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Znovuobnovení trati DP - Sebnitz podpořily stovky lidí
Podpořit výstavbu železničního hraničního přechodu
Sebnitz Dolní Poustevna. Tak to
byl hlavní důvod setkání
občanů, ale také zástupců
samosprávy z obou stran
hranice, dne 12. června na
nádraží v Dolní Poustevně.
Přání po znovuobnovení trati
sem přišlo vyjádřit více než čtyři
sta lidí z Čech i Německa.
Veřejným shromážděním chtěly
obě obce orodovat za pomoc ve
vyšších sférách a získání
potřebných peněz na provoz.
Iniciátorem a organizátorem
celé akce byl Rainer Böhme,
předseda vzdělávacího a kulturního sdružení Kinoclub Sebnitz
- Dolní Poustevna a krajský

zastupitel za region Pirna.
Těsně sousedící města spojovala železniční trať až do roku
1945. Od té doby mezi nimi
chybí 600 metrů kolejí. „Dnes
trvá cesta vlakem v Dolní Poustevny před Rumburk do Děčína
dvě a půl hodiny. Cesta přes Sebnizt a Bad Schandau by ji zkrátila na polovinu,“ uvedl poustevenský starosta Miroslav Jemelka.
Vyřizování záležitostí
kolem znovuobnovení trati trvá
už dlouhých 19 let. V roce 1993
měly signály zelenou, bylo zajištěno financování, na rok 1994
byla plánovaná stavba. Na
základě územní reformy byl
však projekt zastaven.
Starosta Dolní Poustevny

Školní bazén bohužel nebude
Bazén, který si přály poustevenské děti, bohužel nebude. Získané
dotační peníze poputují zpátky na ministerstvo. Rozhodlo se tak na
základě doporučení školské rady, která zvážila všechny okolnosti
spojené s provozem bazénu. Obává se především nákladnosti
provozu, zajištění bezpečnosti a i přísných hygienických norem.
Radnici se od Ministerstva pro místí rozvoj podařilo získat na stavbu
školního bazénu 300 tisíc korun. Podíl města by činil 130 tisíc. Níže
vám přinášíme stanovisko školy.
Vedení ZŠ a MŠ Dolní Poustevna se omlouvá všem, kteří se již těšili, že
během příštího léta budou v parných dnech ochlazovat svá prohřátá těla ve
školním bazénu. Děkujeme touto cestou panu Ing. Kučerovi, který
zpracování projektu věnoval svůj čas i energii. Pro pochopení složitého
rozhodování a nakonec vydání záporného stanoviska (po projednání v
pedagogické i školské radě) přikládám část materiálu, který byl předložen
také starostovi a zastupitelům Města D.P.
STAVBA
Vybudování zázemí toalety, šatny a sprchy + jejich provoz? Vyhřívání vody?
Zastřešení? Bezpečnostní i hygienické normy. Oplocení a zabránění vstupu
nepovolaným osobám v nestřežené době. Umístění: vytipované místo/jediné
vhodné - po zvážení nákladů na realizaci = na výkopové práce/je velmi
nevhodné slunce sem dochází až v pozdějších odpoledních hodinách.
VYUŽITÍ A PROVOZ
Pouze 10 lidí najednou na dané rozměry 8x5 m. V organizaci je 170 žáků v ZŠ
a 50 žáků v MŠ. Dle vzdělávacího programu má každá třída 2 vyučovací hodiny TV týdně (90 minut pro celkový počet žáků ve třídě). Nabízí se využití
pouze v měsíci červnu . Při všech ostatních povinnostech a úkolech, které
musí být splněny dle školního vzdělávacího programu je reálný odhad
každý žák asi 3x, pouze však v případě příznivého počasí. Rovněž i MŠ by
mohla bazén využívat za těchto podmínek. Plavčík pro žáky. Kurz + mzda?
Správce pro každodenní údržbu + kontrolu a měření hygienických norem,
mzda?
Zabezpečení také o víkendech a v pracovních dnech v odpoledních hodinách.
Kdo a jak by bazén využíval v době letních prázdnin (při nutnosti zajištění bezpečnostních a hygienických norem)?

