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Nové poustevenské nádraží a kolejiště roste doslova před očima

Jak titulek říká, naše “nové” nádraží roste doslova před očima. V tomto měsíci probíhá intenzivní rekonstrukce kolejového svršku v prostorách za nádražím. Firma Chládek Tintěra a.s. provedla odkrytí původního podloží, které bylo nahrazeno novým a začíná se s usazováním nového kolejového vedení.
Foto: Vilém Madunický

Vývoj ekonomiky ve městě, nutná úsporná opatření, porovnání výsledků
Jak jsme Vás informovali již v
minulém vydání Poustevníka,
celosvětová a především naše,
republiková, hospodářská krize
se nadále výrazně projevuje také
v našem městě. Abyste se mohli
lépe orientovat, předkládáme
Vám přehlednou tabulku příjmové výtěžnosti, s porovnáním
za stejné období loňského roku.
Z přehledu je jednoznačně zřejmé, že jen do konce srpna letošního roku jsou celkové příjmy
nižší o zhruba 4,5 mil. Kč!!!, přičemž propad jen daňových příjmů činí více než 3,0 mil. Kč. Nejsmutnější na předložených číslech je ale fakt, že se jedná o nárokové finance města, které přerozděluje stát, a tudíž tyto hodnoty nejsme schopni v žádném
případě nijak ovliv-nit.
Rovněž krajský úřad začal
připravovat úsporná opatření,
takže již nyní například zcela
zastavil dotace do lesů. Jaký
bude další vývoj do konce roku
a dále si jen těžko dokážeme
představit (rozhodně nejsme
optimisté), a proto se město již
nyní rozhodlo učinit určitá opatření, abychom těmto negativním dopadům alespoň trochu
předešli.
Již nyní jsou významně omezeny příspěvky na čin-nost sportovních a společenských Organizací, město zvažuje případný
prodej akcií České spořitelny,

byly vytipovány návrhy na prodeje některých nemovitostí (objekty, pozemky), město zvažuje
dílčí úpravy tarifů za nájmy bytových i nebytových prostor, včetně pro-nájmů, byly odloženy realizace některých menších investičních akcí, silvestrovský
ohňostroj se rovněž odkládá, připravuje se zvýšení částky úhrady za lůžko v ubytovně č. p. 22.
Není to jistě zábavné čtení,
ale považujeme za korektní,
včas a objektivně Vás všechny
informovat o situaci, která je skutečně velice napjatá. Možná
mírně optimistickou zprávou je,
že stát zatím garantuje cílené
dotační prostředky do schválených akcí, což například dokazuje fakt, že na modernizaci
CZECH POINTU pro potřeby
datových schránek jsme získali
dalších 58 tis. Kč.
Město se začíná připravovat
na zpracování návrhu rozpočtu
na příští rok. Bude jistě těžké
vytvořit optimální variantu,
přesto však i nyní uvítáme také
Vaše návrhy, náměty. Pokud
dojde ke zlepšení možnosti čerpání nárokových finančních příspěvků od státu, je možné, že se
některá restrikční opatření realizovat nebudou.
Držme si palce!!!
Miroslav Jemenka, starosta

Porovnání výsledků dosažených v oblasti daňových příjmů města
za období 01-08/2008 01-08/2009 /v tis.Kč/
Ukazatel
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery/dotace/
Příjmy celkem

01-08/2008

01-08/2009

Rozdíl

14 235
4 593
5 296
796
24 920

11 179
4 635
3 815
793
20 422

- 3 056
+ 42
- 1 481
-3
- 4 498

2 037
2 530
165
3 155
813
4 390
41
42
255
217
266
324
14 235

1 464
1 712
165
1 743
1 383
3 400
41
48
225
157
253
588
11 179

- 573
- 818
- 1 412
+ 570
- 990
+6
- 30
- 60
- 13
+ 264
- 3 056

Rozhodující položky:
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn.
Daň z příjmu fyz. osob ze SvČ
Daň z příjmu z kap. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu práv. osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek ze psů
Popl. za užív. veř. prostranství
Popl. za výher. hrací přístroje
Odvod výtěžku z provozu VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem

