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Tolštejnské Po osmnácti letech podruhé
slavnosti
XV. ročník
populární regionální akce
vás zve

v sobotu 13. srpna 2016
10.00–18.00 – hravý program
Divadla V pytli a zábava pro
malé i velké návštěvníky na jiřetínském náměstí s prodejní
nabídkou jarmarku Tolštejnského panství
20.00 – Světluškový pochod –
s loupežníkem Vildou z Křížového vrchu za pokladem Tolštejnského panství
21.30 – zábavný závěr tažení
loupežníka Vildy na hrad Tolštejn s ohnivou tečkou na prvním hradním nádvoří

OÚ DOLNÍ PODLUŽÍ
 DOTACE V DOLNÍM

PODLUŽÍ

Rádi bychom se s vámi všemi podělili o radostnou zprávu, že naše obec
uspěla hned v několika dotačních titulech a získala finanční prostředky na:
1. Rekonstrukci dřevěné zvoničky
2. Rekonstrukci tří božích muk
3. Rekonstrukci hasičské zbrojnice
4. Rekonstrukci páteřní komunikace
na hřbitově a částečnou opravu hřbitovní zdi
5. Vybudování čtyř míst pasivního
odpočinku, která vzniknou jak u zvoničky, u kostela, v blízkosti komunikace vedoucí od hasičské zbrojnice k
restauraci U Zlaté podkovy, ale také
na žluté turistické značce, která prochází údolím Milířky.
Všechny výše jmenované akce budou dokončeny nejpozději ke konci
roku 2016 a věřím, že se těšíte stejně jako my, že bude naše obec zase o
něco krásnější.
Iva Minárová, starostka obce

OÚ JIŘETÍN P/J
 SVOZ TŘÍD. ODPADU
18. 7. – 1. 8. – 15. 8. – 29. 8.

JIŘETÍN p/J – Od roku 1998, kdy
jsme získali titul v celostátní soutěži
Vesnice roku v Programu obnovy
venkova, trvalo celých osmnáct let,
než jsme se v letošním roce přihlásili do této soutěže podruhé, poté co
se za posledních několik let podařilo
realizovat několik významných projektů, které naši obec a život našich
občanů posouvají k ukončení obnovy naší obce. Schází dokončit rekonstrukci části místních komunikací,
fasád některých domů a se zvyšující se aktivitou komunitního života
v obci může naše radnice v dohledné době přejít plynule do fáze rozvoje
naší obce.
Jedenáctičlenná komise se v nedávno zakoupeném spolkovém domě
sešla s vedením obce, zástupci místních podnikatelů a institucí, se kterými obec dlouhodobě úzce spolupracuje. Dále následovala informace
o činnosti obce za posledních zhruba
10 let zaměřená převážně na dokončení rozvojových projektů z oblasti
infrastruktury, cestovního ruchu
a lidských zdrojů včetně seznámení
přítomných se záměry obce v souvislosti s nákupem spolkového domu,
ve kterém bychom během následujících tří let chtěli zřídit kromě prostor
pro spolky také knihovnu, muzeum
a galerii. Následovalo ocenění přítomných řádových sester sv. Voršily za dlouholetou přínosnou činnost
v obci, spojenou hlavně s opatrováním naší křížové cesty. Následně
na to proběhla prohlídka obecního
úřadu včetně knihovny s rozsáhlou
kronikou obce. Trasa pěší prohlídky vedla přes nově rekonstruova-

né náměstí, které kromě jiného má
v současné době čtyři kašny a dva
vodotrysky. Následovala prohlídka
hřbitova a kompostárny. Protože do
dvou hodin, které měla komise pro
naši obec vyhrazeny, scházelo pouhých 45 minut, bylo nutné nasednout do vozidla a v rychlosti ještě
navštívit naši křížovou cestu, která
se od loňského roku pyšní novými
fasádami kapliček a Božího hrobu
a také před dvěma lety položenou čedičovou dlažbou. Lesem pod Jedlovou jsme přejeli na Tolštejn, kde jsme
si prohlédli jednak novou druhou
vyhlídku a šatlavu, obojí dokončené
na konci loňského roku, a mohutnou
stavbu lešení postaveného za účelem
opravy půlkruhové hradby na jihovýchodní vstupní straně do hradu.
Dalším místem, které jsme navštívili, byl náš rozsáhlý letní sportovní areál s nedávno rozšířeným
lesoparkem a lesním divadlem.

V areálu právě dokončujeme výstavbu nového sociálního zařízení pro turisty s kuchyňkou a úschovnou kol.
Stihli jsme také prohlídku soukromé
galerie přihlášené do soutěže Zlatá
cihla, která je součástí této celostátní
soutěže. Ta nyní probíhá v jednotlivých krajích (v Ústeckém se přihlásilo 36 obcí včetně Dolního Podluží,
Rybniště a Lipové). Krajští vítězové
(vyhodnocení proběhne 29. 7. 2016)
postoupí do celostátního kola, kde
se o titulu Vesnice roku (nejedná se
pouze o vzhled obce) utkají na podzim. Věříme, že komise v naší obci
ocení některé oblasti, které dlouhodobě rozvíjíme (infrastrukturu, zeleň, cestovní ruch, památky) podle
kterých se nakonec jednotlivé obce
hodnotí s tím, že v celkovém hodnocení máme šanci uspět na předních
místech a získat jednu ze čtyř stuh,
o které se soutěží.
Josef Zoser, foto Jiří Stejskal

