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Železniční přechod: Čekají nás výluky, prašnost, hluk
Od 17. srpna až do 30. září
tohoto roku počítejte s výlukou
na trati Dolní Poustevna Velký
Šenov (možná až do Šluknova).
Dojde k ní v návaznosti na chystané otevření železničního přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz. V plánu jsou opravy mostů,
příprava perónu, instalace kolejí
i nového podloží.
„Chtěli bychom upozornit
občany, že ve dnech od 18. do 26.
srpna bude z důvodu demontáže starých kolejí a odvozu drážního podloží ve městě mnohem

větší prašnost. Poustevnou by v
těchto dnech mělo projet více jak
dvě stě nákladních aut s kamením. Prosíme tedy o trpělivost.
Nejkritičtější den by měl nastat
24. srpna, kdy v ulici Za Drahou
budou dělníci zpevňovat nové
podloží. Počítejte tedy se zvýšeným hlukem, chvěním i dopravou. Největší nával by se měl
zvládnout během dopoledne,“
upozornil starosta Miroslav
Jemelka.
Pracovat se bude i na nové
komunikaci u železničního pře-

jezdu, v plánu je také instalace
chráničky na sdělovací kabel,
který bude veden ze Sebnitz, přičemž ovládání výhybek bude
řízeno až z Neustadtu.
Pracuje se pilně i na německé
straně. Právě se dokončuje dokumentace ke stavebnímu povolení, probíhají připomínková řízení. Ve stanici Sebnitz bylo již částečně upraveno kolejiště, byly
vloženy nové výhybky. Pokud
vše proběhne dobře a nebudou k
projektu připomínky, očekává
se získání stavebního povolení

na podzim tohoto roku. Stavební práce na železničním spojení
pak tedy budou na německé straně probíhat v roce 2010. „Němci
už se také dohodli na financování trati. Postará se o něj Spolková
republika Německo. Samotné
spojení s Dolní Poustevnou je
pro Německo nevýhodné a
proto se snaží prosadit celý komplex staveb, ve kterém se počítá
také s vytvořením tzv. potkávacího/křižujícího místa vlaků v
Gossdorf Kohlmühle,” doplnil
Jemelka.

Kamenné památky postupně přecházejí do rukou restaurátorů
Oprava dolnopoustevenských sakrálních památek je v
plném proudu. Z minulých
vydání Poustevníka již víte, že
jejich rekonstrukci finančně podpořilo z Programu obnovy venkova Ministerstvo pro místní
rozvoj. I s podílem města bude

do oprav investováno celkem
460 tisíc korun. Opraveno bude
osm památek a zkulturní se i
jejich nejbližší okolí. „Práce začínají právě v těchto dnech.
Dochází k demontáži soch a
odvozu do restaurátorských dílen. Restaurátoři se musí na vyžá-

dání prokázat smlouvou s městem. Mají je u sebe pro případ, že
by se někomu zdálo, že se kolem
soch pohybují cizí lidé, kteří
nemají s opravami nic společného,“ vysvětlil místostarosta Martin Kučera.
Rekonstrukce těchto osmi

sakrálních památek by měla být
prvním krokem k naplnění vize
naučné stezky po kamenných
památkách na základě zpracované projektové dokumentace v
roce 2006, na kterou taktéž přispělo ministerstvo částkou 50%
celkových nákladů.

Získali jsme další skleněnou popelnici
Kancelář starosty města zdobí další Skleněná popelnice
ocenění, které každoročně uděluje firma EKO-KOM a. s. Dolní
Poustevna si ji vysloužila za krásné druhé místo v kategorii měst.
Z rukou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové si ji 23. června
přebral starosta Miroslav Jemelka. Do třídění odpadu se letos
zapojilo celkem 338 měst a obcí kraje. První místo získala Česká
Kamenice, kde lidé dokázali vytřídit více než 45 kg odpadu na
osobu. V Dolní Poustevně pak jen o dva kilogramy méně.
„Až se podíváte na výsledky užšího finále, jistě si všimnete, že
mezi deseti finalisty z celého kraje je nejvíce obcí ze Šluknovského
výběžku. Chtěl bych všem, kteří se podíleli na tomto krásném
výsledku moc poděkovat a apelovat na to, ať třídí dál. Taková věc
má určitě smysl a navíc, pokud by se nám podařilo dosáhnout na
první příčku, mohly by do naší obce přijít i nějaké finance. Firma
vítězům zřizuje nová dětská hřiště nebo jinak přispívá na
volnočasové aktivity,” uvedl starosta Miroslav Jemelka.
Stavební práce na rekonstrukci kostelíka již začínají mít podobu. V
současné době je dokončena fasáda věžičky kostela, která bude sloužit
jako rozhledna.
Foto : Vilém Madunický

