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ZDARMA

Poustevňák běhá Český pohár

Mnozí z nás ani nevěděli, že máme v našem
městě sportovce, který již druhým rokem
závodí na úrovni nejvyšších českých běžeckých soutěží. Je to desetiletý Daniel Kreibich
a v turistickém závodě patří mezi „TOP TEN“
českých závodníků. Z úvodních krajských závodů letošní sezony, které se běžely v Mikulášovicích, Kralupech nad Vltavou, Týnci nad
Sázavou, Skalici u Litoměřic a Hradci Králové si
vždy přivezl medaili. Celkem čtyři zlaté a jednu bronzovou. V závěru měsíce dubna se již
také s výpravou mikulášovického turistického
oddílu mládeže vydal na první závod Českého
poháru do dalekého Uherského Hradiště. Ani
tam se ve výsledkové listině rozhodně neztratil, ale na své maximum v tomto závodě ještě
nedosáhl. Doběhl na pěkném šestém místě
a od lepšího umístění ho připravila zbytečná
penalizace v podobě šesti trestných minut. Na
startu se poměřil se třiceti šesti soupeři z celé
České republiky. Program seriálu soutěží v turistickém závodě je tak nabitý, že se v podstatě závodí každý druhý víkend vždy na jiném
místě naší republiky. Do konce školního roku
probíhá nejvyšší česká soutěž a po prázdninách se běží mistrovské soutěže v mixech

a štafetách. Úplným vrcholem každé sezony je
mezinárodní mistrovství, které se letos uskuteční v sousedních Mikulášovicích. Věřme, že
sezona se pro malého Dana bude vyvíjet natolik příznivě, aby se opět po roce dostal do
národní reprezentace a v podstatě na domácí půdě mohl startovat. Obhajoval by skvělé
stříbro z loňského závodu, který se konal na
Slovensku.

Foto: Tomáš Fúsek
Daniel Kreibich patří již ke stabilním závodníkům, první desítka českého žebříčku by mu letos
neměla uniknout.

PŮL ROKU V JINÉM SVĚTĚ
6. května to bude přesně na den šest měsíců,
kdy jsem byl zvolen těsným počtem hlasů
starostou města. Místostarosta nebyl zvolen,
rovněž těsným počtem hlasů. Už tyto volby
při ustavujícím zasedání zastupitelstva města
předznamenaly všechna další hlasování v následujících zasedáních. Je to poprvé po několika volebních období, kde většina (míněno
koalice jako vítěz voleb) je vlastně menšinou.
Odpovím-li ve světě, že místostarostu nemáme, sklízím obdiv s ironií, že tedy jej asi není
u nás potřeba. Při lednové volbě místostarosty
(kdy byli osloveni všichni zastupitelé) se dokonale projevila naše společná kocourkovská
neochota místostarostu zvolit. Starosta a místostarosta by měli tvořit tandem, který dokáže spolupracovat pro blaho města. Byl bych
ochoten spolupracovat pro blaho města s každým ze zastupitelů, vyjma bývalého starosty.
Dnes jsem skálopevně přesvědčen o tom, že
bychom netvořili tandem, tudíž by to nebylo
ku prospěchu města. Níže uvedené skutečnosti mě v tom přesvědčily.
Opravdu jsem byl, při přebírání funkce v pondělí 10. listopadu, přesvědčen o tom, co se
veřejně deklarovalo – město je předáváno bez
dluhů, audity nikdy nenašly nedostatky, vše
je tedy v naprostém pořádku. Po šesti měsících to vypadá poněkud jinak. Ke dvěma služebním autům neexistují po bývalém vedení
knihy jízd, kanalizace je v takovém stavu, že
i na Ministerstvu životního prostředí pronesli
– Dolní Poustevna je extrém, nově postavený

můstek na příjezdové cestě k ČOV nemůže
být zkolaudován (již v prosinci 2013), protože
nevyhovuje průtokovým podmínkám, lesy ČR
po nás požadují zatím nevyčíslitelnou částku
(reálně se však bude pohybovat částka mezi 1
až 2 miliony) za hospodaření na jejich pozemcích, o kterých jsme si dlouhá léta mysleli, že
patří městu. V případě nedokončení kanalizace (mimo jiné i úplné připojení občanů na
novou kanalizaci) jsou penále v milionových
hodnotách, můstek budeme muset opravit
na vlastní náklady a pak je soudně vymáhat,
s lesy se můžeme handrkovat, jak dlouho budeme chtít, pravda je, že jsme přišli zřejmě
naší administrativní chybou (konečným datem, kdy bylo možné naše lesy získat natrvalo,
byl 31. březen 2013) o cca 30 ha lesa a už nám
je nikdo nevrátí. Ptám-li se, jak se dají všechny
tyto chyby odstranit, napravit, upravit, slyším
jen jedno – musíme jednat (ale s kým jednat
ohledně kanalizace, když vám jasně řeknou,
že všechna čísla v projektu neodpovídají realitě), asi šlo o systémovou chybu (co je to za
systémovou chybu, když město za ni zaplatí
milion), atd.
Ani jednou jsem neslyšel od bývalého vedení
to, co je v běžném životě a tím také v každé
práci naprosto samozřejmé – udělali jsme chybu. A to mě docela děsí, poněvadž já už jsem
jich během těch 6 měsíců několik vyrobil. Ať
už nevědomky, z neznalosti, z naivity, ale staly se. Pro chod města však nejsou zdaleka tak
fatální.
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ZAVEDENÍ SMS SLUŽBY
Ještě jednou upozorňujeme občany na zavedení nové SMS služby. Pokud chcete dostávat
informace prostřednictvím SMS zpráv, odešlete zprávu v následující podobě:
PRIDmezera40782mezeraVSEmezeraJMENO
Obdržíte potvrzující zprávu tohoto znění:
Dobrý den, byl jste přidán do informačního
systému města Dolní Poustevna.
Pokud chcete zrušit odběr zpráv, odešlete
SMS ve formě:
ZRUSmezera40782
Obdržíte potvrzující zprávu tohoto znění:
Dobrý den, byl jste odebrán z informačního
systému města Dolní Poustevna.
Informace na e-mail:
Pokud chcete dostávat informace prostřednictvím vašeho e-mailu, odešlete SMS zprávu
v následující podobě:
PRIDmezera40782mezeraVSEmezeraEMAIL
Obdržíte potvrzující zprávu tohoto znění:
Dobrý den, byl jste přidán do informačního
systému města Dolní Poustevna.
Pokud chcete zrušit odběr zpráv, odešlete
SMS ve formě:
ZRUSmezera40782mezeraEMAIL
Obdržíte potvrzující zprávu tohoto znění:
Dobrý den, byl jste odebrán z informačního
systému města Dolní Poustevna.
Žádosti o informace SMS zprávou i e-mailem
se odesílají na jedno telefonní číslo: +420 775
976 031
Příjemce těchto zpráv hradí pouze jednu přihlašovací SMS dle svého tarifu.

