P

KVÌTEN 2011
Roèník IX.

OUSTEVNÍK

Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: dolnipoustevna@interdata.cz

Spoluobèané, prosíme, zamyslete se nad sebou!
Foto è. 1
V mìstském parku neznámý
pachatel nalil do kašny saponát - Úžasné, dìkujeme pane
designére!!!
Foto è. 2
Pohled ke kontejnerùm na
tøídìný odpad v Horní Poustevnì - Dìkujeme Hornopoustevenští, že si takto krásnì a
pravidelnì každý týden zvelebujete svoji èást obce!!!
Foto è. 3
Kolem odpadkových košù je
neustále nepoøádek - Dìkujeme, naši zamìstnanci pro
veøejnou zeleò to rádi uklidí!
Možná to hoïte blíže ke koši,
aby se nemuseli tak ohýbat!!!
Foto è. 4.
Cesta nad Markétou - Dìkujeme, kdyby nìkdo potøeboval
mùže si v novém pneuservisu
nebo èistírnì peøí vybrat co potøebuje!!!
technik správy majetku mìsta
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Vilém Madunický

Železniènímu spojení svitla nadìje. Rozhodne èerven!
Vlaky mezi stanicemi Sebnitz a Dolní Poustevna se možná
pøeci jen rozjedou. Drážïanský
dopravní podnik VVO totiž
dostal od Spolkového drážního
úøadu pokyn, aby jednal s
nìmeckými dráhami Netz AG o
stavbì železnièního pøechodu
mezi stanicemi Sebnitz a Dolní
Poustevna. „Oficiální zprávy ještì nemáme, ale mìli jsme jednání Šluknovského regionu s
Ústeckým krajem a zprávy jsou
mírnì optimistické,“ øíká Miroslav Jemelka, starosta Dolní

Poustevny. Koneèné rozhodnutí, jestli tra bude, nebo ne, bylo
podle manažera cestovního
ruchu a turismu VVO Jense
Dierchena odloženo na èerven.
Po ledové sprše z konce loòského roku, kdy saský zemský
snìm naøídil dopravcùm letos
ušetøit 24 milionù eur (asi 605
milionù korun) a v roce 2012
dalších 35 milionù eur, je situace
mnohem optimistiètìjší. Podle
odborníkù nìjaké komplikace
ještì pøijít mohou, ale pokud
saský stát nenaøídí další radikál-

ní škrty, stavìt by se mohlo.
„Stavba je možná opravdu pouze v pøípadì, že finanèní pøíspìvky od státu již neklesnou,“
øekl Christian Schlemper, mluvèí VVO. Aby peníze na stavbu
trati do Èech byly, musí VVO i
pøes neustálý pøíliv cestujících
intenzivnì hledat úspory. Zvýšení zisku mùže výraznì pomoci
i fakt, že Drážïany nechtìjí ve
mìstì zavádìt ‘zelenou’ ekologickou zónu, ale sází na železnièní a tramvajovou dopravu,
která má být ještì výhodnìjší.

Kolaudace Karlínského rybníka již tento mìsíc
Již v prùbìhu kvìtna probìhne kolaudace Karlínského rybníka. Než k ní dojde, èekají nádrž ještì
drobné úpravy bøehù a píseèné pláže. Pøipomínáme, že rybník bude kolaudován jako retenèní nádrž,
nikoliv jako koupalištì. Koupání v nìm bude možné, ale pouze na vlastní nebezpeèí. Aby mìsto splnilo
podmínky dotaèního titulu, z nìjž byla revitalizace financována, nesmí zde po dva následující roky také
vysadit žádné ryby. Do budoucna se této myšlence ale nebrání, pokud by byl zájem ze strany místního
rybáøského svazu, uvažuje o pronájmu rybníka.
Foto: V. Madunický

Tra pøes Sebnitz by pro tisíce
lidí ze Šluknovského výbìžku
znamenala výraznou úsporu
èasu. Turistùm by pomohla lépe
se dostat do národních parkù na
obou stranách hranice. Pokud
nyní chtìjí do Dìèína, musí s nìkolika pøestupy jet pøes Rumburk, Jedlovou a Rybništì, cesta
trvá více než dvì hodiny. Cesta
pøes Sebnitz, Bad Schandau,
Dolní Žleb do Dìèína by se zkrátila na 60 minut.
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Historické materiály už jsou zpìt v Nìmecku

V kvìtnu 2011 oslaví
své životní jubileum:
Ing. Kuchaøová Zuzana 50 let
Diessnerová Irena 50 let
Richterová Irena 55 let
Král Josef 55 let
Lencová Hana 60 let
Pelaèiková Anna 60 let
Hon Jan 65 let
Mráz Jaroslav 65 let
Florianová Jiøina 65 let
Richter Theodor 76 let
Hadvigová Helga 77 let
Kroj Jaroslav 79 let
Jenšíková Vìra 79 let
Vrabcová Marie 85 let
Hoffmannová Marie 86 let
Bednáø Jan 90 let
Všem jubilantùm pøejeme
zdraví, pohodu a životní
optimismus do dalších let.

