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OZNÁMENÍ
ORDINACE MUDr. Martinkové
bude uzavřena dne 6. 5. (školení) a
ve dnech 25. 5. až 1. 6. (dovolená).

OÚ DOLNÍ PODLUŽÍ
 PODPORA SPOLKŮ
V DOLNÍM PODLUŽÍ
Některé spolky (sdružení a neziskové
organizace) již v letošním roce využily možnost požádat obec Dolní Podluží o příspěvek na svou činnost. Zastupitelstvo obce schválilo na svém
veřejném zasedání dne 12. 4. 2016
několik příspěvků na aktivity, které
rozvíjejí komunitní život v obci, v celkové výši 28 000 Kč. Finanční dary
byly schváleny pro Spolek rodáků
a přátel obce Dolní Podluží Domovina (10 000 Kč), Poradnu barevné
soužití (10 000 Kč) a Český rybářský
svaz (8 000 Kč). Zastupitelstvo obce
dále podpořilo Klub cyklistiky Krásná Lípa, který každoročně pořádá
závod Tour de Feminin, a to částkou
2 000 Kč. Rozvíjející se činnost spolků v obci nás velice těší. Poděkování
patří všem aktivním občanům, kteří
mají na rozvoji aktivit komunitního
života velkou zásluhu, a doufáme
v další užší spolupráci, jistě i s další
podporou obce, v příštích letech.
Iva Minárová, starostka obce

KVĚTEN 2016

Cena dotovaná 4 Kč

Komise pro sport, kulturu a cestovní
ruch zahájila svoji činnost
JIŘETÍN p/J – Koncem března se
v našem novém zčásti zrekonstruovaném spolkovém domě sešlo více
jak patnáct členů naší nové komise
– poradního sboru našeho zastupitelstva. Jednání se zúčastnili i pověření zástupci sousedního Horního
i Dolního Podluží. Hovořilo se hlavně o důvodech ustanovení této komise a kulturně-sportovním programu
v našich třech obcích v letošním roce.
Ustanovením této komise chceme
docílit většího zapojení občanů obce
na přípravě jednotlivých akcí, pořádaných do těchto chvil hlavně obcí,
zvýšení počtu akcí, zvýšení návštěvnosti a také širšího využití prostor
a zařízení vybudovaných v minulosti a vhodných pro pořádání plánovaných setkání. Uvedená iniciativa
by měla více rozhýbat společenské
dění v našich obcích, a tím zpestřit
život našich komunit. Shodli jsme
se na potřebě zajištění podstatně
větší informovanosti našich občanů
o připravovaném programu, který by
v některých případech nemusel být
v našich obcích organizován u vět-

ších akcích na stejný den.
To nebude platit u těch zavedených tradičních akcí,
které probíhají většinou ve
stejný den ve většině našich
obcí po celé republice, jako
je dětský den, pálení čarodějnic apod.
Shodli jsme se na tom,
že pro začátek bude pro
větší informovanost stačit
Permoník se svojí novou
stálou rubrikou, ve které
budeme vždy informováni, jaké akce se v tom daném měsíci
plánují. Dále bude za tímto účelem
více využíván místní rozhlas. O dalších záměrech, týkajících se širší informovanosti, budete informováni na
stránkách Permoníku.
Od úvah u stolu se přešlo k činům
a parta lidí,která chodí celou zimu
pravidelně dvakrát týdně na stolní
tenis do našeho sportovního areálu,
se dohodla na brigádě, která v obci
nebyla masově organizována od roku
1990. Sešlo se dvanáct lidí, kteří prováděli údržbu ve sportovním areálu.

Konkrétně šlo o nátěry, vyhrabání listí na beach kurtech, úklid v lesoparku
po zimě a rovnání terénu v prostoru
kempu, který se v letošním roce rozšíří o nové sociálky, kuchyňku ,terasu
s posezením a úschovnu kol a sportovního vybavení. Účastníci zmíněné akce se dohodli, že zcela jistě není
v letošním roce poslední, neboť v obci
víme o sníženém počtu lidí na veřejně prospěšné práce, a tím i problému
s úklidem některých veřejných ploch.
Všem, kteří přišli, je třeba poděkovat.
Josef Zoser, předseda komise

OÚ JIŘETÍN P/J
 SVOZ TŘÍD. ODPADU
9. 5. – 23. 5. 2016

Zájezd na Draculu
do Prahy
Pro přihlášené je odjezd v neděli 12. 6. 2016 v 11.30 hodin od
obecního úřadu v Dolním Podluží, v 11.40 hod. od obecního úřadu Horní Podluží a v 11.50 hod.
z náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou.
Vstupenky vám budou rozdány
v autobusu při odjezdu. Předpokládaný návrat mezi 19. a 20. hodinou. Ti, kteří mají uplatněnu slevu , se budou při vstupu do divadla
prokazovat občanským průkazem,
proto je nutné vzít s sebou!