Hejtman Ústeckého kraje
v Dolním Podluží
Pan Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje navštívil 16. 6. 2016 naši obec. Zároveň s ním
přijela na návštěvu i vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství paní Ing. Monika Zeman,
MBA. Hlavní téma naší společné diskuse bylo zásobování Šluknovského výběžku elektrickou energií a role i možnosti naší obce v celé této již dlouhé
roky diskutované problematice. Zároveň jsme pana
hejtmana seznámili s našimi plány na rozvoj obce
a probrali s ním i s paní Zeman možnosti podpory
naší obce Ústeckým krajem. Celé jednání probíhalo konstruktivně a neslo se v přátelské atmosféře.
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Vesnice roku
Dolní Podluží se letos poprvé ve své
historii účastnilo soutěže Vesnice
roku v Programu obnovy venkova,
která byla poprvé vyhlášena již v roce
1995, ale naše obec se jí nikdy nezúčastnila, a tak se zastupitelstvo obce
rozhodlo udělat změnu a naši obec
v rámci této soutěže prezentovat. Ve
čtvrtek 2. 6. 2016 přijelo 11 členů komise prohlédnout si naši obec a do-
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zvědět se o ní více a naším úkolem
bylo během 2 hodin ukázat, co všechno se v naší obci děje a co všechno už
se nám podařilo. Do prezentace obce
se s námi zapojili i děti a učitelé z MŠ
a ZŠ a také náš oblíbený Jiřík Buršík,
který pobavil komisi, ale i všechny
ostatní přítomné svým úžasným recitátorským uměním. Po zhlédnutí
velice vtipné a výstižné prezentace
o naší obci, kterou připravil náš projektový manažer pan Milan Dudka,
si komise prošla celou budovu obec-

ního úřadu včetně knihovny, pak se
přímo v centru naší obce dozvěděla,
jaké plány s tímto prostorem naše
obec má a poté jsme společně projeli
celou obec a ukázali nejen úžasnou
přírodu, ale i vše krásné, co v Podluží
máme. Naším cílem v letošním kole
soutěže bylo ukázat, že Dolní Podluží
je obec, která nejen existuje, ale také
žije, rozvíjí se a spolupracuje se svými
občany na tom, aby byla ještě lepším
a krásnějším místem pro život. Takže i když s největší pravděpodobnos-

1. dolnopodlužská brigáda hlásí nástup
aneb pár slov z pera bitevního zpravodaje
DOLNÍ PODLUŽÍ – Když generální
štáb v Dolním Podluží stanovoval termín útoku své první brigády, netušil,
že nám bude jaksepatří horko. A to
nejen obrazně, ale i doslova. Poslední
červnová sobota dala zabrat i civilnímu obyvatelstvu a nejlíp na tom byli
ti, kteří se rozhodli strávit odpoledne
u vody. Cílem našeho útoku bylo sice
okolí koupaliště, o koupání během
bitvy jsme si však mohli nechat zdát.
Nástup byl v devět ráno před sběrovým dvorem, odkud brigádní generál
Iva zavelela k přesunu na koupaliště.
Ti z nás, kteří přišli beze zbraně, byli

dovybaveni z erárních zásob. Lopaty, krumpáče, rýče, hrábě, kolečka
a samozřejmě bezpečnostní výbava
v podobě pracovních rukavic, to byla
ta správná výstroj a výzbroj. Bojové
rozdílení proběhlo rychle a jasně: do
země ukotvit 6 nových laviček, přemístit drenážní kamení do pocitového chodníčku, připravit holá místa
v trávníku k novému výsevu. A boj
začal. Kolečková četa nestíhala vyvážet to, co kopací četa přemístila ze
země na povrch, desítky a desítky kil
suti končily na hromadě ve sběrovém
dvoře. Hora kamení vedle pocitového

chodníčku pomalu mizela a trávník,
narušený jarním útokem divokých
prasat, získal novou vrstvu prosáté
hlíny a samozřejmě potřebnou dávku
osiva. Ke slovu se též dostala obrněná
mechanizovaná jízda. Brigádní generál Iva dohlížela nejen na správné
provádění prací, ale hlavně na životně důležitý pitný režim svojí brigády.
Osobně se zasadila o přísun tekutin
mezi příslušníky všech bojujících jednotek. O půl dvanácté zazněl z polní
kuchyně povel k přerušení bojů a čekalo nás slastných pár desítek minut
odpočinku. Odpolední část bitvy probíhala v pomalejším tempu, a to především díky rekordním hodnotám na
teploměru. Zároveň na bitevním poli
přibývalo civilistů, kteří hledali osvěžení ve vodě, a tak brigádní generál
Iva vyhlásila kolem půl třetí konec
bojů. Bitva dopadla nad očekávání
dobře. Všechny lavičky byly usazeny, dvě zabetonovány, nový trávník
zaset a pocitový chodník připraven
ke konečným úpravám. Brigádo, vynikající práce!
Nakonec bych chtěla jen říci, že
mi bylo velkou ctí se všemi, kdo se
zapojili, projít celou sobotní bitvu,
pracovat, tvořit a hlavně táhnout za
jeden provaz jménem Dolní Podluží.
Moc ráda si to příště zopakuju.
Petra Frančová, foto Hana Švecová
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tí nezvítězíme, svůj úkol jsme splnili
se ctí, a protože zatím nejsou známa
všechna ocenění, která komise uděluje, kdo ví, třeba i my nějaké ocenění
získáme, ale to se zatím musíme nechat překvapit až do 29.7. 2016, kdy
proběhne oficiální předávání cen
a vyhlášení vítězů. Velký dík všem,
kteří jste u toho byli s námi a pomohli
s prezentací naší krásné obce.
Iva Minárová, starostka obce
Foto Tomáš Bernatík
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Opravdu víme, kam s ním?
DOLNÍ PODLUŽÍ – V dubnovém
čísle Permoníku jsem vyjádřila naději, že už dost možná víme, kam
s odpadem. Ale popravdě, dnes si
tím úplně jistá nejsem. Tento díl zamýšlené série o odpadech bych ráda
věnovala té hlavní složce komunálního odpadu, tj. směsnému odpadu
z domácností, neboli našim popelnicím. Asi před měsícem jsem si udělala takový průzkum. Zkrátka jsem si
vytipovala několik popelnic (přesně
23) a spolu s Martinem (díky za pomoc, Martine) zdokumentovala jejich obsah. A musím říci, že ani jedna
popelnice nevypovídala o důsledném
třídění. Skleněná dóza od kávy, lahev
od sektu, PET lahve, plastové misky
od masa i ovoce, kartonové obaly od
potravin i elektroniky a další tříditelné složky. Na veškerý tento tříditelný
odpad je v obci dostatek sběrných nádob, a proto se nad jeho přítomností ve směsném odpadu jen stěží přimhuřuje oko. Možná, že hříšníky
přesvědčí pár nudných čísel:

