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OÚ DOLNÍ PODLUŽÍ
 PROŘEZÁNÍ STROMŮ
A KEŘŮ ZASAHUJÍCÍCH
DO MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A NADZEMNÍHO
ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
Obec Dolní Podluží žádá občany,
chalupáře a majitele pozemků o odstranění větví stromů a keřů, které zasahují do průjezdního profilu
místních komunikací a nadzemního elektrického vedení, a to do 15.
3. 2016. Odstranění větví je nutné
z důvodu bezpečnosti provozu a provádění zimní údržby na místních komunikacích. Porosty, které zasahují
do nadzemního elektrického vedení,
způsobují zkraty na vedení a dochází tak k častým výpadkům veřejného
osvětlení. Děkujeme.
Tomáš Bernatík, referent obce

OÚ JIŘETÍN P/J
 POPLATEK ZE PSA
Upozorňujeme občany, že termín
splatnosti poplatku ze psů na rok
2016 je 31. 3. 2016. Poplatek prosím uhraďte na Obecním úřadu
v Jiřetíně pod Jedlovou.
Vyzýváme majitele psů, kteří
doposud neuklízeli exkrementy po
svých miláčcích, aby je uklízeli, protože uklidit po svém psovi je povinností držitele psa a také vizitkou člověka. Děkujeme všem zodpovědným
majitelům psů za pozitivní přístup
k čistotě veřejných prostranství.

První setkání ve Spolkovém domě
JIŘETÍN p/J – V pondělí 15. února
2016 se prvně v letošním roce sešlo
jiřetínské obecní zastupitelstvo. Veřejné jednání za účasti hostů z řad
obyvatel proběhlo ve znamení tří
novinek. Byla to první schůze v novém roce řízená novým starostou
Bohuslavem Kaprálikem a probíhala v nově připravovaných prostorách
budovaného Spolkového domu. Zastupitelé i občané zasedli k projednávání a k diskuzi o místních záležitostech v příjemném prostředí postupně
vybavované místnosti v přízemí, která výhledově bude sloužit jako více-

účelový prostor nejen nejvyššímu
obecnímu orgánu a jednání svazku
obcí, ale také setkávání občanských
spolků, zajímavým besedám a příležitostným aktivitám. K úplnému dovybavení této velké jednací místnosti
už schází jenom instalace obecních
symbolů a estetických doplňků. Daleko víc starostí přinese rekonstrukce
a potřebné úpravy dalších částí tohoto komunitního domu – od přízemí
až po půdní prostor. V současnosti
tam probíhají hrubší stavební a úklidové práce. Zároveň s tím se pak jedná o možnostech využití, připravují

se výkresy potřebné k rekolaudaci
a hledají se také odpovídající dotační zdroje. Záměrem je vnést znovu
pestrý život do charakteristického
domu na jiřetínském náměstí a zvát
místní občany do hezkého prostředí
knihovny, muzea a klubu i do prostor
vhodných pro výstavy.
A to se v kuloárech mluví také
o tradici loutkového divadla v této
budově a o dalších zajímavých kulturních pozvánkách. Tak držme palce Spolkovému domu a všem pěkným
záměrům!
Text a foto M. Louka

 PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
Obec Jiřetín pod Jedlovou vyzývá
zájemce o provozování nebytového
prostoru (baru) v suterénu objektu
č.p. 273, ulice Školní, aby podávali
své žádosti na obecním úřadu Jiřetín
pod Jedlovou do 31. 3. 2016.
Bližší informace na tel. č. 412 379
231, 702 136 868.
 SVOZ TŘÍD. ODPADU
14. 3. – 28. 3. 2016

Obec Dolní Podluží Vás zve na 2. plánovací setkání týkající se
projektu „VIA – Místo kde žijeme“, kde nám architekti z ateliéru „....kontinual“ představí koncept
architektonické studie centra naší obce.
Setkání se uskuteční v pondělí 14. 3. 2016 od 17 hodin v aule ZŠ Dolní Podluží.
Určitě př ijďte, těšíme se na Vás!

