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O osudu tratě rozhodne
koordinátor v březnu
Tolik diskutované téma,
kterým je znovuzprovoznění
železniční trati z Dolní Poustevny do německého Sebnitz, je
podle německých médií ostuda
Saska. Dle posledních informací to vypadá, že k obnovení
železniční tratě nedojde. O osudu zhruba 600 metrů, na kterých
je třeba znovu položit koleje, má
rozhodnout saský dopravní koordinátor VVO v březnu, ten už
však dal najevo, že o trať zřejmě
nebude mít zájem - přesto, že
česká Správa železniční dopravní cesty svůj úsek z poustevenského nádraží na hraniční čáru
už za 34 milionů korun zrenovovala.
O obnovení přeshraniční trati, která podobně jako mnoho
dalších zanikla po válce, stojí
především Ústecký kraj. Propojení by výrazně zrychlilo cestování vlakem ze Šluknovského
výběžku do Děčína. Vlak by
mohl přes Bad Schandau dojet z
Dolní Poustevny do Děčína
zhruba za hodinu. Tím by mohla
veřejná doprava vytvořit alternativu automobilové dopravě. V
současnosti trvá cesta vlakem s
přestupem v Krásné Lípě dvě a
půl hodiny.
Na dostavbě kolejí přes hranice se domluvily oba státy v roce 2006 a vydaly společné memorandum. Česko svoji úlohu

splnilo, na dokončení německého úseku se už dlouho čeká.
"Je to dost hanebný stav.
Sasko si dělá před českými
sousedy pěknou ostudu, že není
schopné položit 600 metrů
kolejí," řekl televizi MDR starosta Sebnitz Mike Ruckh. Němečtí
železničáři se stavbou váhají
proto, že Sasko zahájilo vlnu
škrtů v regionální železniční
dopravě. VVO by chtěl zastavit
osobní dopravu v příhraničí
včetně úseku Sebnitz - Bad
Schandau. Denně po tzv. saském
Semmeringu jezdí asi 230 lidí, a
to je podle saských představitelů
příliš málo. "Schválili jsme investice, ale ve chvíli, kdy tam nikdo nebude jezdit, ztrácejí smysl," řekl MDR saský ministr dopravy Sven Morlok. Podle všeho
rozhodnutí zastavit dopravu nezvrátí ani odhady, podle kterých
by dokončení přeshraniční spojky přivedlo do vlaků asi tisíc
nových cestujících denně.
Pokud dopravu nezaplatí
Sasko, neučiní tak ani Ústecký
kraj, ačkoli jde především o
rychlou dopravu jeho občanů.
"Bylo by hodně paradoxní, abychom financovali dopravu tak
bohatého státu," řekl v prosinci
vedoucí odboru dopravní obslužnosti Ústeckého kraje Jakub
Jeřábek.

Vzrostlé, poškozené a shnilé stromy budou smýceny. Firma KM
NEZMAR začala na veřejných místech provádět kácení vzrostlých a
nemocných stromů po celé Dolní Poustevně. Město tak reagovalo na
odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která dne
15.12.2010 vydala rozhodnutí o okamžitém smýcení šesti problémových
stromů. Jde o stromy poškozené, které vykazují dřevokaznou hnilobu, v
korunách proschlé nebo u kořene nestabilní. Místo vrby za zdravotním
střediskem, lípy pod Hamrem, jírovce u piety, Nároďáku a v mateřské
škole bude vysázena náhradní zeleň.
Foto: V. Madunický

Chystá se další kolo bezplatného čipování psů
Zastupitelé na svém únorovém zasedání schválili, že místním občanům, kteří vlastní psa a
mají řádně zaplacen místní
poplatek, zajistí bezplatné čipování psa. Jde o označení zvířete
mikročipem a o evidenci v Národním registru majitelů zvířat.
Mikročip je tvořen kapslí o rozměrech 2 x 1 mm, v níž je uložen
identifikační kód a jeho životnost je neomezená. Označené
zvíře, které se zatoulá nebo ztra-

tí, bude pak možné pomocí čtečky rychleji identifikovat a předat
zpět majiteli.
První kolo čipování proběhlo již na podzim roku 2009, služby využilo 64 majitelů psů.
Zájemci o tuto službu si mohou
vyzvednout přihlášku v pokladně MěÚ u paní Bednářové a
vyplněnou ji odevzdat nejpozději do konce května 2011.
Přihláška je závazná!

Demolice štítů a komínů. Tak zněl verdikt statika, který odborně
posoudil stav vyhořelé budovy bývalé spořitelny v Dolní Poustevně.
Práce provedli pracovníci firmy KM Nezmar. Další osud tohoto
historického objektu je na majiteli.
Foto: Vilém Madunický
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V březnu 2011 oslaví
své životní jubileum:
Běl Jan 55 let
Karpíšek Jiří 55 let
Vodáková Helena 55 let
Peška František 60 let
Růžičková Dagmar 60 let
Mizerová Vlasta 65 let
Poucha Jaroslav 70 let
Vlasák Vladimír 70 let
Hofmanová Věra 70 let
Fišar Josef 75 let
Sahrová Edita 79 let
Váňová Alžběta 86 let
Marek Jan 86 let
Všem jubilantům přejeme
zdraví, pohodu a životní
optimismus do dalších let.