Finanční krize se nevyhnula ani dřevařskému sympoziu
I přes několikaměsíční plánování se letos bohužel neuskutečnil další ročník dřevařského sympozia v
Dolní Poustevně. Důvodem byla finanční krize. Radnice měla vytipované čtyři školy (Bzenec, Luhačovice,
2x Bratislava), od května s nimi byla v jednání, ale nakonec se bohužel všechny omluvily. „Věříme, že v
příštím roce se situace zlepší a dřevařské sympozium se do našeho města vrátí. Je v čem pokračovat,“ uvedl
starosta Miroslav Jemelka.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V září 2009 své životní
jubileum oslaví:
Koleňák Zdeněk 50 let
Gažiová Marta 60 let
Podhorský Zdeněk 60 let
Kuzníková Dana 60 let
Lebedová Jana 60 let
Zelenay Jan 60 let
Juříček Antonín 65 let
Sádovský Miroslav 75 let
Jemelková Libuše 75 let
Mucková Marie 78 let
Leksová Marie 80 let
Oberreiterová Mária 84 let
Joráková Gertruda 88 let
Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus do
dalších let.

Navždy nás opustila:
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Ústecký kraj vrazil Šluknovsku kudlu do zad
Rozhodnutí omezit vlakové
spojení na trati Rumburk - Panský - Mikulášovice, které po-čítá
se zachováním vlakových spojů
pouze pro víkendy, přičemž ve
všední dny by měly vlaky
nahradit autobusy, se vůbec nelíbí dolnopoustevenské radnici a
vlastně ani celému zbytku
Šluknovského výběžku. Miroslav Jemelka, který vede již
mnoho let urputný boj za znovuzprovoznění železničního
spojení mezi naší republikou a
Německem je rozhodnutím radního Jiřího Šulce velmi zaskočen. Toto rozhodnutí kraje zaskočilo nejen nás, ale i naše německé
partnery. Vysíláme na druhou
stranu špatné signály a Němci se

právem obávají, že zbytečně
vybudují vlakové spo-jení na
hranice, odkud nebudou směrem do Čech vyjíždět žádné vlaky. A to je v tuto chvíli zcela kontraproduktivní.“ říká rozhořčeně.
Rozezlení jsou i ostatní starostové. Při svém jednání v Horním Podluží se představitelé
měst dohodli, že svůj apel na
zachování stávajícího provozu
na trati mezi Rumburkem, Panským a Mikulášovicemi přednesou osobně přímo hejt-mance
Ústeckého kraje Janě Vaňhové.
Jejich aktivitu hodlá podpořit i
senátor Jaroslav Syká-ček: „Za
starosty ze Šluknov-ského
výběžku stojím a jejich oprávně-

né požadavky rozhod-ně podporuji. Pokud by kraj omezil
tuto trať, zničil by nejen veškeré
úsilí za znovuotevření přechodu, ale zabrzdil by i rozvoj tohoto regionu. A to by bylo dle
mého názoru ze strany představitelů kraje velmi nezodpovědné,“ zdůraznil senátor
Sykáček, který by se rád jednání
s hejtmankou zúčastnil. „Pokud
mohu jen trochu pomoci k tomu,
aby provoz na trati zůstal zachován tak, jak je potřebné pro tento
region, a aby se hraniční přechod v Poustevně konečně zprovoznil, udělám pro to vše
potřebné,“ přislíbil sená-tor.

Nové známky na svoz
komunálního odpadu
Známky jsou platné vždy na
jedno půlroční období a ty stávající
platí do konce října 2009. Dobrou
zprávou je, že se pro nastávající
půlrok podařilo s firmou dojednat,
aby cena za svoz komunálního
odpadu zůstala stejná. Poslední
svoz týden-ních i čtrnáctidenních
známek se uskuteční v úterý 27.
října, na další svozy je nutné si
zakoupit novou známku na popelnici. Prodej svozových známek na
nové období bude zahájen v druhé
polovině měsíce října. První svoz
týdenních známek proběhne 3.
listopadu a čtrnáctidenních pak 10.
listopadu. V případě, že Vaše
popelnice již „dosluhuje“ můžete
při koupi známky požádat o novou
plastovou, která vám bude zapůjčena zcela zdarma.

