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PODĚKOVÁNÍ
Když mi primář v Martiňáku řekl, že mohu jít na týden
domů, byl jsem rád, že zase
uvidím své kamarády. V pátek mi bylo řečeno, že pro mě
přijedou a zajdeme do Fajnu
na pivo. Ve Fajnu už seděla
spousta mých přátel a podivil jsem se, co se to děje. Pak
si vzal slovo Honza Engler
a vysvětlil mi, že se zrodil nápad uspořádat sbírku na, jak
tomu říkají, „motorové hole“,
tzn. elektrickou tříkolku pro
hůře pohybující se osoby.
A pak mi toho červeného
sršně předali. Dlouho jsem se
z toho nemohl vzpamatovat,
slzy tekly do piva a bylo to
moc krásné. Chtěl bych tímto
moc poděkovat klukům z North Staru, osazenstvu Fajn klubu a hlavně
všem lidičkám, kteří se této sbírky zúčastnili a přispěli, a také všem co
mi drží pěsti. Slibuji, že až budu zase běhat jako čamrda a hole nebudu
potřebovat, dám je k dispozici dalšímu potřebnému. Děkuji.
Zdeněk „Bába“ Janoušek.
Seznam dárců a fotogalerie z předání je na stránkách fcb FajnkKlub
a také na https://rosid.rajce.idnes.cz/ - Předání tříkolky BÁBA.
RP

DOPORUČENÍ

Doporučení krizového štábu Dolní Poustevna
Vážení spoluobčané, v návaznosti na zhoršující se situaci COVID-19,
přicházíme s doporučením nošení roušek do všech vnitřních prostor na
území města. Od pondělí 27. 7. 2020 nebude na městský úřad umožněn vstup bez ochranné pomůcky, která zakrývá nos a ústa. Pro ostatní
vnitřní prostory ve městě berte prosím tuto informaci jako doporučení.
Chraňte sebe i své okolí.

žízně a hladu staralo osazenstvo Fajn klubu a pauzy vyplňoval svou produkcí DJ Čápik. Počasí se vydařilo, nálada byla skvělá a všichni se těší
za rok na VII. ročník.
R. K.

Centrum setkávání v Dolní Poustevně
od 10. 08. 2020 do 19. 08. 2020

VÝSTAVA

UMĚLECKÉHO SESKUPENÍ
Z DOLNÍ POUSTEVNY
vystavují:
Milena Záležáková (malířka)
Denisa Hrotíková (fotografka)
Irena Pavelková (skladatelka básní)
Iveta Malá (malířka)
Luboš Zach (malíř, dřevořezbář)
Jan Král (malíř, keramik)
Kurátorka výstavy -Jana Rezekvítek Herynková

STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI
5. 7. 2020 uspořádal Softballový oddíl North Star ve spolupráci s městem Dolní Poustevna VI. ročník Středověkých slavností. Program začal
tradičně položením věnce u památníku Mistra Jana Husa. Po krátkém
proslovu se skromný historický průvod vydal do areálu Fajn klubu,
kde na všechny čekalo občerstvení a bohatý kulturní program. Jako
již tradičně si recesisticko-Sadisticko-ochotnická společnost připravila
humornou historickou scénku, tentokrát na téma příchodu praotce
Čecha do Dolní Poustevny. Podvečer nám zpříjemnila svou muzikou
skupina Krleš. V průběhu večera došlo i na soutěž. Skupina borců a borkyň se snažila co nejdříve spořádat suchý rohlík a pak vypít půllitr piva.
Co se na první pohled zdá velmi jednoduché, není ve skutečnosti žádná
prča. Nakonec se ale vítěz našel a ostatní byli rádi, že ten zpropadenej
rohlík nemusí dojídat (pivo ale vypili všichni).
Večer nám ještě připomněla klasické rockové hity skupina Surovej
Štefan s frontmanem Karlem Vychytilem. Celý den se nám o zahnání