Narodili se:
Šimon Steinbach
Melissa Humrová
Znovu žádáme občany, kteří si
nepřejí, aby jejich jméno figurovalo
v pravidelně zveřejňovaných
seznamech, aby tuto skutečnost
nahlásili nejpozději do data konání
redakční rady na evidenci obyvatel
nebo redakci PP.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu v Dolní Poustevně za blahopřání, dárek a návštěvu u příležitosti
mých narozenin.
Ing. Vilém Pfeffer
BC Krteček, Dolní Poustevna
děkuje panu Petru Kalčíkovi za
rozhodnutí věnovat našemu
sdružení svou odměnu, která
mu náleží za práci v městském
zastupitelstvu. Je to pro nás
další motivace a impuls k
pokračování naší činnosti v
Dolní Poustevně, ještě jednou
děkujeme.
BC Krteček
Městská knihovna děkuje paní
Monice Margalové a panu Antonínu Tobiškovi za knihy věnované knihovně.

SVOZ PYTLŮ
Sběrný dvůr
sobota v sudém týdnu
10-12 hodin:
12. a 26. března
Svoz pytlů na tříděný odpad
pondělí v sudém týdnu:
7. a 21. března

POPLATKY 2011
Poplatek za psa
je splatný do 30. 6.
Poplatek za pronájem
pozemků je splatný do 31. 3.
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Nové webové stránky navštíví za den v průměru 50 lidí
Na známé internetové adrese
www.dolnipoustevna.cz jsme ve
středu 9. února 2011 spustili
nové oficiální webové stránky
Dolní Poustevny, kde vás chceme informovat o všem podstatném, co se děje nebo chystá v našem městě a v Centru setkávání.
Co na těchto stánkách najdete:
kontakty na místní firmy, ordinační dobu a kontakty na lékaře,
stále aktuální kalendář všech
akcí nebo veškeré informace z
radnice. Nově se zde můžete
přihlásit k odběru novinek z tohoto webu přes RSS kanál a nebo
přímo zadat do webu svou emailovou adresu, na kterou chcete
novinky pravidelně zasílat.
Dle statistiky v současné
době tyto stránky navštíví v
průměru 50 lidí denně a nejvíce
je zatím prohlížena fotogalerie
(požár bývalé spořitelny), pak
úřední deska a Poustevník.
Pokud byste chtěli přidat,
změnit nebo odebrat některé
informace na tomtu webu zveřejněné, které se vás týkají, můžete
kdykoliv svůj požadavek zaslat
na kontaktní emailovou adresu:
zp@dolnipoustevna.cz.
(HK)

Pro představu, jak jsou naše nové webové stránky využívané,
vám přinášíme malou statistiku. V období od 14. ledna do 22. února
došlo k více než 4000 zobrazení stránek s celkovým počtem 662
návštěv. Nejvíce si naše stránky prohlížejí lidé v České republice, 26x
ale nakoukl například také někdo z Německa, 14x ze Slovenska, 2x ze
Švýcarska a 1x ze Srbska. Průměrná doba, kterou návštěvník na
webových stránkách strávil byla bez dvou vteřin celý pět minut. Nejvíce se na www.dolnipoustevna.cz lidé přihlašují přes nějaký z internetových vyhledávačů (46%), 35% se pak dostalo na stránky přímým
zadáním adresy a 18% návštěv se uskutečnilo přes různé odkazy.
Tvůrcem stránek je O. Lampa, město si váží toho, jak odpovědně k
jejich tvorbě přistoupil a pomohl do nich vložit nové prvky.

Nové webové stránky se prozatím líbí, máme první ohlasy
Z dopisu od paní Skřápkové: Webové stránky Města Dolní Poustevna jsou opravdu velice zdařilé, přehledné,
zajímavé - ať již fota doby minulé, současné a doufám, že budou aktuální i nadále. Krásná zmínka i o historii
Loutkového divadla, poutavá informace o Kozí farmě, hlavně zápisy ze zastupitelstva nové i ty z doby minulé, taktéž
uložený Posel i Poustevník. Kontakty tlf. i emailové na jednotlivé členy zastupitelstva. Webové stránky odpovídají
dnešnímu trendu - jasné, informující a přehledné. Žádné nezajímavé, zdlouhavé, nic neříkající a unavující zprávy!
Nemohu nic vytknout, kromě drobné chybičky ve jménu člena Osadního výboru - pan Šťastný - ne Šťasný.
Tvůrcům těchto webových stránek přeji hodně nadšení při aktualizaci dění v Dolní Poustevně a těším se na další
zprávy. Opravdu jsou velice pěkné.