O. Diessnerová, ředitelka školy

Jemelka se o znovuobnovení
tratě snaží již od svého nástupu
do čela poustevnské radnice od
roku 1995. Po mnoha jednáních
na úřadech, kde skloňoval „železniční přejezd“ ve všech pádech,
se konečně nyní začalo blýskat
na lepší časy. Na české straně je
90% všech přípravných prací
hotovo. Správce železniční
infrastruktury již zahájil přípravné práce související s revitalizací kolejiště v Dolní Poustevně, jejichž součástí bude obnova
koleje až k státní hranici. V polovině října 2009 bude trať na naší
straně připravena na napojení.
„Německá strana má hotový projekt, dokonce i peníze na investici, jen nyní hledá peníze na provoz. Ten si ročně vyžádá přibližně 1,2 milionu Euro. Němci se
bojí, aby provoz nebyl prodělečný a proto nyní situaci přehodnocují,“ posteskl si.
Pomoc spojit Šluknovský
výběžek se sousedním Saskem
přislíbili všichni hosté meetingu. „Věřím tomu, že zde budou
opravdu v krátké době jezdit vlaky, hranice bude jen čára na
mapě,“ řekl předseda pro zahraniční vztahy při Krajském úřadu
Ústí nad Labem Jaroslav Foldyna. Podporu přislíbil také senátor a starosta města Rumburk
Jaroslav Sykáček a Vladislav Raška, primátor města Děčína. Vše

pro znovuobnovení trati udělá
na německé straně i vrchní starosta města Sebnitz Mike Ruckh.
Na setkání vyzval ministerského předsedu Saska Stanislava Tilliga k tomu, nasměrovat všechny aktivity a najít cesty na financování a realizaci projektu.
„Jsem rád, že se podařilo zmobilizovat tolik lidí a dokud nepojede první vlak přes hranice, se
snahou v této oblasti nepřestanu,“ uvedl na závěr akce Rainer
Böhme.
Setkání občanů začalo na
nádraží v Dolní Poustevně
malým kulturním programem,
pokračovalo projevy hostů a přechodem k úseku chybějící trati,
kde starostové měst Dolní Pous-

tevna a Sebnitz Miroslav Jemelka a Mike Ruckh symbolicky
utáhli šrouby železničního spojení. „Z amplionu nám přitom
znělo hlášení: Vlak ze Sebnitz do
Dolní Poustevny má 65 let zpoždění,“ řekl Jemelka. Poté se
všichni přesunuli na nádraží v
Sebnitz, kde projevy pokračovaly. O narušení meetingu se
pokusili členové skupiny NPD
(neonacistická strana). K velkému incidentu naštěstí nedošlo.
Úřední hodiny
MěÚ Dolní Poustevna
PO
7. 30 – 11. 30 a 12. 30 – 16. 30
ST
7. 30 – 11. 30 a 12. 30 – 16. 30

K institutu veřejné služby se přihlásila také D. Poustevna
Pouhých dva tisíce dvacet
korun dostanou od prvního července ti, kteří jsou déle než šest
měsíců bez práce na sociálních
dávkách. Tedy pokud neodpracují dvacet hodin měsíčně dobrovolně pro neziskové organizace nebo města. Takový přivýdělek umožňuje od 1. ledna novela
zákona o pomoci v hmotné nouzi, která by se měl stát bičem na
dlouhodobě nezaměstnané.
Lidé, kteří pobírají již více než
půl roku dávky v hmotné nouzi,
budou muset vykonávat dobrovolnické práce pro obec, potažmo jejich příspěvkové či neziskové organizace. Jinak o dávky
na tři měsíce přijdou. K této
veřejné službě se přihlásila také
Dolní Poustevna. V současné
době má na seznamu celkem 12
občanů, kteří by si ke své sociál-

ní dávce mohli tímto způsobem
přivydělat. „Už nyní si v našem
městě takto přivydělávají tři
lidé. Jejich pracovní náplň je
zaměřena především na úklid
komunikací a veřejného prostranství ve městě či práci v
lese,“ uvedl starosta Miroslav
Jemelka.
Odpracuje-li člověk, který
žije z existenčního minima ve
výši 2020 korun, pro město alespoň 20 hodin týdně, dostane na
dávkách zhruba o tisíc korun
navíc. Pokud odpracuje alespoň
30 hodin, vydělá dokonce 3670
korun. Konečná výše dávky
bude vypočtena individuálně
po zadání parametrů do programu OK NOUZE.
Klienti, kteří budou mít
zájem o zařazení do tohoto institutu, budou muset splňovat urči-

té podmínky. Základním předpokladem je minimálně
šestiměsíční pobírání dávek
hmotné nouze a písemná žádost
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví (pro Dolní Poustevnu s
působištěm ve Šluknově). Dotaci městu pro takto pracující občany poskytne i Ministerstvo
práce a sociálních věcí, a to na
pojistné kryjící odpovědnost za
škodu na majetku nebo zdraví,
kterou osoba vykonávající službu způsobí nebo jí bude způsobena.
Pokud by se stalo, že radnice
nemá možnost vytvořit dostatek
pracovních míst pro všechny
uchazeče, mohou klienti požádat o práci u jiné instituce, třeba i
v jiném regionu.