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY SE
USKUTEČNÍ V CENTRU SETKÁVÁNÍ
DNE 10. 8. 2020 V 17:00 HODIN
Doplňková videoprojekce "Valčík pro Poustevnu"
Josef Kašpárek (hudba)
Denisa Hrotíková (fotografie)
Tereza Malá (video, střih)
OTEVÍRACÍ DOBA CENTRA SETKÁVÁNÍ V RÁMCI VÝSTAVY:
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK, NEDĚLE 14-17 HODIN
SOBOTA 11-16 HODIN

VÝSTAVA JE PUTOVNÍ A PRODEJNÍ.
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Je kdesi malíř úžasný
co vždycky sílu dá mi.
Kreslí tak krásné obrazy,
že nepojmou je rámy.
On kouzelnou má paletu,
štětce mu vlhčí rosa.
Do nachu oděl oblohu,
do černě fráček kosa.
Zelenou hojně stromům dal,
stříbrnou kapkám deště.
Na květech vůbec nešetřil
ty krásnější jsou ještě……
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ POUSTEVNA

VETERINÁRNÍ
ORDINACE

Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
tel./fax: 412 397 136
tel. 412 397 221
info@dolnipoustevna.cz
www.dolnipoustevna.cz
Odborný lesní hospodář
– M. Weiner
tel. 737 276 975
ÚŘEDNÍ DNY
Pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30
PRACOVNÍ DNY
pondělí – pátek

ORDINAČNÍ DOBA
každá sobota 14:30 – 15:30
MVDr. Václav Žáček 602 441 779
MVDr. Anna Nevrlá 731 107 987

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vilémovská 126
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 571
VÝPŮJČNÍ DOBA
úterý a čtvrtek
15:00 – 17:00

CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Jakamado 444
407 82 Dolní Poustevna
tel. 730 157 572
petr3kral@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – středa - pátek
14:00 – 17:00
sobota
11:00 – 16:00
(každý lichý týden)

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Lékař MUDr. Dalibor Karbula
Dět. sestra - Jitka Nedvědová
Dětský lékař již běžně ordinuje
dle ordinační doby.
Dolní Poustevna
PO – 11:00 – 15:00 sestra
ÚT – 07:00 – 12.30 sestra
08.00 – 10.00 lékař
ČT – 07:00 – 13:00 sestra
10:00 – 12:00 lékař
PÁ – 07:00 – 13.30 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223, 412 397 197
Vilémov
PO - 07:00 – 10:30 sestra
08:30 – 09:30 lékař
ÚT – 13:00 – 15:00 sestra
Telefon do ordinace:
725 072 223

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
158 – Policie České republiky
155 – Záchranná služba
150 – Hasiči
112 – Jednotné evropské číslo
tísňového volání

bEZPLATNÁ LINKA čez
800 850 860

POZVÁNKA

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji tímto Městskému úřadu DP a Mirkovi Gruntorádovi
ml. za urychlené vyřízení mé
žádosti na opravu WC.
Miroslav Gruntorád st.

Pozvánka na odpolední posezení s Country
Místní organizace Českého rybářského svazu v Dolní Poustevně zve
všechny příznivce country muziky k odpolednímu posezení na rybářské
chatě, které se bude konat v soboru 5. 9. 2020 od 16.00 hodin. K poslechu nám budou hrát country skupiny: Péráci - Ústí nad Labem, Nádraží
– Chlumec a Naspěch z Teplic. Na večer je připravené posezení s country v podání kapely Nádraží a spol.
Bližší informace budou k nahlédnutí na stránkách Města Dolní Poustevna.
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ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Hana Steinbachová
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 128
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 12:00 – 16:30
Úterý 08:00 – 14:00
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek 08:00 – 11:30
Ordinujeme dle ordinačních
hodin po předchozí telefonické
domluvě.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Matej Tvorík
Čs. Armády 228,
Dolní Poustevna
tel. 412 397 286
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 07:00 – 12:00
Úterý 12:00 – 17:00
Středa 07:00 – 12:00
Čtvrtek 12:00 – 17:00
Pátek 07:00 – 10:00
Odběry krve (pondělí, středa,
pátek) 06:30 – 07:00
Ordinujeme již v normálním režimu dle daných ordinačních hodin.