KRÁTCE
V rámci projektu obnovy kamenných památek, které provádí a financuje Obecně prospěšná
společnost Česko-saské Švýcarsko) byl zrekonstruován další
křížek a to v Horní Poustevně
pod odbočkou na Novou Vísku.
Foto: Vilém Madunický
Hospodářský výsledek městských
lesů skončil ziskem ve výši
1.398.862,- Kč. Je to výsledek
dobrého hospodaření, který je v
souladu s lesním hospodářským
plánem. Tento příjem pomáhá
našemu městu z části krýt propad
daňových příjmů ze státního
rozpočtu.
Krajský úřad Ústec. kraje poskytl Dolní Poustevně 153 tisíc
korun na opravu střechy na
hasičárně. Z Ústeckého kraje
zároveň přišly také peníze na
povodně ve výši 63 tisíc korun.
Další finance do městské kasy
přišly z pojišťovny Kooperativa
jako pojistné plnění za povodně
- 73.135,- Kč a z Č. spoř. 244.800,Kč jako výplata dividend.
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Blíží se sčítání lidu. Máte dostatek informací?
Sčítání lidu krok za krokem
1) Blíží se první návštěva
komisaře. Ještě před tím, než
sčítací komisaři začnou roznášet
sčítací formuláře, najde každá
domácnost ve své schránce
letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s
tímto letáčkem bude v každé
schránce lísteček Informace o
kontaktních osobách a místech,
kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře
přinese, číslo jeho průkazu a
termín, kdy do domácnosti
přijde. Jméno komisaře a číslo
obvodu, ve kterém provádí
sčítání, bude možné ověřit v
každé obci na úřední desce. Čas
návštěvy budou volit komisaři
nejčastěji v pracovní den v
podvečer nebo o víkendu, aby
zastihli rodinu doma. Materiály
budou komisaři roznášet do
schránek od 26. února do 6.
března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře? Sčítací komisař se bude při
roznosu formulářů prokazovat
speciálním průkazem sčítacího
komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským
průkazem. Zároveň bude mít
přes rameno modrou tašku s
velkým žlutým logem České
pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době
od 7. do 25. března každou
domácnost v ČR a předají jí
dotazníky pro všechny osoby,
které tam žijí (včetně návštěv či
podnájemníků, kteří budou v
době rozhodného okamžiku v
domácnosti třeba jen přechodně). Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s
vysvětlivkami:
Zelený sčítací list osoby (každý
člověk v domácnosti dostane
svůj vlastní).
Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden).
Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo
správci domů).
Osoba starší 15 let může převzít
formuláře pro všechny členy
domácnosti. Formuláře vám
komisaři předají osobně proti
podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v
místě vašeho trvalého bydliště,
bude už na formuláři dopředu
předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese,
vyplní komisař údaje v hlavičce
ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás
komisař zeptá, jakým způsobem

budete chtít vyplněné formuláře
odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání
na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři
(pokud preferujete tuto cestu,
komisař si s vámi hned domluví
termín schůzky, kdy přijde
formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou
do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám
komisař předtištěnou obálku
formátu A4, žádné poštovné v
tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy
mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina,
němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
Co když se mi navržený termín
návštěvy nehodí a nebudu v tu
dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu,
vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět
uvedeno jméno komisaře, číslo
průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám
ani druhý termín nevyhovoval,
můžete zavolat na bezplatnou
linku 800 87 97 02 a domluvit si
jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé
komisař nezastihne, najdete ve
schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích
formulářů s informací, že si
můžete formuláře vyzvednout
na tzv. sběrném místě do 14.
dubna. V praxi bude sběrným
místem jedna z větších pošt ve
vašem regionu.
3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března
2011. Půlnoc z 25. na 26. března
je tzv. rozhodným okamžikem
sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle
skutečnosti platné v tento
rozhodný okamžik.
Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě
hodiny po půlnoci, ještě nebylo v
rozhodný okamžik na světě a do
sčítání se nepočítá. Pokud se ale
narodilo hodinu před půlnocí, v
rozhodný okamžik mezi námi bylo a
je třeba jej do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná
sběr formulářů.
4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se
dohodli, jestli vyplníte formulá-

ře on-line, předáte je komisaři
osobně a nebo zda je odešlete v
obálce. Ať zvolíte kteroukoliv
cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna
2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší
způsob, jak formuláře odeslat, je
internet. Od rozhodného okamžiku bude možné vyplňovat na
www.scitani.cz a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací
formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které
Vám přinesl sčítací komisař. Na
papírových formulářích najdete
vpravo dole u čárového kódu
dva unikátní kódy (jeden čistě
číselný a jeden, který kombinuje
čísla a písmena). Těmi se na
www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete
začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po
odeslání obdržíte automatické
potvrzení o tom, že formuláře
byly statistikům v pořádku
doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění
potřeba Adobe Acrobat verze
9.0 a vyšší. Pokud máte na svém
počítači nižší verzi, bude přímo
na stránkách, kde se formuláře
vyplňují, odkaz na bezplatné
stažení potřebné vyšší verze
Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a
pomoc sčítacího komisaře s
vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním
odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také
okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc
požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve
vašem programu změnilo a
nebudete mít možnost být v
domluvený čas doma. Pokud
vás komisař nezastihne, najdete
ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích
formulářů s návrhem, kdy se
komisař pro formuláře zastaví v
termínu novém. Opět bude na
tomto Oznámení uvedeno číslo
na bezplatnou linku 800 97 87 02,
kde je možné navržený termín
druhé návštěvy změnit podle
vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl
ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s
Oznámením o náhradním
termínu sběru vyplněných
sčítacích formulářů, kde bude
popsáno, jak můžete formuláře
odeslat v obálce.

