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Obecní úřad Dolní Podluží žádá občany, aby při odvozu odpadu do sběrového dvora věnovali maximální
pozornost skladbě tohoto odpadu.
Tedy aby tříditelné složky, kterými
jsou především plasty a sklo, předem
vytřídili. Nežádoucí jsou ve sběrovém
dvoře také zbytky jídla. Šetříme tím
nejen naše životní prostředí, ale i
práci a čas obsluhy sběrového dvora
a v neposlední řadě tím i snižujeme
náklady, které obec vynakládá na likvidaci odpadu z velkoobjemových
kontejnerů.
Děkujeme za pochopení.

OÚ HORNÍ PODLUŽÍ
 PRVNÍ MIMINKO ROKU
2016 ÚSTECKÉHO KRAJE
JE Z HORNÍHO PODLUŽÍ
Malý Rudolf se narodil 1. 1. 2016
v 1:14 hodin, vážil 2860 gramů a měřil 50 centrimetrů. Oba rodiče bydlí
v Horním Podluží.
V neděli 3. ledna 2016 přišli do
děčínské porodnice poblahopřát
prvnímu miminku narozenému
v Ústeckém kraji v roce 2016 člen
rady Ústeckého kraje František Pelant a primátorka statutárního města
Děčín Marie Blažková.
Obec Horní Podluží věnovala věcný dar, rada Ústeckého kraje bude na
svém nejbližším jednání schvalovat
finanční dar pro rodinu miminka.
Maminka dostala květiny a věcné
dary.

OÚ JIŘETÍN P/J
 SVOZ TŘÍD. ODPADU
15. 2. – 29. 2. 2016

Stovka občanů Dolního Podluží se
v neděli 24. 1. 2016 odpoledne sešla
před budovou základní školy, aby se
společně vydala na prohlídku prostoru v centru obce, který skýtá až
netušené možnosti využití, a to ke
spokojenosti nejen Podlužáků, ale
i návštěvníků obce. Prošli jsme parkem ke koupališti a okolo bývalého
Skořepova statku zpět ke škole. Mlu-

Jak se v Dolním Podluží plánovalo
vilo se o tom, co tu stálo dříve a co
se v těchto místech odehrávalo, ale
také o tom, co by tu mělo vzniknout
v blízké budoucnosti a k čemu všemu
by nám tento nádherný prostor měl
sloužit. Po procházce jsme se v aule
základní školy občerstvili a po krátkém úvodu paní starostky dostala

slovo konzultantka Nadace VIA paní
Blažena Hušková, která celou diskusi
o nové podobě centra naší obce vedla. A nebyla na to sama, přijeli jí totiž morálně podpořit i další čtyři milí
zástupci Nadace VIA. A pak to začalo . Blaženka se vyptávala a jedna
otázka stíhala druhou: Co se nám tu

líbí a chceme určitě zachovat nebo
vylepšit? S čím nejsme spokojeni,
nelíbí se nám, nebo co je tu dokonce
nebezpečné? A co bychom si v našem
centru obce přáli mít, k čemu by nám
mělo sloužit a co bychom tu chtěli
dělat my, naše děti, rodiče a přátelé?
dokončení na další straně

Dostavba kanalizace v Horním
Podluží – II. etapa
Vážení spoluobčané,
v loňském roce jsme dokončili
výstavbu II. etapy kanalizace o celkové délce cca 5 km. Předpokládaná cena stavby podle projektové dokumentace byla cca 55 mil. Kč bez
DPH. Výběrovým řízením se nám
podařilo cenu snížit na 22,7 mil. Kč
bez DPH. Tato částka byla hrazena z těchto zdrojů: fond Ústeckého
kraje 1,3 mil. Kč, MŽP 11,9 mil. Kč,
SFŽP 703 071Kč, SvS 5 mil. Kč, podíl obce 3,8 mil. Kč.
Krom informací o finančních nákladech stavby považujeme za důležité sdělit našim občanům, že si kanalizaci a ČOV budeme provozovat
sami. Původně nám provoz měla zajistit společnost SčVaK. Jelikož by se
ale cena za stočné pohybovala ve výši
70–98 Kč za 1m3, zastupitelé obce
rozhodli, že si provoz raději obec zajistí sama. Tím se cena sníží na cca

