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Obezøetnost se vyplatila! Požár se nerozšíøil
Velké podìkování za všímavost a obezøetnost by touto cestou rádo vyjádøilo vedení mìsta
panu Smejkalovi z Dolní Poustevny. Ten si 19. kvìtna všimnul,
že v lese za nádražím nad
Údolím kaprù smìrem k hranicím doutná zem. Neváhal a informoval o tom radnici mìsta
potažmo hasièe.
„Když dorazili na místo,
zjistili, že pod terénem hoøí zem,
museli odkopat asi 5 m2 porostu
a požár zlikvidovat. Pokud by
nebylo pana Smejkala, hrozil by
velký problém. Velmi mu tedy
dìkujeme a vyzýváme i ostatní
obèany k obezøetnosti.
V
podobných situacích neprod-

lenì kontaktujte hasièe na lince
150 i mìstský úøad,“ uvedl starosta Miroslav Jemelka a i když
tento poøád vznikl s nejvìtší
pravdìpodobností zásluhou vysokých teplot posledních dní,
pøipomnìl, aby obèané dodržovali mìstskou vyhlášku a nevypalovali trávu.
Mìli byste vìdìt… S nástupem teplého poèasí se obecnì
zvyšuje riziko vzniku požárù.
Plošné vypalování porostu je
celoroènì zakázáno a hasièský
záchranný sbor mùže tomu, kdo
vypaluje porosty, na základì
zákona o požární ochranì uložit
pokutu za pøestupek na úseku
požární ochrany, a to až do výše

25 tisíc korun pro fyzické osoby,
právnickým a podnikajícím
fyzickým osobám pokutu až do
výše 500 tisíc korun.
I když pálení suché trávy a
listí není zákonem o požární
ochranì výslovnì zakázáno,
pamatujte na to, že existuje zákon o ochranì pøírody a krajiny
a zákon o ochranì ovzduší. Mìla
by se v každém pøípadì dodržovat základní pravidla a omezení, napø. pøípadné a odùvodnìné pálení vìtšího množství
suché trávy pøedem ohlásit na
operaèní støedisko Hasièského
záchranného sboru a tím pøedejít zbyteèným výjezdùm hasièù.

Pøipomínáme obèanùm, že
veškeré platby pro mìsto
mohou platit nejen v hotovosti v mìstské pokladì, ale
také prostøednictvím platebních karet pøes terminál u
paní Bednáøové.

Oslavili jsme Den matek. A to hned dvakrát!
Poprvé probìhla oslava Dne
matek v sobotu 7. kvìtna 2011 od
14 hodin na sále Národního domu, kde se poøádala „Nejen zábavná show o knedlíkách“. Organizátorem byla KŠK pøi mìstì
Dolní Poustevna a taneèní skupina STARS Varnsdorf pod vedením paní Vladaøové. Bìhem
poøadu vystoupilo nìkolik taneèních souborù, dìti z naší mateøské
školy s country taneèkem, dívky
ze ZŠ jako èarodìjky a dvanáct
maminek z Dolní Poustevny, které
pøedvedly módní pøehlídku
spoleèenských šatù ze Salonu
Vìrka Varnsdorf. V programu
vystoupily také èlenky LS Pomnìnka s pøedvedením známých
zpìvákù v podání loutek. Na
závìr poøadu probìhla tom-bola,
ze které si každý úèastník odnesl
malý dáreèek. Tímto dìkuje-me
všem sponzorùm.

Podruhé se slavilo v Centru
setkávání v pondìlí 9. kvìtna 2011
od 15,30, a velmi milou os-lavu
pro maminky pøipravila mateøská
škola.
Nejprve vystoupil se svým
programem hudebnì pohybový
kroužek pod vedením A. Jarolímové. Dìti se pøedvedly s øíkankou doplnìnou rytmickými
nástroji, lidovým a country tancem. Dále na øadu pøišla po-hádky
O Snìhurce v podání dìtí ze tøídy
Berušek, kterou doplnilo pásmo
básní, písní a taneèkù. Naposledy
vystoupila tøída Sluníèek s pøíbìhem nazvaným Kytièka pro maminku. Na závìr svým maminkám dìti rozdaly vlastnoruènì
vyrobené dárky a zatancovaly si s
nimi tanec princezen. Na obì akce
se pøišel podívat a držet nám palce
i pan starosta.
J. Jirmanová

Nahoøe vpravo: Ke dni matek pøišel popøát i Petr Hapka s Lucií Bílou v podání
Loutkového souboru Pomnìnka.
Nahoøe vlevo: Módní pøehlídka spoleèenských šatù.
Dole: Vystoupení dìtí v Centru setkávání.
Foto: Vilém Madunický

