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Skleněná popelnice - 4. místo
Ve úterý 15. 6. 2010 od 10.00
hodin byly na Krajském úřadě
Ústeckého kraje v Konferenčním
sále slavnostně vyhlášeny
výsledky pátého ročníku soutěže „ Skleněná popelnice“ za rok
2009. Dolní Poustevna si letos
“vytřídila” krásné čtvrté místo!
Finalisté v kategorii města a v
kategorii obce byli vybráni v souladu s pravidly dle počtu sbíraných komodit a výtěžnosti.
Vyhlašovatelem soutěže je
Ústecký kraj, záštitu převzal
Mgr. Arno Fišera, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje.
Do soutěže obcí jsou automaticky zařazeny všechny obce
v kraji. Zdrojem informací pro
hodnocení úrovně sběru budou
použity údaje společnosti EKOKOM, a.s. (čtvrtletní výkazy,
roční dotazník), případně další
údaje poskytnuté obcemi.
Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v
obcích a městech, soutěží obce
ve dvou kategoriích podle svého
statutu. První kategorií jsou
obce, které jsou rozděleny do
dvou podkategorií. Obce do 500
obyvatel a obce od 501 obyvatel,
opět z důvodu rozdílného fungování sběrných systémů a
kvůli eliminaci statistických
chyb ohledně hmotnosti vytříděného odpadu.

Druhou kategorií jsou města,
do které jsou zahrnuty i městyse
a statutární města, která jsou rozdělena do dvou podkategorií.
Města do 3500 obyvatel a od
3501 obyvatel. Zvláštní kategorií
je kategorie „Skokan roku“, ve
které se soutěží bez ohledu na
statut obce.
Hlavní cenou pro 1.místo - v
obou kategoriích byla poukázka
v hodnotě 50.000 Kč na herní prvky, které budou za odměnu sloužit obyvatelům daného města i
obce. Diváckou cenou v soutěži
MÁME PÁRU!...třídit odpad je
poukázka v hodnotě 40.000 Kč
na herní prvky.
V kategorii obce 2009 získala
1. místo Doubice. V kategorii
města 2009 pak Česká Kamenice. Skokanem roku se tala obec
Lužice (okr. Most) a diváckou
soutěž Máme páru!...třídit
odpad vyhrál Úštěk.
“Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem lidem v Poustevně, kterým není ekologie lhostejná a nelitují času při třídění
odpadu. Moc si přeji, aby v tom
vytrvali. Motivace je veliká,
třeba se nám podaří v příštím
roce dosáhnout na ještě lepší
příčku, a tak do obce přinést
opět něco nového,” poděkoval
starosta Dolní Poustevny Miroslav Jemelka.

Přejeme vám krásné prázdniny a super dovolené!

Blahopřejeme k životnímu jubileu!

Dne 27. května 2010 oslavila významné životní jubileum - 90 let - paní
Angela Schneiderová, která je současně nejstarší občankou našeho města. S blahopřáním, dárky a přáním pevného zdraví přišel jubilantce
popřát starosta města Ing. Miroslav Jemelka s členkami sociální komise.
Foto: Hana Lencová

Krátce z města
Zastupitelstvo schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný
účet za rok 2009, včetně zprávy o přezkoumání výsledku hospodaření. Projednání závěrečného účtu se uzavírá se souhlasem
celoročního hospodaření bez výhrad.
Radnice přispěla 2000 korun Českému svazu včelařů Mikulášovice na
likvidaci Varoázy. Další peníze, 36 tisíc korun, pak putovalo z městské
kasy ke Sboru dobrovolných hasičů. Ten je využije na zakoupení
základních ochranných prostředků. Zastupitelé rozhodli také o
příspěvku ve výši 10000 korun na provoz železničního spojení na trati
Mikulášovice Dolní Panský Krásná Lípa Rumburk. Nyní na ní jezdí
vlak pouze o víkendech, ale našel se subjekt, který by chtěl zkusit jezdit
na této turisticky významné regionální trati i ve všedních dnech během
prázdnin.
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Kostelík hostil zasedání agrární komory

V červnu 2010 oslaví
své životní jubileum
Lišková Marie 50 let
Horová Krista 60 let
Dvořáková Vlasta 65 let
Remiš Karol 65 let
Hauserová Růžena 65 let
Hokeová Drahomíra 76 let
Rejzková Ilona 89 let
Všem jubilantům přejeme
zdraví, pohodu a životní
optimismus do dalších let.