Zelené dotace lze již vyřídit také v bankách
Lidé, kteří chtějí zateplovat dům či vyměnit kotel a k tomu
využít dotace z programu Zelená úsporám, mohou už zcela bez
problémů chodit se žádostmi i do bank. Jako první nabídla tuto
možnost Česká spořitelna, od začátku července pak další čtyři
banky. Státní fond životního prostředí vybral pět bank, které se na
dotacích budou podílet. Spolu s Českou spořitelnou jsou jimi
Komerční banka, ČSOB, UniCredit Bank a LBBW Bank. Se všemi
už má fond podepsané smlouvy. Od zapojení bank si slibuje
především více míst, kde budou moci lidé žádat, i nabídku úvěrů
šitých na míru zateplování.

Pořadí měst:
1. Česká Kamenice
45,32 kg
2. Dolní Poustevna
43,06 kg
3. Mikulášovice
37,77 kg
4. Krásná Lípa
42,21 kg
5. Rumburk
31,60 kg
6. Úštěk
33,21 kg
7. Litoměřice
31,54 kg
8. Jiříkov
30,85 kg
9. Velký Šenov
29,51 kg
10. Benešov n. Pl.
35,37 kg
(výtěžnost tříděného sběru do nádob a pytlů kg/osobu/rok)
Pořadí je určeno nejen podle sběru odpadu, ale také dalších
bodovaných kritérií, např. propagační činnost, apod.

Od prosince bude do Poustevny zajíždět více autobusů
Nízká využívanost vlakových spojů. Tak právě to bylo hlavním
důvodem ke zrušení hned několika spojů na trase Mikulášovice
Dolní nádraží - Panský - Krásná Lípa. Aby ale zůstala zachována
dostatečná obslužnost v oblasti, chystá se posílení autobusové
dopravy. Změny nastanou s nástupem nových jízdních řádů, tedy
13. prosince. Dolní Poustevna na zrušení vlakových spojení
paradoxně vydělá. „Na sezení se starosty a zástupci dopravců jsme

se dohodli na posílení autobusové dopravy. Podařilo se prosadit, že
autobusy budou zajíždět až do Poustevny. Místním se tak rozšíří
možnosti cestování o dalších šest spojů, některé z nich budou i
přímými linkami až do Děčína. Dopolední spoje posílí o dva
autobusy, odpolední pak o čtyři, přičemž dohromady se stávajícími
spoji pojedou autobusy od půl jedné až do půl osmé každou
hodinu,“ vysvětlil starosta Miroslav Jemelka.

KRÁTCE
z Dolní Poustevny
Děti třídí a má to smysl. Základní škola a mateřská škola Dolní Poustevna vytřídila ve školním roce
2008/2009 následující množství
odpadu: 3026 Kg papíru, 504 Kg
skla, 3726 Kg plastu a 12 kg drobných kovů, za což dostane od Městského úřadu odměnu ve výši 16.670,Kč.
Rekonstrukce kanalizace a
stoupaček na 1. stupni Základní
školy v Dolní Poustevně vyjde na
241 tisíc korun.
Rekonstrukce přístavku Městského úřadu v Dolní Poustevně
vyjde na 1.831 tisíc korun. Tři sta
tisíc na ní přispělo z Programu obnovy venkova Ministerstvo pro místní
rozvoj.
Rada města schválila uskutečnění ankety mezi občany Dolní
Poustevny na téma: Které alternativní zdroje v obci byste nejvíce
podpořili? Náklady spojené s
anketou nepůjdou z kasy města,
ale uhradí je firma zabývající se
touto problematikou. Pokud se
mezi vámi najdou studenti brigádníci, kteří mají zájem si přivydělat roznášením letáků a organizací ankety, obraťte se na Městský
úřad.
Ulice Pod Viaduktem, Lesní,
Luční a K Rybníku čeká rekonstrukce
veřejného osvětlení a městského rozhlasu. Tato akce si vyžádá 164 tisíc
korun z městské pokladny.
Do konce května tohoto roku
podpořilo Město Dolní Poustevna činnost poustevenských společenských a sportovních organizací částkou cca 380 tisíc korun. Celkově v rozpočtu na tento roky
bylo 800 tisíc.