Severní stopou se šlo již po pìtatøicáté! Na výšlap se vydalo témìø 17 stovek lidí.
V sobotu 14. kvìtna 2011
uspoøádal Klub èeských turistù
Dolní Poustevna ve spolupráci s
Mìstem Dolní Poustevna již 35.
roèník mezinárodního turistického pochodu SEVERNÍ STOPOU. Poèasí bylo velmi dobré.
Svítilo sluníèko a bylo teplo.
Start pochodu byl letos na dvou

místech. Hlavní start v Dolní
Poustevnì v areálu turistické základny a doplòkový start ve Velkém Šenovì od Centrofloru.
Turisté si mohli vybrat pìší trasy
od 3 km do 20 km (celkem 7
tras). Cyklisté od 24 km do 42
km (celkem 4 trasy). Hlavním
cílem letošní Stopy byla rozhled-

na Taneènice a vilémovský kostelík. Trasa z Velkého Šenova
procházela navíc ještì pøes Líliový rybník a mikulášovický
kostel. 20km trasa vedla do Sebnitz po bývalé železnièní trati.
Smírèí køíž u Tomášova byl letošním motivem pro diplom. Na
kontrolách obdrželi úèastníci

zajímavá razítka (barevné kontrolní etikety). Na krátkých trasách byly pro dìti již tradiènì
pøipraveny soutìže o bonbóny.
V cíli pochodu na ÈTVERCI
bylo opìt velmi rušno! Úèastníci
obdrželi barevný pamìtní list a
keramický suvenýr.
Pokraèování na str. 2
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SPOLEÈENSKÁ
KRONIKA
V èervnu 2011 oslaví
své životní jubileum:
Salabová Zlatuše 55 let
Záškoda Petr 55 let
Èervená Marie 60 let
Jirásková Oluše 65 let
Fuèíková Zdeòka 65 let
Müllerová Olga 65 let
Pátek Alexandr 65 let
Kalubová Ludmila 70 let
Votavová Dagmar 79 let
Pojer Milouš 88 let
Všem jubilantùm pøejeme
zdraví, pohodu a životní
optimismus do dalších let.

Narodila se:
Salabová Magdalena
Navždy nás opustili:
Neumann Walter 68 let
Bartoš Miroslav 35 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.
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Severní stopou se vydalo témìø 17 stovek lidí
Pokraèování ze str. 1...
Zvláštní odmìnu obdrželi 3
nejmladší a 3 nejstarší úèastníci.
Každý úèastník obdržel v cíli
zmrzlinu od spoleènosti MAX1,
která zabezpeèuje celostátní
program „Turistika pro zdraví“.
Dìti dostávaly ještì další dárky.
Byl tu pro nì i skákací hrad a
stánek pro malování. Pøíjemnou atmosféru v cíli zpestøil
maskot MAX1, od kterého dostávaly dìti bonbóny a všichni se
s ním fotili. K obèerstvení byly
pøipraveny párky z udírny,
pivo, limo, sladkosti, aj. Hudební produkci zajistila již tradiènì country skupina Srdíèko z
Ústí nad Labem. Hudba znìla i z
pódia MAX1. Úèastníci si mohli
zakoupit turistické suvenýry,
mapy a výrobky z keramické
dílny.
STATISTIKA
Letošní STOPY se zúèastnilo
1.687 úèastníkù a 100 poøadate-

lù, tedy 1.787 celkem. Byla to tøetí nejvyšší úèast v historii. Nejvyšší úèast byla v roce 2006 na
30. roèníku - 1.917 úèastníkù.
Druhá nejvyšší úèast v r. 2008 na
32. roèníku - 1.805 úèastníkù.
Nejúspìšnìjší trasy letošní
Stopy: 12 km - 419 úè. a 8 km 371 úè.
Letošní Stopy se zúèastnilo z
celkového poètu 1687 úèastníkù
158 turistù z Nìmecka a 21 z
Polska. Cyklistù bylo celkem 81.
Dìtí se zúèastnilo 485. O zdárný
prùbìh pochodu se staralo 100
poøadatelù (23 dìtí na kontrolách a hrách, 77 dospìlých na
startu, na trasách a v cíli).
Nejmladší úèastníci:
1. Jan Bubla, nar. 29. 3. 2011,
1 mìs., 15 dní, Vilémov
2. Samuel Bureš, nar. 23. 2. 2011,
2 mìs., 21 dní, Dol. Poustevna
3. Natálka Jelínková, nar. 6. 2.
2011, 3 mìs., 8 dní, Rumburk
Nejstarší úèastníci:

