oběd ve školce. Bavili se diváci i
soutěžící. Největším jedlíkem, se
nakonec ukázal hasič z SDH Ludvíkov pod Smrkem, který všechny špagety spořádal za skvělých
59,06 vteřin. Jako druhý byl jedlík z SDH Proboštov, který zdolal kopec špaget za 106 vteřin a
třetí byl jedlík z SDH Doksy s
časem 126,86 vteřin. Úplný
závěr soutěží obstaraly jediné
dvě odvážné dívky z SDH Lud-

víkov pod Smrkem, které usedly
ke špagetám, aby si vyzkoušely
rychlost svých úst i jinak, než
pouze při mluvení. Boj to byl
vcelku vyrovnaný, ale dlouhý a
pro něžné pohlaví srazu i vyčerpávající, proto není divu, že o trochu slabší závodnice nakonec
boj vzdala a umožnila tak své
kamarádce vyhrát. Nutno pouze
dodat, že obě dívky byly odměněny a potles-kem oceněny.
Celé sobotní klání, zakončila
velká matýskářská zábava pod
širým nebem, kde se tančilo a zpívalo až do brzkých ranních hodin.
V neděli zbývalo pouze ocenit nejstaršího „Matýska“ srazu SDH
Višňová (r. v. 1962), největší vzdálenost ujetou na sraz SDH Myslív
(279 km) a samo-zřejmě nejhezčí
„Mates“ srazu. Toto ocenění letos
připadlo cisterně hasičů z SDH
Ludvíkov pod Smrkem.
Všem zúčastněným sborům
děkujeme, že si našly čas a přijely
do Dolní Poustevny. Budeme se
na všechny opět těšit i příští rok,
kdy nás bude čekat už 8. ročník
srazu.
SHD DP

PODĚKOVÁNÍ
Upřímně děkuji Městskému
úřadu za milou návštěvu, blahopřání a peněžní dárek k mým
narozeninám. Velice mě to potěšilo.
W. Krystová
Ráda bych touto cestou poděkovala své rodině - svým synům,
přátelům a všem známým, kteří
si vzpomněli na narozeniny a
nosili mi dárky. Též bych ráda
poděkovala všem, kteří mě znají
od r. 1985, kdy jsem přišla do
Dolní Poustevny, a kteří vydrželi neměnit svůj charakter a jsou
stále stejní, hodní, slušní a kamarádští. Vážím si vás všech, mám
vás ráda, zůstaňte stále takoví.
Zdraví vám všem i těm, kteří si
nevzpomněli.
Šolcová

OZNÁMENÍ
Svoz zelených pytlů:
sudé pondělí
9. a 23. srpna 2010
Sběrný dvůr a zpětný odběr:
14. a 28. srpna 2010

Poradna při finanční tísni
bezplatná zelená linka:

800 722 722
poradna@financnitisen.cz
www.financnitisen.cz

Znovuzprovoznění trati ohroženo!
Problém je na německé straně
Zprovoznění tratě Sebnitz
Dolní Poustevna je ohroženo!
Na německé straně se objevily
obavy, že dojde ke zkrácení příspěvku na veřejnou osobní
dopravu o 8,4 milionu Eur na
vedlejších tratích a zastavení
dopravy Sächsische Ring a
právě proto nebude realizováno ani zprovoznění přejezdu z
Poustevny do Sebnitz.
„Pro občany by to bylo
obrovské zklamání, pokud by
se tento projekt nepodařilo
uskutečnit. Nechceme si to
nechat líbit, a proto jsme proti
těmto opatřením s radou města
Sebnitz iniciovali podpisovou
akci,“ uvedl starosta Sebnitz
Mike Ruckh.
Hasiči - 150

Pro Poustevenské jsou zprávy z Německa nepříjemným
překvapením. „Do petice se
samozřejmě připojíme. Petiční
archy je možné podepsat hned
na několika místech v Poustevně. Ve firmě paní Renaty Holcové, v samoobsluze Iveta, na poště, v Izopolu a také na městském úřadě. Budou zde k dispozici do poloviny srpna,“
vysvětlil poustevenský starosta
Miroslav Jemelka.
Po podpisové akci společně
se starostou Sebnitz zváží, jaké
kroky se podniknou dál. Jemelka o celé situaci informoval také
Ministerstvo zahraničních věcí
konzulát Drážďany a Krajský
úřad Ústeckého kraje.