POZVÁNKA
Zveme všechny občany
v úterý 12. května 2015
od 16.00 hodin
do Centra setkávání
na veřejné projednání
územního plánu.
Ve svém věku vím naprosto bezpečně, že ten,
kdo neudělá chybu, není z našeho světa. A já
jsem se najednou ocitnul někde, kde se údajně chyby nedělaly, čili v jiném světě. Nutno
velmi důrazně podotknout, že tohle muselo
potkat kohokoliv na mém místě, to není problém Tesaříka, ale celého města. Město je rodina, která si vždy vybírá některé své rodinné
příslušníky, aby spravovali společný majetek.
A to lze jen dvěma způsoby – špatně, nebo
dobře.
Vladimír Tesařík – starosta
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tyršova 299, 407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 391
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

CENTRUM SETKÁVÁNÍ

ZAČALY JARNÍ PRÁCE
Tento měsíc probíhaly převážně práce týkající
se údržby a úklidu města, to znamená, že zaměstnanci města a pracovníci VPP procházeli
jednotlivé ulice, sbírali odpadky a také pleli
chodníky, pomníky atd. Zároveň probíhají lesní práce, příprava a rozvoz palivového dřeva
občanům, úklidy pasek a také čištění svodnic
a lesních cest po technice. Text, foto: Jiří Brůna

Jakamado 444, 407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 336 042
e-mail: kultura@dolnipoustevna.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00 (každý lichý týden)
Od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015 otevřeno každou
sobotu 11:00 – 16:00.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Vilémovská 126, 407 82 Dolní Poustevna
INFORMAČNÍ MÍSTNOST
středa 14:00- 16:00
(prodej propagačních materiálů, výpůjčka knih
a časopisů, přístup na internet)

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za dárek a blahopřání k mým
narozeninám, které mi předal osobně pan
starosta. I za to, jak pěkně jsme si popovídali.
Naděžda Javorovská
„Děkuji za milou a příjemnou návštěvu pana
starosty a za dárek k narozeninám.“
Isolda Kuchařová

INZERCE
Golfová akademie v Mikulášovicích zahajuje
oficiálně svou činnost od 2. 5. 2015. K dispozici
jsou: driving 230 m, chiping až 60 m s třemi
bunkry a puting ve třech rovinách 450 m2.
Dále je k dispozici hřiště pro SNAG (hravá forma
golfu pro golfisty a výuková pro naprosté
začátečníky).
Ing. Ivan Strakoš U Viaduktu 688 40779
Mikulášovice mob. 603475531 strakos@
ekonom-cas.cz
Prodám družstevní byt 1 + 1.
Cena dohodou. Tel. 733 583 711

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Příští termín zasedání zastupitelstva je ve
středu 27. 5. 2015 v 17:30.

SVOZ POPELNIC V MĚSÍCI
KVĚTNU 2015:
týdenní - 5.5., 12.5., 19.5., 26.5.
(vždy úterý)
čtrnáctidenní - 12.5., 26.5.
(vždy úterý v sudém týdnu)
měsíční - 5.5. (vždy první úterý v měsíci)
biopopelnice - 6.5., 20.5.
(vždy středu v lichém týdnu)
zelené pytle - 11.5., 25.5.
(vždy pondělí v sudém týdnu)
Nádoby prosíme přistavit vždy v brzkých
ranních hodinách! Děkujeme.

OSADNÍ VÝBOR
Osadní výbor se koná v restauraci U Fišarů
dne 2. 6. 2015 od 17:00 h.

DUBNOVÁ SETKÁNÍ
Jízda „kočárem“
15.dubna dopoledne jsme vyrazili za našimi
kamarády do Hinterhermsdorfu. Zde jsme
nejprve navštívili lidové muzeum Waldarbeiterstube, kde jsme se vrátili do časů našich
prababiček a pradědečků a seznámili se s některými předměty, nádobím a nářadím, které
používali. Další zastávkou bylo dětské hřiště,
kde proběhlo i malé občerstvení. A jak se říká
„to nejlepší na konec“ a tím byla jízda povozem taženým dvěma koníky z Hinterhermsdorfu do Saupsdorfu, kde jsme si ještě zkrátili
dobu čekání na odvoz krmením a pozorováním oveček na statku.
Na statku
Při setkání u nás jsme si nejprve ve školce procvičili pojmenování domácích zvířat v obou
jazycích, zahráli si různé pohybové hry. Poté
jsme se společně vypravili autobusem do Vilémova na návštěvu statku pana Suka. Ten nám
ukázal vepříky, selátka, krávy i telátka. Čekala
na nás i malá sladká odměna, ale ani my jsme
nezůstali nic dlužní. Pro malá selátka děti měly
spoustu tvrdých rohlíků, chleba i mrkvičky. Po
svačince a krátké procházce k místní vodní
nádrži jsme se vrátili zpět do Dolní Poustevny.
AJ, JJ

