Dolní Poustevna
Kraj: Ústecký

Okres: Děčín

Správní obvod: Rumburk

GPS souřadnice: 50.982514N, 14.286841E

Nadmořská výška: 298 m n. m.

První pís. zmínka: 1241 (781 let)

Počet obyvatel: 1 558

PSČ: 407 82

Adresa URL: www.dolnipoustevna.cz

O obci
Město Dolní Poustevna leží v západní části Šluknovského výběžku v nejsevernějším koutě
České republiky a přísluší Ústeckému kraji. Sestává se z částí Dolní Poustevna, Horní
Poustevna, Karlín, Markéta a Nová Víska.

Historie obce
První zmínka a vznik jména Poustevna, které je v kronice označováno jako místo poustevníka, se
zařazuje do 12. století. Na vzpomínku poustevníka se pojmenovalo jižně položená dolní část - Dolní
Poustevna. Původně tvořila Dolní ...

Ubytování a restaurace
V obci se nachází jedna ubytovna, hotel a několik stravovacích zařízení. Restaurace:Nádražní
restaurace, Restaurace Čtverec, Restaurace - KINO, Restaurace U Krejzů, Zelený dům, Pizzeria Peppino ...

Okolí a příroda
Okolí obce je obklopeno zalesněnými kopci vysokými 418 až 608 metrů, které jsou vhodné zejména pro
turistiku.

Současnost obce
Školáci mají v obci možnost navštěvovat základní školu vyššího stupně a předškoláci mohou chodit
do školy mateřské. Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště, sportovní hriště, stadion
...

Sportovní možnosti
Ve městě Dolní Poustevna je velké množství spolků a sportovních aktivit: volejbal, fotbal, hasičský sbor.
Okolí města je také protkáno cyklostezkami i turistickými trasami. Cyklotrasy - cyklotrasy po Tolštejnském
panství Vám mnoho ...

Památky a zajímavosti
V blízkosti hraničního přechodu se nalézá barokní socha Piety, která je s hrázděným domem č.p. 36
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jedinou dolnopoustevenskou památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Socha jest
datována rokem 1748.

Doprava
Každý, kdo přijede do Dolní Poustevny vlakem,dle JŘ č.083,je překvapen velikostí nádražní budovy.I
přes to,že by potřebovala tato budova generální opravu,na což prý nejsou peníze ...

Ocenění obce
Obec Dolní Poustevna získala v roce 2018 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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