Narodil se:
Adam Bìhunèík
Navždy nás opustila:
Oberreiterová Marie 85 let
Znovu žádáme obèany, kteøí si
nepøejí, aby jejich jméno figurovalo
v pravidelnì zveøejòovaných
seznamech, aby tuto skuteènost
nahlásili nejpozdìji do data konání
redakèní rady na evidenci obyvatel
nebo redakci PP.

PODÌKOVÁNÍ
Dìkuji Mìstskému úøadu za
blahopøání a penìžní dárek k
mým narozeninám.
Jarmila Bláhová
Dìkujeme Mìstskému úøadu za blahopøání a penìžní dárky k našim životním jubileím.
Jaroslava a Jaroslav
Pouchovi
Dìkuji svazu dùchodcù a
tìlesnì postižených v Dolní
Poustevnì za návštìvu, blahopøání a dárek, který mì moc
potìšil. Zároveò dìkuji Mìstskému úøadu v Dolní Poustevnì
za blahopøání, dárek a návštìvu
u pøíležitosti mých narozenin.
Anna Petrášková

ODPADY
Sbìrný dvùr
sobota v sudém týdnu
10-12 hodin: 7. a 21. kvìtna
Svoz pytlù na tøídìný odpad
pondìlí v sudém týdnu:
2., 16. a 30. kvìtna
POZOR! Od kvìtna jsou
v platnosti nové známky
na popelnice! Letní svoz
konèí v øíjnu 2011.

Ve støedu 6. dubna 2011 navrátilo mìsto Dolní Poustevna muzeu v Sebnitz materiály, zapùjèené v roce 2010.
Podaøilo se z nich po roztøídìní získat mnoho cenných a neznámých materiálù o historii mìsta. V budoucnu je
radnice hodlá pøedstavit veøejnosti. Na fotografii: M. Ruckh - starosta Sebnitz, Ing. M. Jemelka - starosta Dolní
Poustevny pøi pøedání materiálù zpìt do Nìmecka.

Podnikatele v Dolní Poustevnì èekají kontroly
V prùbìhu mìsíce kvìtna a
èervna budou probíhat v našem
mìstì ze strany Mìstského úøadu Dolní Poustevna, úseku odpadového hospodáøství, kontroly dle zákona o odpadech u
právnických a fyzických osob, oprávnìných k podnikání (pùvodci odpadù).
Pøedmìtem kontroly bude,
zda mají pùvodci uzavøenou
smlouvu o zajištìní svozu a zneškodnìní odpadù, zda vedou
prùbìžnou evidenci o odpadech

a zpùsobech nakládání s nimi
(za evidenci nelze považovat
soubor faktur, vážních lístkù nebo dodacích listù) a jak oddìlenì
tøídí a shromažïují svùj odpad.
Pùvodci odpadù jsou povinni umožnit kontrolním orgánùm
pøístup do objektù, prostorù a
zaøízení a na vyžádání pøedložit
dokumentaci a poskytnout
pravdivé a úplné informace
související s nakládáním s odpady.
hk

Obèané ušetøili životnímu prostøedí øadu surovin
Loni obèané odevzdali v rámci zpìtného odbìru k recyklaci
celkem 103 televizí, 58 monitorù, 83 lednic a mrazákù, 14 velkých
elektrospotøebièù (sporáky, boilery apod.), 642 kg malých domácích
spotøebièù a 34 kg baterií! Díky si zaslouží všichni, kteøí
elektrospotøebièe nevyhazují do popelnice nebo dokonce do pøírody, ale nosí jej do sbìrného místa zpìtného odbìru (areál býv. kotelny) a šetøí, tak naše životní prostøedí.
hk

SVOZ NEBEZPEÈNÉHO ODPADU
sobota 28. 5. 2011 od 8 hod.
Odevzdat je možné:
Oleje motorové, potravináøské, barvy, lepidla, rozpouštìdla,
záøivky, lednice, mrazáky, televize, plechovky od barev, mastné
hadry, akumulátory, baterie, pneumatiky z osobních aut /bez
diskù/.
Odpad, který není uveden v tomto seznamu nebude odvážen.
Nutná osobní pøedávka! Navážení odpadu bude možné až od
dané hodiny svozu.
Svoz nebezpeèných odpadù se uskuteèní z tìchto stanoviš:
Horní Poustevna
- odboèka na Karlín, u èerpací stanice JRP 8,00 - 8,15 hod
Dolní Poustevna
- pod kostelíèkem (Centrum setkávání)
8,20 - 8,55 hod
Dolní Poustevna
- U Letadla, pøed èp. 1 (býv. skl. Centroflor) 9,00 - 9,15 hod