1. Kaethe Häntzschel,
nar. 10. 11. 1920, 90 let, Sebnitz
2. Jindøich Prokopius, nar. 30. 12.
1924, 86 let, Litomìøice
3. Gerta Kokšalová, nar. 9. 3.
1925, 86 let, Mikulášovice.
Pochvalu za dobøe zorganizovanou a zabezpeèenou akci si
zaslouží všichni poøadatelé,
kteøí letošní Severní stopou
zajišovali. Podìkování patøí
Mìstskému úøadu v Dolní Poustevnì a všem spolupracujícím
organizacím (základní škola,
myslivci, hasièi, farní úøad) a
všem sponzorùm.
Zajímavé fotografie z cíle na
Ètverci si mùžete prohlédnout
na www.turistikapro.cz. Informace a fotky z letošního a minulých roèníkù SEVERNÍ STOPY
naleznete na www.severnistopou.cz.
Ing. Jaroslav Leksa
pøedseda KÈT D. Poustevna
Fotografie k èlánku najdete na str. 6

Pøivítali jsme v Centru setkávání jedenáct nových obèánkù

PODÌKOVÁNÍ
Chtìla bych touto cestou podìkovat Mìstskému úøadu Dolní
Poustevna za dar a projevené
blahopøání k mým 86. narozeninám. Srdeènì dìkuji.
Isolda Kuchaøová

POPLATKY 2011
Žádáme obèany, aby nezapomnìli uhradit poplatek za
psy a za za pronájem pozemkù. Poplatek za psa je splatný
do 30. 6. 2011

SVOZ PYTLÙ
Sbìrný dvùr
sobota v sudém týdnu
10-12 hodin: 4. a 18. èervna
Svoz pytlù na tøídìný
odpad pondìlí v sudém
týdnu: 13. a 27. èervna

ZMÌNA V DOPRAVÌ
Dopravce BusLine a. s. upravuje
od 12. èervna 2011 jízdní øád na
lince 510900 Šluknov - Rumburk
- Varnsdorf - Nový Bor - Èeská
Lípa - Praha. Spoj 3 s odjezdem z
Rumburku, žel.st. (nyní v 7:20)
bude o 15 minut posunut na èas
7:35. Dùvodem je zlepšení návaznosti na linku 410 z Velkého
Šenova, Šluknova a Jiøíkova
(pøíjezd v 7:17).

Letošní první vítání obèánkù se uskuteènilo již tradiènì v
Centru setkávání dne 4. kvìtna
2011, na které bylo pozváno
celkem 11 našich nových spoluobèanù se svými rodièi. Zahájení
patøilo nejmenším umìlcùm z
mateøské školy pod vedením
Bc. Jiøiny Jirmanové a Aleny
Jarolímové. Slavnostního slova
se ujal pan starosta Ing. Miroslav
Jemelka, popøál hodnì štìstí,
zdraví a také úspìchù v jejich

výchovì. Noví obèánci obdrželi
drobnost na památku, maminky
kytièku a pro své dìti spoøící
úèet Poštovní spoøitelny s vkladem 500,- od mìsta, který jim
pøedali zástupci Poštovní spoøitelny.
Na závìr, jak již je zvykem,
se všichni spoleènì vyfotografovali, aby mìli vzpomínku na
tuto první spoleèenskou událost.
Pøivítali jsme Alici Matìjko-

vou, Tadeáše Šuchu, Petra Sebastiana Štancla, Ester Šimkovou, Izabelu Migovou, Melindu
Portlovou, Matyáše Mrkvièku,
Evu Fišerovou, Josefa Dominika
Eigla, Jakuba Macáka a Šimona
Steinbacha.
Popøejme jim všem jen to
nejlepší a vìøme, že jejich cesta
životem bude šastná a budou
dìlat svému okolí pouze radost.
Text: H. Lencová
Foto: V. Madunický

Mìsto nechalo od základní školy pøestìhovat kontejnery na tøídìný odpad. Nyní se nacházejí cca o sto metrù dál smìr na Karlín u hlavní
silnice. Žádáme dùraznì obèany, aby nadále dodržovali èistotu kolem tìchto kontejnerù a neuskladòovali zde domovní odpad!
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Nejstarší muž mìsta oslavil devadesáté narozeniny

Mìsto získalo dìkovný list za opravu památek
I pøesto, že opravy a údržba
drobných sakrálních památek je
èasto opomíjeným prvkem, naše
mìsto na nì i rozhodnì nezapomíná. Dùkazem toho je dìkovný list za opravu drobné
sakrální památky - evangelického kostela, který jako projev
uznání nedávno obdržel staros-

ta mìsta Ing. Miroslav Jemelka.
Díky za pøístup mìsta k obnovì
památek vyjádøili Ing. Tomáš
Jirsa - starosta mìsta Hluboká
nad Vltavou a senátor Parlamentu ÈR - a RNDr. Michal Valenèík - odborník z oboru dokumentace ohrožených sakrálních
staveb.