Almanach Historie 30 let Severní stopy je ke koupi také na radnici
Na letošním turistickém pochodu Severní stopou měli účastníci možnost zakoupení nově vydané brožury „Historie
turistického pochodu Severní stopou 30 let“. Tuto brožuru jsme prodávali na startu v areálu táborového kruhu u
nového totemu. V důsledku nepříznivého počasí se účastníci snažili rychle odejít na trasy a možná si ani nevšimli, že
zde byl almanach nabízen. V cíli pochodu na Čtverci bylo možno brožuru také získat.
Brožura formátu A5 je barevná, má 32 stránek a laminovanou obálku. Každému ročníku pochodu je zde vymezena 1
stránka popisu včetně obrázků (suvenýr, propozice, diplom, zajímavé fotky). Na začátku je souhrnný přehled všech
třiceti ročníků, na konci je seznam všech nejmladších a nejstarších účastníků. O almanach je stále zájem. Cena je 40,Kč.
Možnost zakoupení je na městském úřadu v Dolní Poustevně u paní Kapustové.
Případně u ing. Leksy (602 126 390). Almanach je vydán i v němčině. Cena je 2 Eura.
Ing. Jaroslav Leksa, Klub českých turistů Dolní Poustevna
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V červenci 2009 své životní
jubileum oslaví:
Hošek Karel 50 let
Fialová Zdeňka 55 let
Staubmannová Miluše 60 let
Krejzová Jaroslava 60 let
Hrdličková Anna 60 let
Lebeda Josef 65 let
Sárközi Štefan 65 let
Hokeová Drahomíra 75 let
Rejzková Ilona 88 let

Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus do
dalších let.

Poustevník 7/2009

Nebezpečné stromy musí z města pryč

Krátce z Dolní Poustevny

Po pádu lípy, k němuž došlo
v dubnu u bytovky čp. 380 382,
obdržel městský úřad několik
telefonických žádostí o odstranění stromů v různých lokalitách města. S ohledem na
vzniklou situaci bylo znalcem v
oboru provedeno zhodnocení
stavu veřejné zeleně z bytovky,
v parčíku z bývalé kotelny, v
městském parku, u mateřské
školy, u základní školy II. stupně a u Národního domu. Z kontroly vyplynulo, že o žádném ze
stromů nelze říci, že by byl za

! Právě probíhají poslední jednání
před podpisem smlouvy s firmou
HEFRA s.r.o. o pronájmu pozemku
na průmyslové zóně města na
zbudování 1. části solární elektrárny.
Zastavěna bude plocha o velikosti tři
ha. Do konce příštího roku by se pak
měla rozrůst až na šest ha.
! Město dodatečně obdrželo
příspěvek od Dobrovolného
svazku obcí SEVER ve výši 20 tisíc
korun na podporu městských
oslav.
! Současně obdrželo také příspěvek
od obce Lobendava také ve výši 20
tisíc korun na činnost sboru
dobrovolných hasičů.
! V době letních prázdnin čeká 1.
stupeň základní školy oprava
havárie kanalizace.
! Zastupitelstvo města schválilo
žádost Základní a Mateřské školy na
povolení výjimky z počtu dětí z 24 na
28. Rozhodnutí platí na dobu
neurčitou.
! Městští zastupitelé schválili
pravidelný monitoring stavu
veřejné zeleně. Prohlídky budou
probíhat v době vegetačního
klidu pod dohledem dendrologa.
Radnice by tímto ráda poprosila
občany o spolupráci. Pokud uvidí
strom ve špatném stavu, nechť
tuto skutečnost neprodleně
nahlásí na oddělení správy
majetku.
! Radní požádali Krajský úřad v Ústí
nad Labem o změnu sčítacího úseku
na komunikacích. To je místo, kde se
po určitou dobu sleduje a sčítá počet
aut, které úsekem projedou a podle
výsledků se pak označuje daná silnice
příslušným stupněm či kategorií.
Nyní je toto místo pro naši oblast v
Severním. Radnice usiluje o
přesunutí tohoto místa na
Vilémovskou ulici. Doufá přitom, že
by tak z kategorie III mohla vyšplhat
do kategorie II. Pro město by to
znamenalo především zlepšenou a
zrychlenou údržbu komunikace.
! Zároveň město požádalo
Krajský úřad UL o zařazení
rekonstrukce křižovatky od
hraničního přechodu do investičních akcí kraje. Mělo by se
jednat o její rozšíření a také nové
značení.
! Mladí hasiči Města Dolní
Poustevna se zúčastnili okresního
kola mladých hasičů v Sebnitz, kde
získali krásné 11. místo. Soutěže se
zúčastnilo 30 družstev z přilehlých
německých měst a obcí. Ladislav
Brůna, člen SDH Dolní Poustevna.