Jak funguje výkon veřejné
služby v Dolní Poustevně?
V minulém čísle novin jsme
Vás informovali o tom, že se
Město Dolní Poustevna přihlásilo k institutu veřejné služby. K
dnešnímu dni město uzavřelo
smlouvu o výkonu veřejné služby s celkem 9 klienty.
Za měsíc červen 2009 odpracovaly 2 klientky po 22 hodinách
a 1 klientka 35 hodin.
Zaměstnání všech devíti klientů by představovalo odpracování cca 315 hodin, což by odpovídalo zaměstnání dvou pracovníků na plný úvazek a to již by
při úklidu města mělo být znát.
Zatím nelze po prvním měsíci provádět hodnocení, ale jak je
vidět ani nově stanovená kriteria nedonutí některé občany získávat finanční prostředky - byť
jen dávky v hmotné nouzi, legální cestou.
Hana Lencová

KINO: JMÉNEM KRÁLE - 14. srpna od 19,30 h a HANNAH MONTANA - 28. srpna od 17,30 h
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Nebuďte lhostejní k nepořádku v našem městě!

V srpnu 2009 své životní
jubileum oslaví:
Vlasák František 50 let
Secký František 50 let
Hartman Josef 55 let
Bednář Vladimír 60 let
Berenreiterová Anna 60 let
Lauermannová Jana 65 let
Beňová Uršula 70 LET
Bergertová Jana 76 let
Engler Jan 78 let
Jemelka Miroslav 85 let
Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus do
dalších let.

Narodili se:
Sklenář Matěj
Medková Barborka
Šafránková Daniela
Navždy nás opustili:

Pracovníci MěÚ loví poházený odpad v potoce.

Moravcová Jarmila 71 let
Vostrovský Josef 63 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.

INZERCE
Kadeřnictví Jarmily Nosákovcové pronajme křeslo a v
provozovně kadeřnictví Vilémovská 139 v Dolní Poustevně,
407 82. Podmínka: živnostenský
list. Tel.: 412 397 107 nebo mobil:
607 890 108
Pronajmu byt 2+1 v Dolní
Poustevně č. p. 180. Plynové
topení, nová koupelna a WC, byt
částečně vybaven - kuchyňská
linka, mrazák, lednice, sedací
souprava. Cena dohodou. Tel.
775973241
Svoz zelených pytlů 08/09
každé sudé pondělí:
3. srpna
17. srpna
31. srpna
Sběrný dvůr a zpětný
odběr EZ 08/09
každou sudou sobotu
od 10,00 do 12,00 hodin
8. srpna
22. srpna

Černá skládka v lese v Horní Poustevně.
Černá skládka v Karlíně.
Ptáte se, co je to za výčetku?
To jsou poznatky zjištěné za poslední dva měsíce v našem městě! Prosíme tímto naše spoluobčany, aby
nebyli lhostejní k takovému chování. Své poznatky ohledně černých skládek nahlaste na MěÚ nebo
přímo na Policii, která tyto přestupky v současné době prošetřuje.
Foto: Vilém Madunický

Evropská unie a Evropský sociální
fond pomohly Dolní Poustevně
V březnu tohoto roku byla v
Dolní Poustevně vytvořena celkem dvě pracovní místa v rámci
veřejně prospěšných prací za
pomoci příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu
České republiky a Evropského
sociálního fondu v souvislosti s
realizací projektu ESF OP LLZ "Veřejně prospěšné práce". Pracovní místa podpořená v rámci
veřejně prospěšných prací jsou

zaměřena především na úklid
obce a přidružené práce. Naší
obci tak Evropský sociální fond
pomohl řešit provozní, hygienické, estetické a environmentální záležitosti. Uchazečům o
zaměstnání, kteří nastoupili na
výše uvedená pracovní místa,
pomáhá Evropský sociální fond
získat nebo osvojit si pracovní
návyky a zvýšit tak jejich uplatnění na trhu práce.

REDAKČNÍ RADA
Pondělí 17. srpna 2009
v 15.00 hodinv zasedací
místnosti, popř. kanceláři
starosty města, MěÚ
v Dolní Poustevně.

Srdečně vás zveme!
Redakční uzávěrka dalšího
vydání je:
pátek 21. srpna.

UPOZORNĚNÍ - UZAVÍRKA

ZUBNÍ POHOTOVOST
1. - 2. 8. 2009
MUDr. Vojtěch Vladimír
U Plovárny 1190/14
Děčín I, tel.: 412 502 216

15. - 16. 8. 2009
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26
Děčín V-Rozbělesy
tel.: 412 507 588

29. - 30. 8. 2009
MUDr. Hanzlíková Václava
U Plovárny 1190/14
Děčín, tel.: 412 502 218

Kdo je Asekol a Elektrowin?
Jedná se o společnosti, které
ve spolupráci s městem Dolní
Poustevna zajišťují odběr a
l i k v i d a c i s t a r ý c h e l e k t ro spotřebičů od koncových spotřebitelů. Dne 3. července 2009 jich
byla z našeho dvora jejich
prostřednictvím spousta odvezena. Naši občané odevzdali v
průběhu uplynulého pololetí 8
lednic, 43 sporáků a praček, 36 ks
malých spotřebičů jako např.
žehličky, kávovary, fény atp., dále
pak 46 televizorů, 24 počítačových monitorů a jiná drobná
elektrozařízení.
Nyní je v našem místě
zpětného odběru spousta místa,
takže občané mohou svá stará
vyslou-žilá avšak kompletní
elektro-zařízení opět odevzdávat.

