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Ekonomická krize dopadla i na naše město
Hospodářská a finanční
krize pronikla i do rozpočtu
Dolní Poustevny. Z důvodu současného přerozdělování daní, je
město nuceno připravit alternativní, úspornou variantu přehodnocení letošního rozpočtu,
včetně realistické koncepce rozpočtu na rok další. „Město získává převážnou většinu finančních prostředků na provoz obce
z tzv. sdílených daní, proto je
vždy důležitá výše jejich příjmů.
Z dostupných materiálů vývoje
ekonomiky z Ministerstva financí České republiky k prvnímu
pololetí letošního roku zatím
vyplývá, že pokles celostátního
inkasa se projeví oproti roku
2008 snížením daňových příjmů
obce odhadem nejméně o 12%,
ve srovnání s republikovými rozpočtovými příjmy pak až o 18
%,“ uvedl starosta města Miroslav Jemelka.
Při rozpočtu města 34 140

tisíc korun na letošní rok, si jistě
každý sám dokáže spočítat, jaká
částka je již nyní ve hře, a to jsme
teprve na začátku druhé poloviny roku! Například současný
meziroční pokles inkasa daně z
příjmů právnických osob dosahuje již nyní pouze 66,9 % loňské
hodnoty, inkaso u podnikajících
fyzických osob pak dokonce
pouze 22 % loňského výnosu. „S
ohledem na uvedenou daňovou
výtěžnost již nyní finanční úřad
redukuje platby pro město, protože tyto platby jsou realizovány
jako zálohové, ve vztahu k předchozímu roku. Podle vyjádření
Svazu měst a obcí České republiky se pokles daňových příjmů
dotýká všech velikostních kategorií obcí a může dál pokračovat,“ vysvětlil Jemelka. Dle ředitelky rumburského finančního
úřadu Ing. Růžičkové došlo k 31.
červenci k prudkému propadu v
daních, které se přerozdělují

mezi obce a města. Ve výběžku
již nyní jde o částku 31 milionů
korun!
V Dolní Poustevně se proto
nyní zamýšlejí, kde nejlépe ušetřit. K dílčím škrtům dojde v příspěvcích pro společenské organizace města, odsunou se rovněž záměry některých připravených investičních (vyjma dotačních) i neinvestičních akcí,
budou podrobeny další, finanční analýze, aby se letošní úspory
pohybovaly v rámci 6-10 %
schváleného rozpočtu.
„Zastupitelstvo města se
bude snažit, v rámci možností,
snížit dopady ekonomické krize
na město zabezpečením nových
aktivit, vedoucích k získání
finančních prostředků z jiných,
zatím nevyužívaných zdrojů.
Věříme, že se nám společně
podaří tuto nepříznivou dobu
úspěšně překonat,“ ukončil starosta.

Práce budou probíhat ještě celý měsíc
Rekonstrukce kolejiště je v
plném proudu. V současné
době se do města naváží materiál. „Prozatím není provoz tak
velký, ale určitě ještě zhoustne. Ještě jednou tedy občany
prosíme o trpělivost a pochopení. Práce budou probíhat
maximálně 12 hodin denně,
zhruba od sedmi hodin ráno.
Skončit by měly do 30. září.
Pokud by se objevily nějaké

stížnosti, náměty či připomínky, mohou se lidé obrátit buď
na správu majetku, nebo
přímo na mě. Chtěli bychom,
aby vše probíhalo plynule a
bez větších komplikací,“
uvedl starosta města Miroslav
Jemelka. Rekonstrukci zajišťuje litoměřická firma Chládek a
Tintěra a.s. a podílí se také Viamont a. s. z Ústí nad Labem.