obvyklých klimatických podmínek v havarijním stavu, přesto
však byly označeny stromy ve
špatném zdravotním stavu s
nepříliš dlouhou perspektivou,
u nichž nelze za mimořádných
klimatických podmínek nebezpečí pádu vyloučit. Jde o jeden
javor u bytovky čp. 380 382,
jeden buk, břízu a kaštan v městském parku, jeden kaštan a lípu
v zahradě MŠ, jeden kaštan za
Národním domem a čtyři morušovníky v zahradě ZŠ II. stupně.
Tyto stromy byly v hodnocení

zařazeny do I. kategorie a jsou
určeny k okamžitému smýcení.
Dalších šest stromů (jírovec u
sochy Piety, buk a lípy u bytovky 380 382, jírovec a 3 lípy ve
stráni městského parku) bude
odstraněno na podzim v době
vegetačního klidu. V rámci prevence bude posouzení veřejné
zeleně jako celku i v dalších lokalitách města nejen v Dolní Poustevně, ale i v Horní Poustevně.
Eva Pažoutová, odbor SM

Narodili se:
Hauserová Adéla
Engler Marcel

Navždy nás opustily:
Miloslava Bydžovská nedož. 82 let
Klementová Emma 88 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.

DALŠÍ DVOJČATA :o)
Brodina Rudolf a Jan
Bílek Viktor a Vilém
Smetanová Božena a Zdeňka
Macháčková Libuše a Eva
Mrkvičková Gabriela Jana a Regina
Kateřina
Tímto výčtem se celkový počet dvojčat narozených nebo žijících v Dolní
Poustevně zastavil na čísle 21 sourozeneckých dvojic.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji pracovníkům MěÚ za
blahopřání a finanční dárek k mým
narozeninám.
Hedvika Černá

POZVÁNKA
Dombos Bar Vás srdečně zve na
velmi dobré míchané alko i nealko
nápoje, pivo či vino. Příjemné prostředí, obsluha i posezení. Více info
na www.dombos-bar.de. Najdete
nás v pasáži na náměstí ve městě Sebnitz.
Rezervace a další info též přes
tel. 606 64 42 70.

Svoz zelených pytlů 07/09
každé sudé pondělí:
6. července
20. července
Sběrný dvůr 07/09
každou sudou sobotu
od 10,00 do 12,00 hodin
11. července
25. července

ZUBNÍ POHOTOVOST
4. - 6. 7. 2009
MUDr. Ivanovská Jarmila
Myslbekova 404/23
Děčín I
412 519 622
11. - 12. 7. 2009
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4
Děčín III-Staré Město
412 511 619
18. - 19. 7. 2009
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129
Děčín IX-Bynov
412 544 539
25. - 26. 7. 2009
MUDr. Vojtěch Vladimír
U Plovárny 1190/14
Děčín I
412 502 216

Svoz nebezpečného odpadu byl opět velmi úspěšný
V sobotu 23. května proběhl ve spolupráci s firmou Eko Servis Varnsdorf v katastru obce Dolní a
Horní Poustevna svoz nebezpečného odpadu.
Bylo svezeno 48 televizí, 19 lednic, 12 počítačů,
281 pneumatik z osobních automobilů, 17 pneumatik z nákladních automobilů a dokonce i 1 pneumatika z traktoru. Dále 0,645 t obalů obsahujících
zbytky nebezpečných látek nebo obalů těmito látkami znečištěné, 0,80 t barev a lepidel obsahujících
nebezpečné látky a 0,235 t jiných emulzí.
Děkujeme všem, kteří řádně osobně předali

svůj odpad na stanoviště den i více předem.
Někteří lidé využili tyto dny také k odložení
objemného odpadu. Během sobotního dopoledne
jej odvezli na stanoviště svozu odpadu nebezpečného v Horní Poustevně a mysleli si, že se ho tak
zbaví bez práce. Pracovníci sice odpad odvezli a
uklidili, ale nejprve bylo vše zdokumentováno a
předáno Policii ČE, která věc šetří jako „černou
skládku“.
Odpadové hospodářství