Oznámení

8. - 9. 8. 2009
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270
Jílové, tel.: 412 550 343

22. - 23. 8. 2009
MUDr. Janda Zdeněk
Čs. legií 1083/10
Děčín IV, tel.: 412 532 216

- odcizená vlajka evropské unie
na MěÚ a posléze nalezena na WC ve
Fajn clubu
- 3 odpadkové koše naházené
v potoce
- 4 chybějící odpadkové koše v centru Poustevny (nalezeny pohozené v
příkopech, jeden stále chybí)
- odcizený řetěz od houpačky
v novém dětském areálu u sportovní haly
- poškozená vstupní branka rovněž na tomto hřišti
- rozházený odpadkový koš v
místnosti u bankomatu
- každodenní nepořádek v městském parku (odpadky, dětské plíny,
lahve atp.)
- před budovou Základní
školy vytrhané kytky z květináčů
- ohnuté okenní parapety v přízemí budovy OK Form
- rozbité sklo u vývěsní skříňky u hranic
- v parčíku u Piety zlomené opěradlo u lavičky a odcizené stahovací
táhlo lavičky
- o bytovky naproti MěÚ převrácená lavička
- na náměstíčku v Horní Poustevně založena 2 x černá skládka s
komunálním odpadem (odvezeny 2
traktorové valníky)
- v lese za Horní Poustevnou
založena černá skládka
- na konci Karlína založena rovněž černá skládka (křesla a nábytek)
- u bytovky za školou v kontejneru na tříděný odpad 4 igelitové
tašky s hnijícím masem
- za 12 rodinnými domky za kostelíkem hromada nebezpečného odpadu (eternitové desky)
- spousta psích exkrementů po
městských chodnících
- pomalovaná autobusová zastávka, která byla nově vybílena
- posprejovaná dřevěná socha
„Černé paní“ v parku

V době od 19. srpna 2009 od 7.00 hodin nepřetržitě do 26. srpna 2009 do 18.00 hodin a také od 27. září
2009 od 7.00 hodin nepřetržitě do 30. září 2009 do 18.00 hodin dojde k úplné uzavírce komunikace
číslo III/2673 u obce Karlín v místě železničního přejezdu z důvodu rekonstrukce železničního
svršku a opravy železničního přejezdu. Objízdná trasa je navržena po komunikaci číslo II/267 do
Dolní Poustevny a dále po III/2674 do Karlína obousměrně.

Oznamujeme všem, kteří ještě
nemají zajištěnu likvidaci domovního odpadu na letní období, že je
stále možné si na MěÚ Dolní
Poustevna zakoupit známku na
popelnici. Pokud někomu nevyhovují týdenní či čtrnáctidenní
intervaly svozu nádob na SKO je
možné si zde zakoupit "bílý pytel"
za 50,-- Kč, který je možné umístit
každé úterý na svozovou trasu,
odkud bude odebrán svozovou
firmou. Tyto odpadové pytle lze
zakoupit i v POTRAVINÁCH v
Horní Poustevně u paní Kučerové, kde jsou také k dostání pytle
na tříděný odpad.
(odpadové hospodářství)
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Matýskáři se do Dolní Poustevny sjeli z celé republiky už po šesté v řadě
Uplynulý víkend byl po roce
opět ve znamení srazu MATÝSKÁŘŮ ČR. Letos se jednalo už o
šestý ročník a opět se do Dolní
Poustevny sjely hasičské sbory z
celé republiky se svými vozy
ŠKODA 706.
Páteční příjezd jednotek byl
pokažen pouze deštivým počasím, které se v pravidelných
intervalech střídalo se sluníčkem.
Ve večerních hodinách se
však příroda nad srazem slitovala a sraz mohl začít zahajovací
zábavou, při které se nejen tančilo, ale také se vítaly nově přijíždějící posádky.
V sobotu ráno byli všichni
příjemně překvapeni počasím,
které se umoudřilo, a tak mohl
velitel SDH Dolní Poustevna v
10.00 hodin přivítat všechny sbory, seznámit je s programem a
oficiálně zahájit sraz.
Prvním překvapením byla
nová soutěž na srazu. Každá jednotka si vybrala zástupce a společně odjeli k hasičské zbrojnici
pořádajícího sboru, kde soutěžili o nejrychlejší výstup na lezeckou stěnu.
Poustevenští hasiči připravili jištění shora a vše mohlo začít.
Jako první šel na start domácí
závodník, který vlastně všem
předvedl, o co půjde. Jelikož byl
na domácí půdě a měl před
ostatními soutěžícími na stěně
natrénováno, oficiálně nebyl
jeho výsledek do soutěže započítán, i když byl bezkonkurenčně nejrychlejší. Ovšem v příštím
roce už nastoupí jako platný soutěžící a pokud ho nezradí forma,
budou se muset hasiči snažit,
aby ho překonali.
Nejrychlejším lezcem na
stěně byl Jiří Dubecký z SDH
Doksy s časem 25 vteřin, následován Romanem Provazníkem
z SDH Mikulášovice s časem
31,8 vteřin a Jiřím Štembergem z
SDH Záryby s časem 33,4 vteřin.
Ve stejnou dobu jako soutěž
na stěně začal v areálu srazu tradiční hod startérem, kde se borci
nejen snaží hodit nejdál, ale pravidelně se snaží překonávat i své
výsledky z minulých ročníků.
Letos na srazu bohužel chyběl
silák z SDH Velká Bukovina,
který se se svým sborem na