Práce na kostelíčku pomalu finišují, otevření se chystá zhruba za měsíc

Richterová Elvíra 76 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
Srdečně děkuji Městskému
úřadu v Dolní Poustevně za
blahopřání k mým 81. narozeninám
a za peněžitý dar, který mi byl
doručen.
Oldřich Brož
Děkuji všem, nejen z úřadu, za
milé blahopřání k mým 85. narozeninám a přeji spoluobčanům
hodně zdraví.
Miroslav Jemelka - senior

INZERCE
Pronajmu renovovaný byt 2+1 v
1. patře RD s ÚT, zahradou ve Vilémově.
Informace na tel: 777 711 343
Svoz zelených pytlů 10/09 každé
sudé pondělí:
12. října
26. října
Sběrný dvůr a zpětný
odběr EZ 08/09
každou sudou sobotu
od 10,00 do 12,00 hodin
3. října
17. října
31. října
Kam s vybitou baterií?
Na Městském úřadě Dolní Poustevna odbor správy majetku je
umístěn box na vybité baterie. Zde
můžete bezplatně nepotřebné články odevzdat. Další nádoby jsou
umístěny v Základní a Mateřské
škole a ve Škole G. Pelechové.

Podzimní burza dětského oblečení
8. října 2009 od 16 do 18 h
Chcete dobře prodat nepotřebné
věci po svých dětech nebo naopak
výhodně nakoupit oblečení, které
vám schází. Využijte naší podzimní
burzu dětského oblečení v Baby
Clubu Krteček.
Více informací najdete na webu:

http://babyclubkrtecek.webnode.cz
nebo na telefonním čísle:
608 646 383

REDAKČNÍ RADA
Pondělí 19. října 2009
v 15.00 hodinv zasedací místnosti,
popř. kanceláři
starosty města, MěÚ
v Dolní Poustevně.
Srdečně vás zveme!
Redakční uzávěrka dalšího vydání je:

pátek 23. října.

Práce na kostelíčku pokračují dle harmonogramu. Je tedy reálný předpoklad, že celá stavba bude hotová do konce měsíce října. Na měsíc listopad je
naplánováno jeho slavnostní otevření a zahájení provozu. Účast na něm předběžně přislíbil také biskup litoměřický Jan Baxant. *** Rekonstrukci
kostelíčku podporuje Česká pošta! V rámci jednoho ze svých dotačních titulů, který podmiňuje sbližování lidí, přispěla našemu městu celkem 70 tisíc
korun. Peníze budou s největší pravděpodobností použity na nákup mobiliáře. Město na oplátku poskytne České poště od října do prosince v kostelíčku
prostor pro reklamní ceduli.
Foto: Vilém Madunický

Report A. Tobišky: Rekonstrukce kolejí a kolejiště začala přesně
Tak jak bylo předem avizováno, tak od 17. srpna 2009
začala rozsáhlá oprava a rekonstrukce železniční tratě ze
Šluknova po Dolní Poustevnu a vlaková doprava byla a
je řešena autobusovou náhradní přepravou.
Nejdříve byly vytrhány staré koleje a pražce,u nás v
úseku od budovy bývalého depa až po stanici žst Horní
Poustevna. Poté byl svršek srovnán,postupně byly
nasazeny nové pražce a nové kolejnice. Jen pro
zajímavost některé pražce byly někdy z roku 1945-50 a
kolejnice z let 1935-1937. Mosty, jak vilémovský viadukt,
tak mezi Horní Poustevnou a Dolní Poustevnou byly
opískovány, přenýtovány a natřeny (zednické práce na
podpěrách a sloupech proběhly již dříve).
Po položení kolejí nastoupila Traťová strojní
společnost z Lovosic se svými stroji jako byla čistička
podloží a podbíječka. Stojí za zmínku, že čistička podloží,
žlutá souprava několika speciálních vagónů s tlačnou
motorovou jednotkou na každé straně dlouhá více jak
100 m, do Dolní Poustevny snad zavítala poprvé, co tato
železnice stojí. Alespoň v Dolní Poustevně tato souprava
k vidění nebyla. Čištění podloží probíhalo dne 26.srpna
2009 a na snímku je vidět tato souprava na malém
mostku u vjezdu do nádraží v Dolní Poustevně a pak
odpoledne na trati v oblouku nad „svobodárnou“ u č.p.
22. Podbíječka, se kterou se pracovalo na této trati až 27.
8. 2009 je již běžný železniční motorový samohyb.
Na nádraží v Dolní Poustevně se již připravovala
další firma Chládek+Tintěra z Litoměřic, navážením
nových pražců,stavebních buněk apod. No a v pondělí
začal doslova koncert lidí a strojů, takže během týdne