KDO MI ODPOVÍ?
Už v únoru jsem na zasedání zastupitelů města mluvil o tom, jak je možné, že starosta dostal peněžitý dar v roce 2011 i 2012, a to za
vynikající práci a za mimořádnou práci pro
obec. Pátral jsem tedy, za co může starosta dostat tak výjimečný peněžitý dar. Dočetl jsem
se, že starosta je ve funkci 24 hodin 365 dnů
v roce. Nemá pracovní dobu, protože pro svou
obec pracuje, funguje celé své volební období. A jestliže je to tak, kde našel bývalý starosta
čas a prostor pro vynikající práci v roce 2011
a mimořádnou práci v roce 2012? A hlavně za
co? Na zastupitelstvu jsem slyšel, jak je naše
kanalizace špatně naprojektovaná (v Praze na
MŽP prý označili Dolní Poustevnu za extrém!),
že nějaký můstek je špatně postavený a budeme jej muset zaplatit a potom soudně vymáhat, že lesům ČR budeme splácet za vytěžené
dřevo na jejich pozemku, když jsme si celou
dobu mysleli, že jsou to naše lesy. Kde je tedy
ta vynikající práce?
Jan Engler

POCHOD ZA
VODNÍKEM ČESÍLKEM

Na již 18. ročník Pochodu za vodníkem Česílkem se v neděli 19. 4. 2015 sešla za slunečného, i když trochu studeného dopoledne bezmála čtyřicítka dětí v doprovodu dospěláků.
Na startu u mateřské školy děti obdržely kartičku, do které shromažďovaly po trase i v cíli
razítka. Čtyři razítka získaly splněním úkolů po
trase a dalších osm úkolů na ně čekalo v cíli
u rybářské chaty. Děti poznávaly ryby, skládaly
puzzle, omalovávaly vodnické hrníčky, poznávaly místní stavby, lovily ryby, cvrnkaly kuličky,
přenášely žabičky či hledaly víčka mezi krokodýly. Kromě malé odměny za splněné úkoly se
nejen děti mohly svést na člunu, opékat vuřty,
pozorovat malé živé rybky v kádi. Na organizaci se podílely nejen všechny pracovnice mateřské školy, ale i rybáři, důchodci a členové
SDH. Finančně akci sponzorovalo město. JJ

PETICE
Co se děje v našem školství? Hraje se ping
pong. Na jedné straně usilovně zápasí mezinárodní i české lidskoprávní organizace, kritizující Českou republiku za diskriminaci Romů
ve vzdělávání. Poukazují na to, že romští žáci
často končí v základních školách praktických,
kde jsou vzděláváni podle méně náročného
vzdělávacího programu (RVP ZV příloha LMP)
a tím je jim znemožněno pozdější pracovní
uplatnění.
Do protiútoku se staví česká veřejnost i česká pedagogická komunita, která tuto kritiku
odmítá s tím, že děti mají v základních školách praktických odbornou péči a že tam jsou
umisťovány se souhlasem rodičů a po řádné
diagnostice.
Pokud s tímto souhlasíte, můžete podepsat
petici, kterou najdete v Drogerii pana Zdeňka
Vymera (do 18.5.). Čeho se petice týká? Byl
přijat návrh novely školského zákona a v souvislosti s ním probíhá jednání o zrušení RVP
ZV příloha LMP. S tímto krokem dojde pozvolna i k rušení ZŠ praktických a každé dítě bude
povinně integrováno do běžné třídy ZŠ. Svým
podpisem můžete přispět k tomu, že o vzdělávání dětí nebude rozhodovat stát, ale ti, kterých se to týká - rodiče.
Dana Sádovská
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DOTAZNÍK- STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA DOLNÍ POUSTEVNA
MANE NOBISCUM, DOMINE Vážení
ních prostředků ze strukturálních fondů EU.
občané,
Slova, která slyšíme na Boží Hod Velikonoční,
a která přes celou Velikonoční dobu zní v našich uších. Volání učedníků Pána Ježíše, kteří
utíkali z Jeruzaléma. Volání těch, kteří se báli;
kteří ztratili radost a naději v životě, pochybovali ve víře.
Zůstaň s námi, Pane: volání, které skrývá
v sobě touhu za Pánem Bohem a prosbu
o Jeho pomoc, o Jeho ochranu, podporu
a o Jeho dary. Krátce řečeno: o Jeho přítomnost. Neustále slyšíme o různých neštěstích,
nemocích, katastrofách. A klademe si otázku:
Kde je Bůh? Pokud by existoval, tak by to nedovolil. Problém není v Bohu, ale v naší svobodě. To kvůli ní sami sobě děláme neštěstí
a jeden druhému v životě ubližujeme a ničíme
život: v práci, doma, společenství, národě, světě. Přiklad? Vyléváme různé nebezpečné látky
do moře, a výsledky tohoto chování odnesou
za 10, 20 let následující generace. Budou muset přijmout to, co my „ve svobodě“ děláme.
Každý z nás neustále touží po lásce, po štěstí, dobru, zdraví, pokoji a jiných pozitivních
věcech. Toto v životě každý hledá. Ale nikdo
z nás sám za sebe není schopen tohoto dosáhnout. Stále toužíme, ale stále nám v našem
životě něco chybí; něco vnitřně schází. Hluboko v srdci toto každý z nás dobře zná a cítí.
Jenom Zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus, Bůh, je
schopen nám toto všechno darovat. Tak jako
to daroval učedníkům utíkajícím z Jeruzaléma a tím jim úplně změnil jejich život. Ježíš
Kristus nás chce všemi těmito dary, které neustále hledáme a po kterých toužíme, obdarovat. Chce i náš život změnit a učinit lepším
a šťastnějším. Je schopen to udělat. Otázka jenom zní: Jestli od Něho opravdu chceme tyto
všechny dary přijmout i my…
p.jk

dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor občanů na
kvalitu života ve městě. Výstupy z tohoto šetření budou významnými podklady pro právě
připravovaný Strategický plán rozvoje města
Dolní Poustevna. Byli bychom velice rádi, pokud si najdete čas pro vyplnění tohoto dotazníku, čímž přispějete k nalezení a specifikaci
vhodných opatření pro další rozvoj města. Existence strategického plánu města je velmi důležitá také z pohledu možností čerpání finanč-

Dotazník je anonymní – získaná data budou hromadně zpracována statistickými
metodami bez sledování Vaší identity.
Dotazník je určen pro občany města Dolní
Poustevna starší 18 let.
Dotazník je možné vyplnit elektronicky na
webových stránkách města nebo bude k vyzvednutí na městském úřadu, v Centru setkávání, v Drogerii pana Vymera a v obchodech
u pana Křena a u Aničky.