 1 PET lahev 1,5l váží 40g, tj. do
1kg je potřeba 25 lahví.

 1kg směsného odpadu stojí obec

cca Kč 2,40/kg, tudíž za 25 PET
lahví v popelnicích zaplatí obec
2,40 Kč
 Pokud tyto PET lahve odložíme do žlutých kontejnerů nebo
v podlužské ZŠ, získáme za to
samé množství Kč 2,00, to znamená, že obci (= nám) ušetříme/
vyděláme Kč 4,40 za 25 PET
lahví.
 Během svého „průzkumu“ jsem
našla 7 PET lahví v celkem 23
popelnicích (podotýkám, že
jsem monitorovala pouze vrch-

ní vrstvy), tedy čistě hypoteticky
lze předpokládat, že 1/3 domácností vůbec netřídí
 Tudíž pokud 2/3 domácností vytřídí 11,3 t plastů ročně (stále hypotetická úvaha), lze předpokládat, že cca 5,65 t nevytříděných
plastů skončí v popelnici, a následně obec zaplatí Kč 13.560,za likvidaci tohoto odpadu
v rámci skládkováni. A přitom
by mohla tyto prostředky ušetřit a naopak vydělat 11.300 Kč
za odběr v rámci recyklace, to
znamená být necelých Kč 25.000
v plusu.
 Tato hypotéza hovoří pouze
o PET lahvích. Kdybychom zohlednili další plastový odpad,
sklo, papír a kartonové obaly,
které končí v popelnicích namísto určených sběrných nádob,
možná bychom se dostali na několikanásobnou částku. A za tu
už by obec mohla svým občanům
ledacos dopřát.
 Z toho všeho vyplývá jednoduché
motto:
Pokud jsou složky separovaného odpadu likvidovány jako
komunální, stojí obec peníze,
ale pokud se vytřídí, peníze
obec naopak získá.

Přeji všem čtenářům i nečtenářům Permoníka, trvalým obyvatelům
i návštěvníkům našich obcí příjemně prožitý prázdninový čas se spoustou inspirace.
L. Martinková

Myslím, že mnozí ocení informaci
o existenci opakovacích receptů na
dlouhodobě užívané preparáty zvláště od lékařů, za kterými dojíždí desítky kilometrů. Zde uvádím přesný odkaz na stránky VZP:
https://www.vzp.cz/tiskove-centrum/otazky-tydne/
vydej-leku-na-opakovaci-recept
a pro ty, kteří nemají přístup
k internetu, i znění zprávy.
Léky na tzv. opakovací recept si
můžete vyzvednout kdykoli během
platnosti tohoto receptu. Recept
s předepsanými léčivými přípravky,

„narovnat“ obsah popelnic tak, aby
odpovídal průměrné produkci každé
domácnosti. Podle celorepublikového průměru produkuje 1 občan cca 4
l odpadu/den, podle toho také bude
upravena velikost popelnice pro každou podlužskou domácnost. Nelekejte se tedy, pokud se vám jeden pátek
po vývozu odpadu vrátí trošku jiná
popelnice. To je první maličký krůček, který obec dělá pro snížení nákladů za směsný komunální odpad.
Další kroky buď budou následovat,
anebo ne, to opravdu záleží jen na
nás všech.
Pokud kdokoliv z vás, občanů,
bude mít jakékoliv komentáře, připomínky, podněty nebo informace,
prosím neváhejte mi napsat na:
petra.francova@dolnipodluzi.cz,
nebo zavolat na 773 517 231. Opravdu si budu moc vážit vaší zpětné
vazby.
Text a foto Petra Frančová

tečně. Na jeden recept lze předepsat
více než jedno balení jednoho druhu
léčivého přípravku pro zajištění léčby pacienta do jeho další kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře,
nejdéle však na dobu tří měsíců
a zpravidla do počtu tří balení. Tomuto omezení podléhá i množství
předepsané pro jednotlivý výdej na
opakovacím receptu. Znamená to,
že může být předepsáno opakované
vydání takového počtu balení, které
vám vždy pokryje tři měsíce užívání.
Nemělo by se tedy stát, že po kontrole u lékaře své pravidelné léky vlastně
delší dobu stále ještě nepotřebujete.
Při opakovaném výdeji lékárník
vystaví na vydávaná balení vždy výpis z receptu, který obsahuje všechny
potřebné údaje z receptu. Na původní recept uvede poznámku Pořízen
výpis a vrátí ho pacientovi. Výpis zůstává v lékárně a slouží jako doklad
pro účely kontroly nebo vyúčtování

zdravotní pojišťovně. Až u posledního výdeje si nechává lékárník původní recept.
K platnosti receptů můžeme doplnit, že 14 kalendářních dnů počínaje dnem vystavení platí běžné recepty (s tím, že lékař může i zde stanovit
delší platnost, nejdéle 1 rok). Recept
s předepsanými antibiotiky a antimikrobiálními chemoterapeutiky platí
nejdéle 5 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavení. A jenom
nejdéle do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni
jeho vystavení platí recept vystavený lékařskou pohotovostní službou
nebo pohotovostní službou v oboru zubního lékařství (nebo je-li na
receptu uvedeno Akutní péče nebo
Neodkladná péče, což znamená, že
ho předepsal na účet zdravotního pojištění nesmluvní lékař v rámci neodkladné nebo akutní péče).
Mgr. Oldřich Tichý, ved. tisk. odd. VZP

Jak s výše zjištěnými informacemi
naložit? Jak zařídit, aby obec nekrvácela za likvidaci směsného odpadu? No, nemáme to lehké. Nejsnazší
by bylo jednoduše zdražit platby za
odpad. Občané Dolního Podluží platí
ročně Kč 400,- za osobu, zatímco náklady na likvidaci směsného odpadu
na hlavu jsou Kč 708,- (podotýkám,