MÍSTNÍ HASIČI
JSDH Dolní Poustevna
412 397 222
velitel JSDH Dolní Poustevna
725 066 526

ZUBNÍ POHOTOVOST
8 .– 9. 8. 2020
MUDr. Hana Škařupová
Teplická 1850/60A Děčín
412 531 330
15. – 16. 8. 2020
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4
Děčín III
412 511 619
22. – 23. 8. 2020
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7 Děčín VI
412 539 298
29. – 30. 8. 2020
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7 DěčínVI
412 535 930
5. –6. 9. 2020
MUDr. Šetek Vladislav
Fügnerova 600/12 Děčín I
412539310
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.
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DOBA CORONAVIROVÁ			
Některým z nás přinášela doba coronavirová se všemi omezeními
(rouškami a sociálním odloučením) velké stresy a znepokojení. Já jsem
vyrážela do lesů a hledala nové stezky. Na všech cestách vyšlapaných
zvěří či lidmi jsme se potkávali s těmi, kteří také nevydrželi sedět doma.
S tuláky jsme se na sebe usmívali, prohodili pár hezkých slov a radovali
se, že prší, a že se na nebi objevují mráčky. Zrovna takové mráčky, jako
si na ně pamatujeme z dob dřívějších, kdy nebyla tak hustá letecká přeprava sem a tam. Vzpomínám na dětskou knížku o počasí, kterou jsme
často s maminkou listovaly. Z ní bylo patrné, že mráčky vznikající nad
Atlantikem putují k nám do střední Evropy, kde se o naše hraniční hory
zastaví a prší. V době, kdy nad námi vznikla síť leteckých cest, dešťové mraky nedoputovaly a my měli oblohu bez mráčku a teploty jako
u Středozemního moře a potoky a řeky bez vody. Stále se těším z mraků,
z vody v rybníkách a přehradách. Na březích kvetou lípy a na rybníce
je několik leknínů. Připadám si jako ve vzdušných lázních. Jeden parfém ze břehu je voňavější než druhý uprostřed vodní plochy. A i služby
kolem nádrží s koupajícími se lidičkami jsou přijatelné. Jídlo je dobré
a není předražené. Jen někteří podnikavci si myslí, že mohou prodávat
vodu s bylinkami za 89,- Kč, ale u nich se fronta netvoří.
A ještě pozvánka do Jablonce nad Nisou.
V prostorách Eurocentra se ve dnech 6. – 9. srpna 2020 koná prodejní výstava bižuterie Křehká krása. V jednotlivých pavilonech nabízí 40
bižuterních firem své novinky. V exteriéru pod širým nebem předvádějí
manekýnky módní trendy v odívání i zdobení. Po celé dny se venku střídají módní přehlídky a různá vystoupení kapel a souborů. Sedí se venku
pod širým nebem i pod vzrostlými stromy a je tu příjemná atmosféra,
kterou by si neměl nechat nikdo ujít. Pro děti jsou připraveny výtvarné
ateliéry na téma bižuterie či zdobení skla. Večer anebo další den je dobré
ještě v Jablonci zůstat a vychutnat si evropský unikát: koupání v přehradě téměř uprostřed města.
Jaroslava Slabá

3

NOVÝ TALENT
Na střelnici Čtverec v Dolní Poustevně se rodí střelecký talent. Adéla
Bryndová se v současnosti již účastní kontrolních závodů české reprezentace, a v tréninku spolupracuje s trenérem RSCM Robinem Daňkem.
Při závodech se potkává s olympijským vítězem v trapu Davidem Kosteleckým a mistrem světa Jiřím Liptákem, kteří jí jsou velkou motivací. Je
to poprvé, kdy
střelec,
který
vyrůstá v Dolní Poustevně,
nakouknul do
širší reprezentace. Dolní Poustevna je touto
cestou propagována v široké
sportovní střelbě. Doufáme, že
díky vstřícnosti a přislíbené
podpoře města
se v budoucnu bude místní
střelnice rozrůstat o další mladé
závodníky, kteří
se budou tomuto finančně i časově náročnému
sportu věnovat.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje vydala mimořádné
opatření o zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, včetně vstupu do
lékárny. S účinností ode dne 24. 7. 2020 toto mimořádné opatření
platí na celém území Ústeckého kraje až do odvolání.

