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A máme to! Jsme v knize rekordů! Školáci, děkujeme!
„Hurá máme rekord!,“ znělo
jen před pár dny Dolní
Poustevnou. Postaraly se o něj
děti z místní základní i mateřské
školy. Radostnému výkřiku
však předcházel rok usilovné
práce. „Nápad sbírat nejenom
starý papír, hliník, PET lahve,
ale také ruličky od toaletního
papíru se zrodil ve školní
družině před rokem při oslavě
Dne Země. Nadšení dětí a
úctyhodné množství ruliček nás
motivovalo k pokusu o vytvoření nějakého rekordu. Nasbírali
jsme deset tisíc kusů! Místo
odvozu do sběrny, jsme svazovali, lepili, barvili a počítali,“ popsala vychovatelka školní družiny Věra Madunická.
Děti dlouho přemýšlely, co z
nasbíraných ruliček vyrobit. Ze
všech námětů nakonec zvítězil
motiv evangelického kostelíku,
který v současné době prochází
kompletní rekonstrukcí. „Rozhodli jsme se vytvořit jeho
plošný model v poměru 1:3 a to
přesně rok po tom, co nápad se
sběrem vznikl, tedy opět na
Mezinárodní den Země,“ vys-

Přejezd by mohl být uzavřen téměř na dva měsíce
Projet hraničním přejezdem
z Dolní Poustevny do Sebnitz
bude v létě s největší pravděpodobností nemožné. Důvod? Sebnitzská radnice plánuje výstavbu kanalizace v ulici Bohmische
Str., která bezprostředně navazuje na hraniční přejezd a chystá
se ho na téměř dva měsíce
uzavřít. Radnici ani místním
podnikatelům se to nelíbí.
„Na dubnovém setkání se
zástupci sebnitzské radnice jsem
předal vyjádření celkem 27 větších místních firem a podniků,
které stejně jako město Dolní
Poustevna s dlouhodobým uzavřením přejezdu nesouhlasí. Jednali jsme o možnostech a hledali

náhradní komunikace, po kterých by se dalo projíždět, ale jednání jsou prozatím neúspěšná,“
uvedl dolnopoustevenský starosta. Navrhované komunikace
nelze dle vyjádření Sebnitzských v současné době z technických a kapacitních důvodů využít, neboť neodpovídají podmínkám hygienických a silničních
norem a zásadně by komplikovaly současnou dopravu v
dané lokalitě.
Ve snaze situaci změnit bude
radnice pokračovat. Už na 11.
května je naplánované další jednání ohledně zmírnění dopadů
ve vazbě na dlou-hodobé uzavření přejezdu. Bu-de se konat v

zasedací síni města Dolní Poustevna.
Předpokládaný termín uzavírky je naplánován na období
od 8. června do 31. července. Prozatím se podařilo alespoň
dohodnout, že dodavatelská (německá) firma bude na daném
úseku pracovat ve všední dny ve
dvousměnném provozu, v sobotu pak dopoledne. „Dolní Poustevna chápe potřeby sousedního města, přesto bychom
ale rádi nalezli takové řešení,
které výrazně zmírní dopady,
vzniklé omezením plynulého
provozu na hraničním přechodu. Uvidíme, co přinesou další
jednání,“ uzavřel Jemelka.

Od června bude město plátcem DPH

Karlínský rybník
má vyhráno!

Město Dolní Poustevna
překročilo v březnu 2009 hranici
(stanovenou zákonem o DPH)
sledovaného obratu 1.000.000
korun, která je mezní pro
registraci k DPH. To bude
znamenat, že město se s
účinností od 1. 6. 2009 stane
plátcem DPH. Je to další náročná
oblast, kterou pracovníci města
musí zvládnout vedle své
současné činnosti.
V rámci veškeré zdaňované
ekonomické činnosti města
bude město uplatňovat DPH a
současně bude mít nárok na
odpočet DPH z přijatých plnění.
Uplatňování DPH nebudou podléhat ty činnosti města, které
budou souviset s výkonem
veřejné správy. Zejména při

výkonu ekonomické činnosti
města nastane mnoho rozmanitých případů a situací, se kterými se město bude muset z pohledu DPH vypořádat. Mezi nejdůležitější ekonomické zdaňované
činnosti za úplatu lze považovat
následující činnosti dodání tepla, dodání zboží, dodání dřeva,
reklamní (inzertní) služby, dodání tiskovin, ubytovací služby,
kopírování.
Obec bude pravděpodobně
při přefakturaci služeb vůči občanům (vodné, stočné, elektrická
energie, nakládání s komunálním odpadem) uplatňovat aktuální pokyn MF ČR, který přefakturované služby nezahrnuje do
předmětu daně z přidané hodnoty.
(mk)

