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Cena dotovaná 4 Kč

OZNÁMENÍ
ORDINACE MUDr. Martinkové
bude v dubnu tři dny uzavřena –
4. 4., 15. 4. a 22. 4.

OÚ DOLNÍ PODLUŽÍ

„Místo, kde žijeme“

 POPLATEK ZA POZEMEK

DOLNÍ PODLUŽÍ – V pondělí
14. 3. 2016 se padesátka Podlužaček a Podlužáků sešla v aule základní školy a se zájmem diskutovala
nad dvěma návrhy architektů z firmy ….kontinual, které řeší proměnu
centra naší obce. Obě varianty mají
svá pro i proti a teď čeká na architekty nelehký úkol. Upravit finální
návrh podle našich přání a představ.
A že jich nebylo zrovna málo.
Tak ať vám to jde pěkně od ruky
Vendulo, Honzo a Pavle, a vám,
Podlužáci, díky za to, že jste přišli
a společně zase o kousek posunuli „Místo kde žijeme“ k vytoužené
podobě. Blažence veliký dík za její
laskavé a opět profesionální vedení
celé akce a v půlce dubna se na vás
všechny těším.
Iva Minárová, starostka obce

Upozorňujeme občany, kteří neuhradili poplatek za pozemek na rok
2016, aby tak učinili na pokladně OÚ
Dolní Podluží nebo bankovním převodem na č. ú. 4726431/0100 pod
variabilním symbolem 2331.

OÚ JIŘETÍN P/J
 POPLATEK ZE PSA
Upozorňujeme občany, kteří neuhradili poplatek za psa na rok 2016, aby
tak učinili do 30. 4. 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.

 OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
Povinné očkování psů a koček proti
vzteklině proběhne v naší obci v úterý 26. 4. 2016 od 16.00 do17.00 hod.
u obecního úřadu. Očkování bude
provádět MVDr. Martin Rus ze Sosnové u České Lípy. Jak již všichni
víte, jedná se o službu placenou, proto bude cena za provedené očkování
následující :
– očkování psa, kočky
vzteklina 250 Kč
– očkování psa, kočky
kombinace 350 Kč
Dále je možné zakoupit tablety na
odčervení, přípravky proti klíšťatům a blechám. Upozorňujeme proto všechny občany, kteří zatím svou
poplatkovou povinnost za držení psa
vůči obecnímu úřadu nesplnili, aby
do určeného termínu očkování poplatek zaplatili.
Vyzýváme všechny chovatele psů,
aby nechali své psy očkovat. Zvíře
musí být k očkování přivedeno dospělou osobou, s náhubkem a na vodítku.
dokončení na další straně

Po třech měsících

Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři, po třech
měsících ve funkci starosty obce Jiřetín pod Jedlovou píši svůj první náhled. Na úvod podotýkám,
že jsem se musel přeorientovat ze zaběhlého „továrního“ třicetiletého stylu řízení výroby na obecní
problematiku, a to se vším všudy.
Myslím a jsem přesvědčen o tom, že naše obec
má po všech rekonstrukcích, opravách, budování
a revitalizacích velmi dobře nakročeno k dalšímu
rozvoji.
Pravdou také je, že to, co se vybudovalo v předešlých akcích, je potřeba s patřičnou kvalitou a pílí
udržovat. V tomto směru je jako vždy co zlepšovat.
Třeba obecní domy a byty v nich, které se rekonstruovaly v porevolučním období, o našem sportovním
areálu nemluvě. A mohl bych pokračovat dále.
Nechci Vás zdržovat čtením dlouhých článků. Já
i celé zastupitelstvo Vás rádi vždy uvidíme na veřejných zasedáních zastupitelstva v nově zakoupeném
podstávkovém domě čp. 36. Tak choďte!
Bohuslav Kaprálik, starosta obce

ZÁPIS 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání
(školský zákon)
ředitelka mateřské školy stanovuje termín pro podání žádosti

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 14.00 do 15.30 hod.
mohou rodiče podat žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy v Dolním Podluží.
Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání, na dodržení termínu zápisu, který je
závazný pro šk. rok 2016/2017.
Pozdějším žádostem o přijetí dítěte do MŠ by z kapacitních
důvodů nemuselo být vyhověno. Další informace budou předány
přímo při zápisu. Dle zákona č. 472/2011 Sb. budou výsledky
zápisu zveřejněny pod registračním číslem každého dítěte na
přístupném místě v MŠ a na internetových stránkách MŠ.

Za MŠ Miloslava Böhmová, statutární zástupce

PERMONÍK

2
Očkování je dle zákona č.
215/1992 sb. povinné a nesplnění této povinnosti bude posuzováno jako přestupek dle zákona č.
200/1990 Sb.

 OZNÁMENÍ
Od 18.4. 2016 budou v prodeji na
Obecním úřadu v Jiřetíně pod Jedlovou známky na svoz směsného
odpadu na období od 1. 5. do 31. 10.
2016
 SVOZ TŘÍD. ODPADU
11. 4. – 25. 4. 2016

Skvělá zpráva pro
čtenáře a přátele
knihovny
DOLNÍ PODLUŽÍ – Podle předběžných informací jsme uspěli se žádostí
o dotaci s naším projektem „Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání v Dolním Podluží“. Na co se
tedy můžete těšit? V brzké době vytvoříme on-line katalog, takže knihu
si budete moci vybrat (a zjistit, zdali
je aktuálně k dispozici) z pohodlí
domova. Velkou bombou je zavedení výpůjčky e-knih, která bude probíhat bez nutnosti návštěvy knihovny. Navíc ji budete mít doma dřív, než
se nadějete.
Pro veřejnost vytvoříme tři počítačové stanice s vysokorychlostním internetem, jejich využití bude
zdarma. Stanice budou propojeny
v síti, což umožní tisknout i scanovat dokumenty všem, kteří tuto
možnost doma nemají. Pro všechny
zájemce chystáme kurzy základů
práce na PC a další ev. kurzy dle vaší
poptávky. Lepší vybavení získá i naše
knihovnice Hanička.
Iva Minárová, starostka obce

HLASUJTE
pro nejkrásnější
město a obec
Čech a Moravy
Každoročně od 1. dubna do
31. října probíhá celostátní
internetová soutěž, ve které
můžete svým hlasem podpořit
své město nebo obec. V této
soutěži můžete najít i naše tři
obce. Pokud máte zájem hlasovat, podívejte se na portál
www.czregion.cz.
Navíc budte zařazeni do
slosování o měsíční výhry:
– pobyt pro dvě osoby na dvě
noci
– věcné ceny
– předplatné časopisů

Duben 2016

Náš „dotační stroj“ funguje skvěle
DOLNÍ PODLUŽÍ – Od ledna jsme
již podali na různá ministerstva
7 žádostí o dotaci. Jedná se o:

munikací bude zveřejněno na konci března (budeme vás samozřejmě
informovat).

1. Pořízení techniky pro údržbu
sportovního areálu, konkrétně
o multifunkční minitraktor s příslušenstvím pro úpravu travnaté plochy
a ostatních hřišť, zametací zařízení,
návěs na odvoz materiálu a ruční
stroje. Informaci, zdali jsme uspěli,
budeme mít v létě.

4. Obnovu tří Božích muk (u cyklostezky, u Domova sv. Vincenta
a u školky). Půjde o náročné restaurátorské práce vč. výroby dvou chybějících křížů s cílem obnovy Božích
muk z počátku 19. století do původní
podoby.