Kostelík rychle roste do své nové podoby
Na úseku železniční stanice Dolní Poustevna-Sebnitz zahájila firma
Chládek a Tintěra z Litoměřic dlouho očekávanou opravu kolejiště,
které poslouží k budoucímu spojení obou příhraničních měst.
Foto: Vilém Madunický

Nyní se opraví pouze přístavek

Každý měsíc vás alespoň fotografií informujeme o tom, jak pokračují práce na novém Centru setkávání. Na dnešním
snímku je vidět velký kus práce. Věžička září novotou. V současné době se dokončuje parkoviště a přilehlé schodiště
k objektu.
Foto: Vilém Madunický

Startují přípravy na rekonstrukci kanalizace
Město připravuje obecně závaznou vyhlášku o povinnosti připojení obyvatel na plánovanou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Pro město je důležité, aby se připojili všichni, vyžadují to parametry čistírny. „Důvod je jednoduchý, do čističky odpadních vod musí přijít dostatečné množství koncentrovaných
splašků, aby byla schopná provozu, proto je důležité připojení všech obyvatel,“ vysvětlil starosta Miroslav Jemelka. V současné době se již na náklady města zpracovává projektová dokumentace na přípojky.
Radnice zajistí také potřebné vydání stavebního povolení. Po dokončení potřebné dokumentace a stavebního povolení a ochotě se připojit bude veškerá dokumentace předána jednotlivým lidem. „Při samotné
realizaci pak bude možné, že občany budou čekat nějaké výdaje, například s úhradou materiálu nebo práce, ale to je ještě věc, která je v jednání. Bude se tím zabývat zastupitelstvo a včas bude občany informovat,
“ ukončil starosta.

Rekonstrukce celého městského úřadu se odsouvá na neurčito. Důvodem je finanční krize, které dolehla i na Dolní Poustevnu. Z plánovaných prací se provede pouze přestavba přístavku,
který je v havarijním stavu a na jehož opravu dostalo město příspěvek z Programu obnovy venkova ve výši 300 tisíc korun.
„Tyto peníze je tedy nutné proinvestovat. O dotační peníze na
rekonstrukci přístavku jsme žádali proto, že měl špatné základy,
byl nevhodně ukotven, začal se oddělovat od městského úřadu a
hrozilo jeho zborcení,“ uvedl dolnopoustevenský starosta Miroslav Jemelka.
Po skončení rekonstrukce bude mít přístavek trochu jinou
podobu. Otevřenou terasu nahradí patro, kde vzniknou dvě nové
kanceláře. Do nových prostor se přestěhuje místostarosta Martin
Kučera a také evidence pozemků. „Podkrovní prostory, které využívají nyní, poté s největší pravděpodobností proměníme na
archiv,“ doplnil Jemelka.
Rekonsrtukce odstartovala 10. srpna 2009. Stavební práce provádí firma KM
Nezmar z Dolní Poustevny.
Foto z demolice: Vilém Madunický
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Nepořádek a vandalismus se městu stále nevyhýbají

V září 2009 své životní
jubileum oslaví:
Schmalzová Alena 55 let
Bohuslavová Lenka 55 let
Sluťák Milan 60 let
Slavíková Evženie 60 let
Kubátová Ivanka 60 let
Ing. Krause Reinhold 65 let
Palocsányi Štefan 65 let
Záležáková Christa 70 let
Šťastná Erika 70 let
Rämischová Anna 70 let
Vojáková Marie 77 let
Kořínek Milan 78 let
Tajčmanová Isolda 78 let
Soukupová Annaliesa 78 let
Hošková Jozefina 78 let
Brož Oldřich 81 let
Prošková Lieselotte 86 let
Běl Václav 88 let
Kozárová Marketa 88 let
Hájková Marie 89 let
Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus do
dalších let.

Narodili se:
Rejzková Jana
Sarah a Laura Brodinová - Wolfi
Šolín Josef

Navždy nás opustil:
Beránek Milan 73 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.