Vítání občánků v Horním Podluží
V sobotu 9. dubna bylo místostarostkou obce Horní Podluží Jindrou Koldovou přivítáno 16 občánků naší obce. Pohádkou, básničkou a písničkou přišly přivítat malé občánky i děti z místní mateřské školy Klíček.
Přivítáni byli: Tereza Svatková, Andrea Sazamová, Eliška Hošková, Nikol Hokynářová, Anastázie Eva Nováková,
Hana Hovorková, Magdaléna Řezáčová, Zbyněk Hubka, Marie Vejnarová, Barbora Stützová, Jan Jurica, Aneta Prášilová, Stela Krupková, Rudolf Hoření, Matyáš David Mach a Lucie Odvárková.
Pavla Petružálková
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Oprava Kaple ve štole byla dokončena
JIŘETÍN p/J – Jedna z pamětihodností Jiřetína, důl na stříbro reprezentovaný zpřístupněnou Štolou sv.
Jana Evangelisty, je opět připravena
přivítat místní i turisty. Příprava na
letošní sezónu byly však mimořádně složitá a vyžadovala značné úsilí
všech zainteresovaných. Vše začalo
již vloni, na jaře došlo k nečekanému pádu horniny v objemu cca 1 m3
v prostoru zvaném Kaple, což je turisticky dost exponované místo, takže
událost nebylo možné jen tak pominout. Hrozil totiž pád dalších bloků
horniny ze stropu, protože prostor
Kaple je prostoupen množstvím puklin. To je sice v tomto dole obvyklé,
ale právě v Kapli jsou styčné plochy
největších puklin jílovité, což snižuje soudržnost puklinami oddělených
bloků na minimum a bezprostředně
hrozí další výlom horniny. Situace
byla před zahájením sezóny 2015
řešena v rámci působnosti závodního dolu stavbou prozatímní výztuže,
která zabránila dalšímu pádu horniny. Zatímco jinde znamená prozatímní jen jiný výraz pro trvalý stav, v dole
tomu tak být nemůže. To konstatoval
i protokol sepsaný náčelníkem Závodní báňské záchranné stanice s.p.
DIAMO Stráž pod Ralskem dne 30.
4. 2015. Reakce státní báňské správy
reprezentované Obvodním báňským
úřadem byla předvídatelná a tvrdá:
Závazným příkazem bylo obci Jiřetín
pod Jedlovou uloženo kromě jiného

zpracovat projekt trvalého zajištění
prostoru Kaple v termínu do konec
roku a provést toto trvalé zajištění do
30. 4.2016. Turistická sezóna roku
2015 proběhla bez problémů, prozatímní výztuž provedená odborně
za pomoci zkušených jeskyňářů M.
Flekny a P. Brzáka se osvědčila. Po
skončení sezóny nastal čas pro zpracování projektu trvalého zajištění,
úkolu se nakonec ujal zkušený báňský projektant M. Vopat z Litvínova.
Projekt zpracoval v termínu, a protože báňská správa neměla k němu
výhrady, bylo v březnu 2016 započato s realizací. Projektant zvolil na
návrh závodního dolu P. Havránka
výztuž zděnou, protože dřevěná výztuž v dole měla nízkou životnost.
Navíc množství stávající stojek již
zasahovalo do pochůzného profilu
štoly a poskytovalo pouze bodovou
podporu stropu. Systém dlouhých
jílovitých puklin vyžaduje souvislou
opěrnou linii, takový požadavek zdivo kamenné, cihelné nebo betonové
splňuje, navíc má podstatně delší
životnost než dřevěná nebo ocelová
výztuž. V březnu byly práce zahájeny, nebezpečná místa byla vyzmáhána báňskými záchránaři ze Stráže, kteří znají zdejší důl již důvěrně.
Družstvo vedené náčelníkem stanice
K. Uhrem během dvou dnů provedlo přemístění dřevěných stojek, které
byly v půdorysu budoucí zděné výztuže, a připravilo základ budoucí zdi.

Máme odděleno
JIŘETÍN p/J – Vzhledem k probíhajícím aktivitám v tělocvičně našeho Sportcentra bylo nutné oddělit ubytovací část od sportovní a umožnit tak provoz
v obou prostorách současně. Na snímku firma SAMAT dokončuje montáž
posuvných oddělovacích dveří s bezpečnostním sklem. Tomu předcházelo
vybourání otvoru do schodiště s následnou instalací vstupních dveří a posunutí skříně požárního suchovodu. Tyto práce provedli zaměstnanci obce.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce

Stanislav Kozák a Karel Mosig

foto Pavel Zoser

Horní část Kaple byla nově vyzmáhána dřevěnými stojkami a strop byl
též podepřen ocelovými stropnicemi, které byly nakonec zavázány do
zdiva. Prostora Kaple byla stavebně rozdělena chodbou z cihelného
zdiva zaklenutou valenou klenbou.
Nosné zdi byly na jedné straně podepřeny pilíři, na druhé straně (ke
křížku) rozepřeny do pevné horniny.
Zdi roznáší tlak horninového masivu
porušeného systémem nestabilních
puklin, klenba poskytuje ochranu
proti pádu menších kamenů a navíc
je jištěná dřevěnými fošnami protaženými nad ocelovýma stropnicemi.
Nová zděná chodba byla prosvětlena

malými klenutými otvory, větší otvor
umožňuje přístup ke křížku, který je
nově osvětlen. Zednické práce provedl s velkým pochopením pro účel projektu a s citem pro materiál zednický
mistr S. Kozák s pomocí pracovníků
obecního úřadu, práce odborně řídil závodní dolu a celou stavbu koordinoval místostarosta P. Zoser.
A výsledek?
Podle kontroly provedené inspektorem obvodního báňského úřadu
dne 15. 4. 2016 je dílo provedeno
zdárně dle projektu (s odůvodněnými změnami) a štola jako taková je
schopná bezpečného provozu.
Petr Havránek, závodní dolu