Veteránem severem

Nemocnice v Ústí má nedostatek krve
skupiny nula negativní a prosí o pomoc

15. srpna 2020

Transfúzní oddělení nemocnice v Ústí nad Labem hledá dárce krve
s univerzální skupinou nula negativní. Má jí totiž kritický nedostatek.
Nemocnice už kvůli tomu vydala speciální výzvu. Transfúzní oddělení
Masarykovy univerzity dodává v Ústeckém kraji krev do několika nemocnic, a sice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Litoměřicích, Roudnici nad Labem. Krev dováží ale i do pražského Motola. Skupina nula
negativní je v současnosti potřebná pro pacienty, kteří jsou například
po operaci nebo kteří jsou vážně nemocní. Odběr trvá zhruba pět až
sedm minut a pacientovi se odebírá přibližně 450 mililitrů krve. Mohou
přijít lidé, kteří jsou ve věku mezi osmnácti a pětašedesáti lety, kteří jsou
relativně zdraví a nemají nějaké akutní onemocnění, nejsou v karanténě.
Pokud se budeme bavit třeba o koronavirové infekci, tak aby nebyli v karanténě nebo neměli nějaké příznaky virového onemocnění.

Program 18. ročníku srazu historických vozidel Veteranklubu Sever, z.s.
Z důvodu nařízení vlády ČR o počtu účastníků na veřejných akcích a z důvodu preventivních opatření bude
sraz bez výstav vozidel pro veřejnost.
Vozidla je možno vidět při projížďce Šluknovským výběžkem dle harmonogramu:

Mikulášovice (Náměstí 11:15)
Vilémov (11:20)
Dolní Poustevna (11:30)
Horní Poustevna (11:35)
Lobendava (11:40)
Lipová (11:45)
Velký Šenov (Mírové náměstí 11:55)
Šluknov (Náměstí Míru 12:05)
Království (12:10)
Jiříkov (Náměstí 12:15)
Rumburk (Lužické náměstí 12:30)
Spolupořadatelé:

INFORMACE ZŠ
Na prvním stupni školy se o prázdninách pracuje a do nového
školního roku budou opraveny a zmodernizovány toalety.
Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září. Prvňáčci mají slavnostní
zahájení v 8.00 hodin v Centru setkávání.

Sponzoři:

Město Rumburk, Město Šluknov, Město Mikulášovice,

Obec Vilémov

Poustevník
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NOVÉ KNIHY
V KNIHOVNĚ
Dědina
Petra Dvořáková
Lehce humorný příběh jedné současné vesnice. Hranice rozorané mezi poli i lidmi.
Hospoda, malá prodejna, zabíjačky… a sám život. Nevěra a jeden nezdařený pohřeb.
Nemoderní výchovné metody a rozšlápnuté kuře. Babka
s dědkem srostlí jak dva stromy. Sedlák Josef se marně trápí, proč jeho syn Zbyňa odmítá
převzít hospodářství, když je
tolik co napravovat na polích
zničených v družstvu. Vavirci
počítají, kde by mohla ukápnout další koruna, dobrosrdečná prodavačka Maruna se snaží
být s každým zadobře a řezník
Láďa se dobývá pod cizí sukni
a přitom řeší, jak uživit rodinu.
Přirozená fyzická blízkost hrdinů, jejich společná práce, jejich
touha po lepším živobytí až
vypočítavost jsou zdrojem věčných svárů i svázanosti a také
marné snahy vyléčit minulé
rány.