poslední chvíli odhlásil z důvodu vyčerpání po záplavách, ale i
tak byly výkony ostatních siláků
úctyhodné. Nejdelší hod si připsal hasič z SDH Hvozdnice s
výkonem 490 cm, což byl zatím
třetí nejdelší hod v historii srazu.
Jako druhý skončil hasič z SDH
Velký Šenov s hodem 480 cm a
na třetím místě se umístil hasič z
SDH Boletice nad Labem s
hodem 450cm. A ačkoliv to byly
všechno dlouhé hody, rekord
525 cm nebyl letos překonán.
Po krátkém občerstvení a přípravě trati se všichni přesunuli k
soutěži v přepravě rezervy,
která také vyžaduje siláky z řad
soutěžících. Přemístit totiž
rezervu ze ŠKODY 706 z místa
na místo, a to ještě přes záludné
překážky není vůbec jednoduché. Ale soutěžící to pojali statečně a do cíle s rezervou dojeli
všichni.
Mezi nejlepší patřil hasič z
SDH Boletice nad Labem, který
zvládl trať nejrychleji v čase 21,3
vteřiny. Druhý skončili stejně
siláci z SDH Záryby a SDH Vilémov s časem 21,4 vteřiny a o
konečném umístění (2. SDH
Záryby, 3. SDH Vilémov) rozhodl nedělní rozstřel ve vypití půllitru piva na čas. A protože mají
v Zárybech pivo velmi rádi, bylo
o vítězi v rozstřelu rychle rozhodnuto.
Při zapisování času bylo
následně zjištěno, že všichni tři
hasiči překonali všechny rekordy v přepravě rezervy z uplynulých ročníků a jejich překonání
nebude zřejmě v budoucnu jednoduché.
Po těchto fyzicky náročných
soutěžích pro jednotlivce, se
pořádající sbor rozhodl přesunout odpolední tahání cisterny
na dopolední program a pokračovat tak v siláckých disciplínách. Tentokrát to byla disciplína určená pro družstva a bylo se
na co koukat. Po zkušenostech z
minulých ročníků zvolil každý
tým většinou osvědčenou metodu a popral se s cisternou po
svém. Úspěch měli ale nakonec
všichni a každé družstvo dotáhlo cisternu do cíle bez sebemenší
újmy. Připomenout musíme
také ženské družstvo, které si
tahání také vyzkoušelo a šlo jim

to velmi dobře. Pánové by se
měli mít na pozoru, protože to
vypadá na silnou konkurenci.
A jak tedy celé klání
dopadlo? Nejlepší taktiku zvolili hasiči z SDH Větrov, protože
zdolali trať za 17 vteřin. Druzí
skončilo SDH Višňová s časem
18,8 vteřin a třetí SDH Proboštov
s časem 19 vteřin. Letošní zápolení sice rekordní časy nepřineslo, ale podívaná to opět byla
skvělá.
A protože byli všichni vyčerpáni ať už soutěžením či
povzbuzováním svých zástupců
byla vyhlášena polední pauza
na zotavení a posílení před každoročně nejoblíbenější částí celého srazu.
Nebylo to nic jiného, než spanilá jízda všech přítomných
hasičských vozů, které absolvovaly 30 kilometrů dlouhou trasu
po obcích šluknovského výběžku. A bylo se opravdu na co koukat, protože srazu se zúčastnilo
21 vozů ŠKODA 706 RTHP, 1
TATRA TERNO, 1 TATRA 815
6x6, 1 PRAGA, 2 DA 12 AVIE, 1
VW TRANSPORTER a 1 FORD
TRANSIT. Takže bylo opravdu
na co koukat a co obdivovat.
Po příjezdu z 90 minutové