Jak dopadly volby do Evropského parlamentu v Dolní Poustevně?
Volební účast:
Počet voličů v seznamu:
Účast:
Platné hlasy:

19,13 %
1291
247
241
2,90 %

Volební okrsek č. 1 Dolní Poustevna
Počet voličů v seznamu: 1011
Účast:
195
Účast v %:
19,29
Počet členů volební komise: 6
Volební okrsek č. 2 Horní Poustevna
Počet voličů v seznamu: 280
Účast:
52
Účast v %:
18,57
Počet členů volební komise: 4

Volby probíhaly:
Pátek:
14 - 22 hodin
Sobota:
8 - 14 hodin
Neděle:
22 - 01 hodin
Prvovolička Bára Lampová.
Komunistická strana Čech a Moravy 26,14 %, Občanská demokratická strana 25,31 %
Suverenita 10,37 %, Česká strana sociálně demokratická 9,54 %
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lidu 4,14 %, Strana zelených 2,90 %, Dělnická strana 2,90 %

Dětský den byl již tradičně na Čtverci
Jak se již u nás v Dolní Poustevně stává tradicí, oslavily dětí
svůj svátek na výletišti Čtverec.
Skoro 160 dětí spolu s rodiči si
mohly v sobotu 6.6. od 14 hodin
zkusit svou obratnost v deseti soutěžích a hrách jako je skákání v pytli, házení šipkami, prolézání tunelem, golf, práce s hokejkou či
míčem, zatloukání hřebíků, střílení vzduchovkou, stříkání hasící
stříkačkou na cíl nebo chytání ryb.
Všechny tyto soutěže připravili
pro dětí místní organizace TJ, HC
Kanci, FK, MS Vlčí prameny, KŠK,

SDH a Svaz důchodců. Na závěr
zahráli členové LS Pomněnka
pohádku O Budulínkovi. Poděkování patří i MS Jezevec Poustevna
a p. Křivonoskovi za poskytnutí
prostoru a občerstvení. Samozřejmě děkujeme za sponzorování
sladkostí a drobných dárků na
odměny MěÚ Dolní Poustevna,
pí. Holcová, vietnamští podnikatelé, obchod Andy.
Jen doufáme, že počasí se příště umoudří a nesnese na nás opět
déšť.

KŠK

Nabízíme možnost si přes
sezónu slušně vydělat výhodný pronájem stánku
rychlého občerstvení
Gyros gril u Fajnklubu
v Dolní Poustevně.
Stánek je plně vybavený k
provozu a patří k němu
terasa s posezením.
Cena ročního pronájmu je
10 000 Kč a poplatek za
odebranou elektřinu dle
podružného elektroměru.
Při rychlém a vstřícném
jednání sleva nájmu na
polovinu.
Jde o zavedený podnik.

Informace:
mobil 602335299
email: zdenek@fajnklub.cz
www.fajnklub.cz

Redakční rada:
Pondělí 13. července 2009
v 15.00 hodinv zasedací
místnosti, popř. kanceláři starosty
města, MěÚ
v Dolní Poustevně.
Srdečně vás zveme!
Redakční uzávěrka dalšího
vydání je pátek 17. července.

8. zasedání
Osadního výboru
pro Horní Poustevnu, Marketu,
Karlín a Novou Vísku
proběhne dne

7. 7. 2009
v Hospodě u Fišarů
od 17.00 hod.
Program:
1. Projednání připomínek z
předešlých zasedání Osadního
výboru.
2. Návrhy občanů
3. Diskuze
Ing. Martin Kučera
Člen Osadního výboru
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Den myslivosti připravilo sdružení Skřivánčí vrch pro děti již potřetí
Dne 12.06.2009 se konal již 3.
ročník „ Dne myslivosti „ , který
pořádalo myslivecké sdružení
Skřivánčí vrch Dolní Poustevna
spolu s kroužkem mladých
myslivců „Tetřívek“
Který vedou bratři Tomkové
již od roku 2003.
Pro děti byl připravený pestrý
program a zajímavé přednášky o
myslivosti, předvedení vábniček,
ukázky preparátů a shozů parohaté zvěře. Každoroční a nejatraktivnější byla ukázka loveckých
dravců s přednáškou profesionální sokolnice slečny Kateřiny
Lulá-kové s kolegou Vojtěchem
Mrázem. Dále proběhla ukázka
mysliveckých trubačů v podání
Jiřího Kováře a Anny Horákové
která je bývalou členkou kroužku
mladých myslivců „Tetřívek“ a v
současnosti studuje na SLŠ a SOŠS
Šluknov.
Po přednáškách a vydatné
svačině v podobě grilovaných
párků děti ve tříčlenných hlídkách
vyběhli na start naučné stezky kde
na ně čekala kontrolní stanoviště:
kynologie, zdravotní minimum,
pozná-vání zvěře, poznávání
stromů a lesních plodů a dále
oblíbená střelba míčkem na