50. výročí trampské
osady Ranch 7 D
JIŘETÍN p/J –V sobotu 23. 4. 2016 proběhla oslava k 50. výročí založení trampské osady Ranch 7 D, jejímž jedním ze zakládajících členů byl pan František Fišer
z Lysé nad Labem.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce
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Jen počkejte,
zajíci..!
Něco podobného si museli říkat policisté, kteří na Velký pátek sledovali pořádek na dolnopodlužské návsi.
S úmyslem kontrolovat projíždějící
vozidla a sem tam ztrestat provinilce se usadili ve dvou vozidlech před
základní školou, a o to větší bylo je-

jich překvapení, když se na přechodu
pro chodce objevili dva zajíci velikosti dospělého člověka. Silniční hlídka
byla natolik uhranutá, že místo zajištění podezřelých chlupatých individuí nechala dopravní pořádek v obci
svému osudu a ujela. A zajíci to rozjeli ve velkém. Akce nazvaná Putování za zajíčkem měla základnu v tělocvičně místní školy, ale právě ono
putování probíhalo v parku naproti.
Děti v doprovodu zajíců hledaly a nacházely ukrytá hnízda plná překvapení, ať už čokoládových nebo těch
ve skořápce. Nalezená vajíčka bylo
možné vyzdobit podle fantazie, buď
ubrousky, případně voňavým kořením, nebo jednoduše fixou. A ta čokoládová překvapení? Ta zaplula do
bříšek raz dva. Děti, a že se jich sešlo
skoro šedesát, se po celé odpoledne
dokonale bavily, v připravených dílničkách vytvořily spoustu úžasných
věcí, asistovaly pletení pomlázek, no
zkrátka se připravily na Velikonoce
tak poctivě, jak jen mohly. A na závěr
velké poděkování především vedení
místní základní školy za poskytnuté zázemí, dále obecnímu úřadu za
podporu, týmu nadšenců za pomoc
s organizací a hlavně dětem za to, že
přišly. Za rok se zajíci na viděnou!
Text a foto Petra Frančová
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Den Země v Dolním Podluží
Díky iniciativě pedagogů a dětí prvního stupně naší základní školy a spolupráce a podpory obecního úřadu
proběhla i letos dne 22. 4. 2016 krásná akce v rámci Dne Země. Více než
stovka dětí se svými učiteli a s paní
starostkou se rozhodli, že v rámci
těchto oslav vyčistí park proti škole,
posbírají odpadky, vyplejí cestičky v
parku a zasadí nové kytičky do svých

truhlíků, o které pečují již od loňského roku. Všichni se tak zapojili mezi
více než miliardu lidí na celém světě,
kteří tento den pomohli udělat něco
dobrého nejen pro Zemi, ale pro nás
všechny.
Moc děkujeme našim dětem i pedagogům a těšíme se na další ročník.
Text a foto Hana Švecová,
kulturní referentka

Ukliďme Dolní Podluží
Letos poprvé se naše obec zapojila
do celorepublikové akce Ukliďme
Česko. V sobotu 23. 4. 2016 v 9.00
hodin se sešla hrstka dospělých a
dětí a pustila se do úklidu. Maminky
a děti z Domova sv. Vincenta ( bylo
jich 11, takže tato krásná skupinka
dostala pracovní název „Vincentova
11“) nádherně vyčistily celé okolí
Kina Luž a také přilehlou uličku, která vede od Domova sv. Vincenta až ke
kostelu sv. Kateřiny. Na dětském hři-

šti ve spodní části obce zase „řádilo“
7 statečných zaměstnanců obce, kteří
se dobrovolně přihlásili jako pomoc
při organizaci celé akce, včetně paní
starostky, která uklízela, fotila, dodávala všem elán a starala se o to, aby
nikdo netrpěl hlady ani žízní. Veliký
dík všem, kteří přišli a věnovali chvíli
svého času a trochu úsilí naší krásné
obci. Moc si toho vážíme. A těšíme
se, že se příště přidáte i VY.
Vaše obec Dolní Podluží

Foto Hana Švecová, Iva Minárová
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Třetí plánovací
setkání
DOLNÍ PODLUŽÍ – Naše společné, v pořadí již třetí plánovací setkání, je za námi. Více než 50 Podlužáků a Podlužaček se sešlo v sobotu
16. 4. 2016 odpoledne v aule naší
ZŠ a s napětím očekávalo finální
verzi podoby centra naší obce, kterou nám představili naši architekti
Vendulka Krausová, Lucie Medková, Honza Medek a Pavel Pácalt. Celou dobu nám naslouchali a všechna
naše přání se s citem, pochopením,
ale i profesionalitou sobě vlastní
snažili zapracovat do své studie tak,
aby našemu nově vzniklému centru
obce dali nejen novou tvář, ale i duši
a vytvořili místo, které bude sloužit
všem napříč generacemi. Dětem na
hraní, dospělým k odpočinku, ať už
pasivnímu nebo aktivnímu, k pořádání společných akcí jak pod širým
nebem, tak pod střechou ve znovu obnoveném Skořepově statku, a
celkově nám všem umožní, abychom
si život v naší obci ještě více zpříjemnili. Diskuse i tentokrát byla vášnivá, tak jak to má u zrodu každé nové
věci být, a na hlavy našich architektů
padala spousta otázek. Po několika
hodinách jsme se rozcházeli s tím, že
většině přítomných se studie líbí, a to
je moc fajn.
No a co nás čeká teď po fázi plánovací? Bude to fáze „mnoha prací“
nebo také jinak řečeno fáze „maka-