Metoda Leader je budoucnost pro náš venkov
Leader je metoda určená k financování projektů
místních neziskových i komerčních subjektů ve
venkovských oblastech. Jejím účelem je oživit aktivity v regionu, podpořit místní ekonomiku, služby, kulturní a společenský život. Hlavní prioritou
Leaderu je zlepšení řízení a mobilizace vnitřního
rozvojového potenciálu venkova. Program Leader
je IV. osa Programu rozvoje venkova, ze které je
možné čerpat finance EU pro náš venkov. V našem
regionu se této problematice více věnuje Občanské
sdružení MAS Šluknovsko (MAS místní akční skupina). Založeno bylo již v roce 2004 a je v něm
zastoupena i Dolní Poustevna. Strategickými cíly
MAS jsou zvýšení vzdělanosti obyvatelstva, koordinace vzdělávacích aktivit v souladu s požadavky
trhu práce, podpora růstu objemu nových investic
a vytváření nových pracovních příležitostí, zvýše-

ní úrovně informovanosti a vytváření informačních a komunikačních technologií, zlepšení podmínek pro činnost ziskových a neziskových subjektů a postupné zvyšování životní úrovně obyvatelstva v dotčeném území.
MAS Šluknovsko je jednou z místních akčních slupin podpořených ve druhé etapě výběru k financování. Do území tak ročně přivede cca 10 milionů
korun (zatím není potvrzena alokace finančních
příspěvků). V současné době připravuje první
výzvu k předkládání projektů v Programu rozvoje
venkova. MAS bude provádět školení k jednotlivým výzvám a připravovat žadatele k úspěšnému
podání svého projektu.
Pro více informací: massluknovsko@atlas.cz
Ing. Eva Hamplová
MAS Šluknovsko

Návrh zadání Územního plánu Lobendava k nahlédnutí
V souvislosti se zpracováním územního plánu Lobendava, lze nahlédnout do materiálních podkladů záměrů využití
pozemků na Obecním úřadě v

Lobendavě, či u pořizovatele
územního plánu (Obec s rozšířenou působností Rumburk).
Dále návrh zadání je vystaven též na úřední desce pořizo-

vatele k veřejnému nahlédnutí.
Svá stanoviska a požadavky
lze uplatnit do 30 dnů ode dne
zveřejnění.

spanilé jízdy vypukla vřava u
občerstvení a hospodští nestačili
roztáčet pivo.
A to byl správný čas vyhlásit
další soutěž, štafetu s překvapením, ve které se po zdolání trati
muselo vypít malé pivo na čas.
Soutěžící bojovali s pneumatikami i jinými překážkami a šlo jim
to opravdu skvěle, takže na prvních třech místech byly časy hluboko pod minutou.
První místo s časem 47,8 vteřin si odneslo družstvo z SDH
Boletice, následováno SDH Proboštov s časem 48,9 vteřin a trojici uzavíralo SDH Vilémov s
časem 49,7 vteřin.
No, a protože na sraz jezdí i
něžné pohlaví, byla i pro ně připravena soutěž, aby se pobavily,
vyřádily a hlavně aby předvedly, jaké mají sbory ve svých
řadách bojovnice.
Vyřazovacím systémem bylo
zjištěno, že nejbojovnější v bazénové bitvě je slečna Iva z SDH
Mikulášovice, o trošku slabší
byla slečna Michaela z domácího SDH Dolní Poustevna a trojici doplnila opět bojovnice z
Mikulášovic slečna Věra.
Klobouk dolů před jejich
výkony, protože tak jak bojova-

ly, bylo ukázkou toho, že mají ve
svých jednotkách také slovo.
Dívčí bitvou v bazénu byly
vyčerpány doprovodné soutěže
pro letošní ročník a tak se všichni přesunuli k tanečnímu parketu, kde ve 20.00 hodin vypukla
Matýskářská zábava pod širým
nebem a hrálo, zpívalo a tančilo
se až do rána.
V neděli už účastníky čekalo
pouze vyhodnocení všech soutěží, balení obydlí a odjezd na
své základny. A když píšeme, že
proběhlo vyhodnocení soutěží,
nesmíme tak jako každý rok opomenout vyhodnocení těch, kterých se celý sraz týkal a to cisteren ŠKODA 706.
V kategorii o nejstarší cisternu si cenu odnesli z SDH Višňová, kteří mají vůz z roku 1962.
Největší vzdálenost do Dolní
Poustevny ujeli hasiči z SDH
Myslív a to rovných 277 km a v
kategorii nejhezčí cisterna srazu
zvítězilo SDH Čimelice.
Všem gratulujeme a stejně
jako v loňském roce i letos je už
teď zveme na již 7. Sraz Matýskářů ČR, který proběhne ve
dnech 9. 11. 7. 2010 opět v Dolní
Poustevně.
Martin Kratina
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KINO NÁRODNÍ DŮM
DOLNÍ
POUSTEVNA