maketu divočáka. Po doběhnutí
do cíle čekala na každého sladká
odměna v podobě sušenky a
lízátka. Poté děti v doprovodu
paní učitelek odešli na oběd.
Slavnostní vyhlášení vítězů a
předání putovního poháru
nejlepší třídě proběhlo v pondělí
15.06.2009 v tělocvičně. První tři
družstva byla odměněna dary od
sponzorů a velkými ovocný-mi
dorty které upekla pí. Tomková.
Závěrem musím poděkovat
sponzorům kteří se podíleli na
cenách a občerstvení pro děti.
Jsou to: Měú Dolní Poustevna, Měú Rumburk, Uniles a.s.,
Izopol p. Dvořáka .
Myslivosti zdar!
Zbyněk Tomek
Vítězové naučné stezky:
1. místo: Jana (vietnam)
Hrdlička, Škrabáková
2. místo: Soukup, Tomek, M.
Záležák
3. místo: Kusendová,
Lokvencová, Frnčo
Putovní pohár vyhrála
2. třída

Ze života města - obrazem...

Hasiči soutěžili. V sobotu 30. května uspořádali místní hasiči již 12. ročník „Memoriálu Rudolfa Novotného“ v hasičských útocích. Soutěž probíhala tradičně v Dolní Poustevně v
prostorách pod kostelíkem. V kategorii žen byly první vilémovské ženy a v mužích si pohár odvezli hasiči z Velkého Šenova. Na kostelíku se opět odvedl kus práce. Práce pokračují dle
harmonogramu. Na přístavbě kostela je hotová střešní konstrukce a dokončeny jsou i vnitřní omítky. Město má novou trafačku. V průběhu měsíce května zbudovala firma EL STAV z
Rumburka v ulici Čsl. Armády novou transformátorovou stanici. Tato nová ,,trafačka" tak nahradila letitou a nevyhovující, která zde stála téměř 30 let a měla by zlepšit kvalitu i větší
kapacitu dodávky el. energie. Radnice připravuje také projekt na výměnu veřejného osvětlení.
Foto: Vilém Madunický

Rybáři mezi sebou soutěžili O pohár starosty města

Pizzataxi Fajn
aneb

Chutnou baštu z Fajnšmekru až domů.
Jídlo Vám doveze Pizzataxi Fajn až domů.
Stačí zavolat.
Telefon na řidiče 728118373 nebo do restaurantu
Fajnšmekr: 412398132 pro objednávku.
Info: www.fajnklub.cz

V sobotu 13. června se místní rybáři na Sportovním rybníku za nádražím utkali O pohár starosty města.
Dopoledne proběhly závody dětí. První místo si zasloužil Karel Holk, který za hodinu nachytal celkem 265 cm ryb.
Odpoledne pak následovaly závody dospělých. Tam si první příčku vydobyl Milan Hulín se 346 cm nachytaných
ryb. Závody sponzorovali: Město Dolní Poustevna, firma Seznam.cz a Skloluxus Petr Horák. Na snímku V.
Madunického je starosta města Miroslav Jemelka při předávání pohár prvnímu z kategorie dospělých panu
Hulínovi.

300 g steak Fajnšmekr
(vepř. kýta, kuř. játra, šunka, sýry eidam a niva)
150 g Staročeská vepřová pečeně, knedlík, zelí
500 g Fajnový salát
(kuřecí maso,zelenina,sýr,olivy,vejce,dresink)
Palačinka Big se zmrzlinou, ovocem a šlehačkou
1/4 Pečená kachna, knedlík, zelí
Vepřové koleno pečené á 100 g
150 g Pečená vepřová krkovice s bramborem
400 g Lasagne s mletým masem a sýrem
150 g Kung pao (vepř. m.,araš.,chilli,kapie, pórek)
300 g Fajnové smažené kapří řízečky
150 g Smažené žampiony
Pečená brambora v alobalu s dresingem

150 Kč
86 Kč
100 Kč
65 Kč
104 Kč
12,20 Kč
76 Kč
80 Kč
88 Kč
106 Kč
55 Kč
24 Kč
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KINO NÁRODNÍ DŮM
DOLNÍ
POUSTEVNA