2. Výstavbu dětského hřiště v dolní části obce (u Barešů) se spoustou
herních prvků pro všechny věkové
skupiny. Na přípravě projektu se aktivně podílely děti všech věkových
kategorií.
3. Opravu čtyř úseků místních
komunikací: podmínkou podání
žádosti byl výběr takových úseků, na
kterých již nebudou probíhat žádné
opravy či rekonstrukce technické infrastruktury (vodovod, ČOV apod.).
Zda jsme uspěli s projektem na
dětské hřiště a opravu místních ko-

5. Obnovu dřevěné zvoničky (postupná výměna uhnilých konstrukcí, vyspravení kamenného soklu,
zrestaurování vstupních dveří, nové
nátěry apod.).
6. Opravu hřbitova, která zahrnuje novou mlatovou cestu, úpravu
odvodňovacích žlabů, předláždění
dlažby ve vstupní bráně, opravu pohledové části hřbitovní zdi (směrem
od příjezdové cesty) a pokácení nebezpečné zeleně.
7. Výstavbu čtyř nových odpočinkových míst pro obyvatele i návštěv-

níky obce. Na třech místech budou
umístěny krásné zastřešené altány
s lavičkami, stolem, odpadkovým
košem a stojanem na kola a na jednom místě, kde se altán nehodí, budou umístěny lavičky, stojan na kola
a odpadkový koš.
Zda budou naše projekty úspěšné, se
dozvíme v červnu 2016. Věříme, že
všechny čtyři uvedené projekty výrazně zkrášlí naši obec.
Děkuji všem, kteří se na přípravě
žádostí o dotace podíleli. Především
p. Tomášovi Bernatíkovi, p. Milanu
Dudkovi, ale i ostatním zaměstnancům Obecního úřadu Dolní Podluží.
Víme, že seznam všeho, co je třeba v naší obci opravit, zrekonstruovat
či nově vystavět, je nekonečný. Proto
věřte, že další projekty již připravujeme a taktéž vás o nich budeme včas
informovat.
Držte palce, ať jsou naše projekty
vybrány a my můžeme společně udělat naše Dolní Podluží ještě krásnější.
Děkuji.
Iva Minárová, starostka obce

Jene Nerudo, my už možná víme,
kam s ním….
DOLNÍ PODLUŽÍ – Titulek článku
odkazuje na slavný fejeton Jana Nerudy „Kam s ním“, ve kterém autor
popisuje svoje trampoty s odstraněním nepotřebné slámy ze starého slamníku. Má potíže jak s jejím
spalováním, tak s nenápadným odložením a nakonec i s nočním roztrušováním po pražských ulicích.
Zachrání ho až mlékařka, která si
slámu vezme jako podestýlku pro
svoje koně. Je až neuvěřitelné, jak
fejeton neztratil ani po téměř 140
letech na aktuálnosti. Spíše naopak. Současnou terminologií bychom řekli, že sláma byla vyjmuta
z kategorie „odpad“ a byla předána
jako druhotná surovina k materiálovému využití. A to je přesně ono.
Takto bychom měli k nakládání se
zdánlivým odpadem přistupovat. Jelikož jde o oblast, která se nás dotýká
nejen v ekologických souvislostech,
ale i v ekonomických, pojďme zkusit
ušetřit za likvidaci komunálního odpadu a uspořené prostředky použít
jako investici do obce. Samozřejmě
zároveň ušetřit surovinové zdroje a
životní prostředí. Co vy na to?

Ráda bych vás v následujících několika číslech Permoníku podrobně
seznámila s jednotlivými skupinami
odpadu a s možnostmi jejich využití,
případně likvidace. Teď začněme pro
Dolní Podluží novinkou, a to sběrem
a likvidací tetrapakových obalů.
Tetrapakový obal se skládá z několika vrstev polyethylenu, z vrstvy
papíru a z vrstvy hliníku. Využít se dá
několika způsoby, buď se v papírně
rozvlákní, oddělená celulóza se použije na výrobu papíru a polyethylen a
hliník na výrobu palet. Další způsob
je rozdrcení na speciální lince a využití všech vrstev pro výrobu desek
pro stavebnictví. Karton se též může
rozřezat na menší části a kompostovat. Hliník a polyethylen, který se nerozloží, lze následně odstranit během
prosévání. Ale abychom mohli tetrapak nejlépe druhotně využít, je potřeba jej shromažďovat odděleně od
ostatního komunálního odpadu. Lze
ho vhazovat spolu s papírem do modrých kontejnerů, případně s plastem
do žlutých kontejnerů, ale mnohem
výhodnější je samostatný oddělený
sběr. Čistý nápojový karton je vyku-

pován za vyšší cenu, nežli směsný
papír nebo směsný plast, díky čemuž
může sběr tetrapaku kladně ovlivnit
bilanci příjmů a výdajů v odpadovém
hospodářství obce. Hlavní je jej nevhazovat do našich černých popelnic
s komunálním odpadem! Mezi tetrapakový obal patří kartony od mléka,
džusů, vína, případně různých potravinových doplňků. Bývají označovány symbolem recyklace s kódem
C/PAP, 81 nebo 84. V Dolním Podluží zahajujeme zkušební pytlový sběr
nápojových kartonů, přílohou tohoto
čísla Permoníku je 1 ks oranžového
pytle. Tento pytel naplněný sešlápnutými kartony lze předat každou sobotu mezi 10 a 12 hodinou do Sběrového dvora v Dolním Podluží. Výměnou
za plný pytel obdrží občan prázdný.
Opakuji, že se jedná o zkušební provoz, pokud bude vše dobře fungovat,
dočkáme se i samostatného kontejneru na nápojový karton. Tak tedy, milí
Podlužáci, vzhůru do toho! A pokud
budete mít jakékoliv dotazy k tomuto tématu, neváhejte napsat na petra.
francova@dolnipodluzi.cz.
Petra Frančová
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JIŘETÍN p/J – Duchovní rozměr nejvýznamnějšího církevního svátku zvýrazňuje především Velikonoční vigilie o Bílé sobotě. Slavnostní mši celebroval duchovní správce jiřetínské farnosti v kostele Nejsvětější Trojice P. Pavel
Koudelka. Rituální požehnání ohně (na snímku) je prvním z obřadů této veliké noci vzkříšení. Světlo, které pak přinášejí věřící na svých svících do potemnělých prostor kostela, je nejenom podmanivou kulisou zamyšlení, ale
především symbolem
-kaM-, foto Karel Kříž
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JIŘETÍN p/J – Nepřízeň počasí provázela již 10. velkopáteční výstup na Křížový vrch, ke kterému zvala Obec Jiřetín pod Jedlovou spolu s místní farností. Podmračené deštivo však jakoby podtrhlo atmosféru dne a k jednotlivým
zastavením křížové cesty přivedlo pozorné posluchače. Zde pak postupně zaznělo čtrnáct básnických reflexí cyklu „Cestou bolesti a víry“ v podání autora
Milana Hrabala a Martina Louky. Ještě před závěrečnou společnou modlitbou
verše orámoval jiříkovský dívčí pěvecký sbor „Komoráček“ starými duchovními zpěvy.
Text a foto -kaM-