KRÁTCE
SVS - Severočeská vodárenská
společnost potvrdila předběžný
závazek poskytnout městu
Dolní Poustevna příspěvek na
výstavbu čističky odpadních
vod a kanalizaci ve výši
22.493.603,- Kč a příspěvěk
5.088.325,- Kč na projektovou
dokumentaci. Nárok čerpat tyto
peníze bude mít město po
podpisu smlouvy na státní
dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR. “Všechny
náležitosti potřebné k podpisu
smlouvy již byly na SFŽP
odeslány. Čekáme, že zhruba do
měsíce by mělo dojít k podpisu a
v dubnu pak k zahájení prací,”
uvedl Miroslav Jemelka, starosta města.
Komise pro výstavbu pracuje v
tomto složení: Petr Kalčík (předseda), členové: J. Diessner, V. Žák,
S. Frnčo, J. Bednář st., J. Kolda.
Město zahájilo přípravu na
zpracování projektové dokumentace se záměrem zbudování
vsypové loučky na hřbitově v
Dolní Poustevně.
Město se 10. března připojí k
mezinárodní kampani Vlajka pro
Tibet.
Oficiálním místem pro pořádání
svatebních obřadů v Dolní
Poustevně je Centrum setkávání. Obřadním dnem se sobota od
9 do 15 hodin. V případě zvolení
jiného místa je třeba třeba kontaktovat matriční obvod Velký
Šenov, zvolení jiného místa je
zpoplatněno.

5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 bezplatná
informační linka projektu Sčítání
lidu domů a bytů 2011 (v provozu denně 8 22 hod od 26. února
do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a
sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé
z kolonek rozumět či nebude mít
sílu sám formuláře vyplnit. V
takovém případě jsou komisaři
připraveni nechat si údaje např.
od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a
formuláře za ně kompletně vyplní.
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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EU peníze na zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních školách
V polovině května 2010
vyhlásilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy průběžnou výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
se zaměřením na zlepšení
podmínek ve vzdělávání na
základních školách. Základní
školy na území ČR (s výjimkou
pražských škol) tak dostávají
možnost získat finanční prostředky, které mohou podle
vlastního uvážení a podle daných pravidel investovat do
několika oblastí. Jsou jimi tzv.
individualizace (rozdělení třídy
na menší části umožní lepší

individuální přístup), dále oblast inovace (v jejím rámci
učitelé školy vytvoří pro zvolená témata předem daná množství vzdělávacích materiálů), oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v neposlední řadě i zlepšení vybavení
školy novými pomůckami a
literaturou.
Na ZŠ a MŠ Dolní Poustevna jsme při vytváření projektu zvažovali na jedné straně
potřeby školy a na druhé straně
její možnosti. Z témat, mezi
kterými jsme mohli volit, jsme se
rozhodli podpořit ve vybraných
třídách čtenářskou a informační
gramotnost žáků, dále pak

výuku cizích jazyků, výuku
matematiky a přírodovědných
předmětů (fyziku, přírodopis,
přírodovědu, vlastivědu a prvouku). Jako užitečné a potřebné
se nám jeví zavedení výuky
základů finanční gramotnosti.
Zde se budeme čas od času
obracet s žádostí o pomoc na
rodiče žáci si budou na některé
hodiny připravovat přehledy o
cenách zboží, služeb, o některých finančních produktech.
Posledním tématem, které jsme
se rozhodli podpořit, je prevence rizikového chování žáků se
zaměřením na návykové látky,
šikanu, záškoláctví a vandalismus.

Zprávičky ze školy

INZERCE
Domy - prodej
Zrekonstruovaný RD nové
rozvody vody, topení (ÚT
plynové) a elektřiny Dolní
Poustevna. Cena 1 750 000 Kč
Tel.: 739 384 904
Exkluzivně k prodeji malebný rodinný dům v Malém Šenově. Cena 1 299 000 Kč
Tel.: 739 384 904
Rodinný dům se dvěma byty
a prodejnou v Horní Poustevně. Cena 999 000 Kč
Tel.: 739 384 902
Rekonstruovaná chaloupka
u NP České Švýcarsko. Cena
990 000 Kč. Tel.: 739 384 902
Pozemky k prodeji
Prodej rozparcelovaných stavebních pozemků v Rumburku. Cena 160 Kč/m2
Tel.: 739 384 901
Prodej velmi pěkného slunného pozemku ve Starých
Křečanech. Cena 105Kč/ m2
Tel.: 739 384 901
Nabídka všech nemovitostí
na www.rkevropa.cz.

PAŘÍŽ
4. - 8. května 2011
3 990,- Kč
Navštivte s námi proslulé Versailles, Tour Eiffel, Vítězný oblouk a
další známá místa. Procházku
podvečerní Paříží - Sacre Coeur,
Montmartre, Moulin Rouge…
Nenechte si ujít projížďku lodí po
Séně. V ceně doprava busem,
pop-latky, 2x ubytování v Paříži v
ho-telu F1 se snídaní, služby
průvod-ce - uzávěrka přihlášek
15. března 2011.