cí“. A proto se na vás všechny obracíme s prosbou o spolupráci a pomoc!
Hledáme zejména:
– pomocníky všeho druhu (pomoc
s organizací brigád, s občerstvením,
propagací...)
– podnikatele z oborů souvisejících
s úpravou okolí koupaliště (terénní,
zemní a stavební práce, zahradníky,
kameníky, truhláře apod.), kteří by
pomohli odborně, zapůjčením techniky apod.
– finanční podporu v jakékoli výši
– samozřejmě všechny, kdo budou

mít chuť přiložit ruce k dílu a zapojí
se do společné práce během brigád
Zapojit se mohou všichni!
S dotazy či nabídkami se neváhejte obracet osobně na obecní úřad, telefonicky na číslo 608 439 980 nebo
písemně na e-mail: urad@dolnipodluzi.cz .
Děkujeme Vám a těšíme se na Vás.
Vaše obec Dolní Podluží
foto Hana Švecová

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ
V měsíci dubnu jsme přivítali ve
školce Fauna divadlo Janninna. Děti
si prohlédly sovu, dravce, obrovského papouška, menší ptáčky (čížečka
a kanárka) a králíčka. Zažily krásné
dopoledne plné informací o ptáčcích,
mohly si je pohladit a vidět dva týdny starého papouška, který byl ještě
úplně bez peříček. Celé představení
provázela kouzla a triky a děti se marně snažily přijít na to, jak to pan kouzelník dělá.
Zahájili jsme plavecký kurs ve
varnsdorfském bazénu. 22 dětí se
bude seznamovat s vodou formou
hry. Na první hodině jsme si s panem
učitelem převážně hráli a po svačince jsme si užili ve vířivce. Budeme se
těšit na další hodiny.
DĚKUJEME zastupitelům, kteří
podpořili náš nově zpracovaný projekt, díky kterému se děti budou bě-

hem následujících tří let seznamovat
aktivně s německým jazykem společně s partnerskou mateřskou školou
v Neugersdorfu. Obec se rozhodla
náš nápad předfinancovat a my budeme doufat, že bude projekt schválen a děti budou mít možnost komu-

nikovat s německou mluvčí.
DĚKUJEME panu Červinkovi,
který nám pomohl vykopat pařezy
pokácených jabloní, a tím zkrášlil
naši zahradu.
Text a foto kolektiv MŠ
web: podluzanek.tk
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Polské Krkonoše
Již tradičně jsme pořádali pro děti třídenní tábor v polských Krkonoších. V
pátek jsme se ubytovali v hotelu a navštívili muzeum Země a nádherné planetárium s ukázkou souhvězdí. Večer se
konala diskotéka, seznamovali jsme se s
kamarády, hráli hry a tančili. Druhý den
jsme se vydali do lázní Swieradův Zdroj,
kde jsme ochutnali léčivou vodu. Odpoledne jsme jeli lanovkou na Jizerský kopec a zpátky jsme si udělali krásný výlet
na Černý mlýn. Večer jsme si užili bowling. V neděli jsme si prošli lázeňskou
promenádu a zahráli si na hřišti fotbal.
Poté jsme se už chystali domů a loučili se
s novými kamarády. Děkuji manželům
Marešovým za vzorný dohled nad dětmi.
Miloslava Böhmová,
jednatelka spolku

Podlužačky, Podlužáci,
hledáme ochotné dobrovolníky
do našeho VIA týmu.
Je jedno, jestli jste žena, muž,
dítě nebo senior. Pokud si
myslíte, že nám můžete pomoci
s čímkoliv týkajícím se proměny
centra obce – máte dobré
nápady, máte znalosti v oboru
stavebnictví, zahradnictví…,
nebo se prostě jen chcete
zapojit…
Neváhejte a přijďte za námi
2. června 2016
v 17 h do zasedací místnosti
na obecním úřadě.
Těšíme se na všechny, kdo
přijdou!

JIŘETÍN P/J – Přednáška, spojená s besedou o aktivitách turistické hry Vandrování po Tolštejnském
panství, se stala náplní dvou setkání
s mladými zájemci o problematiku
cestovního ruchu. Josef Zoser spolu
s Martinem Loukou, Jiřím Stejskalem a Markem Hartychem 30. břez-

Aprílové tvoření
HORNÍ PODLUŽÍ – V sobotu 9. 4.
2016 vládla v obecním klubu v Horním Podluží správná tvůrčí atmosféra. Přišel mezi nás i muž a také se
aktivně zapojil. Při kávě a čaji a také
sladkém dezertu, kterých bylo hojně
na výběr – děkujeme účastníkům za
upečení – jsme plstili z vlny, tvořili
z papíru přáníčka a pletli z papíru košíky. Bylo to fajn a příjemné odpoledne
a my se těšíme na májové tvoření, kde
se bude malovat na keramiku, šít jarní
květiny a vyrábět falešný patchwork.
Bude svátek maminek, tak si přijďte
vyrobit dáreček. Těšíme se na vás.
Text a foto Jindra Koldová

na představil historii a současnost
Tolštejnského panství studentům
varnsdorfské vyšší odborné školy.
V následné diskuzi, která se zabývala budoucností hry, zazněly mnohé
podnětné návrhy i ze strany posluchačů (foto vlevo). Jako zajímavou
oblast si Tolštejnské panství vyti-

povali také studenti Vysoké školy
ekonomické, kteří se připravují na
své budoucí povolání v oblasti vrcholového řízení zážitkové kultury. Návštěva historicky vzácného
objektu jiřetínské fary jim také nabídla poznatky o hře Vandrování po
Tolštejnském panství. Gabriela Dou-