kolejiště vypadalo tak, že to již nikdo ze současníků
nezažije a nemohl ani zažít. Když si vezmeme, že v roce
1900-1905, kdy se současná železnice do Dolní Poustevny
stavěla, to mohlo vypadat podobně, ale s jinými
prostředky k tomu používané. Kdo se chce podívat na
stavbu, která již dalších minimálně 100 let se nebude
provádět, nechť neváhá, neboť práce probíhají velmi
rychle. Pak zde zbude jen jedna kolej, která snad bude
pokračovat i přes státní hranici. Ještě bude jedna odbočka
do bývalého depa a na vjezdu by měla být výhybka na
slepou kolej, k bývalému skladu. Věřme, že stavba velice
drahá, bude sloužit díky pracovníkům stavebních
společností, minimálně dalších 100 let ke spokojenosti
všech (a nejen fandům železnice).
A. Tobiška

Krátce z města
Zastupitelstvo města připravuje obnovu dřevěné lávky
přes Luční potok u č.p. 3. Dřevo
na ní je již ztrouchnivělé, nové
dřevo bude z městských lesů.
V plánu je také oprava opěrné zdi
u vstupu do kaple na Markétě.
Město získalo od státu bezúplatným převodem pozemkovou parcelu č. 462/1. Jde o
trvalý travní porost o výměře
50938 m2 na výrazně jižním
svahu. V územním plánu je tento
pozemek vede-ný na veřejně
prospěšné stavby, s možností
výstavby nízkopodlažních staveb rodinných domků s možností podnikání. Pozemek prozatím není zasíťovaný.
V kašně v dolnopoustevenském městském parku po
delší době opět stříká voda. O její
zprovoznění se postarala firma
Jaroslav Bednář.

Poustevenské koleje „promluvily“, ale mnohé otázky nadále zůstávají
To, že první osobní vlak z Dolní
Poustevny vyjel na sklonku roku
1904, všeobecně víme. To, že spojení
do Saska následovalo o rok později,
tedy roku 1905, také. Ale proč je
pravá kolejnice vedoucí přes hranice z roku 1915, je záhadou. Proč
byla příhraniční kolej opatřena „vodící ochrannou lištou“, to také
dosud nevíme. Těsně před druhou
světovou válkou byla hlavní část
kolejiště poustevenského nádraží
zrekonstruována. Ale proč se tyto
celkem nákladné práce dělaly? Bylo
to snad pro to, že československá

armáda v rozporu s „Mnichovskou
dohodou“ při ústupu zničila koleje
i tady? Nebo se o několik měsíců
později Německá branná moc připravovala na válku a tedy na zvýšené přepravné výkony?
To všechno se možná později
můžeme ještě dozvědět, na to je
dost času, ale jedna věc byla potřeba udělat ihned! Zachránit, co se dá!
A tak městský úřad ve spolupráci s
turisty a nadšenci nedopustil, aby
poslední metry kolejí od hranic
byly sešrotovány. Jestli bude těmto
kolejím dána možnost „prom-

louvat“ k dalším generacím, třeba
ve formě jakéhosi drážního pomníku, je v současné době předmětem
dalších snah. Historické koleje byly
přemístěny na základnu KČT.
PS: Příští Severní stopa bude ve
znamení třeba: „a nohama stírám
rosu na kolejích“
Aleš Leksa
Dolnopoustevenská radnice děkuje
Alešovi Leksovi za iniciativu a
významnou aktivitu v této věci.
Foto: A. Tobiška
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Svoz nebezpečného je odpadu opět tady! Ze života města obrazem...
EKO servis Varnsdorf, a.s.
opět pořádá ve spolupráci s
městem Dolní Poustevna svoz
nebezpečných složek komunálního opadu.
Tento svoz, letos již druhý, se
uskuteční 17. října 2009.
Domácnosti se již tradičně v
tento den budou moci zcela
bezplatně zbavit například olejů, barev, lepidel, rozpouštědel,
zářivek, mrazáků, lednic, televizorů, obalů od chemikálii,
akumulátorů, baterií, pneumatik, zaolejovaných nebo
barvami znečištěných textilií

atp. Odpad lze předat pouze na
určených stanovištích a to jen
osobně v danou hodinu!
V Horní Poustevně bude
možné odevzdat nebezpečný
odpad v prostoru u čerpací
stanice JRP (odbočka na Karlín)
a svoz se tam uskuteční v době
od 8,00 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 a
druhé v prostrou u letadla
u č.p. 1 (bývalý sklad Centroflor)

v době od 9,00 do 9,15.
V tento den, bude zároveň
otevřen sběrný dvůr, kde je
možno bezplatně odevzdat
kompletní elektrozařízení.
Žádáme všechny občany,
aby si svoz nebezpečného
odpadu nepletli se svozem
velkoobjemového odpadu a
neumísťovali tak na stanoviště
veškerý nepotřebný odpad,
kterého se chtějí zbavit. K
tomuto účelu slouží náš sběrný
dvůr.
(oh)