SPOLEK DOMOVINA DOLNÍ PODLUŽÍ

Na konci loňského roku oslavil náš
spolek (velice skromně) 25 let svého
trvání. Zhodnotil svou pětadvacetiletou činnost, jak úspěchy, tak i nezdary. Mezi úspěchy lze považovat
i to, že od samého počátku jsme navázali přátelský kontakt se spolkem
našich sousedů – Főrderverein Deutsches Damast und Frottiermuseum
Grossschőnau e.V. , který také jako
my slaví letos 25 let od svého založení. Oni ale, na rozdíl od nás, mají
co oslavovat. Letošní rok je pro město Grossschőnau rokem jubilejním.
Roku 1666, tj. před 350 roky, bylo
zahájeno tkaní damašku. Tímto luxusním výrobkem se stala tenkrát
malá obec světoznámou. Výroba

froté má právě tak letos 160leté jubileum. „Podpůrný spolek“ muzea
se proto rozhodl, že 9. března 2016
oslaví letošní rok jako rok jubilejní 350 let výroby damašku, 160 let
výroby froté a současně 25 let trvání
spolku.
Vzhledem k tomu, že „Podpůrný spolek“ má v současné době 124
členů a společenskou místnost pouze
pro 60–70 osob, rozhodli se, že řadoví členové budou mít tuto jubilejní oslavu o týden dříve. Na 9. března
byli pozváni také prominentní hosté, mezi které jsme patřili i my tři
členové DOMOVINY – Josef Rydval, starosta spolku, Margita Nováčková a Oldřich Liška. Byli jsme na to

hrdi, a také jsme to vyslovili
při předání oslavné zdravice
s přáním předsedovi spolku
panu Prof. Dr. Wolfgangu
Uhrovi. Oslavu zahájil starosta města Grossschőnau
pan Frank Peuker, laudatio*) pronesla ministryně
vědy a umění svobodné země
Sasko paní Dr. Eva-Maria
Stange. Slavnostní projev
a zhodnocení pětadvacetileté činnosti spolku pronesl
Prof. Dr. Wolfgang Uhr. Ve
své řeči se neopomenul zmínit o naší pětadvacetileté
spolupráci. Na této jubilejní
oslavě jsme byli jediní pozvaní cizinci. Zdravici, kterou
jsme předávali, zhotovil bratr starosty spolku DOMOVINA pan Vlastimil Rydval,
a ta byla přímo „umělecké“
dílo. Moc se líbila. Průběh
celé jubilejní oslavy byl podmalován
hudbou na housle paní Anety Bartošové a její dcery z Varnsdorfu. Hudba
se velice líbila, což dokazoval mohutný potlesk přítomných.
Po ukončení všech řečnických
procedur došlo také na občerstvení.
Mezi tkalcovskými stroji v předváděcí hale byly již připraveny stoly plné
dobrot, že člověk nevěděl, co dříve
ochutnat a čím to zapít. Tak to ale
vždy bývá. Jak se říkává, oči by jedly, ale „huba“ už nemůže.
Za Domovinu O. Liška
*)

laudatio – pochvalný projev při oficiální oslavě nějaké osoby nebo instituce
(pozn. red.)

 Srdečně vás zveme na úspěšné

divadelní představení souboru DIVADLO (bez záruky) PRAHA s názvem „O BÁSNÍKOVI“, jež se koná
v sobotu 23. 4. 2016 v 19.00 hod.
v sále BIA LUŽ Dolní Podluží.
Brutální poetická koláž o milostných
básních, sexu s pannami i bez nich,
pivu, zvracení do piána a dalších básnických kratochvílích. Nevhodné pro
děti a mladistvé do 15 let.

Po představení bude pro hosty kinokavárny BIA LUŽ sehráno kontaktní divadlo pod názvem
„NEVĚSTA“.
Kdo máte rádi humor, dobrou
náladu a pohodu, přijďte se podívat.
Stojí to za to. Občerstvení zajištěno!

 Pro ty, kteří mají zájem vidět, jak
kdysi vypadalo Dolní Podluží, pořádá spolek DOMOVINA komentovanou projekci fotografií z vlastních sbírek nazvanou Dolní Podluží
ve starých fotografiích. Uskuteční
se v kinokavárně BIA LUŽ v Dolním
Podluží v pátek 22. 4. 2016 v 18.00
hod. Občerstvení zajištěno!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Výtvarný kroužek
Od začátku školního roku jsme ve výtvarném kroužky na II. stupni vyrobily, namalovaly a vytvořily spoustu
krásných výtvarných dílek. Malovaly
jsme prstovými barvami, tvořily jsme
kytice z listů, malovaly na obličej, vyřezávaly dýně, vyrobily kostýmy andělů na vánoční akci, vyrobily jsme
těžítka, kreslily zentangle a vyráběly
tiskátka z přírodnin. Nyní vytváříme
krabicové městečko na výzdobu školní chodby. Čeká nás ještě hodně práce, na kterou se moc těšíme.
Za všechny malé výtvarnice vedoucí
kroužku
Text a foto Mgr. Ivana Novodárská

Velikonoční odpoledne
V úterý 22. března se konalo ve škole
tradiční Velikonoční odpoledne. Začalo vystoupením žáků školy, kterým
nás provázela Mgr. Martina Hofmanová. Zahrály zde 3 skupiny kytaristů, kteří navštěvují kroužek Mgr. Ivy
Pecherové a Martina Kulhavého. Velice působivá byla píseň Hrobař v podání všech kytaristů, to už byla pořádná síla zvuku! Zatancovaly nám
mladší a starší žákyně z kroužku aerobiku, který nadšeně vede paní Jitka Ptáčková. Návštěvníkům zahrály
také děti na flétnu, byly to dvě skupinky, které učí Mgr. Jana Horáková. Pětice děvčat z II. stupně si sama
vybrala písničku k tanci a připravila
choreografii. Na nácvik dohlížela
Mgr. Markéta Šmidílková. Písničku
Když jsi šťastný a tanec na píseň P.
Spáleného předvedly děti z hudebně-pohybového kroužku.
Po vystoupení pokračoval bohatý
program, tradičně se pletly pomlázky, prodávaly se jarní dekorace, které vyráběli žáci s učiteli. Velký zájem
byl o zdobení voňavých perníčků.

Ukápla i slzička, když perníky došly.
Návštěvníci si pochutnávali v kavárně na mazancích, jidáších a chlebíčkách s jarní pomazánkou. Přípravu
občerstvení zajistila paní J. Ptáčková
s přáteli. Mohli jste si vyrobit ovečku
z kelímku, ozdobit vejce či nakoupit
perníky již krásně nazdobené, a to
díky šikovné kolegyni Mgr. Pavle
Soškové. Paní Markéta Čapková
uspořádala tombolu, o kterou je také
vždy velký zájem.
Mysleli jsme také na ty, kteří mají
méně štěstí, na nemocné děti a jejich
rodiny. Paní Alena Winterová uháčkovala spoustu krásných hraček,
paní Dita Špačková zas vyrobila voňavé polštářky a prostírání. Výtěžek
z prodeje těchto výrobků pošleme nadaci DOBRÝ ANDĚL, kam přispíváme opakovaně. Díky všem, kteří
nakoupili, zašleme nadaci částku
2 000 Kč!
Děkuji všem návštěvníkům, kteří
si udělali čas a přišli se pobavit, budeme rádi, když nám zachováte přízeň.
Mgr. Hobzová,
foto Mgr. Šmidílková

Učebna informatiky
Učebna informatiky, která je na II.
stupni ZŠ, je hojně využívána. Probíhá zde výuka informatiky, a to od
5. třídy v každém ročníku. Učebna se
ale využívá v podstatě ve všech předmětech, protože máme programy k
procvičování českého jazyka, matematiky, cizích jazyků, zeměpisu atd.
Na konci března se učebna rozrostla o dalších 9 počítačů včetně
nových stolů. Učebna má tak již 25
pracovních míst a vejde se sem téměř
každá třída. Rekonstrukci provedl
pan Vladimír Svoboda a pan školník
Stanislav Soška, o instalaci programů se stará pan učitel Tomáš Piller.
Těmto pánům velmi děkuji za práci,
kterou odvedli, pracovali často dlouho do večera a také o víkendu. Z vylepšené učebny máme velkou radost.
Mgr. Hobzová, foto S. Soška

Školní házenkáři v Milovicích
Za dalším turnajem odcestovalo v sobotu 27. 2. 2016 dvanáct házenkářů ze
ZŠ Dolní Podluží do Milovic u Nymburka. Hrálo se v krásné nové sportovní
hale, která slouží jako tělocvična místní školy. Našimi soupeři zde byla družstva z Příbrami, Kolína, Milovic, Jablonce n. N., Bělé p. B. a Varnsdorfu. Na
dvou hřištích se pohybovalo kolem 130 házenkářů. Každé družstvo odehrálo
sedm utkání. Hrálo se bez počítání vstřelených či obdržených branek, a tak
z hráčů spadla nervozita o výsledek. Hrálo se zkrátka především pro radost!
Byla to skvělá příprava na 3. kolo přeboru varnsdorfských škol, který se
uskutečnil 29. 2. 2016. V tomto turnaji obsadili žáci 2. a 3. třídy 2. místo.
Starší žáci se umístili na 5. místě. Tento turnaj hráli naši žáci v oslabených
sestavách z důvodu chřipky.
Kroužek házené a vedení školy velmi děkuje Obecnímu úřadu Horní Podluží a hasičům, zejména paní Chládkové za bezpečnou dopravu. Stejné poděkování patří i panu V. Frančemu. Dopravili nás bezpečně do Milovic a zpět
formou sponzorského daru.
Na sobotu 26. 3. 2016 se připravuje Velikonoční turnaj ve sportovní hale
ve Varnsdorfu. Držme našim házenkářům palce!
			