PERMONÍK

2

Březen 2016

Jak ulovit kapra aneb rybářské
závody po podlužsku

JIŘETÍN p/J – Problematiku vjezdu automobilů a parkování pod hradem Tolštejn mají opět na stole jiřetínští zastupitelé. Provoz na úzké
příjezdové cestě, která stoupá hezkou krajinou, působí problémy pohodovým pěším turistům, maminkám s kočárky, dětským výpravám
i všem obdivovatelům krásy zdejší krajiny. Na jednání zastupitelstva
byl přednesen občanský podnět (ilustrovaný fotografiemi), týkající se
nevhodnosti způsobu parkování pod hradem a podmínek chodců,
kteří se na cestě setkávají s často vytrvalým proudem autoturistů.
Tento nejdéle diskutovaný bod únorového zasedání obecního zastupitelstva zdůraznil potřebu navázat na předchozí kroky a dále se
touto záležitostí zabývat. Konečný výsledek by pak měl být dobře
přijatelný pro místní občany, chalupáře, návštěvníky i pro podnikatele v oblasti turistiky.
-kaM-, foto V. Hulánová Makalová

O svérázných příslušnících druhu homo
sapiens otuzilensis, kteří zima nezima
noří svoje těla do studené vody, jsem
vám říkala už minule. Jenže na dolnopodlužském koupališti se v poslední
době hojně rozšířil další druh, a to vědci
ne zcela dobře popsaný Homo Sapiens
Rybaris. Tito jedinci do vody sice nepotápějí svoje těla, ale vrhají tam různé návnady zavěšené na nylonovém vlasci, a
to za jediným účelem. Přilákat a vylovit
rybu, kterou jsou schopni vzápětí pustit
zpět do vody. Předposlední únorovou sobotu měli tito tiší blázni, jak se jim také
přezdívá, jedinečnou příležitost předvést
svoji vášeň. Klub přátel dolnopodlužského koupaliště uspořádal první zimní rybářské závody s nočním lovem. I když si
většina z nás sobotní večer představuje

Náš kraj stále upadá!
Na počátku devadesátých let byl
Ústecký kraj z ekonomického hlediska (HDP na obyvatele) jedním
z nejbohatších. Ještě v roce 1995
byl v ukazatelích HDP druhý nejvýkonnější kraj mimo Prahu, těsně za
Plzeňským krajem. V dalších letech
už ale můžeme sledovat jenom trvale
klesající trend, který zavedl náš kraj
mezi regiony strukturálně postižené.
Pro ty, kteří mají chuť zrekapitulovat
si regiony se soustředěnou podporou státu, mohou nakouknout třeba sem: http://www.dvs.cz/clanek.
asp?id=6434736. Na úvod snad jen
to, že cílená pomoc od státu začala
do našeho kraje proudit už v roce
1993. Tehdy mířila na „potencionálně strukturálně postižená území“,
kam byl zahrnut okres Most a Chomutov. Potenciál z roku 1993 se, jak
vidno, naplnil vrchovatě.
Nejvíce zarážejí je, že navzdory
desetiletím spíše předstíraných státních podpor a podpor v rámci tzv.

kohézní politiky EU, se v ukazatelích kraj dlouhodobě propadá stále
hlouběji a životní úroveň místních
obyvatel se vůči celku stále zhoršuje. My, co zde žijeme, vnímáme i bez
čísel, že náš kraj strádá. Je zde vysoká míra nezaměstnanosti, nižší výdělky, málo pracovních příležitostí,
mladí a vzdělanější lidé zde nenachází uplatnění a migrují do jiných
regionů, je zde málo podnikatelských aktivit, nejsou zde vytvářeny
vhodné podmínky pro podnikání, infrastruktura je nedostatečná, je zde
malá kupní síla obyvatel, v krajině
a městech množství brownfieldů*),
zdravotnické služby jsou podprůměrné, roste počet sociálně vyloučených lokalit, aktivity nejen v oblasti cestovního ruchu jsou omezovány
leckdy nepochopitelnými argumenty
atd., atd.
Pocit trvalého propadu kraje
je potvrzován daty. Statistika z let
2004 až 2014 ukazuje, že v pomě-