Starosta jednal v centru Nìmeckého èerveného køíže
Seznámení s provozovnou a projednání možností spolupráce.
Tak to byly hlavní dùvody návštìvy poustevenského starosty
Miroslava Jemelky na poboèce Nìmeckého èerveného køíže v
Sebnitz. Zúèastnil se jí také øeditel sebnitzské nemocnice. Spoleènì
se zástupci Nìmeckého èerveného køíže pak jednali o možnostech
záchranné služby a chystaném projektu využívání nemocnice v
Sebnitz pro obyvatele v pøíhranièí.

Díky dotaci vznikla høištì za tøetinové náklady

Dne 2. kvìtna 2011 popøáli zástupci poustevenské radnice druhému
nejstaršímu obèanovi našeho mìsta panu Janu Bednáøovi ke krásnému
životnímu jubileu. Pan Jan Bednáø pracoval celý život v kvìtináøském
podniku Centroflor v rùzných funkcích (1946-1982). Dùchodový vìk si
obohacoval vedením mìstské kroniky, což se mu stalo koníèkem na celých 21
let. Na snímku pøeje k jeho životnímu jubileu hodnì zdraví do dalších let a
vyjadøuje díky za vykonanou práci pro mìsto starosta mìsta Ing. Miroslav
Jemelka.
Foto : Vilém Madunický

KRÁTCE
Zastupitelstvo mìsta schválilo
Sboru dobrovolných hasièù
Dolní Poustevna pøíspìvek
26.500,- na nákup zásahových
ochranných prostøedkù.
Radnice poskytla pøíspìvek ve výši
20 tisíc korun na 35. roèník
turistického pochodu Severní stopa.
Dva tisíce korun z mìstské kasy
získal Svaz vèelaøù. Peníze budou použity na náklady spojené
s léèením vèelstev.

Díky projektu Obnova dìtských høiš v Dolní Poustevnì,
který se podaøil realizovat díky
Programu rozvoje venkova ÈR,
byla v Dolní Poustevnì zrekonstruována a rozšíøena tøi dìtská
høištì. První u základní školy,
druhé u mateøské školy a
poslední u Babyclubu Krteèek.
Dvì z nich byla doplnìna o nové
herní prvky, lavice a kreslící
tabule. Tøetí høištì pro nejmenší
dìti bylo rozšíøeno o 400m2,
oploceno a po jeho obvodu byly
vysázeny døeviny. Do novì
vzniklého høištì byly instalovány nové herní a odpoèívací
prvky vèetnì nátìrù. „Jsem moc

Zástupci mikroregionu jednali v Centru setkávání
V pátek 20. kvìtna probìhlo
v Centru setkávání setkání Dobrovolného svazku obcí Sever, na
nìmž se setkali zástupci z Dolní
Poustevny, Doubice, Jiøíkova,
Lipové, Lobendavy, Mikulášovic, Starých Køeèan, Šluknova,
Velkého Šenova, Vilémova a
Rumburku. Na jednání byly
upraveny stanovy spolku, pro-

jednán závìreèný úèet a rozpoèet na rok 2011. Zároveò byla
odsouhlasena podpora Turistického oddílu mládeže TOM,
diskutována èinnost Místní
akèní skupiny MAS Šluknovsko
a také projednány návrhy a
možnosti zaøazení mìst a obcí
do dotaèních titulù.
Foto: L. Englerová