Kolik produkujeme odpadů?
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíme a dáváme
je do barevných kontejnerů, umožníme tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak
můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.
Pokud budeme jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníme tak jejich další zpracování.
Odpady, které vhodíme do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku.
Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se
nazývá recyklace odpadu.
zdroj: www.jaktridit.cz

Začal nový školní rok! Do školy nastoupilo 1. září celkem 25 prvňáčků. Ve
škole je uvítala jejich třídní učitelka Mgr. Aneta Diessnerová, ředitelka školy
Mgr. Olga Diessnerová a za vedení města MUDr. Hana Steinbachová.
Foto: škola

Z bloku Policie České republiky - Velký Šenov
* Na počátku září byly objasněny 4 případy
vloupání do rekreačních objektů v Dolní
Poustevně, z jejich spáchání byli obviněni 2 muži z
Lobendavy.
* 10. 9. 2009 byla do výkonu trestu odnětí svobody
dodána celostátně hledaná osoba z Horní Poustevny.
* 11. 9. 2009 oznámeno vloupání do klubovny
Klubu českých turistů v Dolní Poustevně.
* Z rušného víkendu 11. - 13. 9. 2009 jsou policisty
OOP Velký Šenov prošetřována oznámení slovního
napadení v Sadové ulici, fyzického napadení ve Fajn
klubu, poškození okna domu v Horní Poustevně a
slovního, fyzického napadení v Horní Poustevně.
* 16. 9. 2009 oznámena krádež autodílů z
vozidla zaparkovaného v ulici Nad Údolím.
* 21. 9. 2009 byl k projednání MěÚ ve Šluknově
oznámen přestupek proti veřejnému pořádku, týkající
se vysypání odpadkových košů v Dolní Poustevně z 18.
8. 2009, z jehož jsou podezřelí 2 mladíci z Dolní
Poustevny.

* 21. 9. 2009 byl do výkonu trestu odnětí
svobody dodán muž žijící v současné době v Dolní
Poustevně. Vzhledem k tomu, že ve stanovené
lhůtě nenastoupil k výkonu trestu, je podezřelý ze
spáchání trestného činu. Tato trestní věc byla
zpracována ve zkráceném přípravném řízení a
předána státnímu zástupci.
* V průběhu září byla dále přijata a jsou dle
trestního řádu prověřována 2 trestní oznámení o
zanedbání povinné výživy dětí z Dolní Poustevny,
trestní oznámení o vyhrožování prostřednictvím ICQ,
rovněž v Dolní Poustevně.
* Po zpracování byly na službu kriminální
policie a vyšetřování v Rumburku předány 2
případy výtržnictví s ublížením na zdraví, ke
kterým došlo v první polovině letošního roku v
Sadové ulici, a to s návrhem na zahájení trestní
stíhání podezřelých osob z Dolní Poustevny.
Za OOP Velký Šenov zpracoval
nprap. Martin Kuchař, vrchní inspektor

Opravy běží! Oprava havarijního stavu přístavby na MěÚ pokračuje dle
harmonogramu prací. Firma KM Nezmar z Dolní Poustevny v průběhu
srpna provedla celkovou demolici původní přístavby a v měsíci září
postavila přízemí nové přístavby. Jsou zhotoveny vnější a vnitřní omítky a
betonuje se podlaha pro druhé podlaží.
Foto Vilém Madunický

Krátce z města... pokračování
Dolnopoustevenská radnice prošla dílčím
auditem hospodaření města. V měsíci srpnu ji
provedl Krajský úřad Ústeckého kraje. Zajímalo
jej hospodaření města, nakládání s prostředky i
řízení městského úřadu. Výsledkem byl posudek
zcela bez závad, což je pro město velmi důležité,
protože výsledky auditů jsou často zohledňovány při žádostech o nejrůznější dotace.
Město zahájilo s firmou Marius Pedersen jednání
o možnostech likvidace bioodpadu. Zatím se jedná
pouze o námět, vše se bude odvíjet od finanční
náročnosti.