zcela jinak, na koupališti se sešlo třináct
rybářů, z nichž sedm statečných zůstalo
až do rána. Ani počasí, že by psa nevyhnal, je neodradilo. Za střídavého sněžení a silného větru vylovili dva kapry a jednu plotici, což je s ohledem na okolnosti
výsledek hodný potlesku. Tým děvčat z
Občerstvení na koupališti připravil posilující lektvar jménem dršťková polévka a byl po celou noc účastníkům závodů k dispozici. V neděli ráno se všichni
rozloučili a s jedinečným pocitem, který
pochopí opět jen rybář, se rozjeli domů.
Myslím ale, že se s nimi brzy zase potkáme. Koneckonců, po zimních závodech
by měly následovat jarní, ne? Tak pánové, Petrův zdar!
Petra Frančová
foto Vladimír Franče st.

ru HDP na obyvatele jsme se propadli z již velmi nízkých 81,9%
v roce 2004 na 76,47% v roce 2014
(- 5,43%!) – viz. graf (v roce 1995
to však bylo 95,8%! tedy propad
-20%!). Obdobně jsou vykazovány
další parametry. V kumulovaném
HDP byl ve stejných letech náš kraj
hned po Karlovarském nejhorší.
V letech 2009–2014 zaznamenal
kumulovaný HDP propad -5,8 %
(jediný Karlovarský se také propadl
na - 5,3%, zatímco všechny ostatní
kraje stoupaly a vykazovaly kladná
čísla).
Zajímavé je, že o špatném stavu
regionu vlády ví. Před každým cyklem čerpání strukturálních fondů
tento neutěšený stav našeho kraje
konstatuje ve svých koncepčních
dokumentech. V poslední Strategii
regionálního rozvoje ČR na období 2014–2020 čteme: „… V České
republice je to zejména rozdíl mezi
průběhem strukturálních změn v Moravskoslezském kraji a Karlovarském
a Ústeckém kraji – tyto regiony jsou
dlouhodobě řazeny mezi hospodářsky
slabé a strukturálně postižené regi-

ony. Nevhodná transformace ekonomiky a další strukturální změny se
v dlouhodobém horizontu nepříznivě projevily na vzdělanostní struktuře v Karlovarském a Ústeckém kraji
mj. i v odlivu „mozků“ (velmi nízký
podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva). I když tento odliv je zřejmě ještě podpořen relativní blízkostí
atraktivního regionu středních Čech
a Prahy (případně možností uplatnění na trhu EU), dopady odlivu dále
prohlubují související degradační
procesy i v dalších oblastech socioekonomické struktury, které se projevují úbytkem počtu obyvatel, klesající
cenou nemovitostí, sníženou schopností těchto regionů využít místní
zdroje pro tvorbu nových pracovních
míst či v neposlední řadě v podmínkách pro rozvoj občanské společnosti.
V porovnání se severočeskou oblastí
je proces transformace strukturálně
postižené oblasti Moravskoslezského kraje úspěšnější, kde se i s ohledem na koncentraci obyvatel, institucionální zázemí v oblasti výzkumu
pokračování na poslední straně
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Šikulky v knihovně

Kroužek házené
V únoru se kroužek házené v přípravném období zaměřil na pohybové aktivity
s míčem. Souhrn si malí házenkáři ověřili na svém školním turnaji v tělocvičně
školy v sobotu 13. 2. 2016. Turnaje se zúčastnilo 13 žáků, kteří se rozdělili do
čtyř družstev. Každý házenkář odehrál 50 minut v plném pohybovém zatížení. Všichni hráči byli odměněni starostkou obce paní I. Minárovou ovocnými
cenami, které sponzoroval OÚ. Díky!
V sobotu 27. 2. čeká házenkáře turnaj v Milovicích u Nymburka. V pondělí
29. 2. se malí sportovci zúčastní třetího kola přeboru varnsdorfských škol za
účasti 6 družstev.
Text i foto J. Hozman