17. července od 19:30
MILIONÁŘ Z CHATRČE
melodrama VB, USA
vstupné 30 Kč

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
8. 7. 18:30
ANDĚLÉ A DÉMON
krimi USA (do 12 let nevhodný)
vstupné: 69+1Kč
15. 7. 18:30
NORMAL
české drama (do 15 let nevhodný)
vstupné: 64+1Kč
16. 7. 18:30
MĚSTO EMBER
rodinná pohádka USA s titulky
vstupné: děti 49+1, dosp. 54+1 Kč
18. 7. 16:00
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
animovaná komedie USA v
ČESKÉM ZNĚNÍ
vstupné: 29+1Kč
22. 7. 18:30
MILIONÁŘ Z CHATRČE
anglicko-amer. komedie
(do 12 let nevhodný)
vstupné: 59+1Kč
23. 7. 18:30
HOTEL PRO PSY
komedie USA s titulky
vstupné děti: 29+1 Kč,
dospělí 54+1 Kč
25. 7. 18:30
X-MEN ORIGINS
akční film USA
vstupné: 54+1Kč

ČERVENCOVÉ AKCE
v Dolní Poustevně
10. 7. - 12. 7.
6. ročník

„Sraz matýskářů v ČR“
na Čtverci
SDH D.P.
17. 7.
Promítání filmu
v Národním domě
Kino Národní dům
18. 7.
„MEMORIÁL

1. letošním Motokrosovým závodům ve Šluknově nepřálo počasí
Dne 30. května uspořádalo
sdružení přátel motokrosu ze
Šluknova letošní první závod.
Bohužel pořadatelům nepřálo
počasí, ale i tak závodům
přihlíželo 200 spokojených
diváků.
Náročná bahnitá trať prověřila všechny účastníky. Nejmladšímu jezdci Renému Hadari bylo 6 let a nejstarším účastníkem byl nestárnoucí dvaašedesátiletý Jan Sviták se svojí
čtyřtaktní Yamahou. Celkem
bylo na závodech 7 motocyklových kubatur a atrakcí se stal
závod čtyřkolek. Z Dolní Poustevny se tohoto závodu zúčastnil Michal Štěpánek a David
Galbavý oba v kubatuře 85ccm.
V přestávce mezi tréninky a
závody byla pro přihlížející děti
a dospělé uskutečněna přednáška o motocyklovém sportu a
její historii ve Šluknově.
Kvůli nepřízni počasí a v
obavě o zdraví jezdců bylo
rozhodnuto zrušit druhé rozjížďky, protože se i tak těžká trať

pro některé závodníky stala
nesjízdnou. Ale i tak pořadatelé
děkují jezdcům i divákům za
účast a těší se na podzimní
závod ke kterému bude snad
počasí ohleduplnější.
V neposlední řadě děkujeme
městu Šluknov a sponzorům
této akce jmenovitě - Severní
stavební spol. s.r.o. Šluknov,
Restaurace Balaton Antonín a
Yvona Fránikovi Rožany, Michaela Moravcová
Boutique
Šluknov, Restaurace Bohemia
Šluknov Jan Pecka, Potraviny
D+S s.r.o. Šluknov, MWD s.r.o.
Praha čerpací stanice Rožany,
Tomáš Laštůvka Císařský, Pila
Šluknov Milan Černý, Šárka
Nováková Císařský, Hoang Thi
Thu a Bui Thi Hang Šluknov,
bez jejichž pomoci by nebylo
možno tento závod uspořádat a
věříme, že motocyklový sport ,
který má ve Šluknově dlouholetou tradici budou podporovat i nadále!!!
Za OS Jana Galbavá

Turnaj smíšených čtyřher ovládli favorité
Favorizovaní sourozenci
Monika a Tomáš Kümpfelovi
podle očekávání ovládli 8.
května tradiční turnaj smíšených tenisových dvojic.
V konkurenci čtyř párů
skončili na dvorcích v Dolní
Poustevně druzí Alena
Karpíšková s Luďkem Třešňá-

kem, boj o třetí místo pak lépe
zvládli Zdeňka Micková s
Vladimírem Tesaříkem. Vítězní
Kümpfelovi ve třech zápasech
povolili svým soupeřům
pouhých dvanáct her. Bez zisku
byť jen jediného setu zůstali
poslední Jiřina Müllerová s
Michalem Pavlovičem.