Státní fond životního prostředí na konci dubna zveřejnil akce,
které budou z 90 % financované z
prostředků Evropské unie. Mezi
tyto akce se zařadil i projekt
odbahnění Karlínského rybníka,
který mimo odbahnění řeší i
rekonstrukci hráze, sdruženého
objektu a úpravu toku v podhrází.
Státní fond na tuto akci přispěje částkou bezmála 11 700 tisíc
korun, která se skládá z 85 % prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a 5 % prostředků
Státního fondu životního prostředí.
Předpokládané zahájení realizace projektu je plánováno od 1.
září 2009.
(mk)

větlila vychovatelka.
Škola povolala komisaře z
Agentury Dobrý den Pelhřimov
a stavba mohla začít. Podílela se
na ní padesátka dětí. Vytyčenou
plochu vyplnila během 22
minut. Bylo použito 5500 kusů
ruliček! „Rekord je platný, bude
zapsán.“ prohlásil komisař.
Rázem bylo zapomenuto, jak
dlouhá a náročná byla příprava
dílčích komponentů a ozvalo se
nadšené: „Hurá, máme rekord!“. A to už jsme zase na
začátku našeho článku.
Rekord bude zapsán v České
knize rekordů a České databance rekordů. Všem dětem ze
školy a mateřské školky patří
velký dík. A rada na závěr:
„Třiďte odpad - vyplatí se to!“

Ze života města - obrazem...

Pneumatiky v rybníce. Při výlovu ryb na Hraničním rybníce vylovili
rybáři 12 kusů velkých pneumatik. Pokud se najde někdo, kdo by mohl
poskytnout informace o případném pachateli, nechť se obrátí na poustevenskou radnici. O úklid nepořádku se postarali pracovníci města.
Foto : Vilém Madunický

Vítání jara. Dne 30. března proběhla v městském parku akce: ,,Vítání
jara". Učitelky mateřské školy připravily s dětmi bohatý kulturní program, který se téměř stovce diváků moc líbil.
Foto: Z. Bednářová
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V dubnu jsme přivítali nové občánky i přáli seniorům

V květnu 2009 své životní
jubileum oslaví:
Slaninová Jana 55 let
Pitelová Jaroslava 55 let
Bílek Josef 55 let
Jemelka Břetislav 55 let
Slavík Radovan 60 let
Honsů Vlasta 60 let
Mgr. Křičenský Josef 65 let
Kotková Jana 70 let
Hadvigová Helga 75 let
Kroj Jaroslav 77 let
Jenšíková Věra 77 let
Pražáková Waltraud 81 let
Vrabcová Marie 83 let
Hoffmannová Marie 84 let
Bednář Jan 88 let
Schneiderová Angela 89 let

Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus do
dalších let.
Znovu žádáme občany, kteří si nepřejí,
aby jejich jméno figurovalo v pravidelně
zveřejňovaných seznamech, aby tuto
skutečnost nahlásili nejpozději do data
konání redakční rady na evidenci
obyvatel nebo redakci PP.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte, abychom Vám poděkovali za blahopřání, kytičku a peněžní dárek k našim narozeninám.
Robert Kobliha a Marta Kohutová
Děkuji městskému úřadu za
květiny a dárek k mým narozeninám
Také bych chtěla poděkovat paní
Ině Knapové za starostlivost a péči,
se kterou se o mě stará. Díky Ino!
Miroslava Strochotová
Děkuji všem přátelům a známým, kteří se v pátek dne 27. března
2009 v kostelíčku na Markétě,
zúčastnili posledního rozloučení s
mým manželem panem Lubomírem
Minichbauerem, který po dlouhé
nemoci zemřel dne 21. března 2009.
Děkuji spolu s dcerou Ivou a synem
Liborem a celé rodiny zvláště Bř.
Moravcovi, Ing. J. Leksovi, Ing. M.
K u č e ro v i , M . K u b i s k o v i , A .
Tobiškovi a ostatním, kteří se s
manželem setkávali a byli s ním ve
styku přes počítače, neboť jejich
zájem manželovi do poslední chvíle
pomáhal překonávat jeho těžkou
nemoc. Všem přátelům z práce i z
řad turistů proto děkujeme.
Marcela Minichbauerová s
dcerou Ivou a synem Liborem.