SPORTOVNÍ KLUB – STAP TRATEC VILÉMOV U ŠLUKNOVA
spolek bývalých hráčů a funkcionářů Šluknovského výběžku nad 60 let
všem 250 – ti členům tohoto spolku
Vážení,
tak jak se stává již tradicí, dovolujeme si vás
touto cestou pozvat na v pořadí již 14. společné setkání Spolku bývalých hráčů a funkcionářů Šluknovského výběžku nad 60 let, které
se koná ve sportovním areálu ve Vilémově
v sobotu dne 6.června 2015 od 14 hodin.
Program:
Prezentace účastníků ve 14 hodin
Společné focení do kroniky a na památku
s gratulací jubilantům
Střelba na malou brančičku o lahev pravé slivovice
Posezení při živé hudbě - skupina Rytma, fotografiích, kronice, dobrém moku či specialitách
z udírny
Zhlédnutí mistrovského zápasu KP: Vilémov –
Modrá od 17 h
Závěr – okolo 19. hodiny (každý podle chuti
a nálady)
Věříme, že svou účastí přispějete k tradičně
hezkému odpoledni, kde si zavzpomínáme
na mladá léta při dobrém moku a tradičně

i při dalších dobrůtkách z udírny. Všichni jste
srdečně zváni a věříme, že těm, které nemáme
v evidenci tuto zprávu donesete a do budoucna nám tímto pomůžete zajistit další jména
a adresy nováčků v našem spolku, zvláště pak
těch, kteří sem k nám vstupují po dovršení té
kritické, ale krásné 60-tky.
Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se na
vaši účast na této akci.
Za organizační výbor: L. Třešňák - 728282943
a P. Horák - 723856559
Bližší informace – L. Sklenář – 602133059

POČÍTAČOVÝ KURZ

27. 5. 2015 od 14:00 do 17:00 bude první počítačový kurz. Kurz je určen všem občanům a je
i s občerstvením zdarma. Místo konání bude
ještě upřesněno, buď ve škole nebo v Loutkáči. Zájemci ať se hlásí na městském úřadu.

Spoleþnost PC HELP pro Vás ZDARMA
pĜipravila tato školení:
Ovládání poþítaþe

Každé školení je ZDARMA
vþetnČ obþerstvení!

 Základy programu LINUX a Windows
 Programy pro psaní textĤ a vytváĜení
tabulek
 Vyhledávání na internetu

MĤžete se úþastnit
jen vybraných školení!

Nakupování
na internetu

Konkrétní témata, termín a místa konání
budou upĜesnČny.

 SpotĜebitelské minimum
 Elektronické nakupování

Jak správnČ podnikat





Zahájení podnikání
Ekonomické minimum
Základy marketingu
Komunikace s úĜady

Už nyní mĤžete vše sledovat
na http://vpv.pchelp.cz
nebo v pĜípadČ dotazĤ volejte
na telefon 568 858 022
nebo pište na vzdelavani@pchelp.cz.

TČšíme se na Vaši návštČvu!
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DUHA V DOLNÍ
POUSTEVNĚ
Byl čtvrtek 9. dubna ráno a počasí se netvářilo moc moudře. Kolem desáté dopoledne se
ale začalo krásně vyjasňovat a to proto, aby
od třinácti hodin mohlo vypuknout další kolo
soutěže Duha v probouzející se voňavé přírodě! Naše škola tentokrát pozvala ostatní soutěžící k nám do Dolní Poustevny, abychom si
všichni společně užili přespolního běhu v ideálních podmínkách. Soutěžící čekal okruh
dlouhý přibližně dva kilometry, na kterém se
nacházelo pět stanovišť. Žáci poznávali byliny,
topografické značky, házeli na cíl, vyhledávali
v jízdním řádu a orientovali se v dopravních
značkách a dopravních situacích. Naše soutěžní družstvo ve složení Kačka Baštová, Kája
Frýdová, Martin Kuchař, Terka Malá, David Pechovský a Ondra Vymer obdrželo páté místo.
Užili jsme si krásné prosluněné soutěžní odpoledne ke spokojenosti všech. Touto cestou
bych také ráda poděkovala všem učitelům
druhého stupně, žákům deváté třídy, Jiřímu
Brůnovi a Jiřímu Margalovi za pomoc při organizaci celé soutěže, ostatním žákům naší
školy za podporu a fandění a panu starostovi
za milou návštěvu.
Ivana Bíková

Soutěžím, soutěžíš, soutěžíme …
(informace z rumburského gymnázia; stav k 9. 4. 2015)
Už od podzimu se jako každoročně rozeběhla
na Gymnáziu Rumburk spousta vědomostních
i kreativních soutěží. V poslední době se často říká, že děti, respektive mládež, nemá o nic
pořádného zájem. Ale opak je pravdou. Zájem
o soutěže v různých oborech je velký. Však
mají studenti z čeho vybírat. Letos už proběhla např. astronomická olympiáda, olympiáda
v biologii, dějepisu, zeměpisu, chemii, matematice, ale i v jazycích – nejen v češtině, ale
i v němčině, angličtině a dokonce i v latině, konal se Přírodovědný klokan, recitační soutěž ...
Ve všech zmíněných soutěžích zatím proběhla
hlavně školní kola, většinou pro několik kategorií podle věku studentů. Jejich vítězové pak
postupují do okresních kol daných soutěží,
případně do kol krajských či celostátních.
Okresní kola se teprve rozbíhají, ale i tak už
rumburské gymnázium zaznamenalo první
úspěchy. V dějepisné olympiádě např. v okrese
Děčín získal druhé místo Daniel Malaník (4.A),
v zeměpisné olympiádě byl první Michal Podskalský (2.A) a druhý opět Daniel Malaník, třetí
místo obsadil Matěj Pavlíček (5.A), v němčině
zvítězil Matěj Mládek (2.A), na druhém místě
byla Alena Poláčková (4.A) a Nguyen-My Suong (3.D), třetí skončila Dita Rokosová (4.A),
v olympiádě z češtiny zvítězila a první místo ve