14. srpna od 19:30
JMÉNEM KRÁLE
historické drama ČR
vstupné 30 Kč

28. srpna od 17,30
HANNAH MONTANA
komedie USA
vstupné 30 Kč

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
12. 8. 16:00
DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURŮ animovaná komedie USA
vstupné: děti - 49+1Kč,
dospělí - 59Kč
12. 8. 18:30
GRAN TORINO
drama USA (do 12 let nevhod.)
vstupné: 64+1Kč
13. 8. 18:30
PÁTEK TŘINÁCTÉHO
horor USA (do 15 let nevhod.)
vstupné: 54+1Kč
17. 8. 18:30
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
česko-italské drama
(do 12 let nevhod.),
vstupné: 64+1Kč
18. 8. 17:30
HARRY POTTER A PRINC
DVOJÍ KRVE
dobrodružný film
vstupné: 69+1Kč
20. 8. 18:30
ODPOR
válečné drama USA
vstupné: 59+1Kč
22. 8. 18:30
T. M. A.
český horor
(do 18 let nepřístupno)
vstupné: 64+1Kč
25. 8. 18:30
NOC V MUZEU 2
akční komedie USA
vstupné: děti - 49+1Kč
dospělí - 59Kč
26. 8. 18:30
ZNOVU 17
komedie USA
(do 12 let nevhod.)
vstupné: 64+1Kč
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Poustevenští fotbalisté udrželi II. třídu okresního přeboru
Skončila nám sezóna, která
byla ve znamení záchrany Poustevenského fotbalu ve II. třídě
okresního přeboru. Celé mužstvo bojovalo jako jeden muž a z
posledního čtrnáctého místa
postoupili až na jedenácté.
Paradoxem je, že výsledky
jarní části byly tak dobré, že
vynesly Poustevnu na druhé
místo jarní tabulky. Pokud by
kluci hráli stejně dobře i na podzim, bylo by to pomalu na
postup. Je také nutno poznamenat, že nedošlo vůbec ke změně
kádru, ale pouze přišel staronový trenér, který dokázal hráče
nabudit a dostat mužstvo ze
sestupových pozic. Velký dík ale
také patří divákům, kteří na
kluky po špatném podzimu
nezanevřeli a stále na hřišti byli s
nimi.
Radost nám udělali i mladší
žáci, kteří také pod novým vedením obsadili ve své kategorii
druhé místo. Jako jediní sebrali
body chlapcům z Modré, kteří
jinak neztratili ani bod. Naši nej-

mladší, kteří se teprve fotbal učí
hrát, obsadili v soutěži starších
přípravek osmé místo z jedenácti.
Úplnou tečkou za fotbalovým jarem bývají tři turnaje. Fotbalový klub pořádá každý rok
turnaj přípravek, staré gardy a
Pohár Šluknovského výběžku. S
politováním musíme konstatovat, že turnaje proběhly pouze
dva. Po více jak padesáti ročnících musel klub zrušit turnaj
Šluknovského výběžku pro nezájem. Obesláno bylo více jak třicet
mužstev, se všemi kluby v okolí
bylo dokonce vyvoláno i osobní
jednání, leč zbytečně. Turnaj
staré gardy, který proběhl
20.6.2009 za účasti pěti mužstev
skončil ziskem pátého a čtvrtého
místa pro Poustevenská mužstva, třetí místo patřilo Prysku,
druhé Lipové a stupínek nejvyšší patří Mikulášovicím. Hned v
neděli 21.6.2009 proběhl turnaj
přípravek. První místo a pohár
pro vítěze si odvezli kluci ze
Šluknova „A“, druhá příčka pat-

řila hostům z Německého Zittau, na třetím místě skončili malí
fotbalisté z Boletic, čtvrtí byli
naši noví přátelé z Libáně, páté
místo vybojovali naši kluci a
poslední šesté místo patřilo klukůk ze Šluknova „B“.
Co říci závěrem, nová sezóna
je rozlosována, přijďte povzbuzovat naše kluky v dalším roč-

níku a věřme, že nebude další
smolný podzim. Na tribuně se
můžete občerstvit v naší kantýně, dát si dobré pivo a grilované specialitky. První zápas
sehrají naši muži 22.8.2009 na
domácí půdě proti Plastonu
Šluknov „B“.
A. Kramerová