Lubomír Minichbauer byl pro Dolní
Poustevnu velmi významnou osobností.
Foto: Antonín Tobiška

OZNÁMENÍ
Oznamujeme občanům, že
novým správcem víceúčelového
hříště za Národním domem je od 1.
dubna 2009 paní Marcela Margalová. Bezplatné využití tohoto
sportovního areálu pro veřejnost je
ve stejném režimu jako předtím a to:
pondělí až pátek od 16.00 hod do
21.00 hod., sobota a neděle od 9.00
hod do 21.00 hod. V dopoledních
hodinách ve všední dny je hřiště
vyhrazeno pouze pro místní školy
(Základní devítiletá a Škola G. Pelechové) .Tel. na správce: 607 183 312.

Dne 9. dubna přivítal starosta města nové občánky, narozené od 1. 8. 2008 do
31. 12. 2008. Slavnostní přivítání se uskutečnilo na MěÚ Dolní Poustevna,
doprovodný kulturní program připravily paní učitelky Bc. Jirmanová a Jarolímová s dětmi z Mateřské školy. Z deseti pozvaných se vítání zúčastnilo
pouze pět zástupců rodičů se svými dětmi Anežkou Leksovou, Eliškou Novotnou, Barborkou Kolonečnou, Erikem Uhmannem a Lindou Vaníčkovou.
Občánci obdrží vkladní knížku Poštovní spořitelny, založenou městem se
základním vkladem 1.000,- Kč .
Foto: Vilém Madunický

Dne 16. dubna 2009 oslavila v Domově důchodců v Lipové u Šluknova
významné jubileum 99 let paní Erna Kubálková. Je to nejstarší občanka našeho města. S blahopřáním a dárky se k jubilantce dostavil starosta města Ing.
Miroslav Jemelka.
Foto: Vilém Madunický

Dvojčatům se v Dolní Poustevně daří
Vedle vítání nových občánků a narozenin nejstarší obyvatelky
města také jistě stojí za zmínku, že významné životní jubileum - 70 let oslavili v měsíci dubnu (19. 4.) také sourozenci Marta Kohutová a
Robert Kobliha. Toto jubileum inspirovalo paní Hanu Lencovou z Evidence obyvatel Městského úřadu v Dolní Poustevně k projití evidence
a pátrání po dalších poustevenských dvojčatech.
“Došla jsem k zajímavému číslu 11 sourozeneckých párů, kteří se v
Poustevně buď narodili nebo zde žili. Informace jsem čerpala z dostupných materiálů od roku 1927. Nestarší sourozeneckou dvojicí byli
Alois a Valter Krejčí, kteří již oba zemřeli,” uvedla Hana Lencová.
Pro zajímavost uvádíme seznam dalších dvojčat:
Marta Kohutová a Robert Kobliha,
Svoboda Zbyněk a Lumír, Kittelová Andrea a Renata,
Štiková Romana a Roman, Šolc Marek a Michal,
Pečený Jan a Ladislav, Sádovská Radana a Šárka,
Sádovský Jan a Ivan, Válková Anna a Eliška
Ficzu Daniel a Dominik

Marta Kohutová a Robert Kobliha jsou v současné době nejstaršími poustevenskými dvojčaty. V den jejich narozenin je vyfotila Hana Lencová