Záchranka - 155

Policie - 158

EU a ESF pomohly
Dolní Poustevně
V dubnu 2010 byla vytvořena celkem 4 pracovní místa v
rámci veřejně prospěšných
prací za příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu
České republiky a Evropského
státního fondu v souvislosti s
realizací projektu ESF OP LLZ
„Veřejně prospěšné práce“.
Pracovní místa podpořená v
rámci veřejně prospěšných
prací jsou zaměřena na úklid
obce a přidružené práce. Naší
obci tak Evropský sociální fond
pomohl řešit provozní, hygienické, estetické a environmentální záležitosti. Uchazečům o
zaměstnání, kteří nastoupili na
výše uvedená pracovní místa,
pomáhá Evropský sociální fond
získat nebo osvojit si pracovní
návyky a zvýšit tak jejich uplatnění na trhu práce.
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Krátce z Dolní Poustevny...
Zastupitelé odsouhlasili výměnu starého veřejného osvětlení na
Nové Vísce. Akce bude součástí investiční akce ČEZ Distribuce Děčín, která dle svého plánu vymění podpěrné body postupně v celé
Dolní Poustevně. Je dohodnuto, že v rámci výměny podpěrných
bodů, sundá ze sloupů i osvětlení, město se postará o jeho kontrolu,
opravu či výměnu. Výměna osvětlení v Nové Vísce si vyžádá více než
31 tisíc korun. Postupně čeká revitalizace veřejného osvětlení celé
město. Radnice by chtěla, aby byly nové lampy úspornější, na některých místech regulovatelné. Výměna ovlivní také chod městského
rozhlasu. V době údržby bude možné, že na některých místech dojde
k výpadku.
Probíhají přípravy na vytipování vhodného pozemku na ukládání bioodpadu. Zároveň už také radnice jedná se dvěma svozovými firmami, které by
bioodpad následně zpracovávaly. V první etapě by město mělo od občanů přebírat trávu a štěpky, ty by se na pozemku zpracovaly na použitelný humus.
Uvažuje se o tom, že pro rodinné domy se budou dodávat i mobilní žoky,
které by pak obec svážela na sběrné místo, aby se zamezilo případnému vyvážení do terénu. Radnice se zřízením sběrného místa chce připravit na zákon
o likvidaci bioodpadu z domácností, který by měl vejít v platnost přibližně
do roka.
Připravuje se výběrové řízení na odkoupení členských podílů z
bytu č. 18 v čp. 411 (bytovka nad II. stupněm ZŠ).
Z podnětu společenských organizací města zakoupila radnice 10 tzv. pivních setů, které čítají vždy jeden stůl a dvě lavice, které budou využívány
při nejrůznějších akcích města. Jsou uloženy ve skladu Klubu českých turistů, který je oprávněn je po dohodě s městem půjčovat stejně jako stany, které
zakoupilo město již před několika měsíci.
Myslivecké sdružení Jezevec dostalo z městské kasy 10 tisíc korun
na Velkou cenu Města Dolní Poustevna ve střelbě na asfaltové terče.
Poustevna se dočká nové podoby internetových stránek. Po výzvě na
nich začali pracovat Ondřej Lampa a Vilém Madunický ml. Hotové by měly
být do poloviny září 2010.
Víceúčelové hřiště za Národním domem bude do konce prázdnin
otevřeno denně od 7 do 21 hodin nepřetržitě. Reagujeme tak na zvýšenou poptávku.
Zastupitelstvo města uvažuje o zbudování malé vodní elektrárny na
Vilémovském potoce. Město tak reaguje na krizi a chtělo by zlevnit provoz. S
budováním se začne, pokud se podaří najít vhodní dotační titul.
Nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových komunálních voleb,
bude mít devět členů.