své kategorii obsadila Martina Pavlasová (8.A).
Všichni zmínění tak postupují do kol krajských.
Martina Pavlasová se dokonce v olympiádě
z latiny probojovala do zemského kola soutěže. Naši studenti se už letos objevili i v celostátních soutěžích – např. družstvo žáků
z nižšího gymnázia v matematicko-fyzikální
soutěži Náboj junior, v soutěži I BOBR (soutěž
dovedností v programování), v Olympiádě
lidských práv, v níž se do finále dostala Jana
Frusová (3.C). Další studenti se zapojili do celostátní výtvarné soutěže Ekofór o nejlepší
kreslený vtip s ekologickým námětem.
Znalosti soutěžících jsou často opravdu veliké.
Jen si zkuste odpovědět např. na otázku, kdo
nebo co to byl či je tribut, invalidovna, pikenýr, kasematy, karapax, synovie, choanocyt
nebo Ruffiniho tělíska … Umíte vyjmenovat
sedm divů starověkého světa a víte, ve kterém
evropském městě můžete navštívit Pergamonské muzeum? Znáte současné evoluční
stádium našeho Slunce a dobu, kdy asi vznikl
Měsíc? Tušíte, co to je plutoid nebo sluneční
vítr? Do kterého souhvězdí patří Phekda, či jak
se nazývá naše nejbližší hvězda, největší měsíc
Saturnu atd.? Pokud ano, gratuluju. Já sama se
přiznám, že o mnohých pojmech jsem se musela poradit s kolegy kantory.
ájé

DEN ZEMĚ

VYSTOUPENÍ DRAMATICKÉHO
KROUŽKU DRAK
16. 4. 2015 vystoupil dramatický kroužek Drak
v Ústavu se zvláštním režimem v Krásné Lípě.
Konala se zde soutěž o nejkrásnější kraslici.
Všem se recitace moc líbila. Za odměnu byly
děti pozvané na prohlídku celého areálu.
Vlasta Zbořilová

Dne 21. dubna oslavili žáci naší školy Den
Země.
Žákům prvního stupně jej velice pěkně připravili studenti Střední lesnické školy ve Šluknově
pod vedením pana učitele Zemánka. Den děti
prožily v Arboretu v Kunraticích. Při vstupu je
přivítali trubači, potom viděly ukázky výcviku
dravců, vyzkoušely si střelbu ze vzduchovky,
hod granátem na cíl, poznávaly rostliny, seznámily se s trofejemi lesní zvěře. Každý žák
si vysadil svůj stromeček. Na závěr si všichni
vyslechli přednášku o Dnu Země a prohlédli
si vzácné stromy rostoucí v arboretu. Všem se
projektový den moc líbil.
Vlasta Zbořilová

Na druhém stupni byl celý tento den zaměřen
na význam vody, její využití, na její znečišťování a následné čištění. Nejprve si žáci s učiteli
připomněli význam tohoto dne a diskutovali
o významu vody. Zúčastnili se exkurze na nové
poustevenské čističce vody se zajímavým výkladem. Dále v laboratoři zjišťovali obsah dusitanů, dusičnanů a pH vody z rybníků v Nových
Křečanech, Vilémově a Karlíně. Nakonec téma
Voda zpracovali výtvarně na plakátech. Den se
vydařil - žáci se dozvěděli mnoho zajímavých
informací a sami si zkusili stanovit čistotu vody.
Mgr. Jaroslava Vodáková
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AKCE ŠKOLY V KVĚTNU 2015
13. 5. Květinový den (Liga proti
rakovině)
13. 5. Šluknovská liga v Jiříkově
13. 5. Plavecký výcvik - 3. lekce
(MŠ + 3. a 4. třída)
13. 5. Zápis do MŠ (od 12.00 do
16.00 hodin)
13. nebo 14. 5. Den matek
v mateřské škole (bude
upřesněno)
14. 5. Projekt Tandem – české
děti z MŠ na přírodovědné
vycházce v Německu
17. 5. Vystoupení taneční skupiny
paní Vladařové v Národním
domě od 15.00 hodin
18. 5. Celoškolní projekt Den
zdraví
20. 5. Tematický zájezd 8. a 9. třídy
– Terezín, Ploskovice
20. 5. Plavecký výcvik - 4. lekce

(MŠ + 3. a 4. třída)
21. 5. „Wandertag“ žáci 3. třídy
s družební školou v Sebnitz
23. 5. Přehlídka
pěveckých
sborů v Krásné Lípě (účast
Berušek)
24. 5. Odjezd žáků do Anglie s CK
Výuka Jinak (návrat 28. 5.)
27. 5. Plavecký výcvik - 5. lekce
(MŠ + 3. a 4. třída)
28. 5. Projekt Tandem – německé
děti v naší MŠ, společné
tvoření
1. 6. Den dětí v MŠ i na ZŠ
2. 6. Zájezd do bazénu v České
Lípě pro nejlepší sběrače
hliníku
3. 6. Plavecký výcvik - 6. lekce
(MŠ + 3. a 4. třída)
4. 6. Tematický zájezd 1.A, 2. a 3.
třídy - Úštěk

HVĚZDICOVÁ
JÍZDA

LIZARDS PRO
MĚSTO

16. hvězdicová cyklojízda má
tentokrát cíl v Dolní Poustevně
na nádraží. Akce je naplánovaná
na neděli 10. 5. 2015, příjezd by
měl být kolem 13:00. Za tímto
účelem bude v nádražní restauraci
připraveno jídlo a občerstvení a od
12:00 bude k tanci a poslechu hrát
M. Hanzal.