43 Kč za 1m3. Obávali jsme se, že by
se při cenách SčVaKu nikdo nechtěl
napojit a obci by tím hrozilo vrácení
dotace. Přípravou a realizací stavby
jsme se zabývali téměř 10 let a byla
by škoda, aby vložené finanční prostředky a spousty úsilí padly v niveč.
To by mi bylo opravdu líto. Jednalo
se o velice náročnou stavbu po všech
stránkách. I.etapa skončila dokonce
až u soudu. Pět let jsme se s dodavatelem stavby soudili. Nakonec vše
pro nás dobře dopadlo.
Byly však chvíle, kdy jsem nedoufal, že ČOV a kanalizaci vybudujeme, protože podle projektové dokumentace měla celá stavba stát celkem
90mil. Kč včetně DPH. Nám se však
podařilo obě etapy vysoutěžit za celkových 42 mil. Kč včetně DPH. 7mil.
Kč stála ČOV, 35mil. Kč I. etapa a II.
etapa kanalizace (celková délka 6
km). Ze 42 mil. Kč činil podíl obce

3,8mil. Kč. 38,2 mil. Kč se nám podařilo získat formou dotací a příspěvků. Bylo to opravdu náročné, ale díky
kanalizaci máme téměř všude nové
asfaltové povrchy.
Tím, že se nám podařilo značně
snižovat u všech inženýrských sítí
ceny, máme velmi dobře zasíťovanou celou obec. Například plynofikaci v délce cca 7 km, jsme pořídili svépomocí za 4mil. Kč. U vodovodu to
bylo podobné. Například k jednomu
odlehlému domku, který byl vzdálen
od hlavního vodovodního řadu přes
200 m jsme zřídili vodovodní přípojku za cca 25 000 Kč. Chtěli jsme zajistit přibližně stejné podmínky pro
bydlení pro všechny naše občany.
Nyní se budeme snažit zlepšovat
vzhled našich bytových domů, veřejných prostranství, a tím i celkový
vzhled obce
Karel Kopecký, starosta obce
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dokončení z předešlé strany

Všichni přítomní dostali šanci vyslovit všechna svá přání a představy. A že jich byla spousta – zachovat
nádherný výhled do okolní krajiny, upravit park a zeleň, vybudovat
hřiště pro děti, venkovní posilovnu
pro dospělé, vylepšit občerstvení na
koupališti, postavit kabiny i se zázemím pro plavce i neplavce, postavit
venkovní podium s altánkem a ohništěm a také víceúčelovou budovu,
která bude sloužit k setkávání občanů
naší obce, ale i ke spoustě dalším účelům. A když se všechna naše přání zapsala, podtrhla a sečetla, dostali jsme
mapy a už se lepilo a kreslilo a psalo
a ve skupinkách vášnivě diskutovalo
a najednou z nás všech byli „architekti“, kteří na konci celého odpoledne ,

Obec Dolní Podluží
ZŠ Dolní Podluží
Umělecká agentura KAZ Nový Bor
Vás zvou na

Dětský
maškarní
karneval
28. února 2016
od 14 hodin
Tělocvična školy v Dolním Podluží
Moderátor Zdeněk Kaňka

soutěže
hry
dětská diskotéka
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se zápalem sobě vlastním, obhajovali právě tu svou NEJLEPŠÍ variantu
. No a tomu všemu dění a hemžení
bedlivě přihlíželi a naslouchali naši
milí architekti z firmy ….kontinual,
kteří teď mají nelehký úkol…… z našich představ a přání vytvořit architektonickou studii a dát centru obce
novou tvář, i když zatím „jen“ na
papíře. Na jejich návrhy, které nám
přijedou představit 14. 3. 2016, se
už teď všichni moc těšíme. Veliký dík
vám, kteří jste přišli a zapojili se do
našeho společného projektu, a všem
kteří jste pomáhali, abychom si nedělní odpoledne užili a cítili se skvěle.
Zajímají nás vaše názory a vážíme
si pomoci vás všech.
Za vedení obce
Iva Minárová, starostka
foto Milan Dudka

Parkoviště u MŠ v Dolním Podluží
Konec roku 2015 byl možná nepříznivý pro lyžaře, ale všem, kteří ještě chtěli využít poslední dny v roce k
venkovním úpravám, hrál do karet.
A tak se nám ještě těsně před přícho-

dem roku 2016 povedlo provést terénní úpravy přímo pod mateřskou
školkou a vybudovat pro rodiče, ale i
personál mateřské školy tolik potřebná parkovací místa.