Obnova dětských hřišť v Dolní Poustevně
V květnu tohoto roku podalo
město Dolní Poustevna žádost o
Obnovu dětských hřišť v Dolní
Poustevně do programu Místní
akční skupiny Šluknovska
(MAS Šluknovsko) Opatření na
celkovou obnovu a rozvoj vesnic
a zlepšení občanské vybavenosti. Dne 18. 6. 2010 obdrželo
město vyjádření o hodnocení
výběrové komise MAS Šluknovska, kdy projekt obdržel 290
bodů a umístil se na prvním

místě v seznamu vybraných projektů. V současné době je projekt
ještě kontrolován na Regionálním odboru SZIF v Ústí nad
Labem a pokud bude vše v
pořádku, dočkáme se rozšíření
dětského hřiště pod sportovní
halou, doplnění vybavení dětského hřiště u MŠ a ZŠ I. stupně.
Pokud vše půjde hladce, realizace projektu bude dokončena v
měsíci září 2010.
Ing. Martin Kučera

Cyklistický závod Tour de Feminin
spurtoval také v Dolní Poustevně

Letošní ročník cyklistického etapového závodu byl již v pořadí třiadvacátý a opět měli dolnopoustevenští občané tu čest vidět peloton této soutěže. Světový pohár ženské cyklistiky startuje na území Čech pouze ve dvou
případech, začátkem května v Orlové na Grácii a v červenci se pak jede Tour
de Feminin „O cenu Českého Švýcarska“. V Dolní Poustevně je již tradičně
cíl jedné z vrchařských prémií, kterou nakonec po spustu vyhrála závodnice
ruského reprezentačního týmu Yulia Blindyuk. Na snímku jí předává cenu
starosta Dolní Poustevny Ing, Miroslav Jemelka. Právě tato závodnice se
díky své aktivní jízdě a umístění na předních místech vypsaných prémií
oblékla po první etapě do modrého trikotu.
T.F.

Mladí hasiči excelovali hned několikrát

Pro živnostníky a podnikatele:
Systém zelených pytlů a kontejnerů na tříděný odpad
Tyto možnosti třídění odpadu zajišťuje město bezplatně pouze
pro občany a nikoli živnostníky a podnikatele. Ti mají možnost kontaktovat firmu ProEko Varnsdorf, tel. 412 375 020, která tuto službu v
Dolní Poustevně zajišťuje. Prosíme tedy živnostníky a podnikatele,
aby nezaplňovali nádoby na tříděný odpad svým odpadem, vzniklým jejich činností a nezneužívali zelené pytle, které obdrží do své
domácnosti.
(odp. hosp.)
Poustevenskou knihovnu navštívilo v měsíci červnu 97 čtenářů.
Vypůjčilo se 570 knížek. Internet využilo 60 lidí.
Mladí hasiči z Dolní Poustevny 26. 6. 2010 ve Vilémově na „ Memoriálu Milana Machary“ obsadili 3. místo v požárním útoku. Na
„olympiádě mladých hasičů“ v Království 27. 6. 2010 obsadili krásné 1. místo v požárním útoku a zároveň přivezli putovní pohár za
nejrychlejší útok. Děkuji hasičským dětem, vedoucím MH za dobré výsledky. Našemu sboru a Městskému úřadu Dolní Poustevna za zajištění
Olympiády.
Starostka sboru Alena Novotná
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Starosta pokřtil nový kalendář národního parku ve vlaku Vlak opět jezdí!
Slavnostní pokřtění exkluzivního panoramatického kalendáře s motivy Českého a Saského Švýcarska se symbolicky
uskutečnilo ve vlaku na
regionálním spoji z Krásné Lípy
do Mikulášovic. Právě na tomto
vlakovém spoji byl před časem v

době pracovních dnů přerušen
provoz.
Za přímé podpory dotčených obcí, měst a hlavně OPS
České Švýcarsko a Ústeckého
kraje se podařilo obnovit
částečně provoz alespoň o
prázdninách. Tím se posílila

možnost zvýšení návštěvnosti
regionu v hlavní turistické
sezóně. Využití spoje bylo přímo
názorné, při samotném křtu byl
vlak plný nejen turistů, ale také
zdejších občanů, kteří jej využili
k běžné jízdě.