šová poté připojila pro velice pozorné posluchače informace o vzniku,
práci a smyslu činnosti Schrödingerova institutu ve Šluknovském
výběžku (foto vpravo).
Text a foto -kaM-
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Kroužek házené
V sobotu před velikonočními svátky strávilo 14 našich malých házenkářů s rodiči krásné odpoledne ve
sportovní hale ve Varnsdorfu. Házenkáři se utkali s družstvy ze Slovanu Varnsdorf a České Lípy v kategorii mladších a starších žáků.
Každé družstvo odehrálo pět zápasů. Rodiče hráče pěkně povzbuzovali a zblízka zažili radost ze hry
a vstřelených branek. Mezi utkáními změřili rodiče a děti své síly
a dovednosti v různých soutěžích.
Tuto předvelikonoční neděli nešlo jen o výsledky ve hře, ale o naplnění našeho předsevzetí, které zní:
„Neseďme doma netečně, bavme se
a sportujme s rodiči společně!“
Josef Hozman

Výtvarná soutěž Cesta
do vesmíru

V tomto období absolvovali naši házenkáři 4 tréninky a tři sobotní průpravná cvičení. Žáci měli
jednu dvouhodinovou tréninkovou jednotku
v součinnosti s hráči Slovanu Varnsdorf u nich
v hale. Součástí této přípravy byla i vzájemná
utkání mladších a starších žáků. Této přípravy
se zúčastnilo 13 žáků, což představuje 70 % žáků
házené.
V květnu zaměříme přípravu k souhře a střelbě
celého týmu. Tato příprava je směřována k 20. 5.
2016, kdy se uskuteční čtvrté kolo přeboru varnsdorfských škol ročníku 2015–2016. Naši žáci mají
velkou naději se umístit v popředí tohoto turnaje.
Český svaz házené pořádá dne 25. 5. 2016
v Liberci školení trenérů pro školní miniházenou. Na tomto setkání s bývalými hráči naší reprezentace a předání sportovních zkušeností nebudeme chybět.
Josef Hozman

Nenechte si ujít

P RO J E K T C I R K U S H A P P Y K I D S

Námět Cesta do vesmíru oslovil 38

 Profesionální artisté, kteří projeli téměř celý svět, se nyní specializují hlavně na
práci s dětmi.
 Týden budou pracovat s dětmi ze školy akrobati, kouzelníci, žongléři, klauni,
fakýři, tanečníci, herci černého divadla.
 V závěru projektu budeme moci zhlédnout nastudované představení žáků
školy, které zazáří jako opravdové hvězdy manéže.

malých výtvarníků, kteří kreslili nejen sami, ale i s kamarádem nebo
s rodiči. Obrázky nás uvítají v šatně
na 1. stupni. Dárečky, sladká odměna
a pochvala do žákovské knížky urči-

Kdy? Pátek 6. 5. 2016 v 17 hodin – premiéra
Sobota 7. 5. 2016 v 10 hodin – závěrečné představení
Kde? Park naproti ZŠ Dolní Podluží

tě při vyhlášení výsledků děti potěší.
Text a foto Jitka Kuklová

Beseda s mistrem světa
HORNÍ PODLUŽÍ – Ve čtvrtek, 21.
dubna, krátce před 17. hodinou, jsme
s knihovnicí Anitou Hermanovou
přemýšleli o tom, s jakým zájmem
se setká avizovaná beseda s mistrem
světa, zda budou stačit připravené
židle, postavené do půlkruhu. Hos-

Činnost kroužku házené
za duben 2016

té, pánové František Hovorka a Ladislav Kučera, si mezitím připravili
jeden z menších modelů, několik vrtulí, části motorů. Technické zajímavosti pak doplnili oceněními, medailemi a diplomy s mnoha zajímavými
fotografiemi. Nová tradice místní

František Hovorka při besedě, foto Jaromír Petružálek

knihovny v Horním Podluží se nakonec povedla. Všechny připravené židle a křesla se zaplnily a beseda mohla
začít. Přítomní se dozvěděli mnoho
zajímavého o podmínkách přípravy
a průběhu závodů leteckých modelů
kategorie F3D. Jak odcházel František Hovorka do dílny, a tam tvořil
tvar vrtule, podobu výfuku atd. Jak
na počátcích za Wartburg připojovali
vozík a jak kolikrát auto do prudkého kopce ani nemělo sílu všechny ty
věci a lidi utáhnout. Přednášející byli
zahrnuti mnoha různými otázkami
na detaily provozu modelů letadel,
životnost dílů, na pohonné hmoty,
rozhodčí a na rivalitu mezi soupeři.
Možné bylo zhlédnout i několik obrázků ze slavnostního předání cen
v leteckém muzeu v Mladé Boleslavi
za první místo loňského mistrovství
světa v Olomouci. Autor článku se
taktně dozvěděl, že v minulém čísle
uvedená rychlost modelů je o něco
vyšší (přes 300 km/hod). Na závěr
setkání pak přítomná místostarostka,
Jindra Koldová, předala panu Františku Hovorkovi velký dárkový koš
jménem obce Horní Podluží (pan starosta se pro pracovní zaneprázdnění
této jedinečné události nezúčastnil).