Děkuji všem zaměstnancům OÚ,
kteří se na úpravách podíleli, a také
panu Ladislavu Červinkovi za jeho
ochotu a skvěle odvedenou práci.
Iva Minárová, starostka obce
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Odečty vody 2015/2016
JIŘETÍN p/J – Chtěl bych poděkovat chatařům a chalupářům, kteří
nám umožnili provést odečty vody
na svých chalupách v měsíci listopadu a prosinci, nebo nám alespoň
stav vodoměru nahlásili. Každý rok
uvádíme v Permoníku žádost o sdělení, kdy budou majitelé rekreačních nemovitostí přítomni naposledy v roce na svých chalupách tak,
abychom mohli stavy odečíst fyzicky a s tím překontrolovat i samotné
vodoměrné zařízení, případně naplánovali jeho výměnu a přeplombování. Bohužel se stále potýkáme
s tím, že se do všech nemovitostí

v odečtovém období nedostaneme,
ani nám není stav vodoměru a jeho
odečet alespoň nahlášen. Tímto se
dostáváme do situace, kdy jsme nuceni provádět fakturaci po odhadu
spotřeby, nebo s použitím směrných
čísel (paušál dle platných tabulek).
V těchto případech potom chalupáři
volají, že takový nebo makový stav
nemají, že na chalupě nebyli atd,
atd. a žádají fakturu předělat. Upozorňuji, že fakturace odběrů vody je
spojena i s celkovým účtováním obce
ke konci roku a že takovéto zásahy
do fakturací tyto práce ztěžují.
Stalo se nám také v loňském

roce, že jsme lítali kolem vodojemu na Rozhledu, kde nebyla týden
voda ve vodojemu a najednou, aniž
bychom zjistili nějakou poruchu, se
nám vodojem ze dne na den naplnil. Po zaslaných fakturách na konci roku zjišťujeme po telefonickém
oznámení majitele chlupy v osadě
Rozhled, že má nový vodoměr a stav
nula. Obec tento vodoměr sama neměnila (naposledy cca před 4 roky),
a tudíž se můžeme dohadovat, že
majiteli vznikla porucha na vnitřním rozvodu jeho chalupy, a tím došlo k úniku velkého množství vody
v jeho nepřítomnosti. Tento stav se
načetl na vodoměr a on, aby nemusel platit uniklé množství vody sám,
vodoměr vyměnil a obci nic neohlásil, což je v rozporu se smlouvou na
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odběr vody. Pokud se tato domněnka
prokáže, může být takovýto odběratel od vodovodu obce odpojen, nebo
bude muset vzniklé ztráty uhradit.
Proto vyzývám k tomu, aby majitelé nemovitostí sami umožnili pracovníkům obce tyto kontroly provádět, a tím předejdou i případným
poruchám a ztrátám. Většina chalupářů jsou majiteli svých nemovitostí dlouhodobě a za ta léta by měli
již vědět, že konec roku je obdobím
odečtů pitné vody. Uvědomme si, že
i tato kontrola je prevencí proti poruchám a ztrátám, a že i Vy se vinou
buď Vaší, či jiných nezodpovědných,
můžete dostat do situace, kdy Vám
z těchto důvodů nebude pitná voda
do Vaší nemovitosti dodávána.
Milan Pešek

Benevolence skončila

Cestování dostupné všem
v Jiřetíně pod Jedlovou
Tak zní název projektu finančně podpořeného z 50% Ministerstvem pro
místní rozvoj.
Zmíněný projekt, který realizujeme
v našem letním sportovním areálu,
je dotován z národního programu
s cílem podpořit rozvoj cestovního
ruchu v blízkosti vyznačených turistických tras. Po dokončení projektu
zhruba v květnu letošního roku bude
vybudováno sociální zařízení/ WC,
sprchy/ pro ženy a muže a také pro
vozíčkáře. Součástí projektu je též
vybudování prostoru pro úschovu
kol případně i jiného sportovního
vybavení. Turisté procházející nebo
projíždějící přes naši obec po zelené mezinárodní turistické trase nebo
po cyklotrasách vedoucích přes naše
náměstí budou moci využít tohoto
zařízení pro svoji očistu i odpočinek. Odpočinout si budou moci jak
na nové terase, která je též součástí
projektu, případně si postavit stan