KRÁTCE
Zatupitelstvo mìsta schválilo rozpoèet na rok 2011 ve výši
24.634.000 korun.
Mìsto pøislíbilo zakoupit 5
tun antuky pro Tenisový oddíl
Tìlovýchovné jednoty Dolní
Poustevna + barvu na nátìr
plotu.
Zastupitelé schválili cenu
tepla na rok 2011 ve výši 489,31
Kè/1GJ.
Výtìžek z výherních hracích
automatù za rok 2010, který je
ve výši 69.652 Kè, poputuje na
veøejnou zeleò.
Nezamìstnanost v Dolní
Poustevnì se aktuálnì pohybuje
na 14,24%.
Ve støedu 11. kvìtna probìhne i v našem mìstì již 15. roèník
veøejné sbírky Ligy proti rakovinì Praha "Èeský den proti
rakovinì 2011 (15. Kvìtinový
den). O zajištìní akce se podìlí
obì naše základní školy.
Od 1. 4. 2011 je platný nový ceník a pravidla pro sbìrné místo
Mìsta Dolní Poustevna:
svìtelné zdroje (zpìtný odbìr)
zdarma
malé spotøebièe, TV a PC monitory (zpìtný odbìr)
zdarma
velké spotøebièe a lednice (zpìtný odbìr)
zdarma
objemný odpad z domácností
100,- Kè/m3
stavební su bez pøímìsí (frakce
do 10 cm)
200,- Kè/m3
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Z bloku policie: Stalo se v Dolní Poustevnì…
10. 3. 2011 v rámci zvýšeného dohledu nad silnièním provozem v
Dolní Poustevnì byly zjištìny 4 pøestupky v dopravì, které byly vyøízeny blokovou pokutou.
15. 3. 2011 17:00-17:15
SLOVNÍ NAPADENÍ, v domì ul. Karolíny Svìtlé došlo k narušení
obèanského soužití, kdy po zpracování byl pøestupek oznámen k
projednání správnímu orgánu ve Šluknovì.
19. 3. 2011 03:00 do 19. 3. 2011 12:45
NP POŠKOZENÍ OA, na parkovišti pøed restaurací Národní dùm
došlo k poškození laku zaparkovaného auta.
20. 3. 2011 02:28 - 02:40
FYZICKÉ NAPADENÍ, skupinka rusky mluvících mužù napadla
pøed restaurací Fajn v Dolní Poustevnì dva mladíky.
3. 4. 2011 19:00 - 5. 4. 2011 16:00
KRÁDEŽ KAMENÙ, VLOUPÁNÍ, neznámý pachatel za použití
násilí vnikl do zahrady u rekreaèní chatky v ulici Pøíèná a odcizil 6
kusù kamenné dlažby z chodníku. Pøípad je prošetøován pro pøeèin
porušování domovní svobody a krádež vloupáním.
8. 4. 2011 10:30 - 10:35
NP KRÁDEŽ PENÌŽENKY S FINANÈNÍ HOTOVOSTÍ, pachatel
odcizil z prostorù mateøské školky penìženku z volnì položené
tašky.
12. 4. 2011 17:00 - 18:20
VERBÁLNÍ NAPADÁNÍ, v ulici Vilémovská došlo k narušení
obèanského soužití dle pøestupkového zákona.
14. 4. 2011 07:00
PØEDVEDENÍ K SOUDU, na základì žádostí byla k Okresnímu
soudu v Domažlicích pøedvedena osoba z Dolní Poustevny.
17. 4. 2011 18:00 - 18:30
OBÈANSKÉ SOUŽITÍ, ulice Vilémovská, provádìno šetøení oznámení hádky a fyzického napadení mezi dvìma muži .

Zastávka je již opravená. Daniel a Jiøí Štikovi zbudovali novou
autobusovou zastávku v Karlínì. Pùvodní zastávku v lednu znièil
nezodpovìdný øidiè M.K., který byl následnì MìÚ Rumburk - odborem dopravnì správním odsouzen ze spáchání pøestupku proti
bezpeènosti, dostal pokutu a je povinen uhradit Mìstu Dolní
Poustevna zpùsobenou škodu.
Foto : Vilém Madunický

Trasu závodu zmìní rekonstrukce kanalizace
Mezinárodní závod Tour de
Feminin, který zavítá do našeho
mìsta opìt v èervenci, neprojede
letos celou Dolní Poustevnou,
jak tomu bylo v minulých
roènících. Dùvodem je plánovaná rekonstrukce kanalizace.
Peloton se vydá od Lobendavy
do Horní Poustevny, kde po-

vede kolem èerpací stanice na
Karlín. Vrcholová prémie bude
tentokrát na závodnice èekat
nahoøe u nádraží.
Etapový závod se letos pojede již po ètyøiadvacáté, poprvé
odstartoval v roce 1988. Více o
tomto tradièním závodu na
www.tourdefeminin.com.