Narodil se:
Matěj Kalčík
Navždy nás opustili:

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
Chtěla bych touto cestou jménem truchlících pozůstalých
poděkovat všem, za upřímné
projevy soustrasti a účast na
posledním rozloučení s naším
drahým zesnulým Štefanem
Záležákem.
Děkuji rovněž pohřební službě
Kamelie Varnsdorf za profesionální a citlivý přístup, hudbě
a zúčastněným členům Vilémovského chrámového sboru.
Christa Záležáková s rodinou

INZERCE
Pronajmu byt v rodinném domě
v Dolní Poustevně. V domě je
ústřední topení na tuhá paliva,
nutnost vytápění celého objektu,
údržba zahrady. Pouze spolehlivému a serióznímu zájemci. Informace na telefonu: 721749224.
Nově otevřená prodejna pečiva
Oznamujeme otevření nové prodejny pečiva v objektu Kateřina
Klingerová, Lobendavská č. p.
67 Dolní Poustevna. Otevírací
doba od 6,30 do 16,00 hodin.
Sortiment: chleba, pečivo slané i
sladké zákusky, koláče, dorty,
bagety, sendviče.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Státní sociální podpora Šluknov
oznamuje změnu telefonních
čísel:
Urbanová Eva - 950 111 570
Kadlecová Jana - 950 111 571
Růžičková Erika - 950 111 572

Dne 4.6.2010 se uskutečnilo v Centru setkávání Mezinárodní česko-německé zasedání agrární komory Děčína a
Ústí n/L. Konalo se po 12 letech a náš kostelík si vybrali jako důstojné místo pro podepsání důležité smlouvy o
spolupráci nevládních zemědělských organizací z oblasti Pirny, Lobau-Littau, Děčína -Ústi n/L. Proběhlo zde
zhodnocení desetileté spolupráce zájmových organizací zemědělců Saska a České republiky. Program doplnila i malá
kulturní vložka - pro dobrou náladu a zpestření zasedání zahrály a zazpívaly členky souboru Jaspis pod vedením p.
Fišerové. Píseň "Ach synku, synku", která je zemědělskou hymnou, si pak zazpívali všichni v sále. Na úvod i na
zakončení zasedání zatroubili trubači famfáry.

Výsledky voleb za D. Poustevnu celkem
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Číslo

Název strany

4
5
6
9
13
14
15
17

Věci veřejné
Konzervativní strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Strana Práv Občanů ZEMENOVCI
STOP
TOP 09
Křesťenská a demokratická unie –
Československá strana lidová
Volte Pravý blok-www.cibulka.net
Strana zelených
Suverenita-blok Jany Bobošíkové, strana
zdravého rozumu
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana

18
20
21
23
24
25
26

Pořadí
3
13
1
4
6
13
5
9

Platné
hlasy
93
1
110
85
37
1
60
11

v%

12
8
7

2
20
29

0,35
3,52
5,10

11
10
11
2

7
9
7
96

1,23
1,58
1,23
16,90

16,37
0,17
19,36
14,96
6,51
0,17
10,56
1,93

Okrsek 1 Dolní Poustevna
Voliči v seznamu vydané obálky vol. účast v %

odevz. obálky

platné hlasy

% platných hlasů

998

466

466

100%

Voliči v seznamu vydané obálky vol. účast v %

odevz. obálky

platné hlasy

% platných hlasů

274

102

102

100%

466

46,69

102

37,23

Obec Dolní Poustevna celkem
Voliči v seznamu vydané obálky vol. účast v %

odevz. obálky

platné hlasy

% platných hlasů

1272

568

568

100%

568

44,65

Proběhl tradiční svoz
nebezpečných odpadů
V sobotu 22. května 2010
proběhl opět svoz nebezpečných odpadů. Na tradičních
stanovištích, tj. Horní Poustevna střed, Dolní Poustevna
u bývalé sběrny a Dolní
Poustevna U Letadla bylo
odebráno 0,11 t motorových,
převodových a mazacích olejů, 0,165 t jiných emulzí, 0,7 t
obalů obsahujících zbytky
nebezpečných látek, 0,35 t absorčních činidel a filtračních
materiálů a 0,1 t barev obsahujících nebezpečné látky a v neposlední řadě 133 ks pneumatik.
Z. Bednářová