ORDINACE MUDR. MARTINKOVÉ

Opakovací recepty

že v této částce není zahrnuta likvidace nebezpečného odpadu, který
je v rámci sběrného dvora zdarma
a obec za něj musí platit). V sousedním Varnsdorfu platí občan kapitační platbu ve výši Kč 600,- za osobu
a rok, a náklady na směsný komunální odpad za občana jsou Kč 608,-/
rok. To znamená, že jsou takzvaně
„na svém“. Jak to dělají? Máme tedy
navýšit kapitační platbu? Jednoduše
zdražit? Bylo by to snadné řešení. Ale
nebojte, vedení obce nechce jít tímto
směrem. Alespoň prozatím. Pojďme
raději společně dbát na obsah svých
popelnic, posílit třídění, přemýšlet
nad „svým odpadem“. Ať se nám to
líbí nebo ne, odpady jsou v současnosti nákladnou položkou, obchodovatelnou komoditou a pokud si dáme
s jejich správnou likvidací práci, vyplatí se nám to. Nejenom obecní pokladně, ale opravdu nám všem.
V prvním kroku se obec rozhodla

jejichž výdej se má opakovat, platí 6 měsíců počínaje dnem jeho vystavení, neurčí-li lékař jinak; nejdéle však platí 1 rok. Lékař tedy tímto
způsobem může pacientovi předepsat jeho léky až na dobu jednoho
roku.
To, zda si vyzvednete všechna
předepsaná balení léčivého přípravku najednou, záleží na vás
a samozřejmě na stavu zásob lékárny. Povinnost vyzvednout si
„první část“ do 14 dnů není nikde
stanovena. Pravidla pro preskripci
by ale měla zabránit tomu, aby pacientovi byly léky předepisovány zby-
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Okresní kolo dopravní
soutěže BESIP
Ve Varnsdorfu na dopravním hřišti
proběhlo v květnu okresní kolo dopravní soutěže. Zúčastnila se ho i dvě
čtyřčlenná družstva ze ZŠ Dolní Podluží. Družstvo starších (Anna Mateiciucová, Marcela Hamplová, Miroslav Huk, Vojtěch Hladík) se umístilo
na 3. místě. Z družstva mladších (Radek Sýkora, Patrik Chalupa, Victorie
Rejzková, Bára Sukdoláková) se Radek Sýkora umístil na 3. místě v soutěži jednotlivců.
Miroslav Huk obsadil mezi
jednotlivci 1. místo bez jediného
trestného bodu. Všem patří velká
gratulace.
Text a foto Mgr. Ivana Novodárská

Velký úspěch školních házenkářů
Dne 17. června 2016 se uskutečnil 16. ročník tradičního turnaje pro minižákovskou kategorii v Liberci. Tohoto turnaje se zúčastnilo 24 družstev z České
republiky a z Německa s 370 hráči.
Tento turnaj absolvovalo družstvo Slovanu Varnsdorf doplněné o hráče
naší školy, byli to Radek a Marek Sýkorovi, Tadeáš Nejedlý, Adam Pecinovský, Kuba Chládek, Filip Štěpán, Anežka Frančová, Maruška Paštiková, Jan
Schleier z Domova Sv. Vincenta. Během tří dnů odehrálo družstvo 16 zápasů. Naše družstvo skončilo nakonec 10. ze 24 účastníků. Tento turnaj je mezi
registrovanými celky velice uznáván, a tak si dosaženého výsledku cení hráči,
trenéři a funkcionáři Slovanu Varnsdorf a D. Podluží.
Josef Hozman

Skvělý úspěch házenkářů v závěru šk. roku
Házenkáři se zúčastnili 20. 5. 2016 posledního kola školní ligy ve varnsdorfské sportovní hale. Po vyhodnocení čtyř turnajů za celý školní rok 2015/16
si naši malí házenkáři vybojovali krásné 2. místo ze šesti zúčastněných škol.
Celoroční zodpovědný přístup k tréninkům byl odměněn umístěním, za které
obdrželi diplom a krásný pohár.
Žáci 4. a 5. třídy při tomto turnajovém hodnocení obsadili 5. místo. V jejich hře se odrazil špatný přístup k tréninkům a neplnění taktických pokynů
trenéra.
Házenkářům předali diplomy a poháry organizátoři školní ligy. Za oddíl
házené Slovanu Varnsdorf to byl Oldřich Rybář, předávání se zúčastnila také
starostka Dolního Podluží paní Iva Minárová.
Děkuji hasičům z Horního Podluží a panu Vladimíru Frančemu za bezpečnou dopravu dětí na tento turnaj.
Text a foto Josef Hozman

5. třída na adaptačním
kurzu
Ve čtvrtek 16. 6. vyrazila budoucí
šestá třída na adaptační kurz. Cílem
naší trasy byl kemp ve Vysoké Lípě,
k němuž jsme ovšem nejdříve museli
zdolat 11 km trasu terénem z Jetřichovic přes Mariinu vyhlídku a Rudolfův kámen. Počasí nám během
čtvrtečního dne přálo, a tak všichni
náročnou cestu zvládli s úsměvem
na tváři. Děti nechaly únavu hned

v kempu na nádvoří a celé odpoledne hrály různé míčové hry. K večeru
nás zastihla prudká průtrž mračen,
ale za vydatné spolupráce celé třídy jsme ještě zvládli rozdělat oheň
a upéct si buřty. Pobyt u táborového
ohně nám zpříjemnila hra na kytaru
a zpěv. Pak bohužel už pršet nepřestalo, a tak jsme museli změnit plány
na druhý den. Výlet se i tak moc líbil a
užili jsme si ho se vším všudy.
Text a foto Mgr. Vendula Riedelová

Branný den
S koncem školního roku je v ZŠ Dolní Podluží spojen Branný den. Začal cvičným požárním poplachem. Potom se žáci rozdělili do skupin - hlídek a putovali po vyznačené trase, kde plnili různé úkoly. Na žáky čekala střelba ze
vzduchovky, šplh, zdravověda, hod na cíl, měření – odhad, řezání dřeva a
topografie. Žáci prvního stupně absolvovali ještě program BESIP. Po splnění
všech úkolů se všichni postupně sešli ve sportovním areálu, kde pro ně byly
připraveny sportovní hry. Pro žáky první a druhé třídy byla připravena chůze
na chůdách, skákání v pytlích, skoky přes švihadlo a slalom. Počasí přálo, a
tak si tento den užili žáci i učitelé.
Mgr. Ivana Novodárská

Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2016
Koncem dubna se žáci ZŠ Dolní Podluží zúčastnili okresního kola OVOV
ve Varnsdorfu. Soutěžilo se v pěti disciplínách (skok přes švihadlo, trojskok z místa, hod medicinbalem, kliky a výběrová disciplína běh na 1000
m nebo dribling). V soutěži družstev
se žáci umístili na 6. místě. V jednotlivcích se nejlépe umístila Miluše
Pásková, skončila na 3. místě a postupuje do krajského kola soutěže.
Blahopřejeme.