Děti z výtvarného kroužku Šikulky navštívily jedno úterní odpoledne knihovnu
v Horním Podluží, aby si tam vyrobily obaly na své oblíbené knížky. V prostředí
plném krásných pohádkových příběhů jim šla práce pěkně od ruky a domů si
všichni odnesli knížky v nových kabátcích zdobených autíčky, zvířaty, indiány,
draky a sluníčky. Společně nahlédli do jednotlivých knih a zcela určitě si v nich
každý našel něco zajímavého. Děti se postaraly o obrázky a teď o ty opravdové příběhy a pohádky z knížek se musí postarat maminky a tátové, protože ti
umí moc krásně číst.
Text a foto Pavla Petružálková

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘETÍN POD JEDLOVOU

Ve školce to žije

Návštěva Hrádku ve Varnsdorfu
V sobotu 22. února nezahálel náš turistický kroužek. Využili jsme hezkého slunečného dopoledne a vyrazili na Hrádek do Varnsdorfu. Cestu jsme si trochu
zkrátili vlakem a zpříjemnili zastávkou v cukrárně, kde děti nabraly další energii, kterou poté mohly využít na hřišti u knihovny. Po poledni jsme již seděli
ve vlaku a stihli se všichni vrátit domů před pěknou chumelenicí.
Text a foto Mgr. M. Šmidílková, DiS.

Přichází karneval, zpívej óla, ola,
neváhej, vejdi dál, zpívej óla, ola...
Tak tohle se ozývalo prostorami jiřetínské školky dlouho před tím, než
Pohádkový karneval skutečně začal.
Po řadě všedních povánočních dnů
a chřipkové epidemii jsme opět s radostí zpívali, tančili, soutěžili, prováděli si legrácky, smáli se a zažívali
příjemnou atmosféru propojení rodinné a školkové pohody.
Všem rodičům patří velký dík za
to, že se maximálně snažili dodržet
karnevalové téma a své děti převlékli
do pohádkových postav, a také za to,
že neváhali a zapojili se do rodinných
klání v žertovném zápolení. Zvláště
děkujeme manželům Kucerovým za
velkou hudební show.
A protože se nám i dětem pohádky velmi líbí, budeme jim věnovat pozornost i v dalších nevlídných únorových týdnech, aby nám jejich hluboká

moudrost pomohla rozvinout rozum
i srdce, a vykouzlila údiv i úsměv na
dětských tvářích. Třeba pomocí vaření hojivého balzámu, který nás přijela
naučit kořenářka z Krásné Lípy.
Radka a Radka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ vás srdečně zve na tradiční

velikonoční odpoledne,

které se koná v úterý 22. března 2016 na I. stupni ZŠ od 15.30 hod.
P R O G R A M – malé vystoupení žáků ZŠ • oblíbená TOMBOLA • jarní dílničky, pletení pomlázek, zdobení perníčků • prodej velikonočních
dekorací a tradičních pokrmů • pokračování v dobročinné akci pro nadaci Dobrý anděl
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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HORNÍ PODLUŽÍ – V únoru proběhly první kurzy tvoření v obecním
klubu v Horním Podluží. Při kávě a
čaji jsme vyráběly mýdla, koupelové soli, drátkovaly a tvořily z papíru. Bylo to příjemné setkání, jen je
škoda, že se nás nesešlo více. Další,
tentokrát velikonoční tvoření, je plánováno na 12. 3. 2016. Tak neseďte
doma a přijďte se něco naučit či jen
popovídat si a posedět.
Jindra Koldová

Mejdan nejen pro ženy
Obec Dolní Podluží Vás srdečně zve na již 2.
oslavy dne žen a příchodu jara.

ročník

Kdy?