Text a foto J. Hozman, vedoucí kroužku
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Hosté Domova sv. Vincenta
de Paul z.ú Dolní Podluží
Našimi milými hosty se v předchozím měsíci stali hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček a jeho manželka paní Jitka Bubeníčková. Manželka hejtmana kraje k nám již zavítala po několikáté, doprovázela ji paní
Pánková z kanceláře hejtmana. V Domově sv. Vincenta, v azylovém domě
pro handicapovaného rodiče s dětmi, strávili vzácný čas nejen s maminkami a dětmi, ale také s pracovníky. Jednalo se o neoficiální návštěvu, která
se stala začátkem vzájemné spolupráce a nesla se v duchu vřelé atmosféry
a vyprávění o vzniku Domova, nelehkých osudech našich maminek a dětí a
jejich cestě životem za samostatností. Maminky a děti byly panem hejtmanem a jeho manželkou obdarovány krásnými dary, za které děkují nejen ony,
ale celý kolektiv Domova. Děkujeme a těšíme se na další brzká setkávání.
Bc. Hana Venturová, ředitelka Domova, foto Bc. Jiřina Špičková

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ
vajíček na lžíci. Zajíčkův služebníček
rozdal všem čokoládová vajíčka a zajíček nám schoval krásný dáreček na
farmě. Když jsme překvapení našli,
mohli jsme si pohrát s králíčky, kozami, pejskem a prasátkem. Koník
nás svezl povozem po celé obci a po
dobrém obědě a hraní na hřišti jsme
se museli pomalu rozloučit. Akce se
vydařila a dětem se v Hartau moc
líbilo.

Jarní oslavy v Polsku

Na začátku února jsme si ve školce uspořádali karneval. Zasoutěžili jsme si
v maskách, malovalo se na obličej, tančilo se a řádilo. O týden později jsme se
vydali obcí na již tradiční Masopustní pochod. Navštívili jsme kuchyň, paní
starostku a mnoho domácností. Děti převlečené v maskách a s hudebními
nástroji všude zazpívaly masopustní písně. Dámy si musely zatančit tanec
s medvědem a rozdávaly se koláčky a děkovné kartičky. Všude jsme dostali
nějakou tu dobrůtku pro děti, často i penízek. Vybranou částku utratíme za
dopravu na výlet na konci školního roku. Děkujeme paní starostce, kuchařkám i všem, kteří nám otevřeli a udělali dětem radost.
V rámci projektu
„Děti bez hranic 2“,
realizovaného ve
spolupráci s Koordinačním centrem
česko-německých
výměn mládeže Tandem, byly uskutečněny tyto akce:

rénu, kterou jsme se vydali pustit po
vodě k potoku a symbolicky tak odehnali zimu. Moréna odplavala a my
jsme si společně pochutnali na dobrém obědě. Pak už se kamarádi museli vrátit zase do své školky, a tak jsme
se s nimi rozloučili písničkou „Auf
wiedersehen“.

Vítání jara

Hartau

Přivítali jsme jaro společně s německými kamarády. Zazpívali jsme si
a zatančili pohybové hry. Předvedli
jsme vše, co jsme se již naučili z německého jazyka, a společným programem jsme odstranili počáteční
stydlivost. Pak už si děti hrály dohromady, tvořily jarní kšilty a pekly
ze slaného těsta jarní motivy. Vyrobili
jsme ze sena a krepového papíru mo-

S německými kamarády jsme se
setkali také při tradičním poznávání velikonočních tradic v Hartau.
Předvedli jsme českou tradici – hodování pomlázkou, velikonoční vejce a perníčky a pak jsme se vydali
na cestu za věčným mládím. Děti si
omyly obličej vodou z potůčku, v tichosti ji donesly až na místo, kde se
soutěžilo v kutálení vajec a v nošení

Vydali jsme se do Porajowa oslavit
s kamarády příchod jara. Vyrobili
jsme si jmenovky na krk, abychom
se rychleji poznali, zahráli jsme si
hry a zasoutěžili si. Pak jsme se rozdělili do smíšených skupinek a vytvářeli jarní krále a královny, každá
skupinka zdobila jednoho ze svých
řad. Protože nám nepřálo počasí,
musela se konat akce uvnitř, i tak se
soutěžilo v přetahování lana a konala
se sportovní olympiáda se spoustou
stanovišť. Na závěr jsme si zahráli
na hudební nástroje, pochutnali si
na obědě a rozloučili se.

Cesta za zajíčkem
Ráno jsme objevili dopis od zajíčka,
který nás zval na cestu plnou úkolů
na školkovskou zahradu. Na stanovištích jsme plnili úkoly (hádali jsme
stromy, jarní květiny, zahráli si „Zajíček v své jamce“...) Poslední úkol
jsme našli v králíkárně, kde jsme
zjistili, že si zasloužíme dáreček a nové hračky. Každý dostal
krásný košíček
se sladkou odměnou a balíček od kuchařek. Do školky
nám od zajíčka
přibyly nové stavebnice, kolečka
a lopatičky.

Mateřská škola Porajow
Uzavřeli jsme nové partnerství s mateřskou školou v Porajowě. Polská
strana obdržela finanční dotaci na
čtyři společné akce. Děti se tak budou
moci seznamovat s dalším cizím jazykem našich sousedů. S polštinou se
již děti z naší školky seznamují díky
spolku „Život“ při společných akcích
a táborech. První setkání se uskutečnilo ke konci března v mateřské škole
Porajow. Děti se naučily společnou
poskou uvítací píseň a seznámily se
s kamarády. Celý program byl v duchu velikonočních tradic, hledala se
papírová vajíčka po třídě, podávala
se kolíčkem kamarádovi, počítalo se
v obou jazycích a soutěžilo se v nošení vajec. Poté jsme se seznamovali s polskou tradicí pomocí divadelní pohádky. Následovalo společné
tvoření (košíček, kuřátko a vajíčko).
Pochutnali jsme si na ovoci a moučníku a společně si hráli a tancovali.
Po výborném obědě jsme relaxovali
u odpočinkové hudby a malovali velikonoční dekorace. Společný projekt
je pro nás velikým přínosem, získáme
nové nápady na hry, výrobky a činnosti s dětmi.
Děkujeme všem, kteří nás obdarovali při masopustním pochodu obcí,
rodičům Máji Havranové za krásné
hračky pro děti a paní starostce za
dárek ke Dni učitelů.
Text a foto kolektiv MŠ

Porajow
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Tradice,
která potěší
HORNÍ PODLUŽÍ – V naší
obci Horní Podluží je již dlouholetou tradicí popřát našim
seniorům k narozeninám,
výročím svatby a v neposlední řadě také k životnímu jubileu. Tuto milou tradici začali
dodržovat manželé Tošovští a
i my v ní nadále pokračujeme.
O to, aby se na nikoho v tak
významný den nezapomnělo, se starám já, zastupitelé a
starosta obce. Snad každého
oslavence potěší přání, malá
pozornost a hlavně milé slovo. Někdy dojde i na kafíčko
a něco dobrého k němu, a
to se teprve hezky vypráví a
vzpomíná…
Přitom stačí tak málo…,
když si vzpomeneme jeden na
druhého. Určitě se i v další generaci najde někdo, kdo bude
tuto tradici udržovat a hýčkat.
Anita Hermannová