Děkuji za účast a reprezentaci školy
Anně Kratochvílové, Elišce Říhové,
Kristýně Čechové, Tereze Hlaváčikové, Karolíně Hroníkové, Františku
Hurtigovi, Martinu Veroňkovi, Patriku Řehákovi, Miluši Páskové, Veronice Hroníkové, Ondřeji Dankovi,
Natálii Kvardové, Vojtěchu Hermannovi, Victorii Rejzkové, Haně Tranové a Kateřině Fedurcové.
Text a foto Mgr. Ivana Novodárská
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Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků
Po roční přípravě se 3 družstva žáků
naší školy zúčastnila soutěže mladých zdravotníků v Jílovém u Děčína.
Po slavnostním zahájení a slibu roz-

Další školní rok je za námi
Čas letí jako voda, a tak uběhl i školní
rok 2015/2016. Na závěr roku vždy
vyhodnocujeme soutěže a sběrové
aktivity žáků školy.
Naši žáci se během roku zapojili
do mnoha sportovních soutěží, např.
turnaj ve stolním tenisu, florbalový
turnaj, Mladý cyklista, OVOV, Olympiáda obcí aj. Další soutěží, které se
již tradičně účastní žáci naší školy, je
soutěž Mladých zdravotníků.
Jestlipak byste věděli, kdo přivezl
ze soutěží a turnajů za rok nejvíc ocenění a diplomů?
Byli to naši malí házenkáři pod
vedením houževnatého trenéra pana
Josefa Hozmana!
Poslední velkou výhrou byl pohár
za 2. místo v turnajích za celý šk. rok.
Pohár vybojovali mladší žáci: Vítek
Mensa, Johanka Paříková, Anežka Frančová, Kuba Chládek, Vašík

hodčích a soutěžících musela jednotlivá družstva projít několika stanovišti, která byla zvlášť pro žáky I.
st. a jiná pro žáky II. st.

Šindelář, Tonička Svobodová, Maruška Paštiková, Adam Pecinovský,
Marek Sýkora, Filip Štěpán a Tadeáš
Nejedlý.
Panu Hozmanovi patří velký dík
za čas, který házenkářům věnuje nejen na trénincích, ale organizuje i turnaje a ve volném čase chodí s žáky
plavat do bazénu ve Varnsdorfu.
Děkujeme!
I v letošním školním roce žáci sbírali papír, PET lahve a elektroodpad.
Škola odevzdala celkem 5.410 kg papíru, nejvíc 4. třída 1.627 kg. Oceněni byli žáci, kteří se ve sběru umístili
na 1.–10. místě: Verunka Rejmanová, Jakub Jelen, Lucka Rejmanová,
Honza Havlíček, Martin Zadina,
Kuba Chládek, Anežka Samková, Tadeáš Nejedlý, Lenka Nejedlá a Marek
Sýkora.
Odevzdali jsme celkem 36.733 ks
PET lahví, nejvíc 5. třída 8.629 ks.

Soutěžící se na stanovištích museli rozhodnout podle pokynu kapitána, které zranění ošetří jako první
a jaká budou následovat. Museli si
poradit s ošetřením tepenného krvácení, poranění páteře, bezvědomí
a otevřené zlomeniny, glykémie a poraněného kotníku. Ošetřovali i popáleninu, prošli i stanovištěm s obvazovou technikou, součástí soutěže byl
i přenos raněného.
Letos poprvé jela na zkušenou
2 družstva žáků I. st. a vedla si velmi
dobře. Soutěžilo 14 družstev, jedno
naše družstvo obsadilo 9. místo ve
složení Ondřej Vašut, Adam Pecinovský, Pavel Hačecký, Klára Pavluková a Veronika Rejmanová. Druhé
družstvo skončilo na 3. místě, jen
o jeden bod za místem druhým. Pohár vysoutěžili Alois Macháček, Kateřina Fedurcová, Viktorka Jelínková
a Nikola Fejtková.
Z II. st. soutěžila děvčata ve složení Kristýna Hausmannová, Marcela
Hamplová Martina Košťálová, Anna

Mateiciucová a Sára Salfická. Děvčata si vedla velmi dobře, i když získala
bramborovou medaili za čtvrté místo,
ale opět o 1 bod za 3. místem.
Na soutěž připravovala žáky paní
Mgr. Jiřina Beková a paní Eva Pecinovská. Svými radami záchranáře
a doprovodem družstva na soutěži
nám pomohl i pan Tomáš Jelínek.
Dětem se soutěž líbila a už se těší na
příští rok.
Děkujeme soutěžícím za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v příštím roce této
soutěže.
Jiřina Beková,
foto Eva Pecinovská

Nejlepšími sběrači byli: Viki Jelínková, Stáňa Švec, Silva Konfrštová,
Jára Čapek, Tadeáš Nejedlý, Johanka
Paříková, Lucka Rejmanová, Dominika Justová, Radek Sýkora a Pavel
Pejznoch.
Ve sběru odpadu byli nejaktivnější Viki Jelínková (38 ks), Jára Čapek
(11 ks), po 10 kusech Vašík Kubík
a Ondra Nováček.
Poslední školní den se konalo
slavnostní ukončení školního roku
v aule. Byli vyhlášeni nejlepší žáci
z každé třídy:
1. tř.     Jiří Fejtek
2. tř.     Eliška Nguyen
3. tř.     Barbora Petriková
4. tř.     David Kraus
5. tř.     Martina Hybelbauerová
6. tř.     Anežka Korbová
7. tř.     Leona Černá
8. tř.     Marcela Hamplová
9. tř.     Kristýna Černá
Všem patří gratulace za celoroční
snahu!