na travnaté ploše přímo navazující
na popisovaný objekt a v areálu přespat. Poslední službou, která bude
v objektu poskytována, bude vybavená kuchyňka, ve které bude možné
připravit si něco k snědku, případně připravit čaj nebo kávu z přinesených produktů.
V rámci zmíněného projektu se
nezapomíná i na propagaci nabídky zmíněných nových služeb rozšířenou i o propagaci turisticky zajímavých míst naší obce a blízkého okolí
včetně přírodních krás západní části
Lužických hor.
Obec realizací tohoto projektu
plní jednu ze svých priorit, a to je
podpora rozvoje cestovního ruchu
s cílem rozšířit poskytované služby,
a tím zvýšit spokojenost i návštěvnost turistů v našem regionu. Zároveň se snaží napomoci jak našim
podnikatelům, tak postupnému snižování nezaměstnanosti.
Text a foto Josef Zoser

JIŘETÍN p/J – Počátkem měsíce
ledna byl po několikerém upozornění uživatelům obecního bytu v
ul. Nádražní v Jiřetíně pod Jedlovou
násilně otevřen obecní byt, kde nebylo několik let (3) placeno nájemné
a služby s ním spojené. Byt byl také
odpojen poskytovatelem dodávek
el.energie. Z důvodu podezření, že
je byt vybydlován, a že zde dojde k
poškození zařízení bytu také z důvodu zamrznutí vodoinstalací rozvodů, jsme byli nuceni provést toto nepopulární opatření. Pro tento úkon
byla přizvána nezúčastněná osoba
a jeden člen z rodiny, jejíž někteří

členové měli oprávnění byt užívat.
Otevření bytu se účastnil i starosta
obce p. Kaprálik.
Po otevření bytu byla za účasti
všech výše jmenovaných osob pořízena fotodokumentace, byly provedeny úkony spojené se zajištěním
bytu proti zámrazu a překontrolováno vybavení bytu, které by mělo
v bytě být. V bytě byl neskutečný
nepořádek a chyběla tam kamna
na vytápění bytu v ceně cca 7 000
Kč. Bylo nařízeno vyklizení bytu.
Byt bude muset projít celkovou
rekonstrukcí.
Milan Pešek