Tenisový turnaj ovládli sourozenci Karpíškovi

Výzva fotbalového klubu

Triumfem sourozenců Martiny a Davida Karpíškových skončil
tradiční HEC turnaj, který je určen tenistům - (věčným) začátečníkům.
Letošního ročníku se v sobotu 4. července na kurtech v Dolní
Poustevně zúčastnilo celkem osmnáct hráčů a hráček ve třech
kategoriích.
V nejprestižnější kategorii mužů porazil ve finále domácí
Karpíšek ve třech setech Romana Príhodu 6:4, 6:3, 6:3. "Je to príma
pocit. S takovýmto triumfem jsem opravdu nepočítal," radoval se
vítězný Karpíšek.
Kategorii žen dominovala Martina Karpíšková, která zdolala
všechny tři soupeřky a v turnaji ztratila jediný game. Mezi juniory
vyhrál Jaroslav Kolda mladší.
(mb)
Výsledky:
Muži:
Finále: Karpíšek - Príhoda R. 6:4, 6:3, 6:3
3. místo: Obročník, Pajer
Ženy:
1. Karpíšková, 2. Rennerová, 3. Salabová, 4. Meinhardtová
Junioři:
1. Kolda J. ml., 2. Príhoda T., 3. Kolda M., 4. Kolda R.

Výbor FK hledá zájemce o provozování kantýny na
tribuně. Přihlásit se můžete písemně nebo osobně u
sekretářky klubu Andrey Kramerové na poště nebo u
předsedy pana Gažiho Františka.
S každým zájemcem bude učiněn osobní pohovor.

Tenisový turnaj žáků pro Slaninu
Josef Slanina zvítězil v červnovém turnaji nejmladších poustevenských tenisových nadějí. O svém triumfu rozhodl Slanina v
závěrečném zápase šesti soupeřů, když zdolal Tomáše Hrdličku 6:4.
Bronz získal Martin Kolda.
(mb)

Městem projel závod Tour de feminin

SRPNOVÉ AKCE
V DOLNÍ POUSTEVNĚ
1. 8.
Turnaj v nohejbale
HC Kanci + Fajn Club
2. - 23. 8.
„VELKÁ CENA
DOLNÍ POUSTEVNY“
ve střelbě na baterii na Čtverci
MS Jezevec
16. 8.
POUŤOVÁ MŠE SVATÁ
celebruje Mons.Th.Dr.Jan Baxant
biskup litoměřický
již v 10.30 hodin
29. 8.
„PLÁŽOVÝ TURNAJ“
v odbíjené
TJ D.P. + HC Kanci + Fajn Club
24. 8. - 4. 9.
5. ročník mezinárodního
„DŘEVAŘSKÉHO SYMPOZIA“
Město Dolní Poustevna
x Sportovní odpoledne pro rodiče s
dětmi na hřišti za ND, KŠK
x Volejbalový turnaj
„O POHÁR STAROSTY MĚSTA“
volejbalový oddíl
x Tenisový turnaj
„DVOUHRY ŽEN“
tenisový oddíl
x - termíny budou upřesňovány individuálně.

Dne 9.července 2009 okolo 14.00 hod projížděly našim městem účastnice
mezinárodního cyklistického závodu ,,TOUR DE FEMININ". Dolní Poustevna byla již po dvanácté svědkem velkého ,,sportovního klání", kde v půli
Šenkberského kopce (Vilémovská ulice) proběhla vrcholová prémie.
Viz foto: Vilém Madunický
Poustevník - vychází dvanáctkrát v roce. Místo vydání: Dolní Poustevna. Eviduje Ministerstvo kultury ČR pod číslem MK ČR E 15668. Vydavatel: Město Dolní
Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, IČO 00261289, telefon 412 397 136, e-mail: dolnipoustevna@interdata.cz. Osoba pověřená redakční a
grafickou přípravou: Alena Houšková, Sídliště 638, Benešov nad Ploučnicí, tel. 731 101 814, e-mail: 1ajka@centrum.cz. Tisk: Firminzert Rumburk s. r. o., Kotvová
941, 408 01 Rumburk. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Zveřejněná stanoviska čtenářů a dopisovatelů nemusejí vyjadřovat názory vydavatele ani redakce.
Nepodepsané materiály připravila do vydání Alena Houšková. Toto číslo vyšlo 31. července 2009.