Informace k volbám do Evropského parlamentu

Třikrát z odpadového hospodářství
Svoz nebezpečných odpadů je opět tady!
Stává se již tradicí, že EKO servis Varnsdorf, a.s. pořádá
společně s městem Dolní Poustevna svoz nebezpečných složek
komunálního opadu. Ten letošní se uskuteční 23. května 2009.
Domácnosti se v ten den budou moci zcela bezplatně zbavit
například olejů, barev, lepidel, rozpouštědel, rozbitých zářivek,
nekompletních mrazáků, lednic a televizorů, obalů od chemikálii,
akumulátorů, baterií, pneumatik, zaolejovaných nebo barvami
znečištěných textilií atp. Odpad lze předat pouze na určených
stanovištích a to v danou hodinu a jen osobně. V Horní Poustevně
bude možné odevzdat nebezpečný odpad v prostoru před
Zeleným domem u čerpací stanice JRP a svoz se tam uskuteční v
době od 8 do 8,15 hodin. V Dolní Poustevně pak budou k dispozici
dvě stanoviště: první před bývalou sběrnou Severočeských
sběrných surovin v době od 8,20 do 8,55 hodin a druhé v prostrou
U Letadla u č. p. 1 (bývalý sklad Centroflor) v době od 9,00 do 9,15
hodin.
Současně bude otevřen i sběrný dvůr a místo zpětného odběru,
kam můžete odevzdat kompletní elektrozařízení (lednice,
mrazáky, TV, PC monitory, zářivky atd.)

Nezapomeňte na nové známky!
30. dubna 2009 končí platnost starých známek na svoz
komunálního odpadu a je nutno si zakoupit nové. Známky na
„letní“ období od 1. 5. do 30. 10. 2009 budou v prodeji na
městskému úřadě odpadovém hospodářství cca od poloviny
dubna.
V případě, že Vaše popelnice již „dosluhuje“, nezoufejte. Na
úřadě Vám ji bezplatně vymění za novou.

Ve dnech 5. a 6. června 2009
proběhnou volby do Evropského parlamentu v pátek od
14,00 do 22,00 hodin, v sobotu
pak od 8,00 do 14,00 hodin.
Volebním okrskem č. 1 pro
voliče v Dolní Poustevně bude
zasedací místnost Městského
úřadu v Dolní Poustevně, pro
voliče Horní Poustevny, Karlína, Markety a Nové Vísky
bude volební okrsek č. 2 v kulečníkové místnosti restaurace u
Fišarů v Horní Poustevně.
Voličem je státní občan
České republiky, nebo občan
jiného členského státu Evropské
unie, který je zapsán v seznamu
voličů a který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně
18 let.
Každý volič může na odboru
evidence obyvatel nahlédnout,
zda je zapsán ve stálém
seznamu voličů.
Dle § 36, odst. 8 zákona č.
62/2003 Sb. o volbách do

Evropského parlamentu může
volič ze závažných, zejména
zdravotních důvodů požádat
obecní úřad a ve dnech konání
voleb okrskovou volební komisi
o to aby, mohl hlasovat mimo
volební místnost a to pouze v
územním obvodu volebního
o k r s k u , p ro k t e ro u b y l y
okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k
voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední
obálkou, hlasovacími lístky a
výpisem ze seznamu pro volny
do Evropského parlamentu.
Při hlasování postupují
členové volební komise tak, aby
byla zachována tajnost hlasování.
Své požadavky na takový
způsob hlasování může volič
uplatnit na telefonním čísle 412
397 221 a 412 397 136.
Hana Lencová

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj
nařizuje mimořádná veterinární opatření v souvislosti s výskytem šíření
neberpečné nákazy moru včelího plodu a varroázy včel.
Více o opatřeních se dočtete na úředních deskách města či přímo na úřadě.

INZERCE

Nepohazujte svůj odpad jen tak po obci!

Veřejné setkání redakční rady:

Krátce z města...

Prodej dlažeb, obkladů, krb. kamen
a všeho nutného k renovacím či
stavbám.

Opět jsme nuceni důrazně požádat všechny neukázněné
občany, aby neodkládali nepotřebné věci ze svých domácností na
různá místa v obci. K takovémuto účelu slouží sběrné nádoby na
tříděný odpad nebo zelené pytle a v případě objemnějších věcí,
které se nedají vytřídit, místní sběrný dvůr. Ten je otevřen každou
sudou sobotu v měsíci od 10 do 12 hodin. Domovní odpad patří do
popelnice!

Pondělí 18. května 2009
v 15.00 hodin
v zasedací místnosti, popř.
kanceláři starosty města, MěÚ v
Dolní Poustevně.
Srdečně vás zveme!
Redakční uzávěrka lednového
vydání je pátek 22. května.

* Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2009 ve výši 34.140.00
korun.

KM NEZMAR
Nádraží 293, Dolní Poustevna
Tel./fax: 412 372 031
Mobil: 728 959 431

Nejlepší ceny - odvoz zdarma!
Těšíme se na vaši návštěvu!