SVATBA
18. 7. 2020 v Centru setkávání do stavu manželského vstoupili Andrej
Hladík a Jana Beňová. Přejeme vše nejlepší na společné cestě životem.
Foto: Zbyněk Tomek
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duje sérii stop a prověřuje své
detektivní schopnosti. Postupně odhaluje největší rodinné tajemství, zahrnující i samotného
Winstona Churchilla, a musí
pátrat i v minulosti své matky.
Zatímco hledá vraha mezi příbuznými, přáteli i cizími lidmi,
možná se bude muset vznést
k nebesům v matčině milovaném letadle, aby odhalila pravdu.

AKCE NA SRPEN
10. 8.–19. 8.
22. 8.
22. 8.
22. 8.
25. 8.–29. 9.

Výstava uměleckého seskupení z Dolní Poustevny
v Centru setkávání
Bierfest Vol. 6 na Fajnu
37. ročník O Pohár MěÚ Dolní Poustevna ve čtyřhrách mužů – tenisové kurty
Plážák 2020 – Beach club Marina
Výstava kreseb – prostory Loutkového divadla

Městská knihovna v Dolní Poustevně

Vás srdečně zve na výstavu kreseb studenta
oboru grafického designu

Dominika Humra

Hadí žena
Mamani Hernán
Laru po letech manželství opustil muž kvůli mladší ženě.
V zoufalství se rozhodla odjet z Milána a na radu přátel
se vydala do Peru. Předtím
si přečetla knihu Kurandera
a byla jejím poselstvím zcela
uchvácena. Rozhodla se poznat kulturu And a najít pravé hadí kurandery, kteří by jí
mohli pomoci stát se nezávislou, moudrou a silnou – prostě
skutečnou ženou.

Celebrity, které změnily historii umění
Mrtví ptáci nezpívají
Alan Bradley
Jednoho jarního rána roku
1951 stojí jedenáctiletá chemička a zdatná vyšetřovatelka Flavia de Luce na nádraží a očekává návrat své dávno ztracené
matky Harriet. Když u nástupiště zastaví speciálně vypravený
vlak, přistoupí k Flavii vysoký
neznámý muž a pošeptá jí do
ucha záhadnou zprávu. Za okamžik je mrtvý, sražený na koleje někým ze shromážděného
davu. Co byl ten člověk zač, co
znamenala jeho slova a proč je
pověděl právě Flavii? Zpátky
v Jelením mlází, chátrajícím
sídle de Luceových, Flavia sle-

Výstava je zpřístupněna každé úterý a čtvrtek od 25. 8. – 29. 9. 2020
od 15 – 17 hod. v prostorách Loutkového divadla.

Další nové knihy
naleznete na webových stránkách města v sekci Volný
čas – Knihovna.
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STARŠÍ ŽÁCI

FK D. POUSTEVNA, SK VEL. ŠENOV - FK RUMBURK 2 : 9
čtvrtek 25. 6. 2020 od 17. hod., 5. přátelské utkání starších žáků, diváků: 30, hrací doba: 3 x 20 minut
Sestava: J. Hauser, J. Kramer, J. Liška, M. Ungr, R. Smělík, Z. Formánek, T. Jírovský, L. Buryánek
Střídání (hokejově): M. Šolc, J. Kalčík
Branky: T. Jírovský 1, Buryánek 1
Soupeř byl o několik tříd lepší, abychom se mu někdy vyrovnali, musíme se všichni ve všem zlepšit!!!
P. Kramer, J. Bareš, Z. Formánek

