POUSTECKÝ
OBČASNÍK
48. VYDÁNÍ

ZDARMA

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, máme tu opět konec roku – divného roku, takto zvláštní rok snad nikdo z nás ještě
neprožil. Byli jsme léta zvyklí na volnost pohybu, podnikání, pořádání kulturních akcí a jeden neviditelný bacil
a vše je jinak - válka s viry! Každý na tuto situaci nahlíží jinak, někdo má pocit, že je krácen na svých právech,
někdo by ještě bezpečnostní opatření přitvrdil, ale všeobecně máme z neviditelného strašáka obavy všichni.
Z vyprávění postižených osob opravdu nejde jen nějakou „chřipečku“, a proto je potřeba se chránit
a pomáhat těm, kteří to potřebují. Při první vlně pandemie jsem viděl solidaritu „našich“ občanů - šití roušek,
obstarávání nákupů a léků seniorům. Velice si vážím, že toto pokračuje
i nyní při druhé vlně. Věřím, že brzy bude všemu trápení konec a my se
opět sejdeme na pivku, na vínku a na kulturních akcích, které si společně
umíme užít. Bohužel se letos budeme muset obejít i bez společné oslavy
vánočních svátků v našem kostele i rozloučení s letošním rokem.
Jako věčný optimista věřím, že příští rok si užijeme v duchu
přátelství, životní pohody a hlavně všichni v plné síle a zdraví. Přeji Vám
všem do nového roku hlavně moc zdravíčka, štěstíčka a vítězství
nad neviditelnou pohromou celého lidstva.
Jan Ryba

„Starostovské“ zamyšlení
Pravdou je, že nejsou v naší obci jen ti hodní, tolerantní a společenští spoluobčané. Nedávno jsem dostal
od naší občanky dotaz: „touto cestou bych Vás, a to jako šéfredaktorka časopisu Poustecký Špígl, ráda požádala
o Vaše vyjádření a to k záležitosti, kdy v Pousteckém občasníku, který vydáváte, označujete můj časopis jako lživý.
Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o sdělení, co je dle Vašeho názoru v mém časopisu lživého.“ Kromě
tohoto dotazu obdržela obec ještě dalších přibližně 130 žádostí o informaci podle zákona o svobodném přístupu
k informacím za posledních půl roku. Vyřízení jednoho dotazu znamená alespoň tři hodiny práce, která by mohla
být jistě lépe využita ve prospěch obce. Paní šéfredaktorce jsem odpověděl tak, jak zákon ukládá a to, že
si myslím, že její „Poustecký Špígl“ je nástroj, jak šířit kolem sebe jednostranné ničím podložené domněnky a lživé
informace. Paní šéfredaktorka v něm uráží slušné lidi naší obce. V minulém čísle Občasníku jsem reagoval
na článek „rozzlobeného občana obce“ a hned přišla reakce v podobě článků v „Pousteckém Špíglu“, kde paní
šéfredaktorka opět uráží a ponižuje slušné občany naší obce a hlavně kritizuje činnost místní samosprávy
a zastupitelů a poukazuje na údajně zaručenou existenci dokumentů potvrzujících protiprávní jednání obce a zde už
opravdu končí veškerá „sranda“. Paní šéfredaktorka je zřejmě chytřejší než všichni auditoři a kontroloři světa.
Bylo podáno nespočet trestních oznámení na obec. Všechny byly odloženy, takže opravdu nevím, co
aktivní poustecké občanky tolik trápí, nicméně bych jim chtěl touto cestou poděkovat, že „naší obec“ nechaly
zkontrolovat a já mohu s čistým svědomím prohlásit, že nebyly shledány žádné nesrovnalosti v jednání obce, natož
spáchán trestný čin. Vždy jsem si myslel, že přicházíme na svět, abychom prožili plnohodnotný
a spokojený život. K tomu je ale potřeba umět žít s ostatními lidmi vedle sebe, pomáhat si a ne si stěžovat
a ubližovat. Často slýchávám od sousedů zmíněných obyvatelek obce, jak neslušně až vulgárně se chovají ke svým
spoluobčanům a dávají jim najevo, jak trpí tím, že tu s nimi musí žít. Nemusí! Opravdu ne! Dobrovolně mezi nás
přišly a mají-li pocit, že potřebují lepší společnost, jsou různé jiné možnosti!
Žiji v naší obci a znám spoluobčany déle než je naše paní šéfredaktorka na světě a věřte nebo ne - větší zlo
jsem tu ještě nezažil! Svou práci se snažím vykonávat odpovědně v zájmu obce a spoluobčanů a opravdu mi dost
vadí, když někdo bezdůvodně prostřednictvím jakéhosi plátku ničí naší společnou práci. Věřím, že to byla moje
poslední reakce na články v „Pousteckém Špíglu“. Každý, kdo si ho přečte, si může udělat obrázek sám.
Rozhodli jsme se oslovit občany naší obce a dát jim prostor v našem Občasníku. Jsem velmi rád, že tuto
možnost již pár občanů využilo a my můžeme jejich příspěvky v našem předvánočním Občasníku v plné verzi
otisknout.