Krátce z města

Okrsek 2 Horní Poustevna

Volit mohlo celkem 22 prvovoličů, t.j. občanů, kteří nejpozději v
den konání voleb dosáhli 18ti let. O přenosnou volební schránku
požádalo 7 našich spoluobčanů. Na voličský průkaz zde volili
celkem 4 voliči.
Hana Lencová
Vlevo: prvovolička Lenka Bauerová
Vpravo: nejstarší volič Milouš Pojer

Záležák Štefan 73 let
Lukešová Anna 64 let

Komise výstavby dostala za
úkol vytipovat pozemky, na
kterých by bylo možné
zbudovat oficiální skládku
na likvidaci bioodpadu.
Dolní Poustevna se hned
dvakrát za poslední měsíc
prezentovala v děčínské
zoologické zahradě. Poprvé
na Dni dětí, kde odehrál
Loutkový divadelní soubor
Pomněnka moc pěkné
představení pro děti, podruhé pak do zoo zavítaly děti z
integrovaného centra. Dostaly pozvání na tzv. Noc snů,
která je jednou do roka věnovaná handicapovaným a
chronicky nemocným dětem.
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Krátce z města obrazem...

MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2010, kterou se stanoví místa provozování výherních
hracích přístrojů
na území města Dolní Poustevna
Zastupitelstvo města Dolní Poustevna se na svém zasedání dne
28. dubna 2010 usnesením č. 7/2010 usneslo vydat na základě
§ 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

V pátek 4. června 2010 prováděla děčínská firma DOKOM FINAL letmou
bodovou výspravu na místních komunikacích. Opravovalo se v ulicích
Akátová, Medová, Sadová, Kaštanova, Lesní, Hřbitovní, Za Drahou,
Střední, Vyhlídková a U Kostelíka. Nových povrchů se komunikace dočkají
až po rekonstrukci kanalizace.
Foto : Vilém Madunický

Čl. 1
Určení míst
Výherní hrací přístroje lze provozovat pouze v kasinech,
hernách, pohostinských zařízeních, (např. restaurace, bary,
kavárny) a v dalších provozovnách splňujících podmínky podle
zákona o loteriích, které se nacházejí na místech uvedených v
příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
Čl. 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím
vyhlášení.
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2010:
Adresa heren:
Ulice
č.p.
Město
1. Kaštanová
292
Dolní Poustevna
2. Vilémovská
286
Dolní Poustevna
3. Sadová
250
Dolní Poustevna
4. Sadová
171
Dolní Poustevna
5. Sadová
165
Dolní Poustevna
6. K. Světlé
186
Dolní Poustevna
7. Nádražní
232
Dolní Poustevna
8. Vilémovská
294
Dolní Poustevna
9. Akátová
359
Dolní Poustevna
10. Horní Poustevna
112
Dolní Poustevna
11. Horní Poustevna
130
Dolní Poustevna

Stavební práce na revitalizaci Karlínského rybníka pokračují na hrázi
výstavbou výpustního zařízení.
Foto: Vilém Madunický

V současné době se o udržování městských pozemků stará 9 pracovníků.
Tři zaměstnanci MěÚ, 4 pracovníci pro veřejně prospěšné práce a dva na
hmotné nouzi.
Foto Vilém Madunický

Připomínáme, že pokladna městského úřadu je nyní
nově vybavena platebním terminálem a lze tedy veškeré
pohledávky vůči městu zaplatit platební kartou.

Starosta roku. Není to právě ten náš?
Jste pyšní na svého starostu?
Dokázal pro vaši obec udělat víc
než kdokoliv jiný? Pokud
takovou charakteristiku splňuje
váš starosta či starostka, přihlaste je. Po loňské úspěšné premiéře se do tuzemských regionů
opět vrací soutěž Poštovní
spořitelna Starosta roku. Od 1.
června do 6. září mohou sami
obyvatelé malých obcí nominovat svého starostu či starostku.
Na konci roku 2010 pak
odborná komise vybere vítěze,
který pro svou obec nově získá
čtvrt milionu korun. Soutěž
vyhlašuje Poštovní spořitelna a
Nadace VIA. Mediálním partnerem soutěže je regionální Deník.
Soutěž je určena pro starosty

obcí do dvou tisíc obyvatel,nominaci musí podepsat alespoň
dvacet lidí, kteří zde trvale nebo
přechodně žijí.
Kromě základních údajů je
potřeba popsat, jak se po dobu
starostování přihlášeného změnil život v obci a čím konkrétně k
tomu nominovaný přispěl. S
nápadem přihlásit do soutěže
poustevenského starostu Miroslava Jemelku přišla Hanka Kalubová z Babyclubu Krteček.
Pokud i vy máte pocit, že by si
náš starosta nominaci zasloužil,
neváhejte ji kontaktovat. Přiihlášku je nutné doručit do
Nadace VIA nejpozději do 6.září
2010.