* Cena tepla za rok 2008 byla ZaM
schválena ve výši 525,82 Kč/GJ.
* Městská knihovna se letos rozroste o knihy za 57 tisíc korun.
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Noc s Andersenem proběhla hned na třech místech
Poustevenské děti za sebou
mají další ročník Noci s
Andersenem. Tentokrát se
nocovalo na třech místech
zároveň - v mateřské škole, ve
školní družině a ve škole
Gabriely Pelechové.
Společně se všechni nocležníci sešli v loutkovém divadle, kde pro LS Pomněnka
zahrál pohádku Kašpárek u
Ježibaby. Děti také mohly na
loutky po představení sáhnout a
podívat se do zákulisí divadélka.
Mateřská škola. V mateřské
škole se rozhodlo nocovat 19
předškoláků. Učitelky pro ně
připravily hry, soutěže a čtení
zaměřené na O. Sekoru a jeho
knihu Ferda Mravenec. Úvodní
dvě kapitoly z této knihy nám
přišel přečíst pohádkový dědeček v podání knihovníka

místní knihovny p. Sádovského.
Poté jsme si zahráli na mravence
a jiné broučky. Po večeři, kdy si
děti objednaly párek v rohlíku,
jsme se vydali do loutkového
divadla. Po shlédnutí pohádky
jsme opět ve školce prověřili
pohádkové znalosti dětí v testu
pro chytré děti, holčičky vyhrály. Po uložení do postýlek
paní učitelka Alenka a Jiřka četly
až do usnutí.
Školní družina. Celým večerem děti provázela hlavní postava českých pohádek červenobílý kašpárek. Proto všichni
nocležníci přišli oblečeni jako
kašpárci a ten nejhezčí byl
oceněn sladkou odměnou.
Děti plnily 5 důležitých
úkolů a to se jim bez výhrad
vydařilo. Vyráběly kašpárky z
korálků,ze dřevěných špachtlí,
malovaly, ale největší úspěch

sklidilo pohádkové kucení kašpárků z marcipánové hmoty. Na
těch si ale děti mohly pochutnat
až doma, aby se před tím mohly
výrobkem pochlubit rodičům. I
pro herce pohádky děti vlastnoručně vyrobily kašpárky.
Velkým dobrodružstvím bylo
noční vypouštění vzkazů v lahvi
po Lučním potoce a samozřejmě
dlouho očekávané spaní ve
spacáku.
ZŠ a PŠ G.P. Noci ve škole
zúčastnilo 12 nocležníků. Povídáním o H. Ch. Andersenovi,
jehož otec byl švec, došli až k
Rumcajsovi. Tato postava provázela celý večer. Děti četli z
knihy od Václava Čtvrtka, trénovaly Rumcajsí zrak v potemnělé
škole za svitu svíček. Podle
šipek hledaly veverčí hnízdo
plné oříšků. Pomáhal Rumcajsovi namotávat dlouhé nitě
na šití bot a trénovaly střelbu.
Po návratu do školy z loutkového představení už byla
černá noc. A to všechny čekal
noční pochod k perníkové
chaloupce. Každý sám šupal
tmavou nocí podle svíček až k
perníkové chaloupce. Tam si za
odměnu utrhl perníček a vrátil
se do školy. I když někteří měli
strachu plné kalhoty, všichni to
zvládli, nikdo se neztratil. A na
perníku si všichni pochutnali.
Půlnoc se překulila a všichni
zalehli do spacáků. Ale spát se
opravdu nikomu ještě nechtělo.
Ještě dlouhou dobu po zalehnutí
měli někteří oči jako baterky.

Ze života města - obrazem...
...pokračování

Oprava střechy hotová. Klempířská firma Vladimír Hoť dokončila
opravu střechy na sušící věži vhasičárně. V průběhu května ji čeká
slavnostní otevření, které doplní také ukázka lezeckých sportů. Věž
bude pro lezení k dispozici jak hasičům, tak veřejnosti. Podmínky
užívání upraví provozní řád.
Foto Vilém Madunický

Zápis do knihy rekordů přinesla i “Žlutá sobota”

Pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů v počtu
vystoupení jedné taneční skupiny na různých místech okresu.
Tak přesně tento nemalý cíl si
dala za úkol taneční skupina
Stars Varnsdorf, která v rámci
“Žluté soboty” za doprovodu
komisaře z pelhřimovské agen-

tury rekordů zvládla objet
celkem 15 měst. Zápis do české
knihy má skupina jistý, agentura se jej nyní ještě pokusí
prosadit i do té světové.
Tanečnice při tanečním
maratónu podpořila celkem
tisícovka lidí, která na jejich
výzvu došla na vystoupení ve

žlutém oblečení. Dolní Poustevna přispěla dvaašedesáti
“žluťásky”. Vystoupení se konalo před sportovní halou.
Samotný rekord doprovázel
i další program, například přehlídka igelitových šatů či stavění lidské piramidy.
Foto: Vilém Madunický

Hada na útěku odchytila policie. Dne 9.dubna 2009 upozornili
občané v Horní Poustevně na výskyt zvláštního hada. Ve spolupráci s
Policií Velký Šenov byl had na silnici odchycen a předán na Městský
úřad. Po konzultaci s odborníkem bylo zjištěno, že jde o vzácný druh
korálovky sedlaté pocházející z Jižní Ameriky. Tento plaz se
pravděpodobně ztratil některému chovateli. “Na útěku” byl nejspíš už
několik dní, protože krátce po odchycení s největší pravděpodobností
vlivem podchlazení uhynul.
Foto: Lukáš Blažej

Za vynikající kantorskou práci obdrželi plaketu Komenského

Za dlouholeté zásluhy na úseku školství a
veřejného života. Tak přesně to byl důvod, proč
starosta města Dolní Poustevna Miroslav Jemelka
u příležitosti Dne učitelů předával hned dvěma
kantorům plaketu “učitele národů” Jana Amose

Komenského. Za svoji dlouholetou vynikající
prací si ji zasloužili Mgr. Václav Plášil (vlevo) a
také Miroslav Sádovský.
Foto : Vilém Madunický

Použitou injekční stříkačku našly děti! Děti základní školy
nalezly v parku u bytovky č. p. 380-382 použitou injekční stříkačku.
Žádáme tímto občany, pokud by někdy našli takto podezřelou věc, aby
na ní v žádném případě nesahali a nález ihned oznámili na policii.
Foto: Vilém Madunický
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Severní stopou po třiatřicáté. Přidáte se?

KINO NÁRODNÍ DŮM
DOLNÍ
POUSTEVNA

Tradiční pochod pořádá Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s
Městem Dolní Poustevna a DAV-SBB Sebnitz.
Termín: sobota 16. května 2009
Start:
7.45 - 11.00 hod. - turistická chata za hřištěm v Dolní Poustevně
9.00 - 11.00 hod. - pro krátké trasy 3 - 10 km a všechny cyklotrasy
Startovné:
děti 15,-Kč
dospělí 25,-Kč
Trasy: 3km - pro zdravotně postižené
5km, 8km, 10km, cyklo 20km - pouze po českém území
15km, 20km, 24km, 28km, cyklo 25km, 30km, 40km - přes Německo
Pro trasy přes Německo je nutný cestovní pas nebo občanský průkaz.
Cíl:
výletiště ČTVEREC v Dolní Poustevně

22. května od 17:30
PEKLO S PRINCEZNOU
česká pohádka
vstupné 30 Kč

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
3. 5. 15:00
KOSTĚJ NESMRTELNÝ
divadelní pohádka