Od 1. července do 31. srpna
2010 se opět rozjel i ve všední dny
prázdninový vlak na trase Rumburk - Krásná Lípa - Zahrady Panský - Brtníky Mikulášovice
horní, střední a dolní nádraží.
„V rámci základní dopravní
obslužnosti bylo na trati provozováno dopravní spojení pouze o
víkendech a proto se zainteresované obce a naše společnost
jako manažer turistické destinace
dohodly a učinily kroky k tomu,
aby se tento spoj obnovil“
vysvětluje David Pastva ze
společnosti České Švýcarsko a
dodává: „Jedná se totiž o turisticky
atraktivní spojení do národního
parku České Švýcarsko - jednotlivé stanice jsou ideální jako výchozí body pro řadu výletů jako
např. Brtníky a Kyjovské údolí,
rozhledny Vlčí Hora, Tanečnice a
Weifberg apod. Chtěl bych touto
cestou poděkovat hlavně obcím a
městům Rumburk, Krásná Lípa,
Staré Křečany, Mikulášovice,
Dolní Poustevna, které se kromě
naší společnosti finančně podílí na
zajištění provozu. Stejně tak pevně
věříme v udělení příspěvku z
fondu hejtmanky Ústeckého kraje.
Žádost byla podána na jaře tohoto
roku.“
OPS České Švýcarsko

Foto i text - Tomáš Fusek: Křtu se zúčastnil také dolnopoustevenský starosta Ing. Miroslav Jemelka, který se zájmem diskutoval se starostou Krásné Lípy Zbyňkem Linhartem a ředitelem Národního parku České Švýcarsko
Pavlem Bendou.

Školní akademie
ZŠ a PŠ se povedla

Děti se změnily v indiány, spaly v tee-pee,
zažily kmenovou radu i stezku odvahy

Letošní červnová školní
akademie ZŠ a PrŠ G. Pelechové
připadla na svátek Jana. Jako
každoročně byla meteorology
předjímána možnost nepříznivého počasí, nakonec však
bylo slunečno až parno, po dešti
ani památky. Po úvodním slovu
starosty města M. Jemelky byl
zahájen odpolední program,
nesoucí se v tradičním duchu
nejprve sehráli žáci divadelního
kroužku představení Zahrada,
následovala hudební vystoupení v podobě zpěvu sborového
i sólového (zde excelovala Tina
Dvořáková), volné taneční vystoupení se spontánním závěrem
a pod taktovkou Jendy Hoštičky
nechyběla ani vtipná etuda v
ruském jazyce s názvem Kůročka rjaba. Své umění nám také
předvedla děvčata z mikulášovické taneční školy Step by Step
krátkým disko-dance okénkem.
Zájemci si mohli prohlédnout či
zakoupit výrobky z chráněné
dílny Pepy Kormana. Díky peroucímu slunku a zhoršeným
akustickým podmínkám to tentokrát měli náročné nejen
vystupující, ale také diváci, nezbývá tedy než všem poděkovat žákům a učitelům na nácvik a
prezentaci a divákům za trpělivost a potlesk.
RK

Třídní poštou k nám dorazila od Mojaga lákavá
pozvánka na indiánské shromáždění a tak jsme v
neděli 27. 6. zabalili batůžky, přibrali spacáky a
indiánské čelenky a v pondělí ráno jsme naskočili
do železného oře a vyrazili směr Maka Karlo.
Naproti na nádraží nám přišly posily, které se do
tábora dostavily jinými oři a pomohly nám se
zavazadly. Přes víkend vyrostl celý tábor a tak
jednotlivé třídy kmeny, se svými náčelníky (Jana
Mojag, Vašek Achak, Denisa Kanti, Petra - Mosi,
Radka Macawi, Dominika Sihu, Zuzana Ogin, Iva
- Meda + náčelník kmene Mirek Alo) mohly
obsadit už postavená tee-pee. V krátké chvíli se
všichni proměnili v indiány a zasedli na první
kmenové poradě, kde nám Mojag prozradil
první část úkolů, které na nás čekaly, a také
jsme si poprvé společně všichni zazpívali
táborovou hymnu. Nejprve si každý kmen
vyrobil vlastní vlajku pomocí přírodních
barviv a přírodnin. Po rozluštění šifry pak v
průběhu celého odpoledne indiáni pobíhali
po lese a hledali jednotlivá stanoviště s úkoly,
které se snažili splnit (střelba prakem do
balónku, střelba lukem a šípem do terče, lov
zvířátek sběrem nebo hodem na cíl, terénní
běh bludištěm z provazu a nácvik tance k
táborovému ohni který nakonec všichni také
předvedli). Najít a splnit úkoly nebylo úplně
jednoduché a tak se indiáni v pauzách chodili
povzbuzovat a osvěžovat do studeného