I Dolní Poustevny se letos dotkne Noc kostelù
První mìsíce svého života jsem prožila na faøe a to možná rozhodlo o
tom, že využívám èasto nejrùznìjší pøíležitosti navštívit a prohlédnout si
rùzné kostely. Když jsem vloni zaslechla zprávy o Noci kostelù, hned jsem
vìdìla, že bych ráda tuto akci zažila i u nás.
Noc kostelù je urèena pro co nejširší veøejnost. Má vzbudit zájem o
spoleèenskou a kulturní hodnotu kostelù. „Noc kostelù nám dává šanci
podívat se dovnitø do chrámù, které stojí v našich obcích a mìstech jako
symboly víry a nadìje. Venku je tma, ale uvnitø je svìtlo, které zve k sobì. A
se otevøené kostely stanou pro mnohé návštìvníky místem, kde do jejich
vlastní noci zazáøí malé svìtlo nadìje!“ (ze zamyšlení ICLic. Karla Moravce
nad mottem Noci kostelù 2011).
Rok se s rokem sešel a díky vstøícnosti pana faráøe P. Jacka Kotisze
chystáme Noc kostelù v Dolní Poustevnì. Uskuteèní se v kostele sv.
Archandìla Michaela v pátek 27.5.2011 od 19 hodin. Program je zatím ve
stádiu pøíprav (své místo v nìm bude mít urèitì hudba, povídání o historii
kostela i pøíležitost promluvit si s páterem) a bude vèas inzerován na
plakátcích.
R. Kreibichová

Nìmecký èervený køíž bude pomáhat i u nás
Nìmecký èervený køíž projevil zájem o spolupráci s naším
mìstem. Zaznamenal totiž zvýšený pøíliv èeských obèanù na
jejich poboèku pøi výdejích ošacení pro sociálnì slabší obèany.
Po prvních jednáních s vedením
radnice má proto zájem najít v
Dolní Poustevnì vhodné prostory pro zøízení podobné výdejny
ošacení pro potøebné z našeho
mìsta i širšího okolí.

“Myšlenka se nám líbí a
vhodné prostory hledáme. Až se
je podaøí najít, nabídne se zde
také možnost pøivýdìlku pro
dva starší lidi, kteøí by výdej
obleèení zajišovali,” uvedl starosta Miroslav Jemelka.

Høištì bylo rozšíøeno. Dìtské høištì U Letadla bylo doplnìno o nové
prvky - odpadkový koš, prolézaèka, lavièka u pískovištì a posezení se
stolem pod pergolou. Úpravy zajistilo Mìsto na základì požadavkù
maminek s dìtmi. Zároveò byly provedeny nátìry houpaèek.
Foto: Vilém Madunický

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Mìsto Dolní Poustevna a ZO svazu tìlesnì postižených
ve spolupráci
s OS Diakonie Broumov
vyhlašují
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního obleèení (dámské, pánské, dìtské)
Lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky, záclony
Látky - min. 1m2, nedávejte odøezky a zbytky látek
Deky a pøikrývky (obyèejné, vatované, spací pytle)
Veškerou nepoškozenou obuv
Hraèky – nepoškozené a kompletní
Domácí potøeby – nádobí bílé i èerné, sklenièky – vše jen funkèní –
nepoškozené

Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi krabic, aby se nepoškodily transportem.
VÌCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE
veškerou elektroniku (lednièky, televize a poèítaèe apod.), zneèištìný a vlhký textil, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, lyže a
dìtské koèárky
SBÍRKA SE USKUTEÈNÍ
støeda 1.èervna, ètvrtek 2.èervna a pátek 3. èervna, každý den
od 10:00 do 18:00 hodin, místo: Dolní Poustevna, Vilémovská
è.p. 211, turistická ubytovna – bývalé uèilištì – klubovna ZO
svazu tìlesnì postižených
DÌKUJEME ZA VAŠI POMOC!
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Rumcajs, Manka i Cipísek plují do zámoøí
1. 4. 2011 se sešlo 25
nocležníkù ve školní družinì na
oblíbené Noci s Andersenem
letos vìnované spisovateli Václavu Ètvrtkovi. Nechali jsme se
motivovat pohádkou O Rumcajsovi, coby ševcovi. A tak prvním
úkolem, který dìti plnily, bylo
vyzdobit vyøezanou døevìnou
botu veselými barvami. Pøidal
se kroužek, tkanièka a vznikl
krásný ozdobný pøívìsek. Zpestøením veèera byla èetba pohádek známými osobnostmi v
Centru setkávání . Touto cestou
chceme podìkovat starostovi
mìsta panu Jemelkovi, paní
doktorce Steinbachové a panu
Lampovi za krásný pøednes.
Následovala ještì spousta èinností, soutìží a plnìní úkolù.
Skládání puzzle na èas a pohádkovou køížovku dìti hravì
zvládly. Tìžším úkolem, v nìmž
si všichni zahráli na spisovatele,
bylo psaní vlastního pohádkového pøíbìhu. Dvojicím malých
pisatelù se až kouøilo od tužek
nad vznikajícími literárními díly. Vydaøené pohádky si mùžete