Turistickou atrakcí letošní STOPY bude opět rozhledna Tanečnice.
Krátké trasy projdou Karolíniným údolím, 5km trasa z Doliny na Čtverec, 8km
trasa ještě přes vilémovský kostelík. Všechny trasy přes Německo projdou
hraničním přechodem do Sebnitz. Dále kolem pravěkého parku (Urzeitpark) a
Sebnitzským lesem přes Hubertovu kapli (Hubertus Kapelle) a Vlčí kámen
(Wolfstein). 10km trasa odbočí za Wolfsteinem přes státní hranici k
vilémovskému kostelíku a na Čtverec. Atraktivní je 15km trasa, která za
Wolfsteinem pokračuje kolem Jeleního kamenu (Hirschstein) přes státní hranici
nejkratší cestou na Tanečnici. Letošní novinkou je 20km trasa, která přejde státní
hranici pod Tanečnicí, pokračuje traverzovou cestou přes Tomášov a dále na
Tanečnici. Nejdelší 24km a 28km trasy zavedou turisty na kopec Kaiserberg,
odkud je opravdu netradiční pohled na Dolní Poustevnu. Pak pokračují cestou
Dr. Alfred Meiche Weg na Waldhaus. 24km trasa zde přechází státní hranici a
pokračuje přes Tomášov na Tanečnici. 28km nejdelší trasa pokračuje z Waldhausu
na Wachberg (nádherné výhledy na Saské Švýcarsko), přejde státní hranici a
pokračuje po Zlodějské cestě na Tomášov a Tanečnici. Všechny trasy procházející
Tomášovem projdou kolem památného smírčího kříže.
Z Tanečnice jdou všechny trasy společně po modré tur. značce přes vilémovský
kostelík do cíle na Čtverec. Cyklisté nenavštíví Sebnitzský les. Jinak projedou
všechna ostatní kontrolní místa. Nejdelší 40km trasa povede přes atraktivní
rozhlednu Weifberg. Na kontrolách obdrží účastníci zajímavá razítka (vtipné
barevné kontrolní etikety). Na krátkých trasách (5, 8, 10 km) budou pro děti
připraveny soutěže o bonbóny. Každý účastník obdrží barevný pamětní list a
upomínkový suvenýr z keramiky. Odměna bude též pro 3 nejmladší a 3 nejstarší
účastníky. Zajištěn je prodej občerstvení a turistických zajímavostí. Opět zde
bude výstava o historii Severní stopy. Bude možnost zakoupit brožuru Historie
30 let Severní stopy. Celý den bude hrát country kapela Srdíčko.
Podrobnější informace o trasách naleznete v propozicích SEVERNÍ STOPY 2009.
Propozice jsou též zveřejněny na www.severnistopou.cz. Informace a propozice
obdržíte též přes e-mail: leksa@centroflor.cz. Telefon: 412 315 903, mobil: 602 126
390.
Ing. Jaroslav Leksa
předseda KČT Dolní Poustevna

6. 5. 18:30
EL PASO
české drama
7. 5. 18:30
MILIONÁŘ Z CHATRČE
anglicko-amer. komedie
do 12 let nevhodný
12. 5. 16:00
LOVECKÁ SEZÓNA 2
animovaná komedie USA
13. 5. 18:30
LÁSKA ON-LINE
švédský film
14. 5. 18:30
MĚSTO EMBER
rodinná pohádka USA s titulky
20. 5. 18:30
S.S.D. - SPOJENÍ NENAVÁZÁNO
ruský horor
do 15 let nevhodný
21. 5. 10:00 a 13:30
KÁŤA A ŠKUBÁNEK
pásmo pohádek pro děti
21. 5. 18:30
BABIČKA
česko-slovenská erotická tragikomedie
do 15 let nevhodný
23. 5. 16:00
BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
animovaná pohádka USA
26. 5. 18:30
RŮŽOVÝ PANTER 2
komedie USA
27. 5. 18:30
KAMARÁDOVA HOLKA
komedie USA
do 15 let nevhodný

KVĚTNOVÉ AKCE
v Dolní Poustevně
4. 5. - 7. 5.
„UKLIĎME SVĚT“
+ „DĚTSTVÍ BEZ ÚRAZU“
(KŠK + MS Jezevec + MS Skřivánčí
vrch + MS Vlčí prameny + SDH D.P.)

8. 5. 16.00 h
Jazyková herna pro děti
- němčina (Kinoclub Sebnitz D.P.)
15. 5. 16.00 h
Promítání pohádek
(Kinoclub Sebnitz D.P.)

16. 5.
„SEVERNÍ STOPOU“
(KČT D. Poustevna + Město D.P.)

22. 5. 16.00 h
Taneční odpoledne pro děti
(Kinoclub Sebnitz D.P.)

22. 5.
Peklo s princeznou
29. 5. 16.00 h
Kreativní odpoledne pro děti
(Kinoclub Sebnitz D.P.)

30. 5.
„MEMORIÁL RUDOLFA
NOVOTNÉHO“
v hasičských útocích
(SDH D.P. + Město D.P.)

31. 5.
Výlet do Saského Švýcarska
(Kinoclub Sebnitz D.P.)