Duben 2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK HORNÍ PODLUŽÍ

Novinky z naší mateřinky
V naší školce se stále něco děje. Začátek března jsme přivítali v maskách pohádkových postaviček. Na lodi jsme
si totiž uspořádali pohádkový bál. Byla nás plná paluba
a moc jsme si maškarní party užili. Šikovné maminky si
zaslouží pochvalu.
Za pohádkou jsme se jeli podívat do knihovny do Varnsdorfu, kde nás královstvím knih provedla paní Těšitelová.
Jaro jsme přivítali vhozením morény do potoka s přáním
teplého počasí a hlavně sluníčka. Na Velikonoce jsme se

těšili a nejvíce se všem líbilo hledání vajíček, které si děti
vyměnily za balíček dobrot. Ve školce máme nové šnečí
mazlíčky. Děti jim vybraly jména Amálka a Krteček a také
se o ně poctivě starají. Na návštěvě u nás byla Bublina –
morčátko naší paní učitelky, děti z ní byly nadšené. Už se
těšíme, až bude tepleji, protože máme připravený domeček
pro motýly a budeme sledovat, jak se takový motýl vyvíjí.
Děkujeme zřizovateli naší mateřské školy za nové dětské toalety a p. Miroslavu Koldovi st. za zajíčky z břízy.
Paní učitelky ze školky Pavla a Katka

Druhou sobotu v březnu jsme
v obecním klubu v Horním Podluží,
poseděli u velikonočního tvoření.
Už nejen při kávě a čaji, ale
tentokrát byla i bábovka a řezy.
Učili jsme se drátkovat a gravírovat
vejce, pletlo se z pedigu a také
pomlázky. Účast už byla hojnější
a my se těšíme na další – aprílové
tvoření, na které vás zveme druhou
sobotu v dubnu. (JK)

Dětský maškarní ples
HORNÍ PODLUŽÍ – V sobotu 19. března bylo pro děti a jejich rodiče připraveno odpoledne plné zábavy všeho druhu. Druhý ročník dětského maškarního
plesu se konal v penzionu Jana, kde proběhl v duchu nejrůznějších masek,
hudby, tance, soutěží a nejednoho překvapení. Dětská fantazie byla různorodá a my jsme se kochali převleky jako např. hasič, princezna, pubertačka,
bílá paní, čaroděj, rakeťák a mnoho dalších. Celá akce začala v 16 hod., po
přivítání si děti zatancovaly na pohádkové písně. Od 16.30 hod. začaly dětské
aktivity jako házení na cíl, kreslení obrázků s motivem Velikonoc, houbičková
přehazovaná…. Po aktivitách se děti představily porotě, a poté následovala
opět diskotéka s volnou zábavou. V 18 hod. proběhlo vyhlášení tří „nej“ převleků, kde porota rozhodla takto:
Na prvním místě se umístil převlek berušky (Gabriela Bannertová),
na druhém místě hasič (Bruno Jurček ) a na třetím místě buzz rakeťák
(Ondřej Stütz).
Děkuji všem zúčastněným a těším se na další akce tohoto druhu.
Martin Stütz, pořadatel
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Maškarní bál Tolštejnského panství
Letošní tolštejnský bál doputoval
v sobotu 27. února do krásně připravených prostor Hotelu Jef v Doubici.
Usměvavá majitelka vítala příchozí,
obsluha se rozběhla mezi stoly a příjemná nálada se od samého začátku
přelévala na zvědavé hosty. Sám pan
Albrecht Berka z Dubé pozdravil přítomné a se svou chotí také otevřel taneční parket. Dobře vyladěné českolipské duo „Garance“ se stalo vítanou
hudební kulisou pro poslech i nevídané taneční kreace. Skladba střídala
skladbu a v Jefu zavládla nakažlivá
pohoda, které přibývalo s postupujícím časem. Dámská volenka uvedla
taneční sérii jarního vábení a letmým
polibkem odměnila odvážné tanečníky. Pozapomenutá kolová mazurka
pozvala na parket přehlídku masek
a pro dortové ocenění se dostavili
korzáři i se svým korábem, svůdná
vodnice a cupitající Japonka. Slavnostní chvilka předání cen za činnost
v kultuře byla stanovena na dvaadvacátou hodinu. Hlavní cenu Oblastní
akademie přátel kultury „Zlatou
Múzu severu“ získala Obec Lipová
za péči o historické památky a obrodu společenského života. Osvědčení

Dobrá parta z našeho regionu pod poutačem Tolštejnského panství. Poznáte,
kdo je kdo?

o veřejné nominaci si dále odnesly
krásnolipský folklorní soubor Dykyta, divadelní soubor Hraničář Rumburk, Krásnolipský komorní sbor
a Varnsdorfské Náhodou. A zábava
dál rychle ubíhala v duchu slov, která v úvodu vyslovil pán hradu Tol-

Dne 12. 6. 2016 se koná zájezd do Hudebního divadla
Karlín v Praze na známý muzikál DRÁCULA, který od
15 hodin zazní s živým orchestrem.
Pořádají společně obce Horní Podluží, Dolní Podluží a Jiřetín pod Jedlovou. Cena vstupenky je 300 Kč, pro seniory nad 60 let sleva 25 %. K uplatnění slevy je potřeba při přihlášení uvést datum narození a při vstupu do
divadla se prokázat OP. Vzhledem k nízké ceně vstupenek jsou místa nejvíce vzdálená od jeviště (2. balkon), ale i díky zvýšení elevace hlediště je ze
všech sedadel dokonalý výhled. Závazně, platbou předem, se můžete hlásit
na svých obecních úřadech do 25. dubna 2016. Čas odjezdu se předpokládá kolem oběda a nástupní odjezdová místa od obecních úřadů v každé
obci. Upřesnění informací zveřejníme v květnovém vydání Permoníku.
K lub přátel dolnopodlužského koupaliště
pořádá

noční rybaření
s jarním stanováním

Koupaliště Dolní Podluží • 16. 4. 2016
Od 16 hod. v sobotu, do 10 hod. v neděli • Startovné 0 Kč
Podmínky: Zúčastnit se mohou osoby starší 15 let!
Lov je povolen na 2 pruty s jedním návazcem bez protihrotu nebo
se zamáčknutým protihrotem. Chytá se dle pravidla chyť a pusť.
Teplé spacáky, lehátka, bivaky s sebou.
Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí!
V případě dotazů můžete volat p. Frančemu st.
na tel. číslo: 774 708 468 od 8:00 hod. do 20:00 hod. každý den.
Občerstvení na koupališti bude otevřené po celou dobu akce, v nabídce
budou teplé i studené nápoje a i něco dobrého na zub (dršťková polévka,
guláš, klobásy, párky, hranolky a jiné dobroty…)

štejna: „Hudbou muzikusů umných
ať dnešní den se zaskví a zábava ať
radost vám přináší. Naplňte pohár
dobrým mokem a srdce dobrou pohodou!“ Pane Albrechte, věřte, rádi
jsme vaše přání splnili!
-kaM- , foto Tomáš Kolda

PODĚKOVÁNÍ posíláme všem,
kteří se podíleli na úspěchu tradičního Maškarního bálu Tolštejnského panství:
Hotel Jef Doubice, Amann Group
Chřibská, Ateliér Jiří Stejskal Jiřetín
pod Jedlovou, Cukrárna Sluníčko
Varnsdorf, České Švýcarsko
o.p.s. Krásná Lípa, Eurogreen
s.r.o. Jiřetín pod Jedlovou, FS
Lužičan Krásná Lípa, Haback v.o.s.
Šluknov, Obec Dolní Podluží, Obec
Horní Podluží, Obec Jiřetín pod
Jedlovou, Obec Rybniště, Regia
a.s. Varnsdorf, M Studio Rumburk,
MAS Český sever z.s. Varnsdorf,
Město Krásná Lípa, Město Jiříkov,
Město Rumburk, Město Šluknov,
Město Varnsdorf, Městské divadlo
Varnsdorf, Nábytek u Peršinků
Varnsdorf, Teen Challenge
Šluknov, VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR
Varnsdorf, Vitana a.s. Varnsdorf
a příznivci kultury na Šluknovsku.
Jsme rádi, že i vám záleží na Tolštejnském panství. Děkujeme – Oblastní
akademie přátel kultury.