K dispozici bylo i malé pohoštění.
Nejbližší akcí, kde by bylo možné
našeho mistra světa vidět, je Velká
cena města Mělník ve dnech 3. až 5.
června 2016.
Děkujeme za útulné a milé prostředí v místní knihovně a těšíme se
na pokračování v besedách na další
témata.
Mgr. Miloslav Lojek

Z předávání cen nejlepším leteckým
sportovcům za rok 2015 v Mladé Boleslavi, foto M. Lojek
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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
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TIT

USA – Vědeckofantastický thriller –
Monstra mohou mít mnoho podob
– Ml. přístupno – Vstupné 110 Kč –
105 minut

 Sobota 7. 5. v 18 hodin          TIT

MLČENÍ JEHŇÁTEK

USA – Asociace českých filmových
klubů uvádí další titul z pokladnice
nezapomenutelných filmů se špičkovým hereckým obsazením (1991)
– Jodie Foster a Anthony Hopkins v
hlavních rolích – Ml. nepřístupno –
Vstupné 100 Kč – 115 minut

 Pátek 13. 5. ve 20 hodin
ČV
 Sobota 14. 5. v 18 hodin            ČV

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA

3D

USA – Fantastický dobrodružný film
– Dříve než lovec potkal Sněhurku –
Ml. přístupno – Vstupné 140 Kč, děti
a důchodci 110 Kč – 110 minut

 Pátek 20. 5. ve 20 hodin
 Sobota 21. 5. v 18 hodin

X MEN: APOKALYPSA

ČV
ČV

3D

USA – Dobrodružný akční film –
Nejsilnější přežijí – Ml. přístupno –
Vstupné 140 Kč, děti a důchodci 110
Kč – 100 minut

 Pátek 27. 5. ve 20 hodin
 Sobota 28. 5. ve 20 hodin

CAPTAIN AMERICA:
OBČANSKÁ VÁLKA

KNIHA DŽUNGLÍ

Vysvětlivky: ČV – česká verze		
TIT – originální verze s českými titulky

 Sobota 21. 5. v 17.00 h

Děkujeme velice paní starostce Ivě
Minárové a jejím spolupracovníkům za velmi dobře uspořádanou
zlatou svatbu.
Manželé Vláskovi

 Neděle 15. 5. ve 12.00 h

Žákovské utkání FAŠV Varnsdorf –
FA Povltavská
Sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou
Utkání 1. B třídy krajské soutěže TJ Čechie Horní Podluží – FK
Chuderov
Fotbalové hřiště Horní Podluží
Utkání Okresního přeboru SK Slovan Jiřetín p.J. – TJ Staré Křečany
Sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou

INZERCE

 Neděle 22. 5. v 10.30 h

 Sobota 28. 5. v 17.00 h

 KOUPÍM staré housle, starší ča-

Slavnost Nejsvětější Trojice, kostel
Nejsvětější Trojice na náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou

 Neděle 29. 5. v 10.00 h

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE

POUTNÍ BOHOSLUŽBA

 Čtvrtek 26. 5. v 9.00 h

SPORTOVNÍ HRY ŠKOL
Sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou, pořádá Dobrovolný svazek obcí
Tolštejn

 Sobota 28. 5. ve 13.00 h

DĚTSKÝ DEN

Zábavný program pro malé i větší
děti – pohádkový les (start od 13 do
14 h) • rytířské představení • soutěže
• skákací hrad • malování na obličej.
Sportovní areál v Dolním Podluží

 Sobota 28. 5. ve 14.00 h

DEN DĚTÍ

Program plný zábavy v areálu U Vleku v Horním Podluží

 Sobota 4. 6. v 9.00 h

 Sobota 4. 6. v 15.00 h

DĚTSKÝ DEN

Soutěžení a zábava pro děti ve sportovním areálu Jiřetín pod Jedlovou

 Neděle 5. 6. v 9.00 h

BONITACE NĚMECKÝCH
OVČÁKŮ
Hodnocení vzhledu a vlastností psů,
sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou

Za fanděním na kopanou
 Sobota 7. 5. ve 13.30 h

Utkání 1. B třídy krajské soutěže TJ
Čechie Horní Podluží – TJ Chlumec
Fotbalové hřiště Horní Podluží

 Sobota 7. 5. v 17.00 h
3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné

DĚKUJEME

Rukodělná tvorba pro děti i dospělé
(falešný patchwork, šití jarních květin, malování keramických výrobků),
kurzovné 50 Kč na osobu, hlaste se
předem na tel. 724 785 655 nebo na
emailu: jindra.koldovaseznam.cz,
obecní klub Horní Podluží

MÁJOVÉ TVOŘENÍ

Sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou,
pořádá Kynologický klub Varnsdorf

3D

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

 Sobota 21. 5. ve 13.30 h

3D

USA – Hraný celovečerní velkofilm
podle překrásných povídek Rudyarda
Kiplinga – Ml. přístupno – Vstupné
130 Kč, děti a důchodci 110 Kč – 105
minut

Žákovské utkání FAŠV Varnsdorf –
FA Povltavská
Sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou

 Sobota 7. 5. ve 13.00 h

Malá kytička dětských vystoupení,
obecní klub Horní Podluží

LUŽICKÁ KRAJSKÁ
VÝSTAVA NĚMECKÝCH
OVČÁKŮ

ČV

 Neděle 15. 5. v 10.00 h

Dobře jsme se pobavili, taky jsme si
zazpívali, ještě k tomu tancovali, bylo
zase veselo. A tak díky, paní Ivo starostová Minárová.
Těšíme se zase napřesrok.
Babky z 515