Jarní koncert
(KŠK + ZŠ Dolní Poustevna)

V boji o udržení jsme zatím úspěšní
Jarní část soutěže pro náš
tým A mužstva bude velmi
těžká, protože se muži rozhodli
udělat vše možné i nemožné k
udržení II. třídy okresního
přeboru. 4. dubna nastoupili k
prvnímu zápasu jarní části s
Krásnou Lípou a vyhráli 4:2.
Hned ve středu 8. dubna sehráli
odložené utkání s Těchlovicemi
a znovu slavili úspěch, když
porazili tento čtvrtý celek v
tabulce 2:1. Následující víkend
zajížděli muži do Jiříkova a po
nepříliš vydařeném zápase
prohráli 1:2. Při dalším utkání
18. dubna všichni věřili, že
doma s Verneřicemi, které jsou v
tabulce poslední, neztratí nic ze
své sebedůvěry a potvrdí tři
body. Stalo se a soupeře
deklasovali 6:0. Nyní jsou před
námi dvě utkání se soupeři, kteří
jsou těsně před námi v tabulce a
je důležité je porazit, dostat se
před tyto celky a pak bude
naděje na udržení reálnější. K
dobrým domácím výkonům
přispívá i to, že vůbec neklesl
zájem diváků, naopak jich na
fotbal chodí více než na podzim
a to kluky také velmi povzbuzuje. Za to fanouškům, kteří
nad fotbalem v Poustevně přeci
jen nezlomili hůl, patří veliký
dík. Jak říká trenér „potřebujeme Vás“.
Nejenom dospělí hrají v
Poustevně fotbal. Naši nejmenší
kluci z přípravky mají za sebou

dva zápasy, oba sehráli na
domácím pažitu. Utkání 12.
dubna s Velkým
Šenovem
prohráli vysoko 0:7. K druhému
zápasu s Českou Kamenicí
nastoupili s odhodláním vyhrát
a spravit si chuť, povedlo se a
přišlo vítězství 4:2. Mladší žáci
jsou na tom lépe, ti zatím v jarní
části dokázali dvakrát vyhrát.
12. dubna porazili Lipovou
vysoko 27:0. Další pátek na ně
však čekal dosud neporažený
celek z Modré. Kluci zahráli
fantasticky a vyhráli 2:0 a
vysloužili si pochvalu jak od
našich trenérů, tak i od soupeře.
Trenér Modré odcházel ze hřiště
se slovy „dneska jste byli lepší,
výhru si zasloužíte“.
Na závěr mi dovolte malé
pozvání pro všechny Poustevňáky bez rozdílu věku a pohlaví
na turnaj smíšených družstev.
Dne 8. května pořádá FK turnaj s
názvem „Sportem proti drogám“. Turnaj se nese v duchu
udělej něco pro své tělo a je pro
širokou veřejnost. Veškeré
informace najdete na plakátech
a také na stránkách fotbalového
klubu
www.fk-dolnipoustevna.cz.
Vezměte celou rodinu a
přijďte se pobavit.
(ak)
A ještě gratulace jubilantům:
Chmůra Karel 45 let
Liška Petr 25 let

Prodlužte si léto s cestovní kanceláří...
Dolnopoustevenská cestovní agentura Ing. Pavla Špačka nás
požádala, abychom informovali spoluobčany, že od 2. května
začíná přijímat přihlášky na populární a cenově velmi přijatelný
program Prodloužení léta.
V nabídce nechybí nejúspěšnější zájezd posledních 2 sezón - hotel
Belveder v italském Lidu Adrianu, který se nachází minutu od
pláže a v termínu od 11. září do 20. září stojí pobyt včetně
celodenního stravování a dopravy 4300,- Kč. Stejně tak populární
a velmi levné pobyty na překrásném ostrově Pag. Doprava je
zajišťována přímo z Dolní Poustevny.
Bližší informace lze získat na telefonu 412 397 233 nebo 604 995
891, případně osobně každou sobotu od 10.30 do 15 hodin na
Karlínské ulici.

Na závěr hokejové sezóny vítězství
Na ukončení hokejové
sezóny bylo sehráno přátelské
utkání HC Kanci proti HC
Šluknov. Obě mužstva byla
značně oslabena a domácí
mužstvo doplnili Mgr. P. Vo-

máčka a M. Jírovský. V dramatickém zápase zvítězili domácí
8:7.
Branky za domácí dával: J.
Kubín - 3, T. Jírovský a J. Marčok
- 2 a Z. Bašta - 1.
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