17. 5. 2015 od 15:00 – Národní dům.
Na programu je vystoupení taneční
skupiny Lizards a jejich hostů,
kteří tak zhodnotí svou celoroční
práci. Program věnují všem, kdo
je přijdou podpořit a zatleskat.
Navíc slibují, že se nebudete nudit.
Vstupné dobrovolné.
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SVATBA
4. 4. 2015 se v Centru setkávání konala první
letošní svatba. Do svazku manželského
společně vstoupili Miloslav Štěpánek a Jitka
Zborníková.
Foto: Jaroslav Míšek

POHÁDKA O PRASETI
Žilo, bylo jedno Prase. Přes den vegetilo
v humusu svého chlívku a nacpávalo se
k prasknutí. Protože žrádlo a rochnění bylo
jeho jedinou každodenní činností, začalo
se brzy nudit. Jednoho dne zjistilo, že
majitel zapomněl zavřít vrátka. A tak milé
Prase vyrazilo do ulic našeho města. Vesele
pobíhalo sem a tam, až ho cesta zavedla přímo
k bývalému učilišti. Tam si všimlo, že dovnitř
chodí lidé s nějakými balíky a krabicemi. Bylo
mu to divné, neboť nemělo nejmenší tušení,
oč zde kráčí. Naštěstí kolem zrovna běžel
pes, jehož majitel pro změnu nezavíral vrátka
vůbec. Prase se ho zeptalo, co to vlastně ti lidé
nosí. Pes nejprve do trávy udělal pořádnou
hromádku, aby si pracovníci městského úřadu

mohli při sekání řádně zasvinit oděv a obličej,
a poté Praseti vysvětlil, že lidé dovnitř nosí
použité ošacení, čímž pomáhají jiným lidem.
Jelikož naše Prase bylo citlivé a vnímavé,
rozhodlo se vykonat dobrý skutek. Ač domácí,
pelášilo jako divé do svého příbytku, kde
vyhrabalo veškeré ošacení, o kterém usoudilo,
že ho již nebude potřebovat. Nacpalo oděv
do krabic a vše odneslo před učiliště. Ale co
můžete očekávat od Prasete. Oblečení bylo
špinavé, místy potřísněné výkaly a kdoví čím
ještě. A tak se dobrý skutek změnil v medvědí
službu. Závěrem tedy můžeme říci, že ne každý
dobrý skutek musí být dobrým skutkem,
obzvláště pokud ho koná PRASE.
text: Petr Král foto: Josef Kohout

VÝSTAVA
V Centru setkávání i nadále pokračuje výstava
Veroniky Štanclové. Přerušena bude v úterý
12. 5. 2015 a v pátek 15. 5. 2015. Pokračovat
bude od soboty 16. 5. 2015 do středy 27. 5.
2015 v úředních hodinách Centra setkávání.
Výstavu doposud navštívilo 104 občanů.

STŘÍPKY ČASU – ROK 1969
21. 1. navštívilo v Národním domě ples Svazu
přátel Slávie 450 občanů.
Oslavy 1. Máje se tento rok nekonaly.
Český rybářský svaz na své schůzi hodnotil
dosud provedené akce. Rybáři odpracovali
celkem 1381 hodin, hodnota díla byla 89 670
Kčs. Národní podnik vynaložil na zbudování
rybníku od roku 1966 do roku 1969 celkovou
částku 111 730 Kčs.
V září byly dohotoveny autobusové čekárny
v Dolní a Horní Poustevně.
V tomto roce proběhlo sčítání zvířectva:
slepice 1000 kusů, krávy 1 kus, husy 34 kusů,
ovce 56 kusů, kohouti 99 kusů, kozy 14 kusů,
koně 2 kusy, kachny 18 kusů, prasata 6 kusů,
krůty 6 kusů.
Zima v období 1969 – 1970 byla velmi
dlouhá. Vysoká vrstva sněhu, který napadl již
23. listopadu, vydržela až do konce dubna
1970. Tento stav byl příčinou vysokého úhynu
zvěře, hlavně srnčí a zaječí.

STEZKAMI
ALBÁNSKÝCH OSLŮ
Horolezec, spisovatel a cyklotremp Honza
Vlasák, který na svém kole procestoval 30 zemí
světa, představil 15. 4. 2015 v Centru setkávání
Albánii. Zemi s 3,5 milionem obyvatel,
800 000 betonových bunkrů a 630 000
útočných pušek kalašnikov v domácnostech.
Poutavé vyprávění kořeněné humorem
a velkým množstvím fotografií navštívilo
27 občanů.

STEZKA ODVAHY
Zveme všechny příznivce a přátele turistiky
z okolí na 36. ročník Stezky odvahy, která se
bude konat v sobotu, dne 9. května 2015.
Jedná se o pěší turistickou akci pro rodiče
s dětmi v délce cca 8 km. Start bude od
Informačního střediska „Ametyst“ Brtníky od
7.30 - 10.30 hod. Trasa povede po hranicích
Chráněné krajinné oblastí Labské pískovce
a částí Národního parku České Švýcarsko do
osady Kopec, kde na turistické základně KCT
Rumburk bude cíl a ukončení.
Na ukončení pochodu chceme malé turisty
potěšit nejen medailí a diplomem, ale také
různými sportovními soutěžemi s cenami
a občerstvením. U táboráku bude k poslechu

hrát trampská skupina „Širák”. Bude to pro děti
nejen turistická, ale i zábavná a atraktivní akce!
Jako letošní novinku zařazujeme trasu v délce
4,5 km, která bude sjízdná i pro kočárky.
Upozorňujeme účastníky, že podle Lesního
zákona je zakázáno rušit lesní klid, v lese není
dovoleno kouřit ani rozdělávat oheň.
Zároveň upozorňujeme účastníky, aby laskavě
dodržovali návštěvní řád Národního parku
České Švýcarsko. Domácí zvířata nesmí v první
a druhé zóně Národní parku volně pobíhat
(u psů použijte vodítko).
Přemysl Homolka
jednatel KCT Rumburk

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Ahern Cecelia - Díky za vzpomínky
Joyce se po krevní transfuzi začínají
vybavovat podivné vzpomínky na zážitky, které neprožila. Sympatický dárce krve Justin nic netuší, ale po řadě
fantastických náhod se dvě osamělá
srdce přece jen setkají.
Brezina Thomas - Počítačový piráti
Biggi, Luk a Patrik jsou strachy bez
sebe! Na monitoru školního počítače
se objevuje podivná tvář, která hrozí
vymazáním dat a dokonce jeho zniče-

ním. Požaduje výkupné, jinak svůj plán uskuteční.
Rystonová Ida - Byliny a zvěrokruh
Netradiční rozdělení receptů podle
toho, jakými obtížemi nejčastěji trpí
reprezentanti jednotlivých astrologických znamení.