Zničená lavička a vysypané odpadkové koše. Tak to je další smutná bilance uplynulého měsíce v našem městě. Lavička se stala obětí vandala, který si dokonce
dal tu práci a dřevěný sedák přeříznul. Ten, kdo to udělal by se nad sebou měl zamyslet. Pokud se ho podaří dopadnout, může se těšit na odměnu v podobě
úhrady nákladů spojených s opravou. Snímek s rozsypanými odpadkovými koši pochází z noci ze 17. srpna. Stalo se tak již potřetí a část odpadků byla
naházena i v potoce. Město Dolní Poustevna celou záležitost předala policii k šetření, která je na stopě pachatelům a tak věříme, že se něco podobného už
nebude opakovat.
Foto: Vilém Madunický
Vážený pane starosto,
Kvůli bezohlednosti neznámého pachatele či pachatelů na některých místech České republiky nemohou v
současnosti využívat obyvatelé služeb bankomatu, umístěného ve Vaší obci. V poslední době došlo k několika
útokům na bankomaty v ČR s cílem odcizení hotovosti z tohoto zařízení. Nejedná se jen o vandalské činy, nýbrž o
trestnou činnost, kterou šetří Policie ČR. Znovuuvedení do provozu blokuje dokončení bezpečnostních opatření,
která mají zamezit nájezdům vykradačů .
Velmi se Vám tímto omlouváme za vzniklé problémy a jsme přesvědčeni o tom, že budeme moci v krátké době
bankomat opět plně zprovoznit.
Kingston Consulting s.r.o.
Město průběžně s firmou jedná a navíc hledá další možnosti provozu bankomatů od jiných
subjektů. Bohužel, pro poskytovatele těchto služeb je Dolní Poustevna příliš malá a doložené počty
výběrů zatím nedosahují požadavkům těchto bankovních domů. Radnice se bude snažit, aby
současný (námi nezaviněný výpadek) byl pokud možno co nejdříve odstraněn!

INZERCE
Děkuji Městskému úřadu za
dárek a blahopřání k mému
životnímu jubileu.
Uršula Beňová

Svoz zelených pytlů 09/09
každé sudé pondělí:
14. září
28. září
Sběrný dvůr a zpětný
odběr EZ 08/09
každou sudou sobotu
od 10,00 do 12,00 hodin
5. září
19. září

REDAKČNÍ RADA
Pondělí 14. září 2009
v 15.00 hodinv zasedací místnosti,
popř. kanceláři
starosty města, MěÚ
v Dolní Poustevně.
Srdečně vás zveme!
Redakční uzávěrka dalšího vydání je:

pátek 18. září.

Od 30. srpna až do 11. září.
Tak to je termín, ve kterém se v
našem městě opět rozezní
tesařské náčiní. Dolní Poustevna totiž bude hostit již pátý
ročník dřevařského sympozia.
I letošní ročník ponese stejné
téma jako v předchozích
letech, tedy názvy ulic. „Byli
bychom rádi, kdy studenti
vytesali také nějakou sochu do
budoucího Centra setkávání.
Letos k nám přijedou z Bratislavy,“ uvedl starosta Miroslav Jemelka.

Začíná nový školní rok!
Školní rok 2009/2010 začíná v úterý 1. Září. Tento den je
již pro přihlášené žáky zajištěna školní družina i oběd ve
školní jídelně. Přihlášky
mohou rodiče učinit v tzv. přípravném týdnu od 26. do 31.
srpna.

Chceme touto cestou poděkovat všem občanům města
Dolní poustevna a hlavně Městskému úřadu v Dolní Poustevně
za velkou ochotu, že vyhlásil
neprodleně pátrání o pomoc při
hledání mého pejska, který
utekl. Vesměs všichni občané se
ochotně tohoto úkolu ujali a
pomáhali. Nejvíce se toho ujal
pan Vilém Madunický, vzal to
ochotně za svojí věc a věnoval
tomu veškerý svůj volný čas. Pejsek se nakonec odchytil a je v
pořádku. Děkuji srdečně všem!
Oldřich Brož
Děkuji pracovníkům MěÚ
za blahopřání a finanční dárek k
mým narozeninám.
Hedvika Černá

Sympozium již po páté!