 Pátek 6. 5. v 16.00 h

ČV
ČV

USA – Další boj o záchranu lidstva
– Společně zvítězíme. Rozděleni
padneme – Ml. přístupno – Vstupné
140 Kč, děti a důchodci 120 Kč– 100
minut

 Sobota 28. 5. v 18 hodin

Za zajímavou nabídkou obcí
DEN MATEK

PROGRAM NA KVĚTEN

 Pátek 6. 5. ve 20 hodin

KAM VE VOLNÉM ČASE?
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Utkání Okresního přeboru SK Slovan Jiřetín p. J. – FK Mikulášovice
Sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou

Utkání Okresního přeboru SK Slovan Jiřetín p.J. – SK Markvartice
Sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou
Žákovské utkání FAŠV Varnsdorf –
MFK Chrudim
Sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou

 Neděle 29. 5. v 12.00 h

Žákovské utkání FAŠV Varnsdorf –
MFK Chrudim
Sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou

Vážení pořadatelé kulturních,
společenských a sportovních akcí
pro veřejnost!
Působíte v oblasti Dolního Podluží, Horního Podluží či Jiřetína a nenašli jste svou nabídku
mezi květnovými termíny? Rádi
to příště napravíme, pokud svou
informaci dodáte čtyři dny před
uzávěrkou Permoníka (20. 5.) v
elektronické podobě na adresu:
martin.louka@seznam.cz
Těšíme se na dobrou spolupráci.

sopisy Čtyřlístek, Rychlé šípy.
Tel.: 602 263 529

 7.–8. 5. 2016

MUDr. Křemenová Alena 		
tel. č.: 412 544 539
Sokolská 129, Děčín IX.
 14.–15. 5. 2016	 
MUDr. Vojtěch Vladimír
tel. č.: 412 151 056
28. října 110, Děčín I
 21.–22. 5. 2016  
MUDr. Charvát Tomáš		
tel. č.: 412 511 619
U Přívozu 18/4, Děčín III
 28.–29. 5. 2016	 
MUDr. Lisačenko Vladislav 		
tel. č.: 412 151 570
Karla Čapka 1, Děčín I
 4.–5. 6. 2016	 
MUDr. Bolfíková Renata 		
tel. č.: 737 501 440
Varšavská 1863/7, Děčín VI
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8–11 hod. Doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy
telefonicky ověřit.

POZVÁNKY z okolí
KČT Rumburk ve spolupráci s MěÚ Rumburk
a OÚ Staré Křečany pořádá
turistický pochod

Stezka odvahy (37. ročník)
v sobotu 7. května 2016

Pěší turistická akce pro rodiče a prarodiče s
dětmi v délce 8 km územím CHKO Labské
pískovce a NP České Švýcarsko. Na trase
vlastní značení (fáborky).
Start: Informační středisko „Ametyst“
Brtníky 7:30–10:30 hod
Cíl: osada Kopec, turistická základna KČT
Rumburk
Na trase kontroly s razítky • jednotné vstupné
20 Kč • v cíli táborák, pro děti sportovní
soutěže s cenami a medaile s diplomem
za účast • trampské písničky hraje skupina
„Ruksak”.
Informace: Václav Provazník, 737 703 502
Přemysl Homolka, 724 229 249

Vážení přátelé kultury na severu Čech,
v rámci 45. let od otevření 70mm kina ve
Varnsdorfu si Vás dovolujeme pozvat na
projekce 70mm filmů ve dnech 12.–15. 5.
Kino Centrum Panorama je jediné dochované
panoramatické kino projektované pro 70mm
formát v ČR a je unikátní i v rámci celé Evropy.
Mimo řady filmů, které se na žádné z podobných filmových přehlídek v posledních letech
neuváděli, uvedeme film Velký Rybář (The Big
Fisherman), který se na velkém 70mm plátně
nehrál od svého uvedení před 56 lety. U nás ho
uvidíte na plátně velkém 120 m2. Dalšími filmy
našeho 70mm Weekendu je například východoněmecký film KLK a PTX: Rudá kapela, který
nebyl v české republice nikdy uveden. Dále pak
historický velkofilm Ben-Hur z roku 1959, který
je zajímavý například tím, že v tomto roce bude
uveden nový remake.Více informací na:
http://www.centrumpanorama.cz/cz/clanky/
detail.html?id_clanky=3751
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XX. Cena Tolštejnského panství