Potěšitelné je, že do našeho
školního projektu, který jsme
pojmenovali „Brána do světa“ se
aktivně zapojí velká většina
učitelů školy. Projektovou žádost jsme odeslali na MŠMT v
prosinci 2010, žádost byla po
formální stránce přijata. Počátek
projektu jsme stanovili na začátek školního roku 2011/2012,
doba trvání projektu je dva roky.
Materiály vytvořené pedagogy
pak budou škole sloužit i v
dalších letech.
Nezbývá než si přát, aby se
náš záměr vyplnil a aby se investované prostředky odrazily ve
výsledcích výchovně vzdělávací
práce.
PLV

U kostelíka se bojovalo o olympijské zlato!
Sportovní areál „ U kostelíka“ se již po třetí stal dějištěm
zimní olympiády. V posledním
lednovém týdnu zúročilo svou
celoroční náročnou přípravu
čtyřicet nominovaných sportovců z obou oddělení školní družiny.
První cenné body získali závodníci ve sjezdu na bobech.
Skvěle připravená bobová dráha
dala vyniknout mnoha talentům
z řad dolnopoustevenských bobistů. Piloti neohroženě naskakovali do kokpitů svých strojů a

BULHARSKO
POMORIE
Termíny :
1/ 29. 06. - 11. 07
2/ 15. - 27. 07.
3/ 01. - 13. 08
4/ 18. - 30. 08.
5/ 03. - 15. 09.
5 990,- /děti do 12 let 3 990,- Kč
Autobusem (cca 27 hodin), ubytování v rodinných domcích. Bližší
informace: www.bulharsko.org

Autodopravce J. Hlávka
a cestovní agentura P. Hlávka
407 21 Česká Kamenice, Sládkova 773
tel. 412 582 318, 602 231 498 hlavka.bus@seznam.cz

ve snaze porazit své reprezentační kolegy zdolávali trať s
originálními brankami v rekordních časech.
Třpyt odletujících krystalků
sněhu od nohou psů, skřípění
igelitových skluznic, hlasité oddechování psího zápřahu,
náročný profil trati a cvakající
spouště akreditovaných novinářů dotvářely atmosféru další
olympijské disciplíny mushingu. Výkony musherů i jejich
psích svěřenců ukázaly, že s
našimi závodníky budou muset
v brzké době počítat na nejtvrdším závodě psích spřežení na
světě v severoamerickém Yukon
Questu. O vítězi rozhodla až
třetí disciplína hod sněhovou
koulí na cíl. Na stupně vítězů
vystoupilo celkem šest olympiopioniků z obou týmů školní

Ve Velkém Šenově
první v DUZE
Vynikajícího výsledku dosáhli naši žáci ve složení Jakub
Chaba, Jana Klingerová, Míša
Kusendová, Madla Lokvencová,
Ája Malá, Trum a Adéla Štiková
dne 17. 2. na základní škole ve
Velkém Šenově. Probíhalo zde
totiž čtvrté kolo „Duhy“. Užili
jsme si výborně připravené,
rozmanité, hudebně-výtvarné
odpoledne. Žáci se pochlubili
velice dobrými znalostmi v
oblasti hudební výchovy, výtvarné výchovy, Jakub předvedl
svoje umění v podobě kresby
uhlem a Ája svoji zručnost a
kreativitu při tvorbě ptáčka v
keramické dílně. Dařilo se nám
natolik, že jsme si při vyhlašování výsledků s velikou radostí
převzali diplom s 1. místem!
Blahopřejeme a děkujeme za
reprezentaci naší školy. Těší nás,
že máme tak šikovné děti! IvBí
družiny. Z rukou družinového
předsedy olympijského výboru
převzali originální diplomy a
netradiční olympijské medaile.
Poděkování patří flétnistovi
Pavlovi Brýlovi, jehož slavností
fanfára zazněla na závěrečném
ceremoniálu. Těšíme se na další
ročník olympijského klání v
duchu hesla „Citius, altius,
fortius“.
Vychovatelky ŠD
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Klauniáda ve škole s 25 klauny

Pojďte rychle všichni dál, máme tady karneval

K únoru vždy patřily masopusty, maškarní průvody,
šibřinky, fašank, karnevaly a
my ve školní družině jsme si
letos uspořádali Klauniádu.
Sešlo se pětadvacet nádherně
pestrých dětských klaunů ve
vlastnoručně vyrobených kostýmech. Děti a rodiče popustili
uzdu fantazii a kostýmy hrály
všemi barvami, nápadité střihy
by ocenila i módní policie. Při
průvodu školou měly paní
učitelky co dělat, aby své žáčky
přes klaunské make-upy vůbec
poznaly. Ve vyzdobené tělo-