Kinoclub Sebnitz - Dolní Poustevna Vás srdečně zve:
18. července 10 od 17:00 hod
Muzikant a učitel hudby Ingo Halama ze Sebnitz a kytarista
Stanislav Barek se zajímavým hostem nabídnou v nově
rekonstruovaném vlakovém nádraží v Sebnitz velmi zajímavý
koncert. Zvuky ladící uchu a extravagantní prostředí ladící oku.
Přijďte se přesvědčit, těšíme se na Vás!!
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Máme rádi zvířata

Děti si užily dětský
den na Čtverci

Tak to bylo motto naší
zahradní slavnosti. V pátek 11. 6.
se sešly děti v maskách různých
zvířátek v doprovodu rodičů,
prarodičů a sourozenců na
zahradě mateřské školy, aby se
rozloučily s budoucími školáky
a užily si odpoledne plné her a
zábavy. Slavnostního představení se zúčastnil i starosta města
Ing. Jemelka a ředitelka školy
Mgr.Diessnerová, kteří pomohli
při šerpování a předávání drobných dárků. Na budoucí školáky ještě čekalo poslední noční
spaní ve školce. Hodně štěstí ve
škole!
Učitelky MŠ

Za krásného slunečného
počasí poustevenské děti oslavily v neděli 6. 6. svůj svátek na
výletišti Čtverec. Pro děti připravili soutěže a hry členové
místních organizací KŠK, TJ,
HC Kanci, MS Vlčí prameny,
SDH. Pohádku O zakletém princi zahrál LS Pomněnka. Poděkování patří také sponzorům, kteří
věnovali drobnosti na odměny
dětí pí. Holcová, Unibazar R.
Kubát, vietnamští podnikatelé,
MěÚ Dolní Poustevna.
KŠK

Kostelíček ožil unikátní výstavou soch
V sobotu 5. 6. 2010 byla v
Centru setkávání zahájena
výstava soch z depozitáře našeho váženého občana Pavla Mizery. Výstavu zahájil pan starosta
Jemelka uvítáním všech hostů a
předal slovo bývalému absolventu panu M. Koláři, Dc., který
povyprávěl o životě a tvorbě
pana Mizery. Zmínil se i o tom,
že pan Mizera je spoluzakladatelem Umělecké školy v Ústí
n/L. Slovo samozřejmě dostal i

sám umělec, který mimo jiné
všem poděkoval za účast na
výstavě. Návštěvníci výstavy si
pak mohli beze spěchu prohlédnoutsochy vystavené ve velkém
sále a na balkoně pak fotografie
prací z různých koutů Čech, Slovenska i zahraničí, kde svá díla
tvořil a vystavoval. Výstavu si
během týdne přišlo prohlédnout
přes 150 občanů a nechyběli ani
žáci II. stupně základní školy.
L. Englerová

BABYCLUB KRTEČEK
Máte doma nevyužitý gymnastický míč?
Můžete nám ho pro dobrou věc zapůjčit nebo věnovat
do Krtečka! Připravujeme pro veřejnost od září
cvičení pro děti i pro dospělé, kde chceme využít
gymnastické míče různé velikosti. Odvoz zajistíme.
Kontaktovat nás můžete osobně nebo tel.: 608 646 383
a na email: krtecek.poustevna@gmail.com.
Děkujeme.