V. ročník
Memoriálu MILANA KRUPKY
Letošní sezónu seriálu MARATONSTAV Českého poháru v běhu do vrchu 2016 (31. ročník) zahájil v sobotu 9.
dubna závod na Jedlovou horu. Na startu v Jiřetíně pod
Jedlovou se při jubilejním XX. ročníku sešlo 79 závodníků. Trať dlouhou 6 km a s převýšením 340 m zdolala v
ženské kategorii nejrychleji Michaela Stránská (ISCAREX Česká Třebová, „juniorky“) v čase 29:11. Pro druhé
místo si doběhla Kateřina Loubková (Rohozec Amulet
Cvikov, „ženy B“) s časem 31:34. Její oddílová kolegyně
Ivana Loubková („ženy B“) se pak v cíli objevila v čase
32:03. V celkovém pořadí mužů kralovali sportovci týmu
ISCAREX Česká Třebová, a sice Filip Záveský („muži
A“) s časem 24:40 a Ladislav Kučera („muži B“) s časem
25:16. Třetí příčku pak vybojoval Sebastián Vošvrda (AC
Mladá Boleslav, „muži A“) v čase 25:29.
Vzhledem k nepříznivému počasí se v neděli 10. dubna zúčastnilo navazujícího vrchařského závodu Chřibská-Studenec „jen“ 48 závodníků. S tratí dlouhou 6,1
km a s převýšením 397 m si mezi ženami nejlépe poradila opět Michaela Stránská v čase 31:21. A formu neztratil ani Filip Záveský, který s časem 25:55 znovu ovládl
kategorii mužů.
Poděkování sponzorům: Cukrárna MERLIN Jiřetín
pod Jedlovou, Eurogreen – RUDOLF SYNEK Jiřetín
pod Jedlovou, RESTAURACE/HOTEL Jedlová hora,
INFOCENTRUM Jiřetín pod Jedlovou, MĚSTO Varnsdorf, OÚ Jiřetín pod Jedlovou, PETR HALAS Varnsdorf,
PETR URBÁNEK – Geoline Liberec, PIVOVAR KOCOUR Varnsdorf s.r.o., SATES s.r.o. Česká kamenice,
TJ Slovan Jiřetín pod Jedlovou, TP Consulting s.r.o.
Liberec.
A v neposlední řadě bychom velice rádi poděkovali těm,
pro které je vzpomínka i tradice stále živá! Drazí kamarádi, sportovci a dobrovolníci, těšíme se zase za rok!!!
Jana Krupková s dětmi

Květen 2016

Dopis ministru zdravotnictví
Vážený pan
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
Ministr zdravotnictví ČR Palackého náměstí 4
128 01 PRAHA 2

Krásná Lípa 18. dubna 2016

Vážený pane ministře,
po prostudování materiálu Ministerstva zdravotnictví „Seznam oblastí s omezenou dostupností
zdravotních služeb praktických lékařů nebo praktických lékařů pro děti a dorost“ jsem ke svému
zděšení zjistil, že do tohoto seznamu není zařazena oblast Děčín!
O kritické situaci v oblasti dostupnosti zdravotní péče v okrese Děčín, především na Šluknovsku,
jsem Vás již informoval dopisem z 23. 3. 2015, navíc jsem podpořil žádost Sdružení pro rozvoj Šluknovska (18 starostů) z 16. 12. 2015, týkající se složité s ituace v Lužické nemocnici s poliklinikou Rumburk.
Chci věřit, že patrně došlo k opomenutí, nebo administrativní chybě jedince, které se dají rychle
napravit, protože místní obyvatelé mají jistě stejná práva (i povinnosti), jako ostatní obyvatelé České
republiky. Navíc je již ze statistik dlouhodobě známo, že Ústecký kraj a zvláště pak jeho okrajové oblasti patří již nyní do skupiny obcí, s nejvyšším počtem obyvatel na jednoho lékaře!
Místní obce a města mají minimální nástroje na to, aby získaly za lékaře v důchodovém věku nové,
kvalifikované náhrady. Navíc je zcela zřejmé,že mladí lékaři mají tendenci po absolvování školy odcházet
do velkých měst, průmyslových oblastí nebo do zahraničí, v našem případě navíc do nedalekého Saska.
Okres Děčín a zvláště pak Šluknovský výběžek, s vysokou nezaměstnaností a výrazným podílem
sociálně slabých obyvatel je ze tří stran obklopen hranicemi, které výrazně limitují možnosti v mnoha
ohledech a také dostupnost zdravotní péče. Jestliže český zdravotní systém není schopen zajistit svým
občanům kvalitní a dostupnou zdravotní péči a jak je vidět, ani se o to nepokouší (viz nezařazení celé
naší oblastido „Seznamu“), zajistěte ji reálným zpřístupněním péče v příhraničních oblastech - v našem
případě v Sasku.
Vážený pane ministře,
věřím, že osobní intervencí pomůžete co nejdříve napravit chybu a Děčínský okres - Šluknovsko,budou dodatečně uvedeny v „Seznamu 11 oblastí,kam bude směřována dotace v rámci programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost.
V neposední řadě bych rád opět připomněl i situaci jediné nemocnice ve Šluknovském výběžku Nemocnice Rumburk (spádovost pro cca 52 tis. obyvatel), která také vzhledem k výše uvedeným skutečnostem v našem příhraničí potřebuje nutně pomoc a to mj. intervencí u příslušných zdravotních
pojišťoven na zvýšené úhrady, o což Vás také žádám.
Děkuji za snahu pomoci řešit dostupnost kvalitnější zdravotní péče v okrese Děčín vč. Šluknovského
výběžku.
S přáním hezkých jarních dní Vás zdraví

Zbyněk Linhart
senátor Parlamentu ČR za volební obvod Děčín
místostarosta města Krásná Lípa

INZERCE

Penzion Spojařka

 Stavby komínů

(kousek od obecního úřadu)

Vá s s r d e č n ě z v e
na tradiční a oblíbený

Bramborákový

víkend
v Horním Podluží

 Kontroly spalinových cest
Stanislav

 Čištěbní spalinových cest

kominictví

 Celkové rekonstrukce spalinových cest

SABOL

 Opravy komínů
 Vložkování komínů

ce levnější
u konkuren
Objevíte-li
ealizuji vaši
zr
u,
dk
bí
na
ěji..
ještě výhodn
objednávku

Te l .: 7 3
Staré
K
7 044
2 74  k ř e č a n y 2 0 9
ominic
tvisab
ol

20. až 22. května od 11 h

@sezn

a m .c z

Přijďte si nacpat břicha!

PERMONÍK

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 24. 5. 2016 a vyjde ve středu 1. 6. 2016
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