Zelená úsporám kontakty
Kontaktní spojení na Krajské
pracoviště Státního fondu
životního prostředí - dotační
program: "Zelená úsporám”
Stroupežnického 7
400 01 Ústí nad Labem

Kino Národní dům v Dolní Poustevně uvítalo 31. července 2009 svého již 2000. návštěvníka, kterému byl panem
starostou Miroslavem Jemelkou dárkový koš.
Foto: Hanka Kalubová

Jana Choutková: 475 205 598
jana.choutkova@sfzp.cz
Lucie Lésková : 475 205 598
lucie.leskova@sfzp.cz
Marek Sehnal : 475 201 151
marek.sehnal@sfzp.cz
Karel Stejskal : 475 201 151
karel.stejskal@sfzp.cz

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dvou dnech, v pátek 9. října
2009 od 14,00 hodin do 22,00
hodin a v soboru 10, října 2009
od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Volebním okrskem č. 1 pro
občany v Dolní Poustevně bude
zasedací místnost Městského
úřadu v Dolní Poustevně, pro
voliče Horní Poustevny, Karlína, Markety a Nové Vísky bude
volební okrsek č. 2 v kulečníkové místnosti restaurace u Fišarů
v Horní Poustevně.
Voličem je státní občan
České republiky, který je zapsán
v seznamu voličů a alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18
let.
Volič může požádat o vydání

voličského průkazu a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději do 2. října 2009
obecnímu úřadu, nebo osobně
do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů do 7. října 2009.
Voličský průkaz opravňuje k
zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu voličů ve dnech voleb
do Poslanecké sněmovny v
jakémkoliv volebním okrsku na
území České republiky a v
jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
Volič, který se dostavil do
volební místnosti s voličským
průkazem je povinen po prokázání totožnosti tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Volič po příchodu do volební

místnosti prokáže okrskové
volební komisi svou totožnost a
státní občanství platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní
občanství potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno. Volič může požádat ze
závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost a to
pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro kterou
byla okrsková volební komise
zřízena.
Své požadavky na takovýto
způsob hlasování může volič
uplatnit na telefonním čísle

412397221 a 412397136. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze
seznamu pro volby do Poslanecké sněmovny.
Hlasovací lístky pro volby
do Poslanecké sněmovny jsou
vytištěny samostatně pro každou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístkuje uvedeno číslo určené
losem. Hlasovací lístky budou
dodány voličům nejpozději 3
dny před konáním voleb tj. do 6.
října.Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Hana Lencová
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Jak je to opravdu s uzavřením mostu?
Vedení města v poslední
době zaznamenalo, že se mezi
lidmi šíří fáma o tom, že bude
uzavřen most u hraničního přechodu. Proto by chtělo do situace vnést světlo a vysvětlit, jak to
s uzavřením mostu skutečně je.
Most spravuje Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje a. s.
„Ano, kraj zpracovává
investiční záměr na rekonstrukci mostu. Její realizace je naplá-

novaná nejdřív na rok 2011.
Opět je to s ohledem na finanční
krizi. Dojde k ní ale jen za předpokladu, že se najdou finance z
dotačních titulů. Pokud se
rekonstrukce rozběhne, město
už v tuto chvíli vyjednalo podmínku, že nedojde k úplnému
uzavření mostu a jedna půlka
zůstane vždy průjezdná. Občané se tedy nemusejí bát úplného
uzavření,“ vysvětlil starosta

Miroslav Jemelka.
Až k rekonstrukci dojde,
vyřeší se zároveň také navazující dopravní problémy na Vilémovské ulici. Tu čeká rozšíření a
doplnění dopravního značení
pro lepší bezpečnost a přehlednost. „Důležité je ale doplnit, že
tyto práce ale přijdou na řadu až
po dokončení kanalizace ve
městě,“ upozornil Jemelka.

Baby club Krteček vás zve na své akce
Srdečně zveme rodiče s malými dětmi do baby clubu Krteček.
Od září připravujeme opět každý týden čtvrteční setkání,kde si
budeme hrát,vyrábět,povídat,tančit a spoustu jiného.
24. září
Oslava druhých narozenin o.s.baby club krteček
1. října
Výroba draků
8. října
Burza dětského, kojeneckého a dívčího oblečení
Každý týden čtení jedné pohádky a herna.
Těšíme se na nové členy.
www.babyclubkrtecek.unas.cz
tel.608646383, 733575878