potoka. Večer si každý prošel stezkou odvahy ti
odvážnější pomohli méně statečným, aby i oni
překonali nástrahy tmy a svůj strach. Také si u
ohně všichni opekli buřta a zplna hrdla zazpívali
při kytaře. Zmoření horkem a sháněním obživy po
lese pak všichni zalezli do svých tee-pee a
spokojeně chrupali až do rána. Slunné ráno nás
vytáhlo ze spacáků a po snídani Mojag všechny
kmeny ještě poslal na malou přírodovědnou
stezku, kde měly v co nejrychlejším čase poznat a
zapsat různé přírodniny. S indiánským shromážděním jsme se rozloučili táborovou hymnou,
sbalili jsme batohy a železným ořem se plni
zážitků vrátili do svých domovů…
RK
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Vysvědčení se letos předávalo slavnostně Školní akademie se stala již tradicí
Pro žáky letošní deváté třídy
byl poslední červen významný
hned dvakrát. Na prvním místě
bylo pochopitelně ukončení
základní školní docházky. Navíc
však byli letošní deváťáci prvními, kteří převzali závěrečné
vysvědčení v důstojném prost-

ředí Centra setkávání a kterým
přišel k této události poblahopřát starosta města. A toto
prvenství jim už nikdo nevezme
a možná právě oni stáli u zrodu
nové tradice města Dolní
Poustevna.

Pořádání školních akademií
se již stalo tradicí. Žáci školy (ti
mladší) se na nich mohou
pochlubit co všechno umí, pro
deváťáky je akademie příležitostí, jak se důstojně rozloučit
se školou a svými učiteli.
Odpoledne bylo krásnými
vystoupeními doslova nabito, a
tak jen stručně k programu:
Prvňáci se pochlubili hravým
country tancem. Žáci druhé
třídy překvapili rockovým nastudováním známé pohádky
„Mrazík“. Třetí třída se představila tancem na známou píseň
Zuzana. A žáci čtvrté ukázali
taneční vystoupení Lets Dance.
Speciálním vystoupením Rozloučení s prvním stupněm se
předvedli žáci páté třídy. Šestá
třída se rozhodla pokořit

angličtinu a zazpívala píseň We
are the World v originále.
Taneční skupina sedmé třídy
předvedla kreaci na píseň Mama
Mia. A zahraniční hudební
pastviny se rozhodly využít i
hudebnice ze třídy osmé, které
se odvážně pustily do nesmrtelné písně Yesterday. Závěr
akademie převzali do své režie
žáci deváté třídy, aby se rozloučili se školou, kterou devět let
navštěvovali a poděkovali svým
učitelům.
Celým odpolednem všechny
hosty brilantně provázela konferenciérská dvojice Lída Berkiová a Ota Smetana z osmé
třídy. A kdyby se konferování
známkovalo, oba by dostali
ohromnou jedničku s hvězdičkou.

Sbírat a třídit odpad se vyplácí
Starosta města Ing. Miroslav
Jemelka předal na začátku
školní akademie ředitelce školy
symbolický šek na částku 16 256
korun. Potvrzuje to, že děti naší
školy neseděly celý školní rok s
rukama v klíně a nečekaly, co
jim kdo „nadělí“. Právě zmínění
šek byl oceněním dětí za sběr
využitelného odpadu. K tomu
děti vydělaly další peníze
sběrem starého papíru. V
soutěži ve sběru PET lahví spo-

lečnosti Pro Eko Varnsdorf
nasbírali celkem 34 638 lahví.
Nejlepší sběračkou byla Veronika Finkerová ze třetí třídy
(3815 lahví), druhé místo s
nepatrnou ztrátou získal Ondřej
Kučera ze 4. Třídy (3760 lahví) a
třetí místo Martin Šanda z 5.
Třídy (3545 lahví). Vítězem
soutěže ve sběru papíru se stal
Radim Lukeš, vyhrál speciální
cenu vyhlídkový let nad Českým rájem.