V pátek 18. 3. 2016 od 18.00 hodin

Kde?

V retro kavárně v kině BIO LUŽ v Dolním Podluží

Nebude chybět:

k áv a a n ě c o n a z u b
vystoupení dětí ze ZŠ
re c i t a c e J i ř í k a B u r š í k a
v y s t o u p e n í p ro f i t a n e č n i c „ S TA R S S E N I O R “
živá hudba „DODO BAND“
Bydlíte daleko a potřebujete pomoci s dopravou? Zavolejte Haně
Švecové 608 550 526. Zajistíme Vám dopravu tam i zpět.

Pojďte s námi za zajíčkem
OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ
připravila pro malé i velké děti, jejich rodiče a prarodiče
2. ročník velikonočního dobrodružství, nazvaného

PUTOVÁNÍ ZA
ZAJÍČKEM
Přijďte si vyzkoušet tradiční i netradiční
zdobení vajíček, ochutnat velikonoční
dobroty a hlavně najít překvapení,
které pro vás schoval velikonoční zajíček.

Kdy: pátek 25. března 2016 od 14 hod.
Kde: sraz v tělocvičně Základní školy v Dolním Podluží

Pro tuto akci vyhlašujeme soutěž o nejlepší domácí pomazánku, takže
jestli máte rodinný recept, se kterým byste se chtěli pochlubit, právě
přišla Vaše chvíle! Pomazánky budou hodnoceny porotou, a poté je
bude moci ochutnat každý.

R E T R O O B L E K Y V Í TÁ N Y
(ty nejlepší budou odměněny)

Velikonoční tvoření
Obecní klub Horní Podluží

12. 3. 2016 od 13 do 17 hodin
Drátování vajec • pletení z pedigu • gravírování vajec • pletení pomlázek

Penzion Jana Horní Podluží
sobota 19. 3. 2016 od 16 hodin
Uvádí Martin Stütz

Kurzovné 50 Kč za osobu a kurz
(hlaste se předem na tel. 724 785 655
nebo na emailu: jindra.koldova@seznam.cz)
Pokud sami umíte nějaké zajímavé zdobení či barvení vajec,
přijďte nám to předvést!

soutěže a hry o drobné ceny
soutěž o nejlepší masky
zábavná diskotéka
Kofola pro děti zdarma po celou dobu akce
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
DĚKUJEME
V únoru 2016 oslavila paní Jaroslava SOCHOROVÁ životní jubileum
80 let.
Touto cestou chci poděkovat paní
starostce, která jménem obce i svým
přišla osobně pogratulovat a předala
i dárek. Bylo to velice milé a zahřálo
u srdce to, že obec nezapomíná na
své seniory.
Jaroslava Sochorová
s dcerou Blankou

– ––
Rády bychom poděkovaly našemu
trenérovi panu HOZMANOVI, že
ze svého volného času nakrojil a pracuje s dětmi z Domova sv. Vincenta a
s maminkami, které chodí rády každé
pondělí na cvičení do tělocvičny ZŠ
v Dolním Podluží. Také děkujeme
paní ředitelce Markétě HOBZOVÉ, že nám pronajala tělocvičnu na
cvičení.
Děkují maminky s dětmi z Domova sv. Vincenta v Dolním Podluží

SPOLEK DOMOVINA DOLNÍ PODLUŽÍ
 Oznamujeme čtenářům, že výstava Hasiči v Podluží v prostorách Obec-

ního úřadu v Dolním Podluží bude ukončena dne 31. března 2016. Pro ty,
kteří ještě tuto navštěvovanou výstavu neviděli, je otevřeno vždy ve středu od
14.00 do 17.00 hodin. Neváhejte, máte poslední příležitost ke zhlédnutí.