Tak to bylo téma týdenního plánu v rámci výchovně vzdělávací
činnosti v naší mateřské škole, karneval proběhl v období 21.2 až
25.2. Děti od pondělka do pátku měnily svými maskami školku v
pohádku. Vše začalo výzdobou celé budovy, pak děti v roztodivných
maskách tančily, soutěžily, hrály si. Do svého maškarního reje vtáhly
ve středu i sedm dětí a paní učitelku z německé mateřské školy v
Saupsdorfu. V rámci tohoto setkání se děti seznámily s českými a
německými názvy pohádkových postav jako je král, kašpárek,
princezna, vodník, ježibaba. Poděkování patří maminkám za vzorně
připravené masky.
Učitelky MŠ

cvičně na děti čekal klaun Ferdinand a Lojza se spoustou
netradičních her a soutěží. Děti
soutěžily s obrovským nasazením, v závěrečném diskotékovém reji už některým dokonce
odpadávaly části kostýmů.
Všechny děti Ferdinand s Lojzou odměnili za snahu a šest
nejoriginálnějších klaunů z
obou oddělení školní družiny
získalo hlavní ceny. Děkujeme
všem rodičům, kteří pomohli
dětem vyrobit kostým a těšíme se na další akci Noc s Andersenem. Vychovatelky ŠD

Zimní olympiádu si střihli i ve školce
Ve čtvrtek 3.2.2011 odpoledne se konaly 2. zimní olympijské hry na zahradě mateřské
školy. Pro děti a rodiče byly připraveny typicky zimní disciplíny běh s dítětem na zádech,
tahání saní a bobů na čas, skok z
můstku tentokrát bez lyží, běh
na lyžích to vše na čas. Na závěr

se mezi sebou děti utkaly v hokejovém zápase. Po sečtení časů
bylo vyhlášení vítězů, předání
medailí. Pro všechny zúčastněné
byl připraven teplý čaj a dobrůtka. Hry se vydařily, počasí také,
děti i rodiče odcházeli spokojení
takže těšíme se další akci.
Učitelky mateřské školy

Nejbližší veřejné zasedání
městského zastupitelstva:
30. března 2011
Veřejná zasedání Městského zastupitelstva se konají vždy ve středu
od 17,30 hod., v zasedací místnosti městského úřadu
(pokud nebude dohodou stanoveno jinak).
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Na maškarním plese v Národním domě se sešlo spousta pěkných masek
Po plese dospělých se mohly
i děti radovat ze svého maškarního plesu. V neděli 20.2.
2011 se na velkém sále Národního domu sešlo na 130 dětí a
ve stejném počtu i jejich rodiče,
prarodiče a ostatní dospěláci.
Pro děti byl připraven program s
klaunem Mirečkem a Leontýnkou, kteří dětem hráli nejen k

tanci, ale připravili pro ně různé
soutěže a hry včetně balónkového tvoření. Díky sponzorům si každé dítě odneslo i
nějakou výhru v tombole.
Maminkám děkujeme za masky,
sponzorům za odměny v tombole a městu za ostatní finanční
zajištění.
KŠK

Nároďák ožil zajímavým tématem
V podvečer 23. února jsme měli příležitost na malém sále v
Národního domu zhlédnout dokumentární film naší rodačky Ivanny
Benešové "Jak se dělá porno". Film natočila jako studentka na Písecké
filmové škole. Pustila nám i pár svých dalších filmových počinů,
které měly veskrze neobvyklá témata. Zpracování snímků bylo na
vysoké úrovni kamera, střih i samotní herci. Shlédli jsme "Jak prodat
ženu”, "Okno", "Vzpomínky z dětství". Po skončení produkce
odpovídala na zvídavé otázky.
LE

Centrum setkávání za sebou nabitý měsíc
V Centru setkávání byla 2. února zahájena vernisáž frotáží pana
Radka Fridricha "Černá paměť krajiny". Frotáže jsou otiskem
zničených německých hřbitovů v Severních Čechách, proto tomu
odpovídá i barevnost frotáží, modro - šedivá. A protože Radek Fridrich není pouze výtvarný autodidakt, ale i básník a překladatel do
němčiny, jsou na frotážích jeho českoněmecké básně. Na zahájení
výstavy vyprávěl o tom, co a kdo ho přivedl na myšlenku tvořit
frotáže a poté nám přečetl ze své sbírky básní. Výstavu navštívili i
žáci II.stupně s p. uč. Kramerovou.
LE

14. února se V Centru setkávání uskutečnila konference, kde se
projednávala koncepce turistické destinace Českosaského Švýcarska,
která je pravidelně aktualizována a dále v rámci malé pracovní
skupiny diskutována. Jednalo se o popisu cílů a průběhu projektu Cíl
3 Českosaského Švýcarska jako excelentní turistické destinace panem
Tino Richtrem z Tourismusverband
Sächsische Schweiz a Dr. Soni
Křítkové z Č. Švýcarska o.p.s. Poté Jan
Srb z SPF Group v.o.s. Praha, hovořil o
pers-pektivě turistického rozvoje
Českého Švýcarska.
Program ukončili Susanne Gertoberens a Dr. Johannes von Korff,
kteří představili formulace koncepce,
cílů a priorit společného přeshraničního rozvoje Českosaského Švýcarska. Poté následovala čilá a konstruktivní diskuze.
LE
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Není krucifix, jako kruci - fix!
Není krucifix, jako kruci - fix!
To první je kříž s přibitým tělem
Krista a to druhé projev zlosti
nebo údivu. Na této slovní
hříčce byl v sobotu 12. února
postaven plán historicko vlastivědné exurze Kruhu Přátel
Muzea Varnsdorf. Naše město
navštívili za účelem poznání
“našich" pomníků a my jsme tak
mohli ukázat jak naplňujeme
program projektu "Revitalizace
drobných kamenných památek". Knížka o těchto kamenných památkách od J. Reže je k
dispozici v městské knihovně či
v Centru setkávání. Vzhledem k
tomu, že myšlenku oprav
pomníčků a Božích muk před
mnoha lety rozhýbal pan Luboš