Další tituly knih si můžete prohlédnout na městských stránkách v sekci Volný čas - Knihovna.
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DOLNÍ POUSTEVNA OVLÁDLA ZIMNÍ LIGU
Konečná tabulka 5.satelitního turnaje 28.3.2015-Dolní Poustevna
Pod záštitou Schrődingerova institutu se v sobotu 14.3.2015 konal v Dolnopoustevenské hale
5. turnaj satelitního turnaje přípravek. Pořadatelem byla FK Dolní Poustevna. Hrací doba byla
1x12minut a po celý turnaj bylo vidět obrovské nasazení hráčů, trenérů i rodičů.
Dolní Poustevna 28.3.15

1

2

3

4

5

body skóre pořadí

1 Velký Šenov

xxx

2:4

1:2

1:0

0:1

3

4:7

5.

2 Lipová

4:2

xxx

0:0

0:2

0:0

5

4:4

4.

3 Mikulášovice

2:1

0:0

xxx

1:3

2:0

7

5:4

1.

4 Dolní Poustevna

0:1

2:0

3:1

xxx

0:1

6

5:3

3.

5 Vilémov

1:0

0:0

0:2

1:0

xxx

7

2:2

2.

Tento turnaj se nám herně ani výsledkově
nepovedl. Pouze 2x jsme vyhráli a poprvé na
turnaji i 2x prohráli. Snad to bylo nervozitou
z domácího prostředí. Všichni se už těšíme na
zápasy na travnatých plochách.
Klukům děkuji za velkou bojovnost ve všech
turnajích i za perfektní konečné umístění.
Tímto skončila zimní liga a dne 19.4. začne
v Mikulášovicích jarní liga, která má pak další
termíny – 10.5. v D.Poustevně, 24.5. ve Vilémově, 7.6. v Lipové a 21.6. závěr ve Velkém
Šenově.
Organizátoři touto cestou děkují Schrödingerovu institutu za finanční podporu a všem
dalším sponzorům, pořadatelům, trenérům
a rodičům za veškerou péči a pomoc.

Konečná tabulka střelců:
Lipová

Vilémov

Mikulášovice

Jahna

6 Švitorka

8 Kozák

Vávra

3 Koprolín

Barák

V. Šenov

D. Poustevna

12 Zbončák

4 Bareš

3

1 Mokrejš

6 Marciňák

1 Holub

22

2 Hercik

2 Kunc

3 Vorel M.

7 Liška

8

Kutílek

2 Čmelinský

2 Miller V.

3 Vít

1 Kramer

1

Šulík

1 Pappert

1 Miller L.

1 Vorel J.

8

Holp

1

2 Formánek

2

Brož

Sestava: F. Bareš – Holub P., Liška J., Jírovský T.,
Kramer J., Ungr M., Šolc M., Nejedlý J.
Naši střelci: Holub 3x, Liška 1x, Kramer 1x
Nejlepší střelci turnaje: Holub Petr –
D. Poustevna – 3x Vorel Matěj - V.Šenov
Nejlepší gólman: Šulík Martin-Lipová
Mgr. Pavel Kramer

Konečná tabulka satelitních turnajů po 5.turnaji:
Satelitní turnaje

zápasy

výhry

remízy

1. D.Poustevna

20

13

2

2. Mikulášovice

20

12

4

3. V.Šenov

20

5

4. Lipová

20

5

5. Vilémov

20

4

prohry

skóre

body

5

35:12

41

4

27:14

40

6

9

24:33

21

5

10

15:25

20

5

11

11:26

17

1. JARNÍ SATELITNÍ TURNAJ SE NÁM NEVYDAŘIL - 19.4.2015 - Mikulášovice
Na Mikulášovickém pažitu byl odehrán 1. turnaj jarní ligy Šluknovského výběžku mladých nadějí
pod záštitou Schrödingerova institutu. Těchto turnajů bude na jaře stejně jako na podzim celkem
pět, vždy za pořadatelství jednoho z účastníků. Jedinou tečkou za tímto krásným turnajem byla
neúčast mužstva z Lipové, kterou však nahradili Velkošenovští trenéři, kteří postavili ze svých
kluků Áčko a Béčko a za to jim patří dík a uznání.
Našemu mužstvu se turnaj nevydařil. Změna hry z haly na trávu nám neprospěla (jiný odskok
míče, větší hřiště a brány), to vše nám činilo velké potíže. Nezbývá nic jiného, než poctivě
trénovat a připravit se na další (domácí) turnaj, na který všechny srdečně zveme.
Sestava: Hauser J. – Holub P., Liška J., Šolc M., Kramer J., Ungr M., Šandor M., Nejedlý J.
Naši střelci: Holub 5x, Liška 5x, Kramer 3x, Nejedlý, Ungr
Všichni účastníci a nejlepší jednotlivci obdrželi hodnotné ceny od Schrödingerova institutu,
prostřednictvím pana J.Švarce a domácích pořadatelů.

Konečná tabulka
1

2

3

4

5

1 V.Šenov A

XXX

10:0

2:1

4:1

1:1

10

17:1

1.

2 V.Šenov B

0:10

XXX

1:2

0:9

0:5

0

1:26

5.

3 Mikulášovice

1:2

2:1

XXX

1:3

1:3

3

5:9

4.

4 D.Poustevna

1:4

9:0

3:1

XXX

2:3

6

15:8

3.

5 Vilémov

1:1

5:0

3:1

3:2

XXX

10

12:4

2.

Tato jarní liga pokračuje
i nadále těmito turnaji:
Neděle – 10.5.2015 – 2. satelitní turnaj
o pohár Šlukn.výběžku – od 9 h v D.
Poustevně.
Pořadatel D.Poustevna.
Neděle – 24.5.2015 – 3. satelitní turnaj
o pohár Šlukn.výběžku – od 9 h ve
Vilémově.
Pořadatel Vilémov.