INZERCE
Mìsto Dolní Poustevna nabízí k
odprodeji Škodu felicii combi.
Rok výroby 1995, støešní okénko, tažné zaøízení, barva èervená, centrální zamykání, technická kontrola do 8/2012, najeto
179.000 km, cena 4.000,- Kè
Prodám družstevní byt 2+1,
Palackého 190 v Rumburku. Byt
se nachází v panelovém domì v
pøizemí a je kousek od námìstí a
autobusové zastávky. Má plastová okna a dùm je zateplen.
Cena 350000,- Kè. Bližší informace na tel: 607877220.
Pronajmu byt v Dolní Poustevnì 3+1 na adrese: Lobendavská
180 - (nad dìtským doktorem).
Byt je vybaven kuchyòskou linkou, sporákem se sklokeramickou deskou, lednicí a mrazákem, plovoucí podlaha, dlažba.
V poslední místnosti je koberec.
Je zavedeno plynové topení,
(kotel je v bytì pod uzamèením).
Jen pro vážné zájemce bez dluhù! Tel.: 777 120 102

Starosta Dolní Poustevny Ing.
Miroslav Jemelka byl zvolen do
øídícího výboru Euroregionu Labe.
Dolnopoustevenská radnice
poskytla Mìstské knihovnì
Dìèín 45 tisíc korun na nákup
knih do knižního fondu.
Mìsto se dohodlo s Úøadem práce
Dìèín - dislokovaným pracovištìm
Rumburk, že pøijme 4 zamìstnance
na veøejnì prospìšné práce. Budou
se prioritnì vìnovat údržbì zelenì.
Základní škola, školní družina i
školní jídelna v Dolní Poustevnì
budou v dobì hlavních prázdnin uzavøeny od 1. èervence do
31. srpna 2011. Mateøská škola
bude uzavøena od 18. èervence
do 19. srpna 2011.

rád, že se podaøilo høištì v
našem mìstì vybudovat. Díky
dotaèním penìzùm se to zvládlo
za ètvrtinovou cenu. Tìší mì, že
høištì jsou navštìvovaná, je o nì
zájem. Víme tedy, že to byl
dobrý krok, který mìl smysl a do
budoucna uvažujeme o dalším
rozšíøení,“ uvedl starosta Miroslav Jemelka. Obec se na financování obnovy høiš podílela 23
procenty, zaplatila 71.915,- Kè,
dotace èinila 244.037,- Kè.

Pranostika na èerven:
Jaká parna se v èervnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

Od 1.èervna je znovu otevøen
stánek po dobu letní sezóny u
restaurace Fajnšmekr! TOP!
Grilovaná kuøátka a jiné grilované speciality! 1.èervna ke dni
dìtí zmrzlinové osvìžení pro
každé dítì ZDARMA!
Bližší info na tel.: 737186898
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Poustevenské dìti se uèily, jak zachránit život
V pondìlí 23. kvìtna 2011 se
uskuteènila v místním Centu
setkávaní akce s názvem „Šòùra
života„. Projekt poøádal Sbor
dobrovolných hasièù mìsta Dolní Poustevna a Kardiocentrum
Krajské nemocnice Liberec, a.s .
MUDr. Tomáš Roubíèek
PhD. spoleènì se svými kolegy z
øad zdravotních sester specialistek s Libereckého kardiocentra a hasièù Dolní Poustevny
prezentoval neodkladnou resuscitaci stovce dìtí, øadì kantorù a
nìkolika obèanùm Dolní Poustevny .
Akce se konala od 10:00 hod
do 15:00 a všichni zúèastìní si
pod vedením odborníkù resuscitaci vyzkoušeli na tøech speciálních figurínách .
K dispozici byl také zapùjèený AED (automatický externí
defibrilátor), který dokáže vyhodnotit stav pacienta, hlasovì
navádìt zachránce k postupu a
aplikovat elektrický výboj do
srdce, je-li pøítomna život ohrožující arytmie zvaná fibrilace komor. Tento pøístroj mùže pro jeho jednoduchost obsluhovat i laik. V souèasné dobì je k dispozici na letištích, ve velkých obchodních centrech a u složek integrovaného záchranného systému.

Resuscitaci dìti provádìly
ve dvojicích, jeden z dvojice provádìl nepøímou srdeèní masáž
a druhý umìlé dýchání v pomìru 30:2, po dvou cyklech si pozice vymìnily.
Zájem dìtí byl obrovský, zejména tìch nejmenších z družiny
1. stupnì ZŠ .
Všichni na závìr vyplnili test
týkající se neodkladné resuscitace, který dopadl výbornì a základní znalosti pochytili všichni
zúèastnìní.
Dalším cílem projektu byla
prevence kouøení, pøi kterém
byla shlédnuta odstrašující videoprezentace a byly vysvìtleny negativní dopady tohoto zlozvyku na lidský organismus.
Akce byla celkovì hodnocena jako velmi zdaøená a MUDr.
Tomáš Roubíèek PhD. se svými
kolegy konstatoval že poustevenské dìti by život èlovìku se
srdeèní zástavou dokázaly zachránit .
Byli bychom velice rádi,
kdyby byl o tuto akci zájem a
mohli jsme jí za rok zopakovat.
Velký dík patøí paní Lucii
Englerové, která se postarala o
pøípravu prostor pro akci vèetnì
obèerstvení, a také Mìstskému
úøadu za poskytnutí prostor.
Tomáš HESS