JIŘETÍN p/J – V příjemně vyhřáté společenské místnosti se 10. ledna sešli po
nedělní bohoslužbě zájemci ze společenství Římskokatolické farnosti Jiřetín
pod Jedlovou. Již druhé takovéto setkání, které bylo výstižně nazváno „kavárnou“, nabídlo zúčastněným nejen vůni dobré kávy a mlsoty připravené šikovnýma rukama přítomných kuchařek. Zazněla zde také citace moudrých slov
Jaroslava Maxmiliána Kašparů a v milé a přátelské atmosféře došlo i na společné zamyšlení nad nadcházejícím rokem. Diskuze se pak stočila i na činnost
farnosti a plány do blízké i vzdálenější budoucnosti. Třetí malá farní „kavárna“
proběhne v neděli 7. února.
-kaM-, foto Karel Kříž
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOPŘEJEME
Oslavenci Miroslavu Balejovi k 65.
narozeninám přeje hlavně pevné
zdraví
manželka Danuše s rodinou
~~~~~

K Tvým narozeninám Ti chceme
přát vše nejlepší, co jen život Ti může
dát. Ať lásku, zdraví i moudrost
stále máš a plnými doušky si všeho
krásného užíváš.
Mamince, babičce a prababičce Marcele Paštikové, nar. 29. 2. 1936, k jejím 80. narozeninám přejeme pevné
zdraví a děkujeme za její celoživotní
obětavost a lásku.
Syn Miloslav s manželkou Boženkou,
dcera Marcela s manželem
Jaromírem,
vnoučata Jan, Zdeňka, Ondřej
a Maruška,
a pravnouček Kubíček
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Den otevřených dveří v Základní škole Dolní Podluží
Ve středu 20. ledna se konal Den
otevřených dveří v naší škole. Zájem
o návštěvu školy byl opět poměrně
velký. Dopoledne navštívilo I. stupeň
přes 70 návštěvníků, několik jich přišlo i na II. stupeň. Pozvání na ochutnávku oběda využilo 15 lidí.
Odpoledne jsme pokračovali v programu. Někteří návštěvníci
vydrželi po celou dobu ve třídě, kde
se hrálo na kytary a zpívalo. To bylo
zásluhou paní učitelky Ivy Pecherové, Martina Kulhavého a jejich žáků
z kytarového kroužku. Jiní si přišli do
tělocvičny zasoutěžit s dětmi. Den
mohli návštěvníci zakončit v kavárně
„U Lichožroutů“. Že nevíte, kdo to
je? Lichožrouti jsou tajemní ponožkožrouti, kteří dělají téměř v každé
domácnosti z párů ponožek tzv. licháče. A z těch lichých osamocených
ponožek jsme v kavárně vyráběli pěkné dráčky. Za vyrobení loutky u kávy
a výborných koláčů mohli návštěvníci
přispět dobrovolnou částkou. Výtě-

žek této akce činí 900 korun a bude
odeslán nadaci DOBRÝ ANDĚL.
Škola přispívá této nadaci z dobročinných akcí již rok. V loňském roce
jsme odeslali pro nemocné děti částku 5 150 korun.
Děkujeme všem, kteří navštívili
naši školu, přišli se podívat na své
děti, na práci učitelů. Doufáme, že
se vám u nás líbilo a že přijdete rádi
znovu na některou akci.
Mgr. Hobzová,
foto Mgr. Šmidílková, DiS

Nejen
Valentýnské
Je libo plavky, nebo snad brusle..?
tvoření
Obecní klub
HORNÍ PODLUŽÍ

13. 2. 2016
od 13 do 17 hodin

mýdla
koupelové sole
valentýnská přáníčka
drátkování
quilling (tvoření z papíru)
kurzovné
50 Kč za osobu a kurz

DOLNÍ PODLUŽÍ – Předposlední lednový týden zažilo
dolnopodlužské koupaliště do té doby neviděnou situaci.
V rozmezí 4 dnů se na břehu vystřídali jak vodychtiví plavci, tak i milovníci pevného skupenství vodního s bruslemi
na nohách. Druhý případ by nebyl na konci ledna ničím
neobvyklým. Mrzlo, jako když praštělo, led byl dost silný
a hlavně se našli dobrovolníci, kteří ho upravili do žádoucí sjízdné podoby. Díky, kluci! Ale zpátky k vyznavačům
koupání. Potopit se do vody o teplotě 0,5 0C, kdy vzduch

nemá víc jak minus 5, to umí a/ lední medvěd, b/ policejní potápěč v neoprenu, c/ otužilec. Ano, cé je správně.
O tomto příslušníku rodu homo sapiens jste už na těchto
stránkách četli. Otužilci navštěvují naše koupaliště často
a rádi a ani nějaký ten stupeň pod nulu a nutnost prosekat si díru v ledu je jak vidno neodradí. Za to si zaslouží
všechny palce nahoru!
Text a foto Petra Frančová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK HORNÍ PODLUŽÍ

Leden ve školce – sníh
a mráz zebe a studí nás
Konečně jsme se dočkali sněhové
nadílky a mohli si užívat zimních radovánek. Je fajn, že si můžeme na
vlastní kůži vyzkoušet to, jak zebe
a studí sníh a mráz. Po pořádném
sněhovém nadělení jsme nejen stavěli sněhuláky, ale i vytáhli ze skrýše