pøeèíst na obrovské botì vystavené v naší škole. Posledním
zodpovìdným úkolem bylo kreslení obrázkových pozdravù do
svìta. Ty jsme poslali po proudu
Luèního potoka bìhem tajné
výpravy. Na dalekou cestu do
zámoøí je vyprovázely nejen
svìtla baterek, ale i záøící oèi
dobrodruhù ze školní družiny.
Teï už jen zbývá èekat, zda nám
nìkdo na pozdrav odpoví.
Pøi poslechu pohádek O
Rumcajsovi, Mance a Cipískovi
upadávali všichni do pohádkových snù. Dùležitou a veselou
teèkou bylo pøedání pamìtních
listù ve tvaru boty, sladkých odmìn a vlastnoruènì vyrobeného
pøívìsku všem zúèastnìným.
Další roèník Noci s Andersenem
se vydaøil.
P.S. Už máme ètyøi odpovìdi
z Nìmecka. Raduje se z nich
Honzík Novotný, Zuzanka Marciòáková, Lenièka Štìpánková,
Kristýnka Krnáèová a Mirka Kopecká.
Vychovatelky ŠD

Den Zemì na rybáøské základnì
PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

12. kvìtna 2011 od 12.00 do 16.00 hodin
Zápis bude probíhat v budovì mateøské školy. Do MŠ se pøijímají zpravidla dìti od 3 do 6 let podle kritérií stanovených
øeditelkou školy.
S sebou: rodný list dítìte, obèanský prùkaz zákonného zástupce, vyplnìnou žádost (žádost o pøijetí si lze v mateøské
škole pøedem vyzvednout nebo stáhnout na webových stránkách www.zsdpou.cz).
Pokud se zákonný zástupce nemùže z vážných dùvodù dostavit v den zápisu, je nutné domluvit si náhradní termín. Lze
i telefonicky: 412 397 227.

V rámci oslav Dne Zemì jsme
se s dìtmi ze školní družiny
vypravily k rybníkùm za nádraží.
Na rybáøské základnì nás totiž
èekala zajímavá exkurze, kterou si
pro nás pøipravil pan Horák.
Zajímavé informace a poznatky o
rybách v místních rybnících dìti
se zaujetím poslouchaly, prohlédly si používané návnady, rybáøské náèiní, ale nejvìtší úspìch a obdiv sklidilo bleskurychlé ulovení
kapra! O to se postaral pan Margala. Dìti byly nadšené, ani jim
nevadilo, že to byl „kapøík podmírák“ a spokojenì sledovaly jeho
návrat do rybníka. V rybáøské chatì zahrnuly dìti pana Horáka
spoustou dotazù pøi prohlížení obrázkù ryb známých, ale i
exotických. Dìkujeme místním rybáøùm za ochotu a za velmi
pìknou exkurzi.
Vychovatelky ŠD

NOCI VE ŠKOLE - Zámek knížat Hološvecù z Perka Perk

MOUDROST HLEDEJ V KNIHÁCH
Šifry na tento mìsíc:
7. slovo: První encyklopedie 0/str. 51/pravý odstavec/sedmý
øádek odspodu / druhé slovo zprava
8. slovo: Praha lucemburská v obrazech 943.7/str. 20/šestý
øádek shora/osmé slovo zprava
9. slovo: Kompozice 75/str. 16/levý dolní odstavec/druhý
øádek odspodu/páté slovo zprava

8. 4. 2011 probíhá v prostorách zámku speciální noèní prohlídka,
na kterou jste speciálnì zváni.
Prohlídka zámku, setkání s prùvodkyní Johanou, strašidlem
Vindyšem a spoustou muziky zaène v 18,00 hod. a bude trvat
celou noc. Zájemci nech se hlásí ve vrátnici zámku v urèenou
dobu. Pozdì pøíchozí budou zavøeni ve vìži Vindyšce.
Kdo se bojí a zùstane doma.
Vstupné dobrovolné.
Na setkání se tìší všichni zamìstnanci zámku Perk.
Tato pozvánka se objevila v pátek 8.dubna v poštì každé tøídy
Základní školy a Praktické školy G. Pelechové. Kdopak by takové
nabídce odolal? Hádáte správnì. Nikdo. Dvacet žákù naší školy
sbalilo spacáky, deky, karimatky, malé svaèinky a ve veèerních
hodinách vyrazilo na noèní prohlídku hradu Perk. V hrad Perk se
zmìnila budova naší školy. Všichni spoleènì jsme navštívili ložnici
komtesy Kamélie, strážnici, anglický park, modrou hudební
komnatu a vìž Vindyšku. Spoleènými silami jsme zabránili
vojenskému tažení, zahráli si s pasákem na flétnièku, vyrobili jsme si
látkové strašidlo a ve vìži Vindyšce našli èokoládový poklad a zlaté
klíèe. To všechno jsme si spoleènì èetli v knize pana Camfourka alias
pana Ètvrtka Pohádková muzika.
Pokraèování na další stranì...
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Jarní dílna s rodièi a sourozenci se vydaøila
V pondìlí 11. dubna 2011 se sešly odpoledne dìti se svými rodièi a
sourozenci v mateøské škole ke spoleènému jarnímu a velikonoènímu tvoøení. Dìti si nejdøíve s maminkami i babièkami zazpívaly,
zahrály si hudebnì pohybové hry a poté se pustily do výroby a zdobení. Spoleènì vznikala dekorace tulipány, slepièky, zajíèci, vajíèka.
Èást výrobkù putovala na výstavu, èást na výzdobu mateøské školy a
èást domù.