Nemáte kde bydlet? Hledáte pronájem?
Chcete bydlet v Nìmecku?
Nabízíme pìkné, svìtlé a moderní byty ve mìstech Bad
Schandau, Sebnitz, Neustadt a Stolpen. Jedno až ètyøpokojové
byty o velikosti 20 - 75 m2 za výbornou cenu mìsíènì 4 - 5
EUR/m2 a k tomu pøipoètìte energii v prùmìru 2 EUR/m2. A
navíc dva bonusy - seriózní a bezvadný servis a jazykový kurz
nìmèiny pro Vás zdarma!

Služebna Policie ÈR v Dolní Poustevnì již od 1. èervna
Na základì nabídky vedení
Mìsta Dolní Poustevna byla po
vzájemné dohodì dána k dispozici orgánùm Policie ÈR
místnost v objektu Mìstského
úøadu Dolní Poustevna. Prostory v pøízemí úøadu budou policisté zdejšího Obvodního oddìlení Velký Šenov využívat k
zpracování obèany oznámeného
protiprávního jednání, výslechùm a dalších administrativních úkonù, které vyplývají z
èinnosti Policie ÈR. Tím by mìlo
být odstranìno pøejíždìní hlídky policie k sepsání protokolù
do Velkého Šenova nebo obèanù, po jejich telefonickém oznámení, které si nezbytnou administrativu budou vyžadovat.

Místnost bude dále využívána pøi obchùzkové službì ve
mìstì a pro veøejnost od 1. 6.
2011 každé pondìlí v dobì od
14,00 hod. do 15,30 hod. policistou OOP Velký Šenov k možnému pøíjmu oznámení obèanù,
konzultacím, k vyøízení pøidìlených písemnosti. V pondìlky
odpoledne tedy mohou obèané
využít pøítomnosti policisty ve
mìstì a o svým problémech pohovoøit. V pøípadì nepøítomnosti samozøejmì lze kontaktovat OOP Velký Šenov na tel. èíslech, která byla uvedena v pøedchozích vydáních Poustevníku.
npor. Bc. Zdenìk Podolák,
vedoucí OOP Velký Šenov

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMÌLECKÉ
ŠKOLY RUMBURK,
poboèka DOLNÍ POUSTEVNA

Vaše dotazy zodpovíme v èeštinì: boehme.martina@googlemail.com

pro školní rok 2011/2012

pátek 10. èervna 2011
od 14.00 do 16.00 hodin
Zápis bude probíhat v budovì 1. stupnì základní školy.
Do ZUŠ se pøijímají žáci všech vìkových kategorií (i dospìlí),
nejmladší však zpravidla od 5 let.
Pro školní rok 2011/2012 se na poboèce v Dolní Poustevnì
budou vyuèovat tyto hudební nástroje:
kytara
zobcová flétna
klavír

uè. P. Vilita
uè. T. Kunzeová DiS.
uè. G. Šormová
uè. P. Kalèíková, dipl. um.
uè. H. Ansorgová

Oficiální stránky ZUŠ Rumburk najdete na:
www.zus-rumburk.cz
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Fotovoltaická elektrárna v Horní Poustevnì - výhody, nevýhody - pokraèování
Pokraèování èlánku z dubnového vydání Poustevníka...
Nejbìžnìji používané typy
jsou panely monokrystalické:
Tyto panely jsou ve výrobì
sice nejdražší, zato dosahují vyšší úèinnosti (13 - 19%), než ostatní panely. Ve fotovoltaické elektrárnì v Horní Poustevnì je
použit právì tento typ.
Polykrystalické: Jsou nejèastìji využívané, jejich úèinnost se
pohybuje mezi 12 14%, náklady
na výrobu jsou však nižší, než u
monokrystalických panelù.
Tenkovrstvé: Jejich výhoda
spoèívá v dobré úèinnosti pøi difuzním svìtle a vyšších teplotách.
Panely jsou v naší zemìpisné
šíøce nasmìrovány smìrem na
jih a mají sklon 27-35°. Jsou øazeny za sebou v takové vzdálenosti, aby se navzájem nestínily.
Rozhodujícími faktory pro výši
vyrobené solární energie jsou
oblaènost a zneèištìní atmosféry. Panely není tøeba èistit od
prachu, déš ke smytí bìžných