Co pro vás připravuje Krteček?
Od září chystáme pravidelný týdenní program. Budeme mít nově
otevřeno od pondělí do čtvrtka. Na základě ohlasu rodičů
připravujeme pro Vás pohybové, výtvarné a vzdělávací programy,
které budou rozděleny dle věku dětí. Dále v měsíčních cyklech
chceme opět navázat na velmi oblíbené - Povídání s dětskou sestrou o
očkování, o dětských nemocech, o první pomoci a o všem co vás trápí
a nechcete nebo nemáte čas se na to zeptat v ordinaci dětského lékaře.
Jako další novinku odstartujeme od září - Povídání nejen pro těhotné,
které bude zaměřeno na nové trendy rodičovství (aromaterapie pro
domácnost, masáže dětí, něžná náruč rodičů, komunikace s dětmi,
šátkování a nošení dětí, kojení a výživa dětí aj.) spolu s cvičením na
velkých míčích. Bližší informace o připravovaném programu a
dalších akcích se dozvíte přímo v našem centru nebo na našich
stránkách http://babyclubkrtecek.webnode.cz.

Kostelíček rozezpívaly děti ze sborů. Dne 22. 5. 2010 se konal v
Centru setkávání koncert sborů Šenováček a Tyršovské zvonky.
Poslechli jsme si klasické, lidové i moderní písně. Děti zpívaly krásně se
vší vážností a umem. Byla radost je poslouchat. Děkujeme všem
divákům, kteří si tento koncert nenechali ujít, i přes přízeň počasí. A
velmi děkuji všem dětem a vedení sboru za tak krásně strávené
odpoledne.
L. Englerová

Hledáme pomocníky!
Baví vás práce s dětmi nebo se chcete seberealizovat a nevíte jak a
kde? V Krtečku vás rádi uvítáme, i když zatím třeba nemáte své děti
nebo už vám ty vaše odrostly. Hledáme další pomocníky pro
výtvarné aktivity pro děti i dospělé, pro výuku angličtiny pro děti,
pro hry v přírodě nebo třeba pro první krůčky k hudbě pro nejmenší.
Hlásit se můžete hned a to osobně nebo na tel.: 608 646 383 a nebo na
email: krtecek.poustevna@gmail.com.
Přijďte mezi nás! Těšíme se na vás.
V měsíci květnu se půjčilo 547 knih a přišlo 110 čtenářů.
Vylosování a vyhlášení vítězů soutěže
"Moudrost hledej v knihách"
se uskuteční na Školní akademii 28. 6. v Národním domě.
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Kinoclub Sebnitz Dolní Poustevna Vás informuje:

„12 měsíců společně“ - právě jsme
zakončili jeden z EU projektů - Cíl III
Ve zkratce o projektu:
- celkem 34 pravidelných pátečních a víkendových akcí, jež
byly společně připraveny a
zrealizovány sdružením Kinoclub a mateřským centrem Ulita
z Mikulášovic
- těchto akcí se účastnilo
přibližně 710 dětí a dospělých
- mezi vzdělávací obsahy patřily
mj. následující aktivity: jazyk,
zvyky a tradice sousedů (tradice
např.- adventní období, vánoce,
velikonoce, čarodějnice..), seznamování s flórou a faunou (2
návštěvy kozí farmy, 1 návštěva
zoologické zahrady v Bischofswerdě, jeden tzv. dobrodružný
víkend v Hohnsteinu), zabývání
se kulturou sousedního státu
(zpěv, hudba, tanec, film) a kreativní činnosti (malování, tvoření) a také sportovní činnosti
(zimní sport, sportovní aktivity
a hry v hale v Sebnitz).
Bylo to vynikající, zapojilo se i
mnoho učitelů ze školek i ZŠ ze
Sebnitz, učitelé z umělecké

školy v Neustadtu a mnoho šikovných maminek z Dolní Poustevny! Všechny odměnila velká
spokojenost malých i velkých
náv š těvníků, kteří se stále
vraceli!
A přáním všech je, aby projekt
pokračoval a my jsme se mohli
setkávat i nadále... Neobávejte
se, budeme pokračovat, neboť
jsme přesvědčeni, že takovéto
aktivity v našem pohraničním
regionu velmi potřebujeme. Propojuje se zde česká a německá
kultura, ale na obou stranách
hranice existuje mnoho předsudků a narážíme na mnoho bariér. Rádi bychom začali opět po
letních prázdninách ...
Připravujeme dvě velké tabule
se spoustou fotografií, které
budou umístěny mj. na dvou
místech v Dolní Poustevně. Až
půjdete okolo, podívejte se, jaké
krásné okamžiky jsme prožili!
Martina Böhme