Knížku na památku dostaly i tři
žákyně, které uspěly v přijímacích
zkouškách na Biskupské gymnázium
ve Varnsdorfu: Anička Ryšavá, Karolínka Křížová a Viktorka Jelínková.
Rozloučili jsme se také s vycházejícími žáky školy, společně s paní starostkou Ivou Minárovou jsme jim popřáli hodně štěstí do dalšího života!
Školu opouští Sabina Godlová, Matěj
Neumann, Petr Tesař, Matěj Čapek,
Kristýna Černá, Adéla Červinková,
Jakub Danko, Daniel Dubský, Erik
Ferenc, Patrik Gaspar, Pavlína Hejduková, Miroslav Huk, Lukáš Kahuda, Josef Krupka, Ondřej Nováček, David Pecinovský, Tomáš Resler,
Daniel Rybár, Barbora Švadlenková
a Andrea Žáková. Vykročte do života
pravou nohou!

Největší zásluhu na úspěších žáků
mají vedoucí kroužku paní Jiřina
Beková a Eva Pecinovská, které po
celý školní rok kroužek vedly. Děkuji jim především za to, že jsou
ochotné zcela nezištně věnovat svůj
volný čas žákům školy.
Mgr. Markéta Hobzová

Přeji všem žákům školy, rodičům, učitelům a zaměstnancům krásné léto,
hezké prázdniny a dovolenou! Sejdeme se opět ve čtvrtek 1. září 2016!
Mgr. Markéta Hobzová

Foto
Tomáš Piller,
Jiří Baloun
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Rozloučení s deváťáky, ale
nejen s nimi
DOLNÍ PODLUŽÍ – Ráda bych se
touto cestou za sebe, ale i za naši
obec ještě jednou rozloučila s žáky

deváté třídy, ale i s těmi, kteří z naší
školy odcházejí na víceleté gymnázium, a popřála jim hodně štěstí, úspěchů a radostí, které je jistě na nové
životní cestě čekají. A nezapomeňte,
že u nás v Dolním Podluží vás vždycky rádi uvidíme.
Také bych ráda poděkovala vedení ZŠ, celému pedagogickému sboru i ostatním zaměstnancům školy a
všem dětem za skvělou spolupráci s
obecním úřadem v uplynulém školním roce. Jsem šťastná a hrdá, že
vás tu mám. Přeji vám všem krásné
prázdniny a už teď se těším na setkání zase v září.
Iva Minárová, starostka obce
foto Hana Švecová

JIŘETÍN p/J – Program Noci kostelů přivedl 10. června do jiřetínského kostela Nejsvětější Trojice celý zástup účinkujících i diváků. V prostředí orámovaném duchem historie vystoupili žáci mateřské a základní školy, pěvecký sboreček Scholka místní farnosti, hostující sbor Komoráček z Jiříkova, studenti
varnsdorfského gymnázia, duo 100Let a poetické studio Doteky. Důstojným
zakončením programu bylo koncertní vystoupení komorního souboru učitelů
varnsdorfské Základní umělecké školy. Na snímku – děti z jiřetínské mateřské
školy milým pásmem program zahájily.
Text a foto -kaM-

Noc kostelů v kostele sv. Františka z Assisi na Studánce

Zájezd na muzikál Dracula
HORNÍ PODLUŽÍ – V neděli 12.
června jsme se stali účastníky zájezdu (my z Horního a Dolního Podluží a Jiřetína pod Jedlovou), nemířili
jsme ovšem za slunečními paprsky
k moři, ale přímo za hrabětem Draculou do Prahy do Hudebního divadla Karlín.
Někteří plni očekávání, jiní s nostalgií v róbách hodných takovéto
události jsme za nádherných zvuků
orchestru, který hrál naživo, hltali mystický příběh hraběte Draculy
plný romantiky, strachu, boje se zlem
a hlavně nekonečné lásky.
Marian Vojtko byl v roli Draculy
jako vraždícího monstra a zamilovaného muže tak skutečný, až se nám
tajil dech. Kamila Nývltová jako Ad-

riana ta milovaná a Leona Machálková jako Loraine ta, která chtěla
být milována, dodaly příběhu patřičný nádech romantiky. O úsměvné
chvilky se postaral Tomáš Trapl
v trojroli šaška, sluhy a profesora. Za
zmínku jistě stojí taneční čísla Krvinek, jejichž symbolika smrti, utrpení a znovuzrození nenechala nikoho
na pochybách a nepostradatelné trio
Nymf z podsvětí, které k Draculovi
neodmyslitelně patří. Sice se v této
novější verzi neobjevily na jevišti
motorky, ale mužskou část osazenstva jistě potěšil tanec slečen z motorkářského gangu. Příjemné prostředí
karlínského divadla a všichni, kteří
se v muzikálu objevili, odvedli výkon,
na který budeme dlouho vzpomínat
a tóny některých písní nám budou znít v uších. Dracula je prostě nesmrtelný.
Děkujeme starostům našich
tří obcí, kteří financovali dopravu a Jindře Koldové, která
nám zajistila lístky.
Těšíme se na další hudební
zájezd.
Pavla Petružálková