neèistot postaèí.
Nosná konstrukce panelù
nevyžaduje nìjaké velké základy, takže se dá v budoucnu relativnì snadno odstranit. Mnoho elektráren žádné pevné spojení s terénem ani nemá, konstrukce je jen zatížena betonovými patkami èi panely, aby ji
neodnesl vítr. Proto nelze hovoøit o trvalém zastavìní plochy,
nýbrž pouze o jejím doèasném
užívání s tím, že se po ukonèení
životnosti elektrárny, která èiní
zhruba 20 let, uvede pozemek
do pùvodního stavu.
Vzhledem k tomu, že je do sítì nutné dodávat støídavý
proud, musí se stejnosmìrný
proud, který vychází z fotovoltaické elektrárny, pøemìnit v
proud støídavý pomocí mìnièù.
Jejich životnost je obvykle kratší,
než u ostatních komponentù.
Souèástí fotovoltaické elektrárny jsou též elektromìry,
transformátor, kabely, vypínací
a zabezpeèovací zaøízení, vèetnì
centrálního pultu ochrany, což je

Krteèkova burza je každým rokem úspìšnìjší
V kvìtnu se po tøetí konala v loutkovém divadle burza dìtského a
tìhotenského obleèení, kterou uspoøádala místní organizace BC
Krteèek. Každým rokem máme na burze o nìco víc obleèení a
pociujeme i vìtší zájem o tuto akci ze strany maminek. Bìhem ètyø
dnù bylo vybráno 1 244 ks obleèení od 26 maminek a následnì
prodáno 328 ks obleèení, což je zatím náš rekord! Dìkujeme všem,
kteøí nás podporují, dále všem maminám, babièkám, tetièkám, které
si pøišly výhodnì nakoupit, ale hlavnì maminkám (jmenovitì
Kamile, Ivanì, Danì a Petøe), které se aktivnì zapojily a pomohly
zorganizovat tuto nároènou akci, bez vás by to holky nešlo, díky.
Další podzimní burzu plánujeme na 19. - 22. øíjna 2011 a tentokrát se
pokusíme využít prostory v Národním domì.
(hk)

dálkové spojení s bezpeènostní
agenturou, která má za úkol
chránit elektrárnu proti poškození a krádeži.
Kromì elektráren, které jsou
napojeny do veøejné sítì, existují
i tzv. samostatné, neboli ostrovní systémy. Ty jsou výhodné v
tom pøípadì, kdy jsou buï
náklady na vybudování a provoz elektrické pøípojky vysoké,
nebo zaøízení pøípojky není
možné. Mùže se tak jednat napøíklad o chatu, jachtu, nebo obytný pøívìs. Takto vyrobená elektøina ze slunce napájí elektrické osvìtlení, chladnièky,
televize a jiné pøístroje. Stále
èastìji je možno setkat se s fotovoltaikou napájeným veøejným osvìtlením, s výstražnou
dopravní signalizací nebo s parkovacími automaty. Taková zaøízení jsou snadno pøemístitelná
bez nutnosti rozkopávat chodník pro napojení k síti.
Fotovoltaický systém s výkonem 1kW, což je zhruba 8 m²
monokrystalických solárních

panelù, je v našich podmínkách
schopen vygenerovat 800 až
1000 kW elektrické energie za
rok.
Energii ze slunce je možno
využít i k ohøevu vody a tím i k
pøitápìní. Je to de facto jedním z
nejstarších zpùsobù využití sluneèního záøení. Zaøízení, která
to umožòují se nazývají sluneèní
kolektory. Na první pohled se
od fotovoltaických panelù pøíliš
neliší, ale jejich funkènost je
zcela jiná. Pracují na principu
skleníkového efektu. Teplo se
zachytává pod sklenìným nebo
jiným prùsvitným krytem v absorbéru, který se ohøívá a odevzdává teplo teplonosnému
médiu, kterým mùže být voda,
vzduch, olej apod.
V pøíštím èlánku Vás budeme informovat o podpoøe obnovitelných zdrojù energie (OZE)
v Evropské unii a v Èeské republice a o energetickém mixu budoucnosti.
Michaela Gebertova

MOUDROST HLEDEJ V KNIHÁCH
Šifry na tento mìsíc:
10. slovo: Øímané 931/939 (Objevujeme svìt)/str. 59/prostøední sloupek/první øádek/tøetí slovo zprava
11. slovo: Øím Marka Aurelia 931/939/str. 218/ètvrtý øádek
shora/osmé slovo zleva
12. slovo: Malá ilustrovaná encyklopedie A - Ž 0/str 922/
pravý sloupek/tøetí heslo odspodu
Vyhodnocení soutìže probìhne na školní akademii
v Národním domì formou losování jmen ètenáøù se správnì
složenou tajenkou. Výherci dostanou knížky.