Zajímavá návštěva v oblacích! V podvečerních hodinách dne 2. 9. a v
odpoledních hodinách dne 7. 9. 2009, kdo slyšel takový zvláštní zvuk z
oblohy a ohlédl se po něm, tak uviděl na Hamrem letět velice pěknou
vzducholoď. Měla na sobě namalovanou reklamu “Galerie”. Po chvilce,
prakticky po otočce nad vrcholem Hamru opět odletěla. Vzducholodě, nad
zdejším krajem opravdu nelétají často. Je to zajímavost, snad i časem
zjistíme, odkud sem přiletěla.
Foto: Antonín Tobiška

O prázdninách se prováděly některé úpravy
sociálních zařízení na základní škole I stupně.
Jednalo se o výměnu stoupaček, přístavbu
příček, opravu obkladů, dlažeb a omítek, dále
zbudování bezbariérového WC a opravu
chlapeckých a dívčích WC. Veškeré práce
prováděla místní firma KM Nezmar s.r.o.
Den bez aut.

Foto: školka

Dne 13. 10. 2009 proběhne 9. zasedání
Osadního výboru pro Horní Poustevnu,
Marketu, Karlín a Novou Vísku. Místo konání: 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
V pondělí dne 5. 10. 2009 proběhnou opět
odběry a rozbory pitné vody. Objednávky a
bližší informace: Správa majetku MěÚ, p.
Kohout.

Město nechalo opravit cestu “Na kopci”. Materiál byl
financován z městské pokladny a to částkou 40.000,Kč, veškeré práce spojené s úpravou této cesty hradil
pan Radek Smejkal.
V úterý 22. 9. mohly školní děti pokračovat
společně s mladšími dětmi na školkové zahradě
v akci Den bez aut. Učitelky mateřské školy
připravily pro děti hry a soutěže s dopravní
tématikou. Na 25 dětí si vyzkoušelo jízdu
zručnosti, jízdu na rychlost, poznávání
dopravních značek,hledání v jízdním řádu,
poskytnutí první pomoci, telefonní čísla v
případě nehody. Rodiče i děti si užili hezké
odpoledne.

Předškoláci vyrazili za dinosaury! Spolupráce naší a německé školky v
Saupsdorfu pokračuje i v letošním školním roce. V pondělí 21.9. 2009 jsme se
vydali pěšky do Sebnitz, kde jsme si společně s německými dětmi prohlédly
Pravěký park. Po prohlídce jsme se společně vydali na Forreleschnke, kde jsme
poobědvali v restauraci. Na zpáteční cestě jsme si ještě trochu pohráli na
hřišti a pokračovali pěšky zpět do školky.
Foto: školka
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23. října od 17:30
DOBA LEDOVÁ 3:
Úsvit dinosaurů
Délka filmu 96 min.
vstupné 29+1 Kč
mládeži přístupno

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
4. 10. 15:00
O SMOLÍČKOVI
divadelní pohádka pro
nejmenší
vstupné: 20 Kč
6. 10. 18:30
VENI VIDI VICI
česká komedie
vstupné: 64+1Kč
7. 10. 18:30
BRUNO
komedie USA
vstupné: 59+1Kč
13. 10. 18:30
MUŽI V ŘÍJI
česká komedie
vstupné: 69+1Kč
14. 10. 18:30
OPERACE DUNAJ
česko-polské komediální
drama
vstupné: 59+1Kč
15. 10. 10:00
BROUČKOVI JE ZLE
pásmo pohádek pro děti
vstupné: děti 9+1Kč
dospělí 16+1Kč
17. 10. 18:30
JMÉNEM KRÁLE
české hist. drama
vstupné: 64+1Kč
20. 10. 17:30
HANEBNÍ PANCHARTI
akční film USA
(do 15 let nevhodné)
vstupné: 64+1Kč
21. 10. 18:30
NOC OŽIVLÝCH MRTVOL
horor USA
(do 15 let nevhodné)
vstupné: 64+1Kč
Každý divák obdrží
v kině 3D brýle.
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Čekání pokračuje - Tenisté Poustevny nevyhráli svůj turnaj už osm let
Osm let. Tak dlouho
nevyhráli domácí tenisté
tradiční poustevenský turnaj
O pohár Městského úřadu ve
čtyřhrách. Zatímco loni
prohrál pár Dulkaj, Pavlovič
až ve finále, v letošním 26.
ročníku hraném na sklonku
prázdnin 22. srpna skončily
dvě místní dvojice těsně před
jeho branami. Triumf si už
potřetí za sebou odvezli do
Děčína Tomáš Elznic s
To m á š e m Z u č k e m . V
konkurenci devíti dvojic
vyhráli svou základní
skupinu a úspěšně prošli i
nástrahami play off. "Máme
samozřejmě radost. Vyhrát
třikrát za sebou v tak nabité
konkurenci je prostě paráda,"
radoval se Elznic. Vítězové
ve finále přehráli další
přespolní pár Drahoňovský,
Kadlubiec 6:4. "Letos to tu
bylo hodně vyrovnané. I
podle toho vypadají výsledky. Vždyť ve čtvrtfinále jsme
měli namále," připomněl
Zuček těsnou čtvrtfinálovou