Karpíšková s Hájkovou neměly konkurenci
Hana Hájková s Alenou
Karpíškovou se na domácích
dvorcích v Dolní Poustevně
staly vítězkami tenisového
turnaje ve čtyřhrách.
Spolufavorizovaný pár
nenašel v sobotu 6. června mezi
šesti dvojicemi konkurenci,
když vyhrál všechna svá utkání.
V dramatickém souboji o prvenJakost

Smažený
moučník
z litého
těsta

Útok

ství zdolaly pozdější vítězky
dvojici Hrdličková, Micková 6:4.
Bronz braly Michlíková s
Mitošinkovou. Po divokém
výsledku 10:12 s dvojicí
Kümpfelová, Dědovská pak
"černý Petr" v podobě posledního místa zůstal páru Müllerová,Randáčková.
(mb)

Senoseče

Ruské
sídlo

Podnik
Klub atletů
v Kras(zkr.)
licích

ve vodním fotbale
FK D.P. + HC Kanci + Fajn Club

1. díl
tajenky

x Výlet pro rodiče s dětmi
KŠK

Bratislavský
podnik

x „SPORTUJ S NÁMI“
volejbalový turnaj
Volejbalový oddíl

Stará dutá
míra (sud)

x - termíny budou upřesňovány
individuálně.

Dne 25. - 26. 7. 09
se bude konat
v obci Lobendava
tradiční
Anenská pouť.
Zveme dospělé i děti na
pouťové atrakce,
stánkový prodej a
zábavu.
Telefony a e-maily
Městského úřadu Dolní
Poustevna
tel.: 412 397 136, 412 397 221
fax.: 412 397 136
e-mail:
dolnipoustevna@interdata.cz,
info@dolnipoustevna.cz

č

Projev
uznání

Oznámení:
dne 4. 7.2009 se na tenisových kurtech uskuteční HEC 2009 pro
začátečníky spojený s míčovými hrami, začátek od 10:00,
občerstvení a dobrá nálada zajištěná.
Bližší informace u p. Bureše tel: 607877220
Placená
jízda
(řídce)

Značka Skořápka
osmia měkkýšů

Jihoevropan
Zasténání

č

Modla
Označení
čes. letadel

Poplatek
Značka Odborník
za užívání
křemíku v alopatii
cest

Pře
Chyba
ve hře
Žabí hlas
Fald
na látce

Na které
místo

Stovky
Nárameník

Alkaloid

Otázka
na
počet (?)

Odborník
v aviatice
Zkratka
Zřícenina rukopisů
got. hradu
u Prahy Ženské
jméno

Rozpouštědlo

Zbabělec

Bůžek
lásky

Mužské
jméno
Unie

Opuchlina

Družina
Být
vzpřímen

Značka
telluru

Maďar.
Kód letiště StoupenecSlovensky
mužské
Ostrava stoicismu „město“
jméno

Majitel
Cenina
Osmiveslice
Sicilská
sopka

Hovězí
dobytek
Okolo
(básn.)

Starší
vietnam.
délková
míra

Osamocena
Živnostenský list

Trnovník
Mládkovo
jméno

Domácky
Inka

č

Český
zpěvák
(Viktor)

Velký jarní
brouk
Karetní hra

Klasické
dílo

PAVLA KAMBERSKÉHO“

x 26. ročník
v tenisovém turnaji čtyřher mužů
„O POHÁR STAROSTY“
Tenisový oddíl

A tady jsou výsledky:
Čtyřkolky 1. Pavel Ventura, 2. Jan Stránský,3.Josef Drobeček
60ccm 1. Jiří Bronec, 2. Petr Vejdělek, 3. Daniel Pokus
85ccm 1. Vladimír Vejdělek, 2. David Galbavý, 3. Jiří Üblacker
125 ccm 1. Jaroslav Langer, 2. Tomáš Suchánek, 3. Rostislav Schoř
Licence 1. Daniel Oplt, 2. Pavel Kohút
Hobby 1. Dominik Nezdara, 2. Pavel Tomeš, 3. Rostislav Neumann
Veteráni 1. Richard Skrbek, 2. Jaroslav Jelínek, 3. Bedřich Belák

č

Napolo
(básn.)
Rusky
„dcera“

Opasek
(zastar.)
Odtékání
Koň. dos tihy
v Gruzii
Pěnivý alkohol. nápoj
Něm. teoretik práva
Poukázka
na zboží

Okraj
střechy

Jm. moder.
Janečkové
Pohřební
hostina

Neboť
(nář.)
Kus dříví

Slovensky
„dům“
Ten i onen

2. díl
tajenky

Tetanus

Sídlo
na Kubě

Hon

Záporka

Akvarijní
ryba

Značka
fotoaparátu

Souhlas

Osobní
zájmeno

Pomůcka:
Avana,
dogi,
ibogamin,
Ika, Itábo,
tuok.
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