ježdíky. Vozili jsme se z kopce na zahradě školky, což byla náramná zábava pro všechny. Za pomocí lopatek
a kyblíků jsme si vytvořili sněhovou
sopku, která chrlila za pomocí malého kouzla lávu oranžové barvy. To
byl pokus, který zaujal malé i velké.
I když ve školce máme pěkně teploučko, proměnili jsme se jeden den
na sněhuláky a sněhulky. Dělali jsme
všechno to, co sněhuláci běžně dělají, jen jsme k naší nelibosti neměli
k obědu polárkový dort. Školka se
nám pomalu plní sněhuláky, které vy-

rábí děti s rodiči doma. Jsou to fešáci
k pohledání. V zimních měsících nezapomínáme na zvířátka. Plníme krmítka, která máme na zahradě, a do
krmelce jsme donesli i pro větší zvířátka jablka, mrkev, žaludy a kaštany.
Ve školce máme novou paní učitelku
Káťu a s ní jsme se vydali objevovat
lední medvědy….

Návštěva 1. třídy
Paní učitelka Horáková pozvala budoucí školáky do své první třídy, aby
se před zápisem trochu seznámili se
školou. Prvňáčci si mezi sebe posadili kamarády ze školky a ukázali jim,
jak se naučili hezky a správně číst,
jak umí počítat a také to, jak pracu-

jí s interaktivní tabulí. Díky pohybovým aktivitám během vyučování nám
ukázali, že škola je i zábava.
Děkujeme paní učitelce Horákové a prvňáčkům za příjemně strávené
dopoledne ve škole.
Paní učitelky ze školky Pavla a Káťa,
foto Pavla Petružálková

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ

Nový rok jsme začali dobrým skutkem. Přispěli jsme do kasičky Tříkrálové sbírky Domova svaté Máří
Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou.
Společně jsme si s Třemi králi zazpívali a oni poté požehnali naší budově nápisem K+M+B (Kristus žehnej

tomuto domu) nad vstupní dveře. Ve
školce jsme si také vyrobili zlaté koruny Tří králů.
Polští kamarádi nás pozvali na
tradiční karneval v základní škole
Porajow. Převlečeni do masek jsme
se seznámili pomocí her na jména s

polskými a německými dětmi. Každý si vyrobil karnevalovou čepici. Pak
už se v tělocvičně soutěžilo a tančilo
s balónky až do odpoledních hodin.
Připraven byl výborný oběd.
Foto: Karneval
S předškoláky jsme se vydali na
ukázkovou výukovou hodinu do první třídy základní školy.
Paní učitelka Horáková děti rozesadila mezi
prvňáčky, děti počítaly
a pracovaly na interaktivní tabuli. Vyučování
i setkání s bývalými kamarády ze školky se dětem moc líbilo a už se
těší k zápisu do první
třídy.

materiál, firmě KovoKraus za finanční příspěvek 3 000 Kč na akce s partnerskou MŠ a paní starostce za milou
návštěvu v kostýmu sestřičky a sladké
překvapení pro děti.
Text a foto kolektiv MŠ
http://podluzanek.tk

Děkujeme rodičům Máji
Havranové za dobroty
pro děti a krásné hračky,
rodičům Janičky Červinkové za dobrůtky, paní
Mensové za pracovní

Tříkrálový dík
Na Tři krále, o krok dále. Ano, tato pranostika se jako jedna z mála s naprostou jistotou rok co rok naplňuje, což má na vině
naše matička Země kroužící kolem Slunce. Ale není to jen nepatrné prodloužení
dne, které je s mudrci z Východu spojené.
Tři králové inspirovali už Williama Shakespeara, protiválečný odboj, dokonce i hollywoodské vypravěče. V našem případě
pak Diecézní charitu v Litoměřicích, která i v letošním roce organizovala přísluš-

nou část celorepublikové Tříkrálové sbírky. Po několika letech se koledovalo i u nás
v Dolním Podluží, o což se postaraly dětičky z Domova sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou. Ale nebyl to jen finanční
motiv, který vyslal děti v převlecích do ulic.
V této sbírce jde také o předání požehnání, které se stvrdí známými značkami
K+M+B. Všem, kteří do kasiček přispěli,
patří velký dík.
Text a foto Petra Frančová
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KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ
Sony Digital Cinema 4K

tel. 602 112 943 • e-mail: inkavo@iex.cz
www.kulturouseveru.cz • www.dolnipodluzi.cz
www.facebook.com/bio.luz.dolni.podluzi

PROGRAM NA ÚNOR

 Pátek 5. 2. ve 20 hodin
 Sobota 6. 2. v 18 hodin

LÍDA BAAROVÁ

4K

CZ – Životopisné filmové drama –
Příběh ženy, která milovala ďábla –
Ml. přístupno – Vstupné 120 Kč, děti
a důchodci 100 Kč – 105 minut
 Pátek 12. 2. v 18 hodin

DEADPOOL

USA – Akční komedie – Překvapení?
– Tohle je jiný film o superhrdinech