NOVÉ ČTENÍ V KNIHOVNĚ

Město - vzrušující cesta časem - Nikolas Harris
Příběh v této knize je jako výlet, ale ne výlet autem, letadlem nebo
lodí, ale strojem času. Každým obracením stránky se čas posune
zpět o několik hodin, let nebo staletí. Od starých časů se mnohé
změnilo k nepoznání, a ty můžeš zažít vše, co se tam odehrálo: od
stavby prvního osídlení, přes stavbu římského města,
středověkého města s katedrálou, spatříš den, kdy město zničil
velký požár, uvidíš přestavbu, nálety během 2. světové války a
dnešní moderní stavby - o tom všem vypráví příběh tohoto
města.
Malováno krví - Pip Vaughan - Hughes
Petrok obchodem s relikviemi neskutečně zbohatl, ale místo toho,
aby si užíval nově nabytého bohatství, vrhá se se svými druhy z
lodi Kormorán do víru křížové výpravy proti katarům, které se
francouzský král Ludvík IX. rozhodl ohněm a mečem vyhladit.
Do boje si berou i svou nejcennější relikvii - plátno s posmrtným
otiskem těla ukřižovaného Ježíše. Petrkův přítel a rádce, kapitán
De Montalhar, se spolu se zbývajícími obránci stahují do pevnosti
Montségur, kde se chtějí do posledního muže bránit útokům
armády křižáků. Mezitím po celé jižní Francii hoří hranice s
katary a ta největší se chystá na úpatí Montséguru. Podaří se
Petrokovi zachránit přítele před jistou smrtí?
Dáma jeho srdce - Stephanie Laurens
Sedm členů klubu Bastion věrně sloužilo koruně. Prožitá
nebezpečí je spojila, a tak se také společně vydávají na misi
nejnebezpečnější - najít si životní družky. Když se Charles St.
Austell vrací domů a zahajuje hledání vhodné ženy, zjišťuje, že
mladé dámy toužící po jeho pozornosti mu jdou značně na nervy.
Výjimkou je jediná - lady Penelopa Selborneová, s níž prožil kdysi
dávno jedno odpoledne prodchnuté mladickým zanícením, na
které nemůže zapomenout. Penelopa jej však zatvrzele odmítá.
Nechce udělat stejnou chybu a vdávat se bez lásky. Když se však
ocitají ve společném nebezpečí, zjišťuje, že má v Charlesovi
jediného ochránce. Uvědomuje si, že je vlastně její první
skutečnou láskou.

Jednou z nabízených aktivit pro děti byla hudební odpoledne pod vedením
učitelů z německé umělecké školy.
Foto: Martina Böhme

Motto:
Německé a české rodiny s předškolními a mladšími
školními dětmi se od sebe učí a společně si hrají.

Nejbližší akce v Dolní Poustevně
26. 6.
27. 6.
27. 6.

28. 6.
3. 7.
5. 7.
9. 7. - 11. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.

24. 7.
31. 7.

Fotbalový turnaj Starých gard
Fotbalový turnaj mladších žáků
Open air na Čtverci od 15 h. skupiny
Malevil-Band z Varnsdorfu,
Hohwaldmusikanten.
Školní akademie v Národním domě od 15 h.
Tenisový turnaj "Hec turnaj"
Fotbalový turnaj
"O pohár Šluknovského výběžku "
7. ročník "Sraz Matýskářů v ČR " na Čtverci
Film v ND Dešťová víla od 17:30 hod.
"Memoriál Pavla Kamberského
ve vodním fotbale "
Bahnhof Sebnitz od 17 h.
Kytarový koncert Ingo Halamy ze Sebnitz a
Stanislava Barka z Čech
7.ročník O pohár v tenise žen
Turnaj v nohejbale HC kanci

Závěrečná akademie žáků hry na klavír v Základní škole
V odpoledních hodinách dne 15.června 2010 proběhla závěrečná
akademie 2009-2010 žáků hry na klavír a flétnu. Celkem 7 žákyň a
žáků ZŠ Dolní Poustevna a jedna studentka jiné školy odpoledne
předvedli, co se za uplynulý školní rok naučili ve hře na klavír a
flétnu pod vedením učitelek hudby ze ZUŠ Rumburk-pobočky Dolní
Poustevna paní G. Šormové a H. Ansorgové. Děti zahrály vždy tři
skladby, bylo na mnohých i vidět lehkou nervozitu, i když
posluchači byli povětšinou jejich rodiče a známí. Všechny děti to
uměly na výbornou a je třeba pochválit nejen je, ale i rodiče, že dětem
toto hudební vzdělání umožňují. Na závěr této akademie zahrála
skladbu 2. etudu od E. Hradeckého host této akademie studentka
Gymnazia v Rumburku Naďa Vránová, která je žákyní paní učitelky
H. Ansorgové již šestý rok. Co dodat na závěr? Jen snad popřát
žákům příjemné prázdniny (a nejen těmto) a učitelkám a učitelům,
příjemný odpočinek, aby nabrali hodně sil na pokračování v učení v
dalším školním roce.
Antonín Tobiška
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16. července od 17:30 h