Minichbauer, který mezi turisty
a muzejníky nebyl neznámý, tak
i na něho jsme zavzpomínali. A
protože Poustevna neoplývá
pouze sakrálními kamennými
památkami, mohli si varsdorfští
historikové prohlédnout i kamenné strojní součásti papírenských mlýnů a není jich u nás
málo. Dalšími kamennými klenoty, byly dva klenuté přespotoční mosty a třísekční stavidlo
na říčce Soběnici. Na závěr naší
poznávací výpravy bylo konstatováno, že úsilí poustevňáků o
zviditelnění svědků minulosti je
Bohulibé a nelze jinak než dodat
"Dál, víc a houšť !"
Aleš Lexa

SLOVO FARÁŘE: Postní zklidnění a omezení
Postní doba je obdobím
přípravy na Velikonoce, kdy si
připomínáme utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Obzvláště v tomto období křesťané
prohlubují svůj vztah k Bohu,
bližním a k sobě samému skrze
modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem
postní doby. Postní doba je tedy
příležitostí vrátit se ke staré
postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k
Bohu a bližním. Půstem a
modlitbou dovolujeme, aby
přicházel Kristus sytit náš
nejhlubší hlad po Bohu.
Postní doba začíná Popeleční středou, která je letošního
roku 9. března. Popeleční středa
a Velký pátek jsou zvláštní dny v
roce. Jsou to dny přísného půstu,
zdrženlivosti od masa a stříd-

mosti v jídle. Toto přísné omezení, nebo-li dodržování přísného půstu se nevztahuje na
nemocné, lidi, kteří cestují nebo
pracují v těžkých podmínkách
(zemědělci, horníci apod.)
Celá postní doba je časem
kající církve, která vyznačuje
omezením, třeba kouření, alkoholu, sladkostí, zábavy nebo jiných potřeb, které nejsou pro
život nezbytně nutné. Je několik
způsobů, jak se uskromnit ve
svých potřebách a prospět tím
nejenom druhým, ale také sami
sobě.
Je to také doba, kdybychom
si měli uvědomit, jak žijeme, zda
konáme dobro, či ne, zda trpíme
mlčky zlo a dobru bráníme, zda
nejsme příliš pyšní na své ego a
podobně.
P. Jacek KOTISZ

Tip na zajímavý výlet: Děčínský zámek
Nad soutokem Labe a Ploučnice se na skále tyčí Děčínský zámek,
spojený s rodem Thun - Hohensteinů, nyní hrdé a výstavní místo,
dříve zdevastované a k zániku odsouzené. Téměř šedesát let sloužil
vojákům - čtyřem různým armádám. Ta poslední své dílo dokonala.
Zámek byl natolik zdevastován, že se uvažovalo jej přestavět na
hotel. V roce 1996 se zřítilo jihovýchodní křídlo zámku a teprve pak
začala citlivá a dlouhodobá oprava zámku a jeho znovunavracení
mezi významné české památky. V březnu se koná na zámku
"Masopust" s bohatým programem spojeným s děčínskou ZOO. Více
na www.zamekdecin.cz. Vybráno z brožurky "Zážitky v
Českosaském Švýcarsku" vydané o.p.s., Krásná Lípa.

Redakce Poustevníka, Město Dolní Poustevna
a knihovna Dolní Poustevna
vyhlašuje
2. ročník soutěže s názvem

MOUDROST HLEDEJ V
KNIHÁCH
Pravidla:
Soutěž je určena dětem základní školy. Úkolem soutěžících bude v
průběhu měsíců březen – červen sestavit tajenku o několika slovech,
přičemž jednotlivá slova tajenky budou hledat pomocí zadaných šifer,
které budou postupně zveřejňovány v Poustevníkovi. Po jednotlivých
částech tajenky budou soutěžící pátrat v dětském oddělení městské
knihovny. Šifru budou dostávat vždy v následujícím znění: Název
knihy/strana/řádek/slovo. To znamená, že se v novinách objeví
například toto zadání:
Staré pověsti české/58/14/3
Úkolem soutěžících bude po získání šifry vyrazit do knihovny, najít
danou knihu, v ní nalistovat stranu 58, odpočítat čtrnáctý řádek a v něm
najít třetí slovo. To si každý soutěžící pečlivě zapíše a až bude mít
pohromadě všechna slova z aktuálního zadání (v některých novinách
může být zadáno i více šifer), půjde s odpovědí za paní knihovnicí, která
si odpověď zaznamená. Pozor! Nalezená slova se musí nahlásit
nejpozději před dalším vydání Poustevníka.
Věříme, že si při pátrání užijete spousty legrace!
O co soutěžíme?
Samozřejmě o pěkné knížky.