Veřejnou zeleň udržovali pracovníci celé léto

Hubáčkova Ivana

Vyražte si na výlet s Kinoclubem
Kinoclub pořádá 11. září Dobrodružný víkend
Bližší informace: 606 64 42 70 nebo na emailu:
boehme.sebnitz@t-online.de
- ubytování turistický kemp „Entenfarm“ v Hohnsteinu
pátek, 11. 9. od 16:00 hod
- příjezd, grilování, táborák, noční procházka
sobota, 12. 9.
- výlet do Saského Švýcarska, hrátky v kempu
neděle, 13. 9.
- návštěva hradu Hohnstein,
cca. v 15:00 hodin odjezd
účastnický poplatek:
dospělí 18 €
děti do 14 let 12 €
(2 x nocleh + polopenze + doprava)
Přehled dalších zářiových akcí kinoclubu:

Zaměstnanci Městského úřadu Dolní Poustevna určení pro údržbu veřejné zeleně se intenzivně celé letní
období starali o městské pozemky.
Foto: Vilém Madunický

Informace o návštěvě Svatého Otce Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi
Mše svatá, kterou bude
celebrovat Svatý Otec Benedikt
XVI. ve Staré Boleslavi v pondělí
28. září 2009 se uskuteční v 9.45
hodin, v areálu u Staré Boleslavi.
Jedná se o travnatou plochu
nedaleko silnice na Mělník.
Šluknovská farnost pořádá
zájezd na tuto mši svatou,
odjezd autobusu z Velkého
Šenova je v 5.00 hodin a ze
Šluknova je v 5.10 hodin.
Areál, kde bude bohoslužba
bude otevřen od 6.00 hodin a
poutníci by měli být na
určených místech nejdéle v 9.30
hodin. Je možno použít vlastní
stoličky, bude možné použití i
mobilních WC, doporučuje se,

aby si poutníci sebou vzali i
případně něco k pití, neboť
pokud bude svítit sluníčko,
bude dost teplo. Účastníci
zájezdu obdrží místenky.
Cena za autobus je 300,-Kč.
Přihlásit se zájemci mohou v
Dolní Poustevně u P. Jacka
Kotisze nebo ve Velkém Šenově
u paní Margity Dvořáčkové. Je
tak třeba učinit do konce srpna,
aby zbylá místa v autobusu
mohla být nabídnuta v jiných
farnostech.
Národní pouť ve Staré
Boleslavi je obnovenou tradiční
poutí ke sv. Václavovi, patronu
České země. Pravděpodobně
mše sv. celebrovaná Svatým

Otcem a koncelebrovaná biskupy ČR a okolních zemí bude
přenášena i Českou televizí.
Připomínám, že 28. září je i
státním svátkem ČR, takže je i
pracovní volno. Pravděpodobně
se zde bude i loučit náš
dlouholetý kardinál Mons.
ThDr. Václav VLK, arcibiskup
pražský.
Všem,kteří se pojedou na
tuto národní pouť do Staré
Boleslavi, přejeme pěkné počasí
a celkovou pohodu.
Ještě nakonec malé upozornění, že mše svaté v kostelech v
našich farnostech se vrací do
obvyklého pořádku.
Antonín Tobiška

5. 9.
11. 9.
18. 9.

Festival v Mikulášovicích
Dobrodružný víkend
Tvoření pro celou rodinu

Víte o změnách v doručování písemností?
Od 1. července došlo k
zásadním změnám pravidel pro
doručování písemností od
soudů a správních úřadů.
Každý člověk začal být tímto
datem odpovědný za přebrání
došlé pošty. Pokud si zásilku
nepřevezme, nebude se vracet
odesílateli, jako dosud, ale pošta
ji po deseti dnech hodí adre-

sátovi do poštovní schránky.
Soud nebo úřad poté bude
považovat zásilku za doručenou. Cílem změny je hlavně
zrychlení soudních a správních
řízení, tedy omezení dosud
možných obstrukcí. Postupně
tak zmizí obálky s modrým či
červeným pruhem, které nahradí pruh zelený.