Spoleènì s nìmeckými pøedškoláky ve škole
V rámci naší spolupráce s nìmeckou mateøskou školou v Saupsdorfu probìhlo 13. dubna setkání, a to v I. tøídì základní školy. Sedm
nìmeckých a šest èeských dìtí si vyzkoušelo roli školákù u prvòáèkù,
kteøí jim ukázali v hodinì èeského jazyka, jak pokroèili od zaèátku
školního roku se ètením. Potom si všichni spoleènì vyzkoušeli v èeském i nìmeckém jazyce poèítat od 1 do 10, a také názvy základních
barev. Pøedškolní èeské i nìmecké dìti pracovaly i samostatnì na
pracovních listech, kde vybarvovaly a vyznaèovaly poèet kvìtin. Pøi
rozlouèení obdržela paní uèitelka ze školy od nìmeckých dìtí malý
dárek. Nakonec si dìti mohly prohlédnout celou školu, nahlédly napøíklad do poèítaèové uèebny, družiny a tìlocvièny.

Pochod za vodníkem Èesílkem si užilo ètyøicet dìtí
V sobotu 16. dubna 2011 ve spolupráci mateøské školy, Kulturnì
školské komise a Svazu rybáøù probìhl již ètrnáctý roèník tohoto
jarního pochodu. Start probíhal u MŠ, kde dìti obdržely kartièky, do
kterých jim bylo zapisováno bìhem trasy a v cíli (rybáøská chata)
splnìní úkolù. A co si dìti mohly všechno vyzkoušet? Po trase si
provìøily znalosti z pøírody a v cíli mìly zastávky u pohádkových
bytostí spisovatele Václava Ètvrtka, kde u Rumcajse zatloukaly
høebíky a zavazovaly boty, u Èesílka lovily ryby, u Køemílka a
Vochomùrky skládaly puzzle, u Makové panenky navlékaly korálky,
u hajného Robátka trefovaly plechovky a u víly Amálky lepily
èelenky. Vítaným zpestøením pro dìti i dospìlé byly projížïky na
rybníku v nafukovacím èlunu, které pro nì pøipravil místní Sbor
dobrovolných hasièù. Akce se celkem zúèastnilo 40 dìtí v doprovodu
rodièù, 11 poøadatelù a 5 pomocníkù ze školy.

Vážení obèané,
jménem Gymnázia Rumburk bych Vás chtìla pozvat na DEN EVROPY,
který probìhne dne 5. kvìtna 2011 v prostorách této školy. Široké
veøejnosti bude tento projekt pøístupný od 9:00 do 12:00 hodin. Vstupné je
zdarma. Dozvíte se zde mnoho informací o zemích jako je Øecko,
Bulharsko, Polsko, Švédsko, Portugalsko, Francie, Nizozemí, Estonsko a
Irsko, zpracované od žákù tøetích roèníkù. Budou pro Vás vytvoøené
testíky, malé soutìže i s odmìnami, zkrátka se máte na co tìšit. Rádi Vás tu
všechny uvidíme.
za Gymnázium Rumburk Anna Lucie Matulová

NOCI VE ŠKOLE - Zámek knížat Hološvecù z Perka Perk
Pokraèování z pøedchozí strany... Díky, pane Ètvrtku, za zajímavou
knihu. Díky, všichni návštìvníci hradu, za úžasnou prohlídku. Díky,
všichni zamìstnanci hradu, za bezchybný servis. Pøíštì zveme sebou
i Vás ostatní.
Na pøípadné další setkání se tìší prùvodkynì Johana a duch
Vindyš
jh
Ani starší dìti nepøišly zkrátka - hned následující pátek na nì
èekala noc s fyziky. Spoleènì jsme si vytvoøili pìknì barevné polodrahokamy (a pak že použité mikroténové sáèky jsou odpad!) a dál
jsme se vìnovali létání poznávali jsme jeho historické mezníky,
cvièili trpìlivost pøi skládání obrázku horkovzdušného balónu,
kombinatoriku pøi vybarvování vzducholodì, vyrábìli jsme
letadélka z polystyrénu a uèili jsme je správnì létat. Všichni prokázali
svou odvahu pøi cestì noèním lesem. A pak už pøišly na øadu
spacáky, povídání s kamarády ve ztemnìlých tøídách a sladký
spánek. Tak zase za rok….
jh