Do obce jsem se přistěhovala nedávno,
v roce 2017 a rovnou mě mile překvapily přátelské
vztahy a akce zde pořádané. Ať již setkání,
realizované samotnou obcí, tak i aktivity muzea
Františkovy Lázně. Přijela jsem z velkého města,
kde je značná anonymita, zdravení se na ulici je
absolutní tabu a najít mezi sousedy lidi, kteří vám
pomohou, je téměř vzácnost. Proto jsem ráda, že
žiji v hezké malé obci, kde si lidé umí pomoci, ví
o sobě, ale respektují své soukromí a “nekoukají”
si do talíře. Těší mě, že i naše děti, ať vlastní či
nevlastní, zde mají kamarády, autobus, který je
doveze, kam potřebují, nemusíme se o ně bát, když
jdou na procházku nebo jedou do školy nebo
za kulturou (akce na hradě či v kostele) to mají
blízko. Líbí se mi, jak se obec i její obyvatelé starají
o prostředí, ve kterém žijí a stále ho zvelebují.
Pokud máme něco na srdci a je to v možnostech, dá
se o tom hovořit a často vše zařídit ke spokojenosti
všech. Avšak setkala jsem se i s určitými naschvály,
do kterých historicky nevidím, ale přijdou mi
naprosto zbytečné a dětinské. Myslím si, že si každý
máme nejdřív zamést před vlastním prahem
a pokud se budeme starat především o toto, bude se
nám všem žít lépe.
Zuzana Ševčíková

Chtěl bych se s Vámi v několika řádcích podělit se
svými pocity a zkušenostmi z našeho regionu. K obci
Poustka mám v letošním roce vztah již 30 roků. Koupil
jsem si zde v roce 1990 rekreační chalupu a tak se mi zde
zalíbilo, že jsme si tu se ženou postavili malý rodinný
domek, kde nyní užíváme starobní důchod po více jak
43 letech poctivé práce.
Považuji se už za starousedlíka a při vzpomínkách
na začátky, kdy tu bylo velice rozšířené zemědělství jak
v rostlinné, tak živočišné výrobě a nebyl tu v té době život
nijak lehký. Nákupy jen 2 x týdně v pojízdné prodejně, ale
přesto těžká až úmorná práce většiny obyvatelů Poustky
za mizerné finanční ohodnocení, lidi je ve volných chvílích
spojovala. Většinou k sobě byli ohleduplní s velice dobrými
sousedskými vztahy. Za uplynulé období se území obce
Ostroh – Poustka velice změnilo. Je tu velice hezké,
upravené a příjemné prostředí, které slouží nejen našim
občanům, ale i ostatním - návštěvníkům hradu a jeho okolí.
Mnozí se sem rádi vracejí. Chtěl bych poděkovat především
starostovi Janu Rybovi, pod jehož vedením obec dosáhla na
několik ocenění v soutěži Vesnice roku. Současná
demokracie s sebou přináší ale i negativa. Lidé už ztrácejí
dobré a přátelské vztahy, nemají už takový zájem přispět
k tomu, aby naše okolí ještě více vzkvétalo - spíše naopak
a to mě velice mrzí. Chtěl bych touto cestou popřát v dnešní
těžké a složité době všem slušným spoluobčanům příjemné
prožití adventního období, klid a pohodu o vánocích
a do nového roku hlavně hodně zdraví.
Václav Kroutil

Na Poustku jsme se přistěhovali v roce 2018, tento rok tu tedy budeme slavit již třetí Vánoce. Musíme říci,
že uplynulé dva roky hodnotíme pozitivně. Nejvíce zde oceňujeme klid, který po vsi panuje téměř po celý rok, což
byl ostatně jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli stavět na vesnici. Líbí se nám akce, které obec pořádá
pro své občany, jako byla například večerní prohlídka hradu anebo akce pořádané pro děti.
Velice si vážíme normálního přístupu pana starosty, který nám vždy ve všem vyjde vstříc. Pozitivně pak vnímáme
i to, že výrazná většina obyvatel obce drží pospolu. Ze služeb, které obec poskytuje, jsme nejvíce spokojeni
s dodávkami vody, která pochází z vlastní obecní studny. Vše funguje, jak má a věříme, že i další roky se ponesou
ve stejně pozitivním duchu.
Romana Pálová Brabcová

Od školních let jsem tíhla k historii a památkám. I když jsem nakonec vystudovala a spoustu let dělala něco
jiného, usmálo se na mně štěstí v podobě hradu Seeberg. Každému se nepodaří mít práci jako koníčka a já si moc
vážím toho, že mně se to povedlo a můžu se hradu plně věnovat. Hrad ovšem není sám, je součástí obce, jejíž
obyvatelé mně mezi sebe moc hezky přijali a já jim za to děkuji. Děkuji také vedení obce za skvělou spolupráci
a snahu hradu pomáhat, např. se zvelebením svahů kolem něj.
Bohužel už jsem pochopila, že ne všichni obyvatelé obce chtějí pomáhat a zvelebovat místo, ve kterém žijí, takže
práce vedení obce opravdu není lehká. Jsem věčný optimista, věřím v dobro a vážím si korektních vztahů mezi
lidmi. Proč to někteří mají jinak, tomu nerozumím a asi ani rozumět nechci. Přeji nám všem klidný advent
a pohodové vánoce. Snad se v této době všichni zamyslíme nad tím, jak bychom mohli být lepšími a v příštím roce
si to ukážeme.
Ing. Hana Cestrová – kastelánka
hradu
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