Kostelíček hostil v pořadí už druhou svatbu

V Centru setkávání se konala 10.července již druhá svatba. Byli zde oddáni
novomanželé Jiráskovi. Přejeme jim hodně štěstí na jejich společné cestě
životem.
Foto: Lucie Englerová

Baby Club Krteček pro vás připravuje po prázdninách pravidelný program
POVÍDÁNÍ S DĚTSKOU
SESTROU
- 1x měsíčně ve středu
Blok 4 seminářů s dětskou
sestrou na různá témata (o
výživě dětí, o očkování, o
dětských nemocech, o první
pomoci a o všem, co vás trápí, a
nechcete nebo nemáte čas se na
to zeptat v ordinaci dětského

lékaře).
POVÍDÁNÍ NEJEN
PRO TĚHOTNÉ
- 1x týdně ve středu
Blok 6 seminářů o nových
trendech rodičovství (aromaterapie v těhotenství, pro děti a v
domácnosti, masá ž e dětí a
kojenců, kojení a výživa dětí,
něžná náruč rodičů, šátkování a

jiné metody nošení dětí, moderní látkové pleny, psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce
života a cvičení na velkých
míčích).
NĚMČINA HROU
- pondělí 15.30 - 16.30
Výuka formou hry pro vás a
vaše děti. Pomocí hry a pomůce
se naučíte základní německá

slovíčka a jednoduché věty.
Určeno pro rodiče jejich děti od 3
6 let věku.
MAZLÍČEK
- středa 9.30 - 10.30
Program zaměřený na podporu
psychomotorického vývoje u
dětí, které ještě nechodí.
Pokračování na straně 6...
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13. srpna od 17:30 h
Jak vycvičit draka
animovaná komedie
v českém znění

SOUTĚŽ !!! SOUTĚŽ
V soutěži "Moudrost hledej v
knihách " správně odpověděli
všichni čtenáři a proto jsme
losovali. Šťastní výherci byli
Gábina Berkiová, Tomáš Tran,
Patrik Budina. Výherci dostali
zajímavé encyklopedie.

Nejbližší akce ve městě
do 4. 8. v Centru setkávání
Výstava fotografií V. Sojky
8. 8. od 17 hod.
2hlas
Markus Potschke, Drážďany.
Jana Vébrová, Liberec.
Amatérská divadelní skupina
"Theatre libre", v Sebnitz
13. 8. od 17:30 hod.
Jak vycvičit draka
animovaná komedie
Kino Národní dům
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Pokračování ze strany 5...
MAZLÍČEK
- středa 9.30 - 10.30
Program zaměřený na podporu
psychomotorického vývoje u
dětí, které ještě nechodí.
Naučíte se jednoduché pohybové hry doprovázené říkadly a
písničkami. Určeno pro rodiče a
jejich děti od 6 18 měsíců.
NEPOSEDA
- čtvrtek 9.30 - 10.30
Program zaměřený na podporu
psychomotorického vývoje u
dětí. Lekce jsou určeny dobře

chodícím batolatům. Cvičení je
založeno na kombinaci
pohybo-vé, rytmické a verbální
složky. Určeno pro rodiče a
jejich děti od 18 36 měsíců.
ŠIKULKA
- úterý 15.30 -16.30
Program zaměřený na výtvarnou a tvořivou činnost dětí. Svůj
výtvor si potom mohou odnést
domů nebo vyzdobit jím naše
centrum. Určeno pro rodiče a
jejich děti od 3 6 let.
KOMUNIKACE S MIMINKY
- čtvrtek 1x za 14 dní
Program zaměřený na komuni-

kaci a znakování s kojenci a batolaty přirozenými znaky a
gesty. Určeno pro rodiče a jejich
děti od 6 18 měsíců.
VOLNÁ HERNA
- po každém programu
PLAVÁNÍ
- 1x měsíčně 10.00 - 11.00 bazén
Neustadt
Více informací o připravovaném
pravidelném programu naleznete na našich internetových
stránkách:
http://babyclubkrtecek.webno
de.cz/.