výhru v tie-breaku nad
dvojicí Wildner, Dulkaj.Třetí
místo obsadili Luděk Třešňák s Tomášem Kümpfelem,
kteří v boji o bronz zdolali
Roberta Dohelského s Václavem Žákem 6:4.Turnaj v
Dolní Poustevně zvyšuje
každoročně svou prestiž.

Důkazem je i počet přihlášených párů mimo místní
oddíl. Letos jich do Šluknovského výběžku dorazilo pět.
A kdy vítěznou trofej znovu
pozvedne domácí dvojice?
"Těžko říct. Snažíme se, ale
konkurence je prostě momentálně lepší," usmál se

ředitel turnaje Marek Bureš,
který v minulosti turnaj
dvakrát vyhrál.
Fotogalerie z turnaje a
všechny výsledky najdete na
internetových stránkách:
tenisdp.rajce.idnes.cz.
(mb)

FARNÍ POZVÁNKA
Milí farníci,vážení rodiče!
Tak jako loňského roku, tak i letos, na začátku školního roku, se obracím na Vás, milí rodiče a na Vaše
děti (dítě). Chtěl bych je pozvat na náboženství, které se zatím bude konat na faře každý pátek od 14:00
hod. Přihlašující formulář již děti obdržely ve škole, ale můžete si jej také vyzvednout osobně na faře,
nebo jej najdete také na webových stránkách farnosti: www.farnostpoustevna.estranky.cz Dotazy
můžete psát na mailovou adresu: farnostpoustevna@volny.cz nebo volat na 412 331 543.
P. Jacek Kotisz - farář

Na festivalový Čtverec letos
zavítalo zhruba čtyři sta lidí

27. 10. 18:30
G. I. JOE
akční film USA
v českém znění
vstupné: 64+1Kč

ŘÍJEN VE MĚSTĚ
2. 10.
Taneční odpoledne pro děti od 16,00
hodin - Kinoclub Sebnitz - D.P.
9. 10.
Promítání pohádek od 16,00 hodin
Kinoclub Sebnitz - D.P.
10. 10.
"Pochod za červeným jablíčkem"
KŠK + Klub zahrádkářů
16. 10.
Jazyková herna pro děti - němčina,
od 16,00 hodin
Kinoclub Sebnitz - D.P.
18. 10.
Výlet do Saského Švýcarska
Kinoclub Sebnitz - D.P.
23. 10.
Výlet pro děti do Německa od 16,00
hodin - Kinoclub Sebnitz - D.P.
30. 10.
Tvořivé odpoledne pro děti od 16,00
hodin
Kinoclub Sebnitz - D.P.

Foto: Marek Douša
1.8. proběhl rockový
festival Na Čtverci konaný
po několika letech v
původním duchu a původními pořadateli. Zhruba
čtyřem stům návštěvníkům zahráli Miloš Dodo
Doležal, Krleš, Judas Priest
Revival, Scelet a další.
Poděkování za návrat
"starého Čtverce patří po-

řadatelům, poustevenským hasičům, sponzorům, myslivcům i Městskému úřadu v Dolní Poustevně. Nezbývá než doufat, že
se uskuteční i příští ročník,
a těšit se na "Zimní Čtverec", který se bude konat
26. prosince v Národním
domě.
(vm)
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