Body Skóre Pořadí

Neděle – 7.6.2015 – 4. satelitní turnaj
o pohár Šlukn.výběžku – od 9 h v Lipové.
Pořadatel Lipová.
Neděle – 21.6.2015 – 5. satelitní turnaj
o pohár Šlukn.výběžku – od 9 h ve V.
Šenově.
Pořadatel V. Šenov.
Mgr. Pavel Kramer
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Pozvánka na Severní stopu - 39. ročník
Pořadatelé: Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna
Termín: sobota 16. května 2015
Start č. I: 8:00 - 11:00 hod. - turistická chata za hřištěm v Dolní Poustevně
Start č. II: 8:00 - 11:00 hod. - Velký Šenov, Centroflor, u nádraží
Startovné: děti 15,- Kč, dospělí 25,- Kč
Trasy:
z Dolní Poustevny - 3 km, 5 km, 8 km, 12 km, 15 km a 20 km
Delší trasy vedou přes Německo a Tanečnici.
Cyklotrasy 25 km, 30 km a 42 km.
z Velkého Šenova - 10 km, 16 km a cyklo 24 km
Trasy vedou kolem koupaliště do Mikulášovic, 16 km trasa přes Tanečnici.

Turistickou atrakcí letošní STOPY jsou smírčí kříž na Tomášově a rozhledna Tanečnice.

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136, tel./fax: 412 397 203
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář – M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 - 16:30 hodin
Žádáme občany, aby dodržovali úřední dny.
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

VETERINÁRNÍ ORDINACE
Komenského 409 (u bytovky nad školou)
407 82 Dolní Poustevna
ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota - 14:30 – 15:30
MVDr. Václav Žáček
tel: 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá 731 107 987

Cíl pochodu bude na Čtverci v Dolní Poustevně.
Každý účastník obdrží barevný pamětní list a suvenýr z keramiky.
Odměna bude též pro 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníky.
Zajištěn je prodej občerstvení a turistických
zajímavostí.
Celý den bude hrát country kapela Srdíčko.
Loňská účast byla 920 účastníků.
Podrobnější informace naleznete v propozicích
Severní stopy 2015.
Propozice jsou ke stažení na www.severnistopou.cz.
Ing. Jaroslav Leksa, předseda KČT Dolní Poustevna
email: leksa@centroflor.cz, mobil: 602 126 390

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Dagmar Cornová
Čs. Armády 228, Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý 07:00 – 12:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 07:00 – 12:00
Pátek 07:00 – 12:00
Odběry krve (úterý až pátek) 07:00 – 07:30

ČÍSLO NA CALL CENTRUM SČVK
Uvádím číslo na Call centrum společnosti
SČVK, a.s., kam je možno hlásit závady
na dodávce vody (přerušení dodávky,
zápach, zbarvení vody ... ). Linka je v provozu nonstop.
Tel.číslo: 840 111 111

ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228, Dolní Poustevnatel. 412 397 128

AKCE NA KVĚTEN 2015

ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý
08:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek
08:00 – 11:30

NE 10.5. Ubrousková technika v T-clubu ................................................................................ T-club

Prosíme, aby se neobjednaní pacienti dostavili
nejpozději hodinu před koncem ordinace!!!

SO 16.5. 39. ročník mezinárodního pochodu „SEVERNÍ STOPOU“ ............................. KČT DP
SO 23.5. Tenisový turnaj – čtyřhry ženy ................................................................................. TO DP
NE 24.5. Malování na silnici za Měú (směrem k ČOV) ............................................. BC Krteček
PÁ 29.5. Noc kostelů .......................................................................................................................... KŠK
PA 29.5

Šnůra života v CS (od 10.00 hodin) ................................. SDH + Kardiocentrum Lbc

SO 30.5. 18. ročník „Memoriálu Rudolfa Novotného“ v hasičských útocích............ SDH DP
NE 31.5. Den dětí na Čtverci ............................................................................................................ KŠK

DĚTSKÝ LÉKAŘ
MUDr. Viktoria Talanov
Sestra: Jitka Nedvědová
tel. 412 397 197, tel.: 723 345 085
tel.: 725 072 223
pondělí
08:00 – 09:00 (poradna)
09:00 - 10:30 (pro nemocné)
11:00 – 13:00 (ordinace Vilémov)
úterý sestra (ordinace Vilémov)
07:00 – 12:00
středa sestra 07:00 – 12:00
čtvrtek
08:00 – 10:00
pátek sestra 07:00 – 12:00

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

ZUBNÍ POHOTOVOST
8.–10. 5. 2015

MUDr. Hladík Pavel - Weberova 1537/7, Děčín VI

412 539 298

16.–17.5.2015

MUDr. Vojtěch Vladimír - 28. října 110, Děčín I

412 151 056

23–24. 5. 2015

MUDr. Charvát Tomáš - U Přívozu 18/4, Děčín III

412 511 619

30.–31. 5. 2015

MUDr. Sudová Olga - Fügnerova 600/12, Děčín I

412 513 989

6.–7. 6. 2015

MUDr. Bolfíková Renata - Varšavská 1863/7, Děčín VI

737 501 440

Lužická nemocnice a poliklinika
MUDr. Josef Kořínek
Lesní 26, Rumburk, tel. 412 332 535
Pondělí – pátek 18:00 – 21:00
So, Ne, svátky 10:00 – 19:00

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
158 – Policie České republiky
155 - Záchranná služba
150 – Hasiči
112 – Jednotné ev. č. tísňového volání

Poustevník – vychází dvanáctkrát za rok v měsíčním nákladu 750 ks · povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 15668 · vydává Město Dolní Poustevna · příspěvky a inzeráty přijímá Městský úřad

Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 40782 Dolní Poustevna, tel.(fax): 412 397 136 · redakční příprava: Petr Král, tel. 723 581 766, e-mail: petr3kral@seznam.cz · grafická úprava a tisk: Tisk Krásná Lípa s.r.o., www.tisk-kl.cz
· zveřejněné příspěvky dopisovatelů mohou být redakčně upravovány a nemusejí vyjadřovat názory vydavatele ani redakce · nepodepsané příspěvky připravil Petr Král · redakční uzávěrka je vždy 28. dne v měsíci,
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