Dne 5. února 2016 zemřel pan Tomáš LIŠKA, zakládající člen spolku DOMOVINA Dolní Podluží.
Po dlouhá léta byl aktivním tvůrcem spolkové
činnosti zabývající se historií naší obce. Byl spoluautorem řady úspěšných výstav s touto tématikou
a v neposlední řadě spoluautorem myšlenky zrození a kmotrem nedávno odhalené sochy sv. Floriána v Dolním Podluží. Byl spolutvůrcem mnoha
příspěvků a článků v Permoníku.
Spolek DOMOVINA oceňuje jeho práci a vyslovuje poděkování za jeho neúnavnou činnost ve prospěch spoluobčanů. Bude nám vždy nesmírně chybět při tomto nelehkém konání.
Jeho nesplněné plány budou směrníkem naší další činnosti.
Čest jeho památce.
Za spolek DOMOVINA Dolní Podluží Josef Rydval, starosta

Vážený pane Liško, milý Tomáši,
říká se, že teprve po odchodu nám
blízkého člověka si uvědomíme, co
všechno pro nás znamenal a kolik
jsme mu toho ještě nestihli říci. Je
mi nesmírně líto, že Vám to všechno, co mám na srdci, nemohu říci
třeba u šálku té vynikající kávy, kterou jste pro mě v Domovině pokaždé
ručně namlel – „šedesátkrát zatočit
klikou mlýnku, to je přesně to množství, aby byla káva tak akorát“, to jste
vždycky říkal a já se smála a schválně
Vás u počítání pletla. A tak Vám ,Tomáši, alespoň touto cestou děkuji za
Vaši dlouholetou a obětavou práci
pro naši obec, Vámi tolik milované
Dolní Podluží. Jako rodák a patriot
jste dlouhá léta společně s dalšími
zapálenými lidmi pečoval o historii
naší obce a vše, co s ní souvisí. Byl
jste spoluzakladatelem a aktivním
členem spolku Domovina, který má
péči a záchranu historie naší obce
jako své hlavní poslání. Dlouhé roky
jste byl zaměstnancem obecního úřadu a pracoval pro obec Dolní Podluží
jako technik.
Znali jsme se „jen“ 15 měsíců
(čas je relativní veličina), ale i za tu
krátkou dobu jsem měla možnost
spolu s Vámi a s Domovinou zažít
spoustu skvělých okamžiků. Společné návštěvy německého Muzea damašku a froté v Grossschönau, kde

Co vím o sobě
Vedu si přehledy o svých uspořádaných
výstavách výtvarných prací. A bylo jich
požehnaně – přes tři sta.
Svoji první výstavu jsem uskutečnil
v devatenácti letech v Dobrušce. Prvním
vzácným návštěvníkem na výstavě
karikatur byl herec Stanislav Neumann.
Nakreslil jsem stovku tváří herců.
Uskutečnil i setkání s nimi.
V současné době jsem zastoupený
na výstavě v Libeňském zámku. V Praze
jsem své výtvarné práce vystavoval
v Divadle na Vinohradech, Staroměstské
radnici, Malostranské besedě, Albatrosu,
Salonu kresleného humoru, Senátu, Malé
galerii, Galerii Mánes, Domě železničářů,
Sjezdovém paláci, v klubu Tesla, aj.
Potěšilo mě, že jsem mohl vystavovat
v nově otevřené galerii v Jiřetíně pod
Jedlovou a vystavovat tváře mých přátel,
kteří se v minulosti zúčastňovali mých
vernisáží a besed.
Josef Poláček, výtvarník – grafik
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Foto Alena Lišková