Sbor dobrovolných hasičů a Obec Horní Podluží
pořádají

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v sobotu 30. 4. 2016
od 19 hodin u hasičárny (opékání buřtů, tvoření
pro děti)
asi ve 20.45 hodin odchod lampionového
průvodu, průvod zakončený upálením
čarodějnic
LAMPIONY S SEBOU
odměna pro nejhezčí čarodějnické masky
občerstvení zajištěno

Aprílové tvoření
Obecní klub Horní Podluží

9. 4. 2016 od 13 do 17 hodin
Plstění z ovčí vlny • Quilling • Pletení z papíru

Kurzovné 50 Kč za osobu a kurz
(hlaste se předem na tel. 724 785 655
nebo na emailu: jindra.koldova@seznam.cz)
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Jak jsme karnevalovali

Mejdan nejen pro ženy 2
Tak jsme opět po roce v Dolním Podluží vítali jaro a slavili MDŽ. Sešlo
se nás víc než 100 a od začátku až
do konce bylo veselo. Hned u vchodu Elvis Presley se svými pomocníky rozdával všem ženám kytičky, které vyráběla naše knihovnice Hanka
a s ní také maminky a děti z Domova sv. Vincenta. Po předání kytičky
se pila káva a jedl koláč, za jehož
upečení děkujeme našim šikovným
kuchařkám ze školní jídelny. A když
jsme se občerstvili, tak vypukla ta
správná mejdanová zábava. Děti
z naší základní školy zpívaly, tančily,
hrály na kytary a pískaly na flétničky
pod vedením svých učitelů, paní Jitka Ptáčková se školačkami přesvědčila babičku pletařku, aby nechala
ten svetr a naučila nás všechny charleston. Obrovský aplaus sklidil Jiřík
Buršík, který opět úžasně recitoval,
a krásným překvapením na závěr

všech vystoupení byla taneční skupina BabčaSTARS, která nám předvedla, že tančit s láskou a úsměvem se dá
bez ohledu na věk. To nám dokázala
i paní Marie Kunze-Concewitzová,
která s námi všemi v plném zdraví
a s úsměvem na tváři oslavila, a jak
jinak než tancem, své 91. narozeniny.
Celým večerem nás krásnou hudbou
všech žánrů a úžasným zpěvem provázel náš oblíbený „DoDoBand“ a za
to jim patří veliký dík, protože bez
hudby by se žádný pořádný mejdan
prostě neobešel.
Díky všem, že jste přišli a skvěle
jste se bavili, a veliký dík patří těm,
kteří mi s organizací našeho mejdanu
pomáhali. Moc si toho vážím.
Přeji vám krásné jaro a těším
se zase brzy …… třeba na dalším
MEJDANU.
Vaše Iva Minárová
foto Miroslav Majzlík

Oslava v Bio Luž
V našem kině BIO LUŽ se 28. 3. 2016 slavilo. Díky iniciativě, nadšení a velkorysosti pana Ing. Karla Vojty a s pomocí aktivních členů spolku Domovina
se kino v Dolním Podluží přidalo k bezmála stovce kin na celém světě, která
promítáním filmu Obecná škola oslavila 80. narozeniny herce a scénáristy
pana Zdeňka Svěráka. Více než 80 diváků společně s dětmi z naší základní
školy pod vedením paní ředitelky pogratulovalo prostřednictvím písně „Narozeninová“ panu Svěrákovi k jeho kulatým narozeninám a zároveň mu připilo na jeho zdraví.
Za obecní úřad se ke gratulaci také připojujeme, přejeme pevné zdraví a
těšíme se na další setkání třeba opět na plátně kina BIO LUŽ.
Iva Minárová, starostka obce

Poslední únorovou neděli zažilo
Dolní Podluží prazvláštní úkaz. Náhodný kolemjdoucí musel mít pocit,
že někde u pošty překročil kouzelnou hranici s Pohádkovou říší nebo
že její obyvatelé vzali Dolní Podluží
útokem. Po Spidermanovi a Želvě
Ninja se u tělocvičny místní základní školy zjevila lesní víla s princeznou
ze Zimního království v patách. Červená karkulka se chvíli
strkala o dveře s pirátem
a rusalkou, ale ctihodný
rytíř zjednal rychle pořádek. Vrcholem podniku jménem Dětský
karneval byl příchod
Jacka Sparrowa s věrnou kamarádkou opicí
na rameni a vše mohlo
vypuknout. Soutěžení
a tanec probíhaly v režii
umělecké agentury KaZ
z Nového Boru, jejichž
zkušeností s podobnými akcemi si nešlo nevšimnout. Do soutěží se
rádi zapojili páni rodiče
a kromě dětí i oni byli za
účast odměněni sladkou
maličkostí. Celý rej masek sledovala tajná porota, která měla za úkol
vybrat ty nejlepší, nej-

hezčí nebo nejnápaditější, ale z tolika úžasných převleků nešlo vybrat
jen jeden, a tak byli odměněni úplně
všichni. A určitě zaslouženě. Bylo to
moc hezké odpoledne, za které musíme poděkovat obecnímu úřadu, vedení základní školy, ale hlavně dětem
za jejich nadšenou účast.
Petra Frančová
foto Katka Slánská

Divadlo nás baví
Již třetím rokem pracuji s dětmi
z Dolního Podluží, Horního Podluží a Jiřetína pod Jedlovou. Jsou to
v podstatě děti ze ZŠ v Dolním Podluží, nebo absolventi ZŠ v Dolním
Podluží. Pravidelně každý pátek odpoledne a někdy i v sobotu docházejí děti na umělecký kroužek, který si
pojmenovaly Terabithia. Kroužek
vedu já a paní Monika Hejduková
pod záštitou organizace Poradna
barevné soužití.
V loňském roce se mi však podařilo ve spolupráci se Základní školou
v Dolním Podluží zapojit se do ročního projektu organizace Romea,
o. p. s. – „Romská identita na českých základních školách“ financovaného z Norských fondů. Projekt
byl realizován od dubna 2015 do
března 2016. V celé České republice
se účastnily projektu pouze čtyři skupiny dětí – dvě v Praze, jedna v Ostravě a čtvrtou skupinou jsme my
v Dolním Podluží. Je velký úspěch, že
se nám povedlo zapojit se a reprezentovat nejen základní školu, ale i obec
Dolní Podluží.
S dětmi a s paní učitelkou Mgr.
Hofmanovu jsem se 2–3x do měsíce
setkávala na území školy, kde jsme