Šifry na tento měsíc:
1. slovo: Všechno pro děvčata 0/str.115/ levý sloupek/9. řádek
odspodu/4. slovo zleva
2. slovo: Kapitánem svého počítače 681/str.53/9. řádek shora/7.
slovo zprava
3. slovo: Kompozice 75/str.19/pravý odstavec/2. řádek zespodu/6.
slovo zprava
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KINO NÁRODNÍ
DŮM D. POUSTEVNA

25. března od 17:30 h
HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - část 1
vstupné: 29+1 Kč

Poustevník 3/2011

Sportovní maškarní karneval se setkal s rekordní účastí
V sobotu 19. 2. 11 pořádal fotbalový klub Dolní Poustevna
již 10. ročník sportovního karnevalu. Za zábavou přišlo bezmála 260 lidí, z toho zhruba 40 bylo v maskách. O hudební doprovod se postarala skupina K Bend z Království. Během večera
se prodávala tombola a proběhlo losování o hlavní ceny. První
cena byla letos opravdu lákavá, živé prase o hmotnosti 100 kg.
Oceněno bylo také úsilí a originalita masek a první tři nejlepší si
odnesli drobné ceny, které pro ně připravili pořadatelé. Fotbalový klub by touto cestou chtěl poděkovat všem svým členům,
kteří se aktivně podíleli na přípravě plesu, zaměstnancům Lucky Chmelíkové Levové, kteří zajišťovali občerstvení a v neposlední řadě všem sponzorům, bez kterých by nebylo možné
podobné akce pořádat. Fotografie z této velice povedené akce
najdete na: www.fk-dolnipoustevna.cz.
AK

Nejbližší akce ve městě
6. 3. - 3. 4.
Průřez díla Jana Hoke
Centrum setkávání - Kostelík
Vernisáž výstavy se uskuteční
v neděli 6. března 2011
v 15 hod. Výstava potrvá až
do 3. dubna 2011.
12. 3.
14. ročník
"Memoriál J. Horáka"
FK Dolní Poustevna
18. 3. 15:30
Krtečkova dílna - Decoupage
BC Krteček pořádá ve svém
baby clubu tvořivou dílnu
"Decoupage - neboli zdobení
ubrouskovou technikou.
V býv. ZuŠ. Vstupné: 20 Kč
(pro členy 10 Kč)
18. 3. 20:00
Hasičský bál
Národní dům Dolní Poustevna
SDH Dolní Poustevna
19. 3.
"Jarní sraz turistů"
v Dolní Poustevně
KČT Dolní Poustevna

Víte o tom, že fotbalová éra Dolní Poustevny se datuje
od roku 1933, kdy Němci již své mužstvo měli a naše
mužstvo se rekrutovalo většinou z řad státních
zaměstnanců, jako pošťáků, železničářů, četníků apod.?

Turisty Děčínska čeká jarní sraz v Dolní Poustevně
Pořadatelé:
Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna
Termín:
sobota 19. března 2011
Sraz:
8.45 - 9.15 hod. - turistická chata za hřištěm v Dolní Poustevně
Startovné:
zdarma
Program:
Výstavka o historii okresních jarních srazů Děčínska v chatě KČT
Možnost zakoupení občerstvení (čaj, káva, grog, pivo, párek, aj.)
Možnost opékání párků na ohništi
9.30 hod. Zahájení srazu
Odchod na trasy pod vedením cvičitelů (Sebnitz, Dolní Poustevna asi 5 km)
Centrum setkávání (Kostelíček) bude ústředním bodem Jarního srazu (Bude zde výstava
obrazů Jana Hokeho, účastníci uvidí Poustevnu z vyhlídkové věže, každý zde obdrží diplom
Jarního srazu)
Od Kostelíčka bude vyznačena cesta kolem vodojemu, Ferdinandovy výšiny na Čtverec
Každý může samostatně absolvovat krátkou trasu (asi 1 km - Start, Kostelíček, Čtverec)
Cíl:

Výletiště Čtverec v Dolní Poustevně
Občerstvení, ukončení srazu

Další informace:
Jarní sraz není jen pro organizované turisty, ale pro všechny příznivce turistiky
Pro děti bude připravena soutěž z turistického programu Táta, máma a já
Budou zde již k dispozici propozice na letošní Severní stopu (14. května 2011)
Ing. Jaroslav Leksa, předseda KČT Dolní Poustevna

25. 3. 17:30
Harry Potter
a Relikvie smrti - část 1
dobrodružný/fantasy/drama
VB/USA, přístupnost: do 10
let nevh., vstupné: 29+1 Kč
Kino Národní dům
26. 3.
13. ročník
"O pohár starosty" - žáci
fotbal. hřiště v D. Poustevna
FK Dolní Poustevna

V případě zájmu o pronájem
Centra setkávání získáte
bližší informace na telefonu
412 336 042, 777 153 056
nebo na emailu:
kultura@dolnipoustevna.cz

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

pátek 25. března.
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