Noc kostelů připadla na páteční večer 10. 6. 2016. Děkujeme panu monsignoru Pilzovi, který vše vedl, ale také panu E. Šmidtovi, pracovníkům Domova
sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží, panu Ing. Jiřímu Podlešákovi, který
ochotně překládal, našim maminkám a dětem, ale i mnoha dalším lidem. Programu se účastnili kromě obyvatel Domova také přátelé z Německa, z obce
Studánka, Varnsdorfu a okolí. Ukončením byla společná modlitba všech.
A protože mottem letošní Noci kostelů je myšlenka z Písma svatého, ze Zjevení sv. Jana: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude“,
tak symbolem Noci kostelů jsou otevřené dveře kostelů, aby tam mohl každý
přijít, chvíli pobýt a uvědomit si, že tím Světlem, které prosvítí temnotu noci
je Bůh. A jak nám všem připomíná papež František: „Bůh je světlo, a tma
v něm vůbec není“ (1 Jan 1,5). Také v našich osobních dějinách se střídají
světlé i stinné chvíle, světlo i tma. Pokud máme rádi Boha a lidi kolem sebe,
putujeme ve světle, ale pokud se naše srdce uzavře a převládne v nás pýcha,
lež a hledání vlastních zájmů, pak se v nás a kolem nás šíří tma.“
Kéž tedy kolem sebe šíříme světlo a dobro...
Bc. Hana Venturová, foto Bc. Jiřina Špičková,
Domov sv. Vincenta de Paul z.ú Dolní Podluží

PERMONÍK

7

ŽIVOT DOLNÍ PODLUŽÍ

SPOLEK PRO OCHRANU DĚTÍ, MLÁDEŽE A SENIORŮ

Víkendové setkání v Žitavě
Poslední květnový víkend strávilo 11 českých dětí v německém ZOO parku
v Žitavě (foto). Spolu s polskými a německými kamarády byly ubytovány v příjemném prostředí, hned vedle výběhu pro lamy, takže ke zvířatům v ZOO to
neměly daleko. Páteční večer byla připravena procházka kolem areálu s návštěvou dětského sportovního hřiště. Sobota byla na téma VODA, děti si povídaly, co vše vědí o vodě, přišly na řadu také soutěže. Čekala nás dále také
procházka po ZOO, která byla zakončena krmením tučňáků, kde si každý
mohl hodit jednu rybku do nádrže. Večer pokračoval super grilováním a opékáním těsta na klacku. V neděli byl čas na rozloučení s kamarády a po obědě
návrat zpět vlakem domů. Moc se těšíme na další setkání.
Děkuji Jitce Ptáčkové a Haně Maternové za dohled nad dětmi.

Turistům v Jiřetíně pod Jedlovou
nabízíme další služby

Ozdravný pobyt v Chorvatsku
Pro všechny věkové skupiny jsme uspořádali ozdravný pobyt na ostrově Pag.
Celkem se ho účastnilo 67 dospělých a dětí. Kdo měl zájem, mohl si připlatit
i dva poznávací výlety. Všichni si užili klidu, slunce a pohody.

PODĚKOVÁNÍ

Po téměř ročním úsilí se podařilo dokončit projekt Cestování pro
všechny v Jiřetíně pod Jedlovou.
Projekt podpořený 50 % z dotačního titulu vypsaného Ministerstvem
pro místní rozvoj, rozšíří služby
hlavně turistům pohybujícím se na
turistických trasách jak pro pěší (zelená), tak cyklisty 3052, 3015, které
protínají naše náměstí. Turisty zde
jistě upoutá reklamní panel. Ten je
umístěný bezprostředně mezi novým vodotryskem (jiřetínskou velrybou) a informačním střediskem,
stojícím v centru náměstí. Jeho grafika informuje o zmíněném projektu tj. možnosti v letním sportovním
areálu (vzdálený z náměstí 350 m)
využít kuchyňky, sociálního zařízení,

Obecnímu úřadu v Horním Podluží a Obecnímu úřadu v Jiřetíně pod Jedlovou děkujeme za finanční příspěvek pro náš spolek.
Miloslava Böhmová

osprchování se a oddechu na nové
terase. Součástí projektu je i úschovna jízdních kol a jiných sportovních
předmětů. Zařízení budou moci využít i vozíčkáři, neboť součástí projektu je i sociální zařízení s bezbariérovým přístupem. Zcela jistě bude
novostavba využita i stanaři, kteří
k nám do areálu zavítají za turistikou a využijí možnosti postavení
stanu v malém kempu. Obec, jako
realizátor projektu, jehož hodnota
činí 1,5 mil. Kč, očekává zvýšený zájem turistů o zajímavosti obce a jejího okolí rozprostírajícího se v naší
Chráněné krajinné oblasti Lužických
hor a nedalekého Národního parku
České Švýcarsko.
Josef Zoser, foto Jiří Stejskal

Projekt CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM v Jiřetíně pod Jedlovou
byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Cesta za pokladem aneb taková normální šipkovaná
HORNÍ PODLUŽÍ – Hurá! Konečně
jsme se dočkali a jsou tu prázdniny.
My jsme se rozhodli, že si jejich začátek zpestříme. Na nic jsme nečekali
a v neděli 3. 7. jsme se od obecního
úřadu vydali hledat poklad. Každému, kdo už někdy hledal poklad je
jasné, že to není úplně tak snadné,
jak by se někomu mohlo zdát. My
jsme jej nakonec našli! Trošku jsme
se u toho zapotili, mozkové závity jely na plné obrátky a podrážky
prošlapaly, protože bohatství nebylo
ukryté za rohem. I když….
Kudy se vydat a která cesta je
ta správná, nám ukazovaly šipky
a oranžové fáborky. Šipkovaná bez
úkolů by nebyla šipková, to přece
i každé malé dítě ví. Děti prokázaly,
že jsou nejen bystré, šikovné a zdatné, ale že „ mají pod čepicí“ a orientace v lese nebyla pro nikoho problém. Zúčastnilo se i pár statečných
rodičů, kteří nezkazili žádnou legraci

a jistě si i zavzpomínali. Prostě děti
i rodiče společně utvořili bezva tým
a zaslouží si velkou pochvalu.
I přesto, že cesta za pokladem
byla dlouhá asi 7 km, zvládli ji i ti
mladší. Povoleným dopingem byla
svačina nebo mlska od maminky.
Poslední cílová šipka vedla k místu,
kde byl poklad schovaný a děti jej
bez dlouhého otálení našly. Mnohým byl
odměnou nejen poklad samotný, ale třeba i malé občerstvení,
které si mohli vychutnat v hospůdce Na
hřišti. Děkujeme za
poskytnuté zázemí.
My organizátorky
jsme rády, že se akce
zdařila a příští rok se
sejdeme zase, protože
pokladů je určitě ukryto více, jen je najít…