Stará garda a žáci zakončili sezónu turnajem
Sezónu zakončil fotbalový
klub dvěma turnaji . V sobotu ,
26.6.2010 se na Poustevenském
pažitu představilo šest družstev
starých gard. Hrálo se systémem
každý s každým na dvou
hřištích. Naši borci postavili dva
týmy, „Áčko“, které vybojovalo
třetí místo a tým „B“, který
skončil šestý. Další mužstvo
poslala do boje firma KM
Nezmar a hráči si odnesli
diplom za páté místo. Jasným
vítězem celého klání se stali
pánové z Vilémova, kteří ztratili
body pouze v zápase z Dolní
Poustevnou A , to když se
našim povedla uhrát remíza 2:2.
Druhé místo patřilo se ztrátou

pouze jediného bodu na vítěze,
staré gardě z Lipové. Posledním
zúčastněným mužstvem byl
výběr rozhodčích a na ty zbylo
nepopulární čtvrté místo.
Nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen Vladimír Hejl z
Vilémova, nejlépe zachytal
Vlastimil Váňa a nejvíce gólů
nastřílel Vladimír Tesařík, oba z
Dolní Poustevny A. Nejstarším
hráčem byl, Rudolf Učeň z týmu
Dolní Poustevny A.
Hned v neděli 27.6.2010 se
uskutečnil letní žákovský turnaj.
Kluci si zahráli spíše mini turnaj,
protože se přihlásily pouze tři
týmy. Přesto si zahráli pěkný
fotbal, ale na lepší mužstva z

okolí náš výkon nestačil.
Obsadili jsme čtvrté místo, třetí
byl Spartak Boletice, druhé
místo si odvezli Benešovští a
první místo vybojovali naděje
Šluknovského Plastonu. Byli
vyhlášeni nejlepší jednotlivci,
nejlepší brankář Jirka Hofman z
domácího týmu, nejlepší hráč
Moc P. ze Šluknova a nejvíce
gólů měl na svém kontě Tesař T.
z Benešova. Všechny mužstva
obdržely poháry, diplomy a
sladkosti, které předal zástupce
firmy Izopol pan Sluťák.
Fotbalový klub děkuje firmě
Izopol za sponzorství celého
turnaje.
Andrea Kramerová

21. 8.
27. ročník tenisového turnaje
čtyřher mužů
"O POHÁR STAROSTY"
tenisový oddíl
21. - 22. 8.
Velká cena Dolní Poustevny
ve střelbě na baterii
na Čtverci - MS Jezevec
28. 8.
Tenisový turnaj
"Smíšené hry"
tenisový oddíl
4. 9.
Plážový volejbal
14.ročník o pohár Fajnklubu

Nezaměstnanost v Dolní
Poustevně se k 30. červnu
ustálila na 13,64 %. Na
Šluknovsku tak jde o druhé
nejnižší číslo. Lépe si vedou
pouze ve Vilémově (9,40 %).
Naopak nejhůře si s 21,33 %
stojí Lobendava.

REDAKČNÍ RADA
Pondělí 16. srpna 2010 v 15.00
hodin kanceláři starosty.
Redakční uzávěrka dalšího
vydání je:

pátek 20. srpna.

Tenisový HEC 2010: ve znamení návratu šampionů
Jako by se vrátil čas. V tomto
duchu se nesl letošní tenisový
HEC turnaj pro naprosté začátečníky, který se na dvorcích v
Dolní Poustevně odehrál v
sobotu 26. června. Pro triumfy si
totiž došli vítězové z minulých
let. Ženám vládla domácí Karina
Mrkvičková, která nezaváhala
ani při své druhé účasti v turnaji.
Navázala tak na prvenství z
roku 2005. "Je skvělé, že se mi
tady tak daří a že si držím
vítěznou šňůru," smála se už
dvojnásobná šampionka, jenž se
v mezidobí stala maminkou. V

klání tří soupeřek prohrála
jediný zápas ze čtyř.
Turnaj mužů nabídl velká
dramata. S nástrahami základních skupin a tříkolového play
off se nejlépe vypořádal Petr
Sinkule z Rumburka. Narozdíl
od ženské vítězky musel
vzpomínky na předchozí triumf
pořádně oprášit. "Už si přesně
nevzpomínám, kdy to bylo. Ale
rozhodně někdy v začátcích
turnaje v 90. letech," řekl
Sinkule.
Stříbro získali Lenka Chalánková a Luboš Ryšavý, pro bronz

si došli Daniela Stredáková a
Martin Procházka s Davidem
Chalánkem.
Fotky z turnaje najdete na:
tenisdp.rajce.idnes.cz a na
Facebooku, stránka Tenis Dolní
Poustevna.
Marek Bureš
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