jsme zpívali koledy, i když jste tvrdil,
že zpěv máte zakázaný. Byl jste s Lubošem a Margitkou svědkem mého
prvního mezinárodního znemožnění, které jsem po měsíci starostování
zažila, když se jeden z členů muzejního spolku v Grossschönau vlastním tělem snažil uhasit můj hořící
kabát nebo chvíle v Domovině, kdy
jsem se od Vás, Vašeho tatínka a Luboše dozvěděla tolik zajímavých a pro
mě cenných informací z historie naší
obce. Měla jsem vždy obrovskou radost z výstav, které jste i v takovém
pidi prostoru, který má Domovina
k dispozici, s nadšením pořádali,
z návštěv rodáků v naší obci a když
jste s Lubošem přišli s nápadem darovat našim hasičům sochu sv. Floriána, kterou vyrobil Váš syn, byla jsem
nadšená, že já osobně, ale i naše obec
může být u toho.
Děkuji Vám, Tomáši, za Vaši
ochotu, vstřícnost, trpělivost a pochopení, které jste pro mě vždy měl,
a i když nemám ráda sliby, tak jedno
Vám slíbit můžu, že společně s Domovinou budeme pokračovat.
Nepláču, protože vím, že tu
s námi budete stále.
Přeji Vám klid a mír, po kterém
jste už tolik toužil.
A nikdy nezapomenu.
Iva Minárová, starostka obce

PERMONÍK
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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 BŘEZEN

 Pátek 4. 3. v 18 hodin                ČV

PADESÁTKA

CZ – Zimní filmová komedie Vojty
Kotka – Takovej horskej humor – Ml.
přístupno – Vstupné 100 Kč, děti a
důchodci 80 Kč – 95 minut
 Sobota 5. 3. v 18 hodin
TIT

BOD ZLOMU

3D

USA – Akční film – Jediným zákonem pro ně je gravitace – Adrenalin ve 3D – Ml. přístupno – Vstupné
130 Kč, děti a důchodci 100 Kč – 115
minut
 Pátek 11. 3. ve 20 hodin          TIT
 Sobota 12. 3. v 18 hodin     TIT

dokončení článku z druhé strany

a vysokého školství podařilo udržet
příznivou vzdělanostní strukturu.
Zastavení negativních procesů v obou
regionech je jednoznačně podmíněno
zlepšením nabídky pracovních příležitostí, jak ve struktuře, tak i v celkovém objemu. Jako problematický
se jeví také nesoulad mezi kvantitativní, ale i kvalitativní nabídkou
a poptávkou pracovní síly zejména
na mikroregionálních trzích práce.
K odstranění tohoto nedostatku je
nutné využití širšího spektra nástrojů od posílení aktivní politiky zaměstnanosti, optimalizace oborové struktury na středních a vysokých školách,
podpory dalšího vzdělávání, po zvýšení investiční atraktivity problémových regionů a aktivizace místního
obyvatelstva.“
Otázka, kterou si nikdo neklade,
ale má znít takto: Jak je možné, že
i po 26 letech intervencí se stále Ús-

tecký kraj propadá vzhledem k vývoji ostatních regionů a proč se vláda
místo konstatování stavu „strukturálního postižení“ nezabývá tím, že
účel všech dosavadních 26 letých
investic se ani v nejmenším nenaplňuje (účelem všech podpor, státních
i evropských, je zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů
(tzv. vyrovnávací cíl)? Byly všechny
ty peníze utráceny neefektivně, rozkradeny politiky, úředníky a na ně
napojenými korporacemi, nebo mířily po celou dobu úplně mimo terč
a skutečné potřeby? Proč se u tisíce
projektů v regionu zkoumají z hlediska splnění a udržitelnosti desetitisíce dílčích parametrů, které ale
v nadřazeném celku nedávají vůbec žádný smysl a nepřinášejí kraji
žádnou přidanou hodnotu? Přitom
druhý strukturálně postižený region Moravskoslezský kraj ve stejném
období 2004 - 2014 stoupl z 80,58%
na 83,43%. Čím to je, že se MSK daří

SUBURRA

IT – Filmový thriller – Římská mafie
v boji o přístav Ostii – Ml. přístupno
– Vstupné 130 Kč – 130 minut
 Pátek 18. 3. v 18 hodin             ČV
 Sobota 19. 3. v 18 hodin
ČV