Dešťová víla
KINO DUKLA
ŠLUKNOV
13. 7. 2010 v 16:00 hod.
Jak vycvičit draka
české znění
děti 29+1,
dospělí 49+1,- Kč
14. 7. 2010 v 18:30 hod.
Sex ve městě 2
české titulky
69+1,- Kč
20. 7. 2010 v 17:30 hod.
Avatar
české znění
děti 59+1,
dospělí 69+1,- Kč
24. 7. 2010 v 16:00 hod.
Alvin a Chipmunkové 2
české znění
děti 49+1,
dospělí 59+1,- Kč
27. 7. 2010 v 16:00 hod.
Chlupatá odplata
české znění
děti 49+1,
dospělí 59+1,- Kč
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Micková s Třešňákem v mixech "až" druzí
Jen se stříbrem se museli spokojit Zdeňka Micková s Luďkem
Třešňákem v každoročním turnaji smíšených tenisových párů.
Favorizovaná poustevenská
dvojice na domácích dvorcích
nestačila pouze na manžele Hájkovy z Varnsdorfu.
Turnaj sedmi dvojic hraný v
sobotu 22. května vyvrcholil
právě tímto vzájemným soubojem, který Micková s Třešňákem

ztratili po dramatickém průběhu až v rozhodující zkrácené hře
8:9.
Také bronz putoval do Varnsdorfu zásluhou manželů Klusoňových. Čtvrtou pozici obsadili Monika Kümpfelová s
Pavlem Dulkajem, dvě místa za
nimi skončil další poustevenský
pár Jiřina Müllerová s Vladimírem Tesaříkem.
Marek Bureš

Svoz pytlů
na tříděný odpad:
sudé pondělí = 12.7. a 26.7.
Sběrný dvůr:
sudá sobota = 3.7., 17.7.
a 31.7.

REDAKČNÍ RADA
Pondělí 19. července 2010 v
15.00 hodin kanceláři starosty.
Redakční uzávěrka dalšího
vydání je:

pátek 23. července.

Nový regionální portál MujVybezek.cz
MAS Šluknovsko zprovoznila dne 15. 6. 2010 nový regionální portál www.MujVybezek.cz, jehož cílem je
poskytovat služby a informační servis všem skupinám jeho návštěvníků. Co na něm naleznete?
Novinky a aktuality z regionu (články, reportáže, akce, pozvánky, upoutávky) / Přímé odkazy na
všechny města a obce Šluknovského výběžku / Přehledný rejstřík státních institucí, neziskovek, spolků,
škol, lékařů apod. /Rejstřík firem a podnikatelů / Možnost bezplatné prezentace podnikatelských aktivit
/ Bezplatné zadání poptávky po výrobcích či službách a jejich rozeslání regionálním dodavatelům /
Aktuální pracovní nabídky / Možnost bezplatné soukromé inzerce on-line / Kam za kulturou, zábavou,
sportem či na výlet / Prostor pro vaše náměty, postřehy, rady a zkušenosti / Užitečné odkazy, které vám
us-nadní hledání toho, co potřebujete (práce, pod-nikání, životní situace apod.)
www.MujVybezek.cz
Info@mujvybezek.cz

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za návštěvu a dárek k narozeninám.
Hedvika Černá
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, tel. 731 101 814, e-mail:
1ajka@centrum.cz. Tisk: Reprotisk
s.r.o.,
www.reprotisk.cz. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Nepodepsané materiály připravila do
vydání Alena Houšková. Toto číslo vyšlo 30.
června 2010.

Zahradnické středisko
UNILES, a.s. Jiříkovská 832/16, Rumburk

* návrhy a realizace zahrad
* údržba soukromé i veřejné zeleně
* poradenství v oblastní zahradnictvíá

tel.: 412 332182, 602 970 991

www.uniles.cz