Děti se dočkaly nových herních prvků

Katalog služeb pro občany pomůže lepší informovanosti
Vážení občané Šluknovského výběžku, pracovní skupiny komunitního plánování
zaktualizovaly Katalog služeb
ve Šluknovském výběžku a
nově zapracovaly do katalogu
další služby.
V katalogu naleznete organizace ze Šluknovského výběžku
(také několik vzdálenějších),
které poskytují služby seniorům, lidem se zdravotním postižením, dětem a mládeži, osobám v nouzi a krizi (sociálně

vyloučeným nebo ohroženým
sociálním vyloučením) uživatelům drog, etnikům. Katalog má
sloužit pro lepší informovanost
Vás, kteří hledáte vhodnou službu, podporu či aktivitu pro sebe,
své blízké nebo známé.
Katalog je dostupnější díky
elektronické verzi na tomto
odkaze:
http://sluzby.krasnalipa.cz.
Naleznete zde databázi organizací a služeb s podrob-nými
informacemi o poskyto-vaných

službách, kontaktech, kapacitě,
otevírací době, úhradě za službu, bezbariérovosti, pro koho je
služba určena, jakou má působnost, jak se stát uživate-lem služby. Poskytovatelé slu-žeb získají
do katalogu přístup a tak budou
kdykoli moci aktuali-zovat
informace o organizaci nebo
poskytované službě. Tým komunitního plánování pevně věří, že
katalog bude užitečným a aktivně užívaným materiálem.
(as)

Upozorňujeme majitele psů, že na Městském úřadě Dolní
Poustevna, odboru správy majetku, jsou k dostání zdarma pytlíky
na psí exkrementy. Bohužel kvůli místním nenechavcům je
nemůžeme nechávat v boxech na odpadkových koších v obci, které
tam byly k tomuto účelu dodány.
Děkujeme za pochopení.

Na novém dětském hřišti nechalo město zbudovat další dvě atrakce pro
nejmenší dětičky. Jedná se pružinová houpadla - koníka a motorku. Doufáme,
že jim nové herní prvky udělaly radost.
Foto: Vilém Madunický

ZUBNÍ POHOTOVOST v měsíci září
5. - 6. 9. 2009 MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72, Děčín II-Nové Město, 412 526 250
12. - 13. 9. 2009 MUDr. Šetek Vladislav
Weberova 1537/7, Děčín VI-Letná, 412 539 310
19. - 20. 9. 2009 MUDr. Sudová Olga
U Plovárny 1190/14, Děčín I 412 502 213
26. - 28. 9. 2009 MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI - Letná, 412 539 298
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Kümpfelová slaví další triumf, nyní ve dvouhrách

11. září od 18:30
TRANSFORMERS:
Pomsta poražených
Sci-fi USA
vstupné 29+1 Kč
mládeži přístupno

KINO DUKLA
ŠLUKNOV
9. 9. 18:30
VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
kriminální drama USA
(do 15 let nevhodný)

12. 9. 18:30
PIRÁTI NA VLNÁCH
britská komedie
(do 12 let nevhodná)
vstupné: 59+1Kč

15. 9. 18:30
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
česko-italské drama
(do 12 let nevhodný)
vstupné: 64+1Kč

17. 9. 17:30
HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE
dobrodružný film
vstupné: děti - 64+1Kč,
dospělí - 69Kč

17. 9. 10:00 a 13:30
A ZASE TA ŽOFKA
pásmo pohádek pro děti
vstupné: děti 9+1Kč,
dospělí 16+1Kč

19. 9. 16:00
TRANSFORMERS:
POMSTA PORAŽENÝCH dobrodružný sci-fi film USA
vstupné: děti - 49+1Kč,
dospělí - 59Kč

22. 9. 17:30
BAADER MEINHOF
KOMPLEX
německé historické drama
(do 16 let nevhodné),
vstupné:69+1Kč

23. 9. 16:00
DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURŮ
animovaná komedie USA
vstupné: děti - 49+1Kč,
dospělí - 59Kč

24. 9. 18:30
HODINU NEVÍŠ
česko-slovenské drama
(do 12 let nevhodné)
vstupné: 69+1Kč.
Natáčeno v Rumburku!