KUNGFU PANDA 3

3D

USA – Animovaná dobrodružná komedie pro celou rodinu v českém znění – Ml. přístupno – Vstupné 140 Kč,
děti a důchodci 110 Kč – 95 minut
 Pátek 25. 3. ve 20 hodin          TIT
 Sobota 26. 3. v 18 hodin      ČV

USA – Batman a Superman poprvé spolu na filmovém plátně – Ml.
přístupno – Vstupné 130 Kč – 150
minut
 Pondělí 28. 3. v 18 hodin
ČV

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 12.–13. 3. 2016  

4K

MUDr. Křemenová Alena 		
tel. č.: 412 544 539
Sokolská 129, Děčín IX
 19.–20. 3. 2016
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
tel. č.: 412 519 622
Myslbekova 404/23, Děčín I
 25.–28. 3. 2016
MUDr. Vojtěch Vladimír
tel. č.: 412 151 056
28. října 110, Děčín I
 2.–3. 4. 2016
MUDr. Jůdová Jana			
tel. č.: 412 523 410
Riegerova 773/72, Děčín II

POUZE DNES NA CELÉM SVĚTĚ
OPĚT V KINECH !!!
Film nestora československé a české kinematografie Zdeňka Svěráka
je v remasterované verzi s vysokým
rozlišením uváděn u příležitosti jeho
osmdesátých narozenin – Přijďte mu
spolu s panem Uhlířem popřát k jeho
významnému životnímu jubileu – Ml.
přístupno – Vstupné 45 Kč – cca 120
minut i s doprovodným programem
Vysvětlivky: ČV – česká verze		
TIT – orig. verze s českými titulky

3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné

PERMONÍK

a ÚK ne? Žijí tam schopnější lidé?
Mají schopnější samosprávu? Je to
tím, že z MSK mnoho ministrů působí ve vládách, i jako předsedové
vlády, a také mnoho úředníků na
nejrůznějších úřadech?
Nevím, čím vším to je, ale ačkoliv
je HDP na obyvatele jedním z hlavních měřítek výkonnosti a životní
úrovně (a také podpory ze strany
státu a především fondů EU), nikdo neřeší, že v poslední jedenáctileté historii vykazují čísla v kraji
pokračující propad vůči vývoji ČR,
a to navzdory všem dosavadním intervencím. Nikdo neřeší, proč intervence selhávají, že nejspíše všechna
opatření a programy nebyly a nejsou
nastaveny správně a že nefunkční je
celý systém podpor.
S tímto upozorněním jsem se
proto obrátil dopisem na předsedu
Vlády ČR, zaslal souhrnnou statistiku a požádal jej o zásadní přehodnocení podpor Ústeckého kraje, aby
se trvalé rozevírání nůžek mezi Ústeckým krajem a Českou republikou
zastavilo a rozdíly se začaly snižovat.
Vím, „neobjevil jsem Ameriku“,
stav našeho regionu a jeho „vývoj“
všichni střízlivě vidíme. Ale po 26
letech klesajícího trendu a nefunkčních opatřeních je s tím už opravdu
potřeba něco udělat. Ne opět přijímat nová usnesení, analýzy, … strategie atp.
Zbyněk Linhart
*) pozn. red. – Brownfield znamená:
1) urbanistické označení pro nevyužívané
a opuštěné území
2) nemovitost, která není efektivně využívána a kterou lze účelně využít za podmínky realizace projektu regenerace zóny

BATMAN VERSUS SUPERMAN: Úsvit spravedlnosti 3D

OBECNÁ ŠKOLA

Březen 2016

HORNÍ PODLUŽÍ – Těmito fotografiemi se vracíme a doplňujeme článek
z minulého Permoníku o vánočním turnaji ve stolním tenisu. Děkujeme p.
Reizlovi st. a Tomášovi Krchovi za vkusné ceny pro vítěze.
Foto Josef Hozman

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 29. 3. 2016 a vyjde ve středu 6. 4. 2016
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