Oblíbené malování na trièka opìt v Krteèku
V pátek 10. 6. 2011 od 15:30 hod. poøádá BC Krteèek oblíbené "Malování na trièka" v býv. turistické ubytovnì v Dolní Poustevnì
(vchod z ulice Soubìžná). Nezapomeòte si s sebou pøinést nìkolik
TRIÈEK (bílé, barevné i èerné). Úèastnický poplatek èiní: 40,- Kè (pro
èleny) a pro ostatní 60,- Kè. Akce je vhodná i pro pøedškolní dìti a ti
nejmenší si budou moci pohrát v naší hernì. Tìšíme se na Vás. (hk)

Dìti se vydaly uklízet rùzná místa ve mìstì
Jako již každý rok v kvìtnu poøádá KŠK ve spolupráci s
mysliveckým kroužkem Tetøívek a èleny SDH akci nazvanou
Ukliïme svìt. Tentokrát jsme se sešli 11.5. 2011 u mateøské školy a
vydali se po skupinách uklízet rùzná místa v našem mìstì. O tom, že
mezi námi stále jsou „nepoøádníci“ svìdèí velký poèet nasbíraného
odpadu. Uklízeli jsme za nádražím, okolí Hamru, v parku a
pøilehlých ulicích a èásteènì hasièi s dìtmi vysbírali nepoøádek v
potoce. Po dobøe vykonané práci si všichni úèastníci zaslouženì
opekli buøtíka na zahradì školky. K akci se také pøipojili èlenové MS
Jezevec a MS Vlèí prameny.
J. Jirmanová

Nejbližší veøejné zasedání mìstského zastupitelstva:
29. èervna 2011 od 17,30 hod.
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KINO NÁRODNÍ
DÙM D. POUSTEVNA

Severní stopou obrazem...

17. èervna od 19.30 h
POUTA
Drama ÈR, 145 min,
pøístupno od 12 let

Nejbližší akce ve mìstì
1. - 29. 6.
Výstava v CS:
Karlovo údolí
(ne)zapomenuté výletní
místo
5. 6.
Den dìtí na Ètverci
KŠK + místní organizace
10. 6.
Krteèkova dílna
Malování na trièka
BC Krteèek
17. 6.
Den myslivosti
MS Skøivánèí vrch
18. 6.
Ètyøhry žen
Tenisový oddíl DP
Fotbalový turnaj
"Letní turnaj starých gard"

FK DP
25. 6.
Volejbalový maraton
HC Kanci + TJ DP
Fotbalový turnaj
"Letní turnaj žákù"
FK DP
Tenisový turnaj
"HEC turnaj"
Tenisový oddíl DP
28. 6.
Školní akademie
v Národním domì
ZŠ DP
30. 6.
Slavnostní pøedání
vysvìdèení 9. tøídì v CS
O nejlepšího sekáèe
Klub zahrádkáøù

REDAKÈNÍ RADA
Pondìlí 20. èervna 2011
ve 14.00 h kanceláøi starosty.
Uzávìrka vydání je:
pátek 24. èervna.

Odshora vlevo:
Pøíchod na start - S maskotem - paní
Mrázová v cíli - Zastavení v Centru
setkávání - Dort k jubileu Severní stopy
- Dìvèata v cíli.
Odshora vpravo: Na startu - Odchod
ze startu - Nejstarší úèastnice paní
Häntzschelová - 90 let - Nejmladší
úèastník Jan Bubla -1 mìsíc,15 dní Samuel Bureš - 2 mìsíce, 21 dní - Každý
dostal zmrzlinu.
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
a grafickou pøípravou: Alena Houšková, Sídlištì 638, Benešov nad Plouènicí, tel. 731 101 814, e-mail: 1ajka@centrum.cz. Tisk: Reprotisk s.r.o.,
www.reprotisk.cz. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Zveøejnìná stanoviska ètenáøù a dopisovatelù nemusejí vyjadøovat názory vydavatele ani redakce.
Nepodepsané materiály pøipravila do vydání Alena Houšková. Toto èíslo vyšlo 3. èervna 2011.