PLÁŽÁK 2020

Plážák 2020 aneb válka dýdžejů. Turnaj v plážové odbíjené - Beachvolleyball turnier.
Hc Kanci Dolní Poustevna pořádají turnaj dvojic v plážovém volejbalu na osvětleném pískovém kurtu v Beach clubu Marina bar Dolní
Poustevna určený pro všechny amatérské hráče i začátečníky, tentokrát
ve stylu Ibiza párty s muzikou, koktejly a bazény. Začínáme v sobotu
22. srpna v 10 hodin. Přihlášky na Facebooku nebo na telefonu
602 335 299 – Zdenek, nebo pošta: zdenekbasta@email.cz. Přihlásit se
můžete i na místě hodinu před začátkem turnaje. Startovné a vstupné je
stokoruna na osobu. Hraje se podle oficiálních pravidel plážového volejbalu, ale hodně benevolentních. Soupeři se mohou těsně před zápasem
dohodnout na úpravě pravidel. Ředitel turnaje je pan Michal Pavlovič
a hlavním rozhodčím pan Miroslav Balák. Pro vítěze jsou připraveny
originální keramické poháry a medaile z dílny Jana Krále. Letos Dj. párty, grilování, koktejlový bar. !!! Kotlikový guláš a buřtíky (špekáčky) pro
děti zdarma !!! Přísný zákaz startu profesionálů pod pokutou milión korun! Kašpaři a maškary vítány. Po turnaji afterpárty u bazénu. Vstupné
100Koruna. Pro děti, postižené a důchodce vstup volný. MARIŇÁCKÝ
STANDARD: Bazén, bar vodou chlazený, gril centrum, koktejlový bar,
pergola s bublinkovou vanou, muzika, pískové a antukové hřiště, posilovna, sauna, Wifi a minikemp. Kola a motorky vítány.

PÉTANQUE 2020

Pétanque - Koulená 2020. Turnaj dvojic ve Francouzských koulích.
Open turnaj dvojic v Pétanque pro každého na závěr prázdnin, takže
vhodné i pro školáky. Začínáme v sobotu 5. září v 10 hodin. Hraje se
podle oficiálních pravidel Pétangue, ale dvojice se mohou těsně před zápasem dohodnout na úpravě pravidel. Startovné je stokoruna za osobu
- důchodci, invalidé a děti do 15 let zdarma. Vitězové získávají originální poháry a medaile z keramické dílny pana Honzy Krále. Přihlášky na Facebooku nebo na telefonu 602 335 299 – Zdenek, nebo pošta:
zdenekbasta@email.cz. Ředitel turnaje a hlavní rozhodčí je pan Michal
Pavlovič. Po turnaji Dj. afterpárty u bazénu. Mariňácký standard: Bazén, bar vodou chlazený, koktejlový bar, gril centrum, diskotéka, pískové
a antukové hřiště, posilovna, Wifi, minikemp - kola a motorky vítány.
Pořádá hokejový klub Hc Kanci Dolní Poustevna ve spolupráci s městem Dolní Poustevna, Beach clubem Marina bar (Relax klub&Marina
bar) a Fajnklubem.

ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK
Jinak se tady, v severní části okresu Děčín, také říká Drsný sever.
Přesto je na co se těšit a co obdivovat v kterémkoliv ročním období. Na
území Šluknovského výběžku jsou hned dvě městské památkové zóny,
a to v Jiřetíně pod Jedlovou a ve Šluknově a jedna vesnická památková
rezervace v Rumburku, kde je chráněný soubor osmnácti tkalcovských
domů ve Šmilkovského ulici. Mezi nejstarší památky na tomto území
patří panská sídla z počátků osídlování, jsou to hrady Tolštejn a Krásný Buk a skalní hrady v Českosaském Švýcarsku. Šluknovský výběžek
nabízí i řadu barokních staveb, mezi které patří hlavně kostel svatého
Mikuláše v Mikulášovicích, kapucínský klášter s kostelem svatého
Vavřince v Rumburku, kostel svatého Jana Nepomuckého ve Starých
Křečanech, areál kostela Navštívení Panny Marie v Lobendavě, kostel
svatého Václava ve Šluknově, soubor barokních soch a zastavení na
křížové cestě v Jiřetíně pod Jedlovou. Výjimečné jsou na Šluknovsku kří-
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žové cesty, které se stavěly v období od 18. do 20. století ve stylu baroka,
klasicismu, rokoka až po historizující slohy. Ze všech čtrnácti křížových
cest je nejstarší ve Šluknově, postavená v letech 1738 až 1756, další je
v Jiřetíně pod Jedlovou na Křížové hoře, ta je z let 1759 až 1764, další
jsou ve Vilémově, Brtníkách v Jiříkově a nejmladší je postavená v roce
1914 na vrchu Jáchym u Lobendavy. Na Šluknovsku turisté narazí i na
hrádky a tvrze, třeba jsou to Brtnický nebo Chřibský hrádek, tvrze jsou
v Jiříkově, v Lipové nebo ve Velkém Šenově. Ovšem klenotem výběžku
je Šluknovský zámek, jehož novodobá historie je sice neveselá, ale zase
má dobrý konec. Nejdříve zámek vyhořel a pak nastala dvacetiletá doba
chátrání. Díky tomu, že město ale o něj stálo, se dnes nabízí turistům
v plné své kráse.
Zdroj: Internet