Šòùra života nauèí jak zachránit život
Dne 23. kvìtna 2011 od 10:00
do 15:00 se v Centru setkávání
uskuteèní projekt s názvem
„Šòùra života“. Akci poøádá
Sbor dobrovolných hasièù Dolní
Poustevna a Kardiocentrum
Krajské nemocnice Liberec.
Na akci bude probíhat školení a demonstrace laické resuscitace pod vedením MUDr. Tomáše ROUBÍÈKA PhD. a zkušených zdravotníkù.
Všichni zúèastnìní si budou
moci resuscitaci vyzkoušet pod

vedením profesionálù na figurínách. V odpoledních hodinách
probìhnou pøednášky na téma
jak si udržet zdravé srdce, obezita a hypertenze.
Po celou dobu budou jakékoli informace zodpovídat zdravotníci a lékaø. Poskytování laické první pomoci má patøit k základním lidským znalostem.
Pøijïte i vy se nauèit a prakticky
vyzkoušet první pomoc a darujte tím nìkomu život.

V Kostelíèku to žije - duben byl ve znamení výstav, koncertu i konference

Prvního dubna se sešly v Centru setkávání dìti z Mateøské školky a z družiny Základní školy na oblíbené "Noci s Andersenem ". Více v èlánku na str. 4. / V
pondìlí 18. dubna se v Centru setkávání konal Jarní koncert, na kterém vystoupil dìtský sbor Berušky pod vedením paní uèitelky Koldanové. Dìti zazpívaly
krásné jarní písnièky za doprovodu klavíristy pana Køièenského. Poté zahráli na kytary žáci pana Petra Vility nìkolik barokních skladeb spoleènì s
talentovanými flétnisty. Všichni mìli také možnost si prohlédnout výstavu velikonoèních výrobkù dìtí z MŠ, žákù I.a II. stupnì ZŠ a žákù školy G.
Pelechové. / 20. dubna se v Centru setkávání konala konference Euroreginu. / Po ètrnáct dní jsme mìli v Centru setkávání pøíležitost seznámit se s výstavou
"Perly Lužických hor" a prohlédnout si krásy, skryté zajímavosti i všednosti Lužických hor. A nejenom to! Byl tu pøipraven i znalostní kvíz. Žáci ze školy
G. Pelechové si dùkladnì pøeèetli vystavené panely a vyplnìní kvízu pak pro nì byla hraèka. Správné znìní tajenky bylo slovo Spravedlnost. Je to pøírodní
rezervace, která se nachází nedaleko obce Rybništì. Za správnì vyluštìnou tajenku se dozvìdìli, co se podle povìsti o kopci Spravedlnost vypráví. Výstavu
shlédlo 65 návštìvníkù. / V mìsíci kvìtnu se mùžete v Centru setkávání tìšit na divadelní pøestavení Sen noci svatojánské.
Foto: L. Englerová

strana 6

KINO NÁRODNÍ
DÙM D. POUSTEVNA

20. kvìtna v 19.30 h
OPRAVDOVÁ KURÁŽ
western USA,
od 12 let, s titulky

Nejbližší akce ve mìstì
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Pozvánka na Severní stopu - 35. roèník
v sobotu 14. kvìtna 2011
Poøadatelé:
Termín:

Klub èeských turistù Dolní Poustevna ve spolupráci s Mìstem Dolní Poustevna
sobota 14. kvìtna 2011

Start è. I:

8.00 - 11.00 hod. - turistická chata za høištìm v Dolní Poustevnì
9.00 - 11.00 hod. - pro krátké trasy 3, 5, 8 km a všechny cyklotrasy
8.00 - 11.00 hod. - Velký Šenov, Centroflor, u nádraží

Start è. II:
Startovné:
Trasy:

2.5.- 6.5.
Ukliïme svìt
KŠK + místní organizace
7.-8.5
15. kvìtinové dny Sebnitz
Dny otevøených dvìøí
u Tillig Modelbahnen
Velká výstava želez. modelù
Sebnitz
9.5. od 16 h
Den matek
v CS - Mateøská školka
14.5.
35. roèník Severní stopy
výstava fotografií z akcí
poøádané v CS
18.5. - 21.5.
Burza dìtského obleèení
a hraèek
BC Krteèek
20.5. v 19.30 h
Opravdová kuráž
Film v ND western USA,
od 12 let, s titulky
21.5.
Soutìž ve støelbì na asfaltové
terèe tøíèlenných družstev
Ètverec - MS Jezevec
28.5.
14. roèník
Memoriálu Rudolfa
Novotného v hasièských
útocích
SDH DP
28.5.
Smíšené ètyøhry
Tenisový oddíl DP
29.5. v 19 h
Divadelní pøedstavení v ND
Sen noci svatojánské
Šòùra života
SDH DP + Èervený køíž
v CS

INZERCE
Nabízím prodej stavebního
a sušeného truhláøského øeziva.
Odvoz možný.
Pila Žák, Horní Poustevna. tel.:
602 411 105, tel./fax.: 412 397 553

REDAKÈNÍ RADA
Pondìlí 23. kvìtna 2011
ve 14.00 h kanceláøi starosty.
Redakèní uzávìrka dalšího
vydání je:

pátek 27. kvìtna.