– Ml. přístupno – Vstupné 110 Kč –
100 minut
 Sobota 13. 2. v 18 hodin

AGENTI DEMENTI

ES – Animovaná rodinná komedie v
českém znění – Mortadelo a Filemón
v akci – Ml. přístupno – Vstupné 115
Kč, děti a důchodci 90 Kč – 90 minut
 Pátek 19. 2. ve 20 hodin
 Sobota 20. 2.  v 18 hodin

DECIBELY LÁSKY

CZ – Nový český romantický filmový
příběh s písničkami Michala Davida
– Ml. přístupno – Vstupné 120 Kč –
85 minut
 Pátek 26. 2. v 18 hodin

ŘACHANDA

CZ – Nová česká filmová pohádka o
kamarádech, kteří se neživí vždy úplně poctivě – Co dáváš, to se ti vrátí. –
Ml. přístupno – Vstupné 120 Kč, děti
a důchodci 100 Kč – 100 minut
 Sobota 27. 2. v 18 hodin

OSM A PŮL

IT – Nejosobnější zpověď slavného
Felliniho z roku 1963 – Uvádíme
v projektu 100 – Ml. přístupno –
Vstupné 100 Kč – 130 minut

Stolní tenis
HORNÍ PODLUŽÍ – 22. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise se
odehrál 25. 12.2015. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů.
Vitězné pořadí:
1) Gola Ondřej
2) Kolda Tomáš
3) Kotera Zdenek
4) Sova Martin
5) Reizel Jiří
6) Hozma Josef
Organizátor tohoto turnaje p. Reizel
děkuje touto cestou všem za účast a
obecnímu úřadu za poskytnutí herny
a věcných darů výhercům.
Friš V.
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Odpoledne se zimním inspektorem
V úterý 26. ledna 2016 navštívil
Skiareál v Horním Podluží zimní inspektor TV Nova Jan Antonín Duchoslav, kterého mnozí známe z kultovního filmu „Sněženky a machři“,
kde ztvárnil roli studenta Vikiho
Cabadaje.
„Viki“ dorazil do Skiareálu v Horním Podluží kolem druhé hodiny odpoledne, protože ráno navštívil ještě
areál v Telnici. Z jeho slov i chování
bylo na první pohled zřejmé, že je
z našeho areálu nadšen, a to nejen
díky jeho dostupnosti, ale zejména
díky kvalitě poskytovaných služeb.
„Viki“ si vyzkoušel kvalitu sjezdových
tratí, poseděl v restauraci U Vleku a
šel zkontrolovat i půjčovnu, servis a
lyžařskou školu Timski. Sám mnoho

let působil jako lyžařský instruktor
ve Špindlerově Mlýně a služby naší
školy ho zajímaly opravdu detailně.
Zaměřením na privátní výuku by příjemně překvapen, a když se dozvěděl,
že poskytujeme služby i handicapovaným, zkusil si jízdu na biski, z které byl doslova nadšen. A my všichni
jsme zase byli nadšeni „Vikiho“ přístupem i chováním. Společně jsme
si užili velmi příjemné odpoledne za
přítomnosti této charismatické osobnosti. Věříme, že i zimní inspektor
„Viki“ u nás strávil příjemné chvíle,
což dokazuje i to, že odsud odjížděl
až po setmění. Na reportáž v Televizních novinách TV Nova se můžeme
těšit někdy kolem 12. a 13. února.
Tým lyžařské školy Timski

Endiaron cup – po více

jak 30 letech hlavně díky Péťovi Heinrichovi byl obnoven turnaj ve stolním
tenisu pro místní amatéry a příchozí.
Obdobný turnaj se v minulosti každoročně hrál ještě na sále nákupního střediska a ještě před tím v I. patře
sálu restaurace U třech klacků na náměstí. Během některých utkání bylo
možné zhlédnout množství pěkných,
ale i netypických úderů. Celkem třináct hráčů se utkalo mezi sebou, aby
po třech hodinách usilovného snažení všech hráčů mohlo být vyhlášeno
následující pořadí:
1/Josef Zoser st.
2/Petr Erlebach
3/Jaroslav Bandas
4/Pavel Zoser ml.
5/Jaroslav Hanykýř
6/Josef Zoser ml.
O pitný režim a dostatek kalorií v těle
se vzorně staral Jarda Čermák, za což
mu patří také dík.
Josef Zoser, foto Jaroslav Čermák

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 13.–14. 2. 2016

MUDr. Miličová Jiřina
tel. č.: 412 507 588
Anenská 385/2, Děčín I
 20.–21. 2. 2016  
MUDr. Charvát Pavel		
tel. č.: 412 507 588
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
 27.– 28. 2. 2016	 
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
tel. č.: 412 519 622
Myslbekova 404/23, Děčín I
 5.–6. 3. 2016	 
MUDr. Hladík Pavel		
tel. č.: 412 539 298
Weberova 1537/7, Děčín VI

Začátek lyžařské sezóny v Horním Podluží

foto K. Kopecký

Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8–11 hod. Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme
správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 23. 2. 2016 a vyjde ve středu 2. 3. 2016
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