30. 9. 18:30
OPERACE DUNAJ
česko-polské komediální drama,
vstupné: 64+1Kč

ZÁŘÍ VE MĚSTĚ
31. 8. - 11. 9.
5. ročník dřevařského sympozia
4. 9.
Promítání pohádek od 16,00
Kinoclub Sebnitz - D.P.
11. 9.
Jazyková herna pro děti - němčina,
od 16,00 hodin
Kinoclub Sebnitz - D.P.
18. 9.
Tvořivé odpoledne pro celou rodinu
od 16,00, Kinoclub Sebnitz - D.P.
22. 9.
"Den bez aut"
KŠK
25. 9. - 27. 9.
11. ročník "Mezinárodního
loutkového festivalu"
LS Pomněnka + Město D.P.
26. 9.
"Střelecké závody na baterii do 5.
chyby" na Čtverci
MS Jezevec
x - Tenisový turnaj čtyřhry žen
Tenisový oddíl
x - termíny budou upřesňovány individuálně.

V květnu vyhrála na tenisových dvorcích v Dolní Poustevně se svým bratrem Tomášem turnaj smíšených dvojic,
teď na stejném místě slavila další triumf. Monika Kümpfelová tentokrát dominovala ve dvouhrách, které byly kvůli
nepříznivému počasí odloženy ze soboty 25. července na následující den. V konkurenci deseti tenistek rozdělených
do dvou skupin nejprve hladce proklouzla do semifinále, v boji o titul pak přehrála varnsdorfskou Hanu Hájkovou.
V utkání o bronz domácí Miluše Hrdličková porazila Radku Michlíkovou.
mb
Rozloučení se sezónou, prázdninami a létem 2009.
Bar, bazén, posilovna, antukový a pískový kurt, gril, koktejlový bar,
muzika a dobrá nálada-Mariňácký standart.

O pohár Fajnklubu
13. ročník
v plážovém volejbale 2009 - amatéři open
V Dolní Poustevně už potřinácté!

29. srpna v Beach klubu Marina bar Dolní Poustevna
Tradiční turnaj na konci léta.
Start soutěže je v 10 hodin a mnohdy se končí až pod umělým osvětlením. Hraje se podle
pravidel plážového volejbalu, ale soupeři se mohou dohodnout před zápasem na drobných
úpravách pravidel.
Startovné za dvojici je 200 Kč.
Doprovodné akce:

Marina cup 2009
5. ročník
turnaj v Pétanque (francouzké koule) dvojic
29. srpna od 13 hodin v Beach clubu Marina bar v Dolní Poustevně.
Otevřený turnaj dvojic v oblíbené a nenáročné hře, která je vhodná naprosto pro každého.
Startovné je stokoruna, děti za polovic. Hraje se podle pravidel, které jsou k dispozici na baru.

Pro děti a mládež připravila Marina na pátek a sobotu spoustu her a
zábavy jako rozloučení s prázdninami a přípravu na nový školní rok.
Nahlédněte do tabulky nezaměstnanosti 07/09 ve Šluknovském výběžku
Základní územní jednotka
Evidovaní uchazeèi
?íslo
název m?sta, obce, oblasti celkem
ženy muži
562882 Varnsdorf
1367
689
678
562432 Dolní Podluží
78
45
33
562505 Horní Podluží
44
22
22
562230 Ch?ibská
167
75
92
562572 Ji?etín pod Jedlovou
35
23
12
562793 Rybništ?
67
37
30
Varnsdorfsko
1758
891
867
562777 Rumburk
726
349
377
562581 Ji?íkov
406
189
217
562611 Krásná Lípa
301
119
182
530417 Doubice
4
1
3
562823 Staré K?e?any
129
62
67
Rumbursko
1566
720
846
562858 Šluknov
526
272
254
562441 Dolní Poustevna
114
59
55
562751 Mikulášovice
240
111
129
562912 Velký Šenov
191
102
89
562661 Lipová
46
18
28
545708 Lobendava
26
10
16
562947 Vilémov
60
34
26