Cíl:

dìti 15,- Kè
dospìlí 25,- Kè
3 km - vhodné pro zdravotnì postižené
5 km, 8 km - pouze po èeském území
12 km, 15 km, 20 km - pøes Nìmecko
cyklo 25 km, 30 km, 42 km - pøes Nìmecko
Pro absolvování tras pøes Nìmecko je nutný obèanský prùkaz nebo cestovní pas.
18 km a cyklo 24 km z Velkého Šenova - po èeském území
výletištì Ètverec v Dolní Poustevnì

Turistický pochod Severní stopou má již dlouhou tradici. Letos se uskuteèní již 35. roèník této
oblíbené akce. Turistickou atrakcí letošní STOPY bude rozhledna Taneènice. Kdo se vydá na nejdelší
20km trasu, projde do Sebnitz po bývalé železnièní trati. Novinkou letošní Stopy je doplòkový start ve
Velkém Šenovì.
Trasa 3 km, vhodná pro zdravotnì postižené, navštíví poustevenský
kostelík (Centrum setkávání), pokraèuje po vyhlídkové cestì pøímo do
cíle na Ètverec.
Trasa 5 km projde kolem hranièního pøechodu, Charlotinným údolím
kolem Hranièního rybníku, do Doliny a na Ètverec.
Trasa 8 km zavede úèastníky navíc ještì k vilémovskému kostelíku.
Trasa 12 km projde pøes hranièní pøechod do Sebnitz, kolem pravìkého
parku a nejkratší cestou na Taneènici. Z Taneènice kolem vilémovského
kostelíku na Ètverec.
Trasa 15 km zavede úèastníky na Taneènici pøes Tomášov kolem smírèího
køíže.
Smírèí køíž u Tomášova je letošním motivem pro diplom.
Trasa 20 km projde do Sebnitz po bývalé železnièní trati, dále pøes
Buchberg, Waldhaus, Wachberg, po Zlodìjské cestì pøes Tomášov na Taneènici, a dále jako ostatní
trasy na Ètverec.
Cyklotrasy nebudou vyznaèeny. Jede se jen po silnicích a veøejných cestách.
Cyklotrasa 25 km projede hranièním pøechodem do Sebnitz, pak pøes Buchberg, Hertigswalde na
Waldhaus. Odtud pøes Tomášov na Taneènici. Z Taneènice pøes Mikulášovice, vilémovský kostelík na
Ètverec.
Cyklotrasa 30 km navštíví navíc Wachberg.
Cyklotrasa 42 km pojede ještì pøes Hinterhermsdorf a Weifberg.
Trasy z Velkého Šenova:
Pìší trasa 18 km zavede turisty pøes Leopoldov, Líliový rybník, Salmov, Mikulášovice, Tomášov na
Taneènici a dále jako ostatní trasy na Ètverec.
Cyklotrasa 24 km povede pøes Leopoldov, Staré Hrabìcí, Salmov, Mikulášovice, Tomášov na
Taneènici, a dále jako ostatní cyklotrasy pøes Mikulášovice na Ètverec.
Na kontrolách obdrží úèastníci zajímavá razítka (vtipné barevné
kontrolní etikety). Na krátkých trasách (5 km a 8 km) budou pro dìti
pøipraveny soutìže o bonbóny. Cíl pochodu bude jako každoroènì na
Ètverci v Dolní Poustevnì. Každý úèastník obdrží barevný pamìtní list a
suvenýr z keramiky. Odmìna bude též pro 3 nejmladší a 3 nejstarší
úèastníky. Zajištìn je prodej obèerstvení a turistických zajímavostí. Bude
možnost zakoupit brožuru - Historie 30 let Severní stopy. Celý den bude
hrát country kapela Srdíèko. Na Ètverci bude probíhat akce - Turistika pro
zdraví (každý obdrží dárek). Loòská úèast byla 1069 úèastníkù i pøi
nepøíznivém poèasí. Nejvyšší úèast je z jubilejního 30. roèníku v roce 2006 s
1917 úèastníky.
Podrobnìjší informace o trasách naleznete v propozicích Severní stopy
2011. Propozice jsou ke stažení na www.severnistopou.cz. Informace i propozice obdržíte též pøes e-mail:
leksa@centroflor.cz. Telefon: 412 315 903. Mobil: 602 126 390
Ing. Jaroslav Leksa
pøedseda KÈT Dolní Poustevna
Poustevník - vychází dvanáctkrát v roce. Místo vydání: Dolní Poustevna. Eviduje Ministerstvo kultury ÈR pod èíslem MK ÈR E 15668. Vydavatel: Mìsto
Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, IÈO 00261289, telefon 412 397 136, e-mail: dolnipoustevna@interdata.cz. Osoba povìøená redakèní
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www.reprotisk.cz. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Zveøejnìná stanoviska ètenáøù a dopisovatelù nemusejí vyjadøovat názory vydavatele ani redakce.
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