měli možnost využívat prostory v tělocvičně a v případě výroby kulis
i v pracovních dílnách. Ostatní setkání byla (a nadále budou) činností
Poradny barevné soužití.
Děti se rozhodly věnovat se více
divadelní scéně, každý jejich nápad
na scénku byl nápaditý a trefný do
aktuálních problémů ve společnosti. Během roku jsme si užili mnoho
krásných chvil, zábavy a legrace.
Rok se s rokem sešel a pro děti
organizace Romea, o. p. s. připravila závěrečné setkání, které se
uskutečnilo dne 17. 3. 2016 v divadle v Korunní v Praze. Všechny děti
měly možnost předvést, čím se během roku zabývaly. Naše skupinka
dětí předvedla dvě divadelní scénky
s aktuálními tématy, šikana ve škole
a rasismus a diskriminace kolem nás.
Přítomna byla TV Barrandov, která
si scénku o šikaně natočila. Některé
děti poskytly TV Barrandov i rozhovor. Všem účastníkům se roční projekt moc líbil.
Za odvedenou práci patří velké
poděkování dětem, Mgr. Martině
Hofmanové a paní Monice Hejdukové. Děkuji vám všem!
Marcela Surmajová
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Žijí tu mezi námi...
Víme to a nebo nevíme ? V minulém roce se dne 15. července konalo
v Olomouci mistrovství světa leteckých modelů v kategorii F3D. Jedná
se o rádiem řízené rychlostní modely, se kterými se létá kolem postavených pylonů. Modely létají rychlostí
60km/hod., vždy tři najednou a stále
doleva po dráze dlouhé 400 m, a to
celkem při 10 obletech. Závodí se celkem 15krát a měří se dosažený čas…
Jistě, jde o soutěže, které neprobíhají
v blízkém okolí, možná, že by mnohým z nás připadala předstartovní ladění výkonu po dobu několika vteřin
jako uši drásající hluk. No a také by
nám zde chyběla přistávací betonová dráha v délce 400 metrů. Navzdory tomu mezi námi žijí dvojnásobní

mistři světa, mezi nimi pak v Horním
Podluží František Hovorka, zdejší
rodák. Mezi oběma tituly uplynulo sice dlouhých 18 let, ve kterých
ovšem závodění a soutěže neustaly.
A tak až do roku 2011 byl František
Hovorka pilotem a k ruce měl vždy
nějakého mechanika. Sám vzpomíná z dřívější doby m.j. na Ladislava
Kučeru z Jiřetína pod Jedlovou, kdy
jim to mimořádně šlo a dosahovali
„světových“ časů. Ve výše zmíněné
kategorii F3D po roce 2011 již dělá
mechanika a jako pilot létá s menšími
modely. O loňském úspěchu napsal
Josef Bartík v 16. čísle Hlasu severu
(2015), což se do širšího povědomí
čtenářů Permoníku nedostalo. Se čtenáři se však musím podělit o blížící

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
se významnou událost, ke které dojde 1. dubna t. r., kdy v nové budově
leteckého muzea v Mladé Boleslavi
bude našim mistrům světa ve 13 hod.
předáno představiteli FIA příslušné
ocenění.
Pro zájemce o povídání o leteckém
modelářství, těžkých začátcích, významné spolupráci a spoléhání se
jednoho na druhého jsme domluvili
na 21. 4. 2016 do knihovny v Horním Podluží (v budově mateřské
školky) besedu s naším mistrem
světa od 17. hod. s různými dokumenty a také jedním leteckým modelem. Všechny zájemce a také patrioty upřímně zveme.
Mgr. Miloslav Lojek

během staletí vydělily různé formy
cvičení orientované na tělo. Jedná se
nejen o cvičení, ale i životní filozofii,
která svou komplexností přináší člověku v celém svém „já“ harmonii,
zklidnění a odolnost. Fyzické zdraví i duševní rovnováha jogína tkví
ve cvicích rozvíjejících sílu, pohyblivost i výdrž, dynamiku i klid, napětí
i uvolnění, dýchání i meditaci, výzvu
i koordinaci, a také ve vyvážené stravě i praktikování očistných technik.
Především výdrže v pozicích a dýchací techniky nám pomáhají odvrátit
naši mysl od všech okolních vjemů
a nastolit v těle kýženou harmonii.
Jak jóga mění naše tělo?
Jógové pozice (asány) intenzivně
pracují se svaly, protahují je a zároveň procvičují klouby, což vede k jejich lepšímu vyživení a tím pádem
snížení opotřebení. Při józe se také
čistí energetické dráhy tzv. meridi-

Opustil nás Honza Štika
Koncem měsíce ledna přišla na naši
radnici smutná zpráva.Ve věku 79 let
zemřel náš „tolštejnolog“, jak jsme
mu někteří říkali, Honza Štika. Ten
Honza, který část svých víkendů trávil často se svými kamarády na hradě
Tolštejně a udivoval svými znalostmi
o historii samotného hradu a životě
tehdejších obyvatel v podhradí horníků, sklářů a tkalců. Pomáhal nám při
zřizování našeho malého muzea v objektu fary, byl u toho, když jsme připravovali projekt na zřízení hornické
naučné stezky v údolí Milířky. Zúčastňoval se prací při odkrývání historic-

kých sklářských pecí v okolních lesích
a občas s námi vyrážel na krátké cesty po okolí, na kterých udivoval znalostmi o téměř každém kameni. V posledních letech, kdy k nám do Jiřetína
jezdil, jsme jej vídali v zelené maskáčové bundě s plátěnou taškou stejné
barvy přehozenou přes rameno v okolí
místní fary, kde občas ve sparťanských
podmínkách přespával. Byl to právě
on, kdo v našem kostele objevil v roce
2008 deskový oltářní betlém zhotovený zhruba před dvěma sty padesáti
lety na míru jiřetínského oltáře. Betlém velikosti 8,5 x 3,8 m včetně sady

DĚKUJEME
Děkujeme všem, kteří projevili svoji
soustrast k úmrtí pana Tomáše Lišky,
zvláště pak paní starostce Ivě Minárové za milá a upřímná slova uveřejněná v minulém čísle Permoníku.
Manželka Alena,
děti s rodinami a otec

NAPSALI NÁM

Žijme jógou, přijměme ji jako svůj životní styl a ona nás naučí čistěji vnímat sám sebe i své okolí. Přinese nám
pohodu do života, radost, uvolnění
i nové přátele. Přijměte srdečné pozvání na pravidelné lekce a dva jarní
semináře na téma Správná technika
jógových pozic a Jarní detox s jógou
a divokými bylinami, k nimž více
informací naleznete na stránkách
www.pavlinastranska.cz. Otevřete
svou mysl a tělo prastarému indickému učení a nechte se pohltit touto
nádhernou závislostí.

Do Jiřetína a jeho okolí jezdím (-me)
za aktivním odpočinkem, víceméně
jako turisté. Jistých pár let jsem se
tam jezdil léčit do léčebny Klára,
které díky komplexní péči personálu pana doktora Járy a ve spojení s
turistikou děkuji za možný pohyb a
současnou vitalitu.
Velmi dobře vidím s odstupem
času, jak se Jiřetín měnil a mění k lepšímu. Mnozí místní jistě i žehrají na
to či ono a pokud jde o konstruktivní kritiku, je vítanou pro další rozvoj
celé spádové oblasti, vím o čem mluvím. Dobré počiny vašeho radničního vedení a pozitivní změny obce/
obcí, si myslím, že jsou toho dokladem. Konkrétně náměstí Jiřetín je
jistě Vaší chloubou. Jako lahůdku si
vždy nechávám (-me) křížovou cestu pro její výjimečnou sílu, a to nejen
pro nás křesťany, turisty a ostatní návštěvníky. Děkuji.
Dovolte mi tedy, i jako 20tis. návštěvníkovi, poděkovat také Vašemu
informačnímu středisku za jeho perfektní práci, za přínos pro zastavivší
se turisty-poutníky. A pokud Vás náhle přepadne nevlídné počasí, což
se také může stát, náladu Vám jistě spraví třeba dobrá káva a dortík
v cukrárně na náměstí, nebo nějaký
mls k obědu, na výběr je někde jistě
poblíž – kde, to Vy víte?
Celé Vaší obci a všem přeji hodně
zdravíčka a do dalších let setkávání
se v kruhu přátel Jiřetína, Dolního a
Horního Podluží.
Břeněk Henke, Cvikov

dřevěných deskových figur byl v roce
2009 prohlášen za kulturní památku
(obec se v současné době snaží zajistit
finanční prostředky na jeho restaurování a veřejné vystavení).
Poslední rozloučením v Praze-Strašnicích bylo smutnější o to, že
nikdo z asi padesáti přítomných smutečních hostů, bývalých spolupracovníků a přátel z Prahy, Mostu, Děčína,
Varnsdorfu a Jiřetína nepronesl několik vět a nesdělil všem přítomným, jak
byl Honza znalým a dobrým člověkem.
Hodně květin a několik hudebních
skladem nikdy nenahradí mluvené
slovo.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte.
Josef Zoser