1
16,09%
12,48%
10,95%
22,91%
12,68%
19,25%
16,16%
12,35%
21,92%
17,48%
8,16%
23,71%
15,59%
18,26%
11,52%
18,58%
18,89%
14,65%
17,33%
10,64%

Míra
2
3
50,40%
102,78%
57,69%
96,30%
50,00%
83,02%
44,91%
105,70%
65,71%
116,67%
55,22%
100,00%
50,68%
102,27%
48,07%
104,76%
46,55%
99,27%
39,53%
102,38%
25,00%
100,00%
48,06%
97,73%
45,98%
102,22%
51,71%
102,73%
51,75%
100,00%
46,25%
101,69%
53,40%
98,45%
39,13%
102,22%
38,46%
104,00%
56,67%
109,09%

4
8498
625
402
729
276
348
10878
5880
1852
1722
49
544
10047
2881
990
1292
1011
314
150
564

Vysvětlivky:
1 = celkem
evidovaných/počet
ekonomicky aktivních
obyvatel
2 = celkem evidovaných
žen/celkem evidovaných
3 = poměr mezi
sledovaným a
předchozím měsícem
4 = počet ekonomicky
aktivních obyvatel
Veškeré součty vychází z
počtů dosažitelných
uchazečů.

Prodejce může ovlivnit
chování spotřebitele
Povinností posledního prodejce je podle platného zákona o
odpadech mimo jiné informovat
spotřebitele o požadavku, aby
elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla
odkládána buď do míst k tomu
určených, např. vyhláškou obce,
nebo míst zpětného odběru.
Zároveň však zákon poslednímu prodejci ukládá povinnost
zajistit, aby spotřebitel měl při
nákupu nového elektrozařízení
možnost odevzdat ke zpětnému
odběru použité elektrozařízení v
místě prodeje či dodávky, a to ve
stejném počtu kusů prodávaného
elektrozařízení podobného typu a
použití, tzv. kus za kus. To vše
nabylo účinností již 13. srpna
2005.
Sběr vyřazených elektrozařízení od zákazníků
Akciová společnost ELEKTROWIN jakožto provozovatel
kolektivního systému založeného
výrobci pro plnění povinností
zpětného odběru elektrozařízení,
velkých a malých domácích
spotřebičů, nářadí a nástrojů
nabídla prodejcům možnost
zapojení do systému a pomoc při
dodržení povinností stanovených
zákonem prodejcům.
Pokud se prodejci registrují v
systému (jednoduchá bezplatná
registrace), nejenže mají zdarma
možnost získat informační
materiály pro spotřebitele, ale
také mají možnost spotřebiče,
které jim zákazníci přinesou při
nákupu nových, odevzdat
bezplatně do nejbližších míst
zpětného odběru nebo objednávat odvoz spotřebičů přímo z
prodejny. Někteří prodejci již
rozšířili tyto možnosti i o možnost
odebírání spotřebičů i bez vázání
na nákup nového. Každopádně je
každý zaregistrovaný prodejce
označen samolepkou s potřebnými informacemi pro spotřebitele. Zde je uvedeno i nejbližší
další místo určené k zpětnému
odběru.
Podmínkou spolupráce je
předávání pouze kompletních
spotřebičů, proto je i prodejce
vázán povinností odebírat od
zákazníků pouze kompletní
spotřebiče. Pokud je zařízení
nekompletní (např. chybí kompresor u ledničky), má právo je
odmítnout a elektrozařízení od
něho nepřevzít. Důvodem je
jednak ochrana obsluhy prodejny
a jednak životního prostředí,
protože z poškozených spotřebičů mohou unikat nebezpečné
látky a na to provozovna není
zařízena. Takové elektrozařízení
je nutné předat odborníkům
nejčastěji vyškoleným pracovníkům sběrného dvora a dále s
takovým spotřebičem nakládat
jako s nebezpečným odpadem.
Spotřebiče odvážené od posledních prodejců jsou předávány
recyklačním zařízením, která ho
odborným způsobem demontují,
oddělí jednotlivé materiály, které
pak předávají především k
materiálovému využití.
www.elektrowin.cz
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