VYHLÁŠENÍ VOLEB
Podle rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 9. dubna 2020 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb
do zastupitelstev krajů se vyhlašují volby: do Senátu Parlamentu České
republiky ve volebních obvodech č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33,
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81 ve dnech pátek
2. října a sobota 3. října 2020, do zastupitelstev krajů ve dnech pátek
2. října a sobota 3. října 2020.

KULTURNÍ LÉTO
Kulturní léto v Krásné Lípě 2020 – Česká hudba v průběhu staletí.
8. 8. 2020 od 18:00 hodin kaple ve Vlčí Hoře. Změna programu vyhrazena. Na akci jsou pořizována fota a videa. Ta mohou být použita, zveřejněna či poskytnuta pro účely propagace města Krásná Lípa.
Vstupné: 50,- Kč.
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MEMORIÁL 2020
Memoriál 2020 – turnaj v nohejbalu trojic a Spanilá jízda na Mýto,
jako vzpomínka na kamarády Pavla Kamberského, Jiřího Širokého,
Aleše Baštu, Olivera Knödena a bohužel letos i Ivoše Berčuka, kteří si
s námi bohužel už nezahrají. Motto turnaje: Bezpečnost silničního provozu. Devět mužstev, z toho jedno z Německa, se sešlo v Beach clubu
Marina bar v Dolní Poustevně, aby se za slunečného letního dne utkalo o poháry a medaile z keramické dílny Honzy Krále, ale hlavně, aby
si všichni zavzpomínali na kamarády a užili si krásného letního dne.
Sluníčko, bar vodou chlazený, gril, bazén a hřiště na beach volleyball
všem zpříjemňoval pobyt na MARINĚ. Svojí diskotékou celý den bavil
Dj. Čápik a opět k nám do Poustevny přijela zahrát rocková kapela Wolfs
Gang. Podruhé nás navštívili i motorkáři, ale musíme vymyslet na příští rok, kam ubytovat jejich stroje tak, aby byly pod dohledem majitelů.
Obnovili jsme tradici spanilé jízdy a v pátek jsme se vypravili od Marina
baru na motorkách a s auty na křižovatku Mýto a hřbitov Na Marketě.
Medaile a pohár za první místo tentokrát nezůstaly doma, ale zamířily až
do Prahy, klukům, kteří k nám zavítali poprvé a moc se jim prý v Poustevně líbilo. První místo: Marná snaha - Martin Novotný, Kristián Kubeš, Robert Kusa. Druhé místo: Vajíčka 1. jakost- Daniel Janda, Radek
Vichterej, Petr Fišar. Třetí místo: Plácačky - Vítězslav Mitscherling, Petr
Mitscherling, Václav Marek. Za bezvadný průběh turnaje děkujeme
mimo jiné řediteli turnaje Milanovi Mitošinkovi, hlavnímu rozhodčímu Mirkovi Balákovi, ještě jedno poděkování Milanovi Mitošinkovi za
technické zabezpečení, grilmastrovi Tomášovi Vodrážkovi, šéfbarmance
Andree Baudyšové, barmanovi na koktejlovém baru Oldovi Zadinovi,
ochrance Danielovi Smetanovi a celému týmu Marina baru. Bylo to
fajn. Už se těšíme na další, již devatenáctý ročník, který se bude konat
17. 7. 2021. Poděkování též patří sponzorům a spolupracujícím.
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