Jan Štika při filmování pod Tolštejnem
v roce 2000 (foto JS)

Jóga – uzdravující cesta k sobě samému
Jóga v posledních letech získává stale vice příznivců. Svou dostupností
a blahodárnými účinky si získavá
zájem a to jak žen, tak samozřejmě
i mužů. Z čistě spirituální jógy se

9

ány, jimiž teče naše životní energie.
Ta pak proudí tělem volně a přispívá
k celkovému fyzickému i psychickému zdraví.Účinek na zdraví se však
projevuje ve všech oblastech, protože působení jógy je celostní. Nezaměřuje se jen na jeden problém, ale
pozvolna ozdravuje celý organismus,
čímž nastává v těle rovnováha.
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KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ
Sony Digital Cinema 4K

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST V HAAS+SOHN RUKOV

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

PROGRAM NA DUBEN

 Pátek 1. 4. ve 20 hodin
 Sobota 2. 4. v 18 hodin

TEORIE TYGRA

ČV
ČV

CZ – Celostátní premiéra nového
českého filmu se špičkovým hereckým obsazením – I ochočení muži
mohou zdivočet – Ml. přístupno –
Vstupné 120 Kč – 100 minut
 Pátek 8. 4. ve 20 hodin
TIT

GRIMSBY

USA – Bláznivá akční komedie – Jeden
tajný agent a druhý naprostý idiot – Ml.
přístupno – Vstupné 100 Kč – 100 min.
 Sobota 9. 4. v 18 hodin   
ČV

ROBINSON CRUSOE: NA
OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
3D

FR – Kreslený film pro celou rodinu v
českém znění – Užijte si dobrodružství na plné pecky – Ml. přístupno –
Vstupné 130 Kč, děti a důchodci 100
Kč – 90 min.
 Pátek 15. 4. v 18 hodin      ČV

K obci Jiřetín pod Jedlovou neodmyslitelně patří takové dominanty jako je křížová cesta na Křížové
hoře či kostel Nejsvětější Trojice
na náměstí Jiřího. Z těch průmyslových dominant náleží k obci
několik významných firem, které
zde působí. Jednou z nich je i společnosti HAAS+SOHN Rukov, jejíž
výrobní závod se nachází v Nádražní ulici.
Společnost HAAS+SOHN Rukov,
s.r.o., přední výrobce krbových kamen a krbových vložek, leader v teplovodních kamnech, oslavila v roce
2015 již 20leté výročí existence na

trhu jakožto výrobce interiérových
zdrojů vytápění. Historie Rukova
a výrobního závodu však sahá podstatně hlouběji do minulosti. Tehdy
však výrobní portfolio bylo mnohem
širší – od kotlů, přes tenzometry až
po plotýnkové vařiče. Teprve s příchodem rodiny Cintlů se začaly psát
novodobé dějiny firmy.
Symbióza obce a společnosti
HAAS+SOHN Rukov je vzájemná.
Tím, že společnost zaměstnává lidi
z Jiřetína a okolí, přispívá k prosperitě obce, současně bez podpory obce
by nebyl možný rozvoj firmy. Nejenom v oblasti podnikání je spolupráce společnosti s obcí prospěšná. HAAS+SOHN Rukov se spolu s dalšími
významnými firmami z regionu podílí na kulturním a společenském životě obce, např. na pořádání Dětského
dne či Svatojiřetínského adventu.
Navzdory vyšší míře nezaměstnanosti ve zdejším regionu představuje
naše společnost HAAS+ SOHN Rukov záruku stabilního zaměstnavatele a v současné době zaměstnává
v průměru 200 zaměstnanců.

ZOOTROPOLIS: MĚSTO
ZVÍŘAT
3D

Řádková – do 5 řádků 50 Kč,
každý další řádek 10 Kč
(sl. 45 mm)
Plošná – 10 Kč/cm2
Vložená – 1 300 Kč
Za opakovanou inzerci se slevy
neposkytují, ceny jsou bez 21% DPH

ČARODĚJNICE

USA – Jeden z nejoriginálnějších a
nejstrašidelnějších hororů posledních let – Ml. nepřístupno – Vstupné 110 Kč – 90 minut
 Sobota 16. 4. v 18 h
a ve 20.15 hodin                     ČV

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 9.–10. 4. 2016

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA
ZÁZRAK

Další program v biografu na zvláštních plakátech
Vysvětlivky: ČV – česká verze		
TIT – originální verze s českými titulky

PERMONÍK

Výroba krbových kamen je však
sezónní, a proto do hlavní sezóny
rádi přivítáme posily, především na
pozice přímo ve výrobě. Žádané jsou
především tyto profese:
– svářeč
– obsluha ohraňovacího lisu
– manipulant s VZV
Pro bližší informace kontaktujte personální oddělení – e-mail: personalni@haassohn.com nebo stačí vyplnit formulář Listu uchazeče s Vašimi
kontaktními údaji na vrátnici výrobního závodu v Nádražní ulici 260.
Michaela Cintlová

INZERCE V PERMONÍKU

USA – Animovaná dobrodružná komedie pro celou rodinu v českém znění – O tom, jak žijí zvířata ve svém
moderním městě – Ml. přístupno –
Vstupné 130 Kč, děti a důchodci 100
Kč – 95 minut
 Pátek 15. 4. ve 20 hodin
TIT

ČR – Celostátní premiéra nové české filmové komedie – Po 13 letech se
na plátna kin opět vracejí legendární básnící – Ml. přístupno – Vstupné
120 Kč – 120 minut
 Pátek 22. 4. od 18 hodin
v kinokavárně DOLNÍ PODLUŽÍ
VE STARÝCH FOTOGRAFIÍCH.
Co víte a nevíte o naší obci? Pořádá
spolek Domovina Dolní Podluží.
Určitě se přijďte podívat na zajímavé promítání a přednášku.

Duben 2016

HORNÍ PODLUŽÍ – Tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenisu se odehrál 25. března 2016 v tělocvičně v Horním Podluží.
Učast byla nevelká, ale 8 borců dorazilo utkat se o hodnotné ceny a turnaj
mohl začít. Hrálo se ve dvou skupinách
po 4 hráčích o účast ve finalové skupině.
V té se pak rozhodovalo o konečném pořadí turnaje, kam postoupili vždy 2 nejlepší z každé skupiny. Ostatní pak hráli o
4. až 8. místo. Finálové výsledky jmenovitě – 1. borec GOLLA, 2. borec EXNER,
3. borec KOTERA.
Poděkování organizačnímu týmu
jmenovitě: V. Friš, Z. Kotera, M. Drátek,
T. Köcher.

MUDr. Křemen Adolf
tel. č.: 412 550 343
Teplická 270, Jílové u Děčína
 16.–17. 4. 2016
MUDr. Rambousková Rita		
tel. č.: 412 526 250
Riegerova 773/72, Děčín II
 23.–24. 4. 2016	 
MUDr. Bolfíková Renata 		
tel. č.: 737 501 440
Varšavská 1863/7, Děčín VI
 30.–1. 5. 2016
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
tel. č.: 412 519 622
Myslbekova 404/23, Děčín I
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 26. 4. 2016 a vyjde ve středu 4. 5. 2016
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