Šipkovaná nebyla jedinou akcí,
kterou jsme pro vás všechny připravily. Ti, kteří se některých akcí zúčastnili si jistě vzpomenou na Siláka od
vleku, drakiádu (bez větru), rozsvícení vánočního stromečku, pálení čarodějnic s lampionovým průvodem,
oslavu pro maminky, vítání občánků,
oslava Dne dětí na sjezdovce, beseda

foto Jindra Koldová

s p. Hovorkou v místní knihovně, zájezdy na divadelní představení a na
muzikál a v neposlední řadě i oblíbené tvoření, které je zdrojem inspirací a nápadů. Každý si našel to své
a někdo třeba vyzkoušel všechno, což
nám udělalo radost.
Občas bylo potřeba něco doladit,
někde ubrat nebo přidat, ale většina
akcí se i díky vám všem účastníkům
zdařila. Je to práce navíc, která nás
naštěstí baví, nápadů máme v zásobě
dost a už teď se na vás těšíme, protože bez party lidí, která dělá to, co ji
baví, by to nebylo ono.
Děkujeme převážně obci Horní
Podluží a SDH Horní Podluží a všem
těm, kteří nás nenechají na holičkách
a nezištně pomohou nebo nás třeba
pochválí, což vždy potěší. Přejeme
vám hezké léto a prima prázdniny.
Jindra Koldová, Blanka
Petružálková, Anita Hermannová
a Pavla Petružálková
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špízy a máčeli je v horké čokoládě,
soutěžili v různých disciplínách a
vysloužili si za to medaile z perníků
a spoustu dárečků do školky.

Začátkem měsíce června jsme oslavili Den Dětí – vydali jsme se autobusem do Jiřetína na zmrzlinu, nakrmit
rybičky na náměstí a do sportovního
areálu, kde jsme se vyřádili a nechali

si namalovat na obličej různé obrázky. Celý další týden jsme pokračovali v dětských radovánkách – vyráběli
jsme si bowli (nápoj z ovoce, džusu
a perlivé vody), napichovali ovocné

Ukončili jsme také kurz plavání a
rozloučili se s lektorkami kytičkou a
krásnou dekorací z rybiček a mušliček. Mokré vysvědčení dětem udělalo
radost. Pro paní starostku jsme vyráběli trika a šli je předat na Obecní úřad do soutěže o Vesnici roku,
za což jsme dostali dobrůtky. Moc
děkujeme. Pak už jsme se loučili s
předškoláčky při Pasování na školáka a Cestě za pokladem Karla IV.
Děti pasoval rytíř a ceremoniálu přihlížel sám pan král a paní učitelky ze
základní školy. Každý obdržel šerpu,
pamětní knihu, dáreček od budoucí
paní učitelky a také první domácí
úkol na prázdniny. Pak už si rodiče u
kávičky povídali o tom, co bude potřeba do první třídy a děti se vydaly
na cestu za pokladem, při které si
zopakovaly otázky o Karlu IV. a našly truhlu s pokladem. Od krále nás
čekala ještě plná taška dárečků a po-

můcek do školy. Po koupání v bazénu
a zahradních hrátkách jsme si opekli na ohýnku buřty a přenocovali ve
školce. Určitě na tento den a loučení
se školkou budeme všichni dlouho
vzpomínat.
V rámci projektu
„Děti bez hranic 2“
realizovaného ve
spolupráci s Koordinačním centrem
česko-německých
výměn mládeže Tandem, byla uskutečněna tato akce:

Den Dětí v Neugersdorfu
Oslavy dne Dětí nás čekaly také s německými kamarády. Převlečeni do indiánských kostýmů jsme se rozdělili do čtyř kmenů a hádali předměty
podle hmatu. Soutěžilo se v mnoha
disciplínách (překážková dráha, hod
pytlem, jízda na dřevěném koni, přetahovaná kolem ohně, shazování plechovek, hádání ovoce podle chuti...).
Za každý úkol jsme získali peříčko na
náš kmenový znak. Na závěr jsme se
vydali po barevných stopách hledat poklad. Našli
jsme plný pytel s
předměty na výrobu indiánských
dekorací. Před odjezdem jsme se sešli u ohniště, kde
se opékaly klobásky. Den Dětí jsme
si skvěle užili.
Text a foto
kolektiv MŠ

Ze života zombíků a podobné havěti
Když po sociální sítích začaly kolovat informace o stezce odvahy v Dolním Podluží, pomyslela jsem si něco
o dalším pohádkovém lese, jenom
bude holt trošku později odpoledne. Zvláště, když trasa měla vést
od nádraží Jiřetín směrem k dolnopodlužskému koupališti, tedy místy,
kde jsem několik let bydlela a v tamním lese znám skoro každý kámen.
Tady si na mě žádné strašidlo nepřijde! Jenomže z pozdního odpoledne
byla půldesátá večerní, a to už toho
bez baterky v lese moc neuvidíte.
No nic, přesto (a nebo právě proto) jsem se nechala dětmi přemluvit
a šly jsme. Na startu jsme vyfasovaly
svítící tyčinky, což u ratolestí vyvolalo nemalé nadšení, a radostně jsme
se vydaly na cestu. Po pár desítkách
metrů bylo ale všechno jinak. Iluze
o neškodném pohádkovém lese se

rozplynula, a zatímco se mi jedno
z dětí vrhalo okolo krku a druhé mi
drtilo ruku, blížila se k nám houpavým krokem dvojice oživlých mrtvol. Jsem už velká holka a na strašidla ani na zombíky nevěřím, ale
přesto jsem svým dětem dokonale
rozuměla. Škoda, že nebyl nablízku
nikdo, koho bych se mohla chytnout
já. Nakonec jsme nějakým zázrakem
proklouzly a s rostoucími obavami si
to zamířily směrem do lesa. Obavy
byly každopádně namístě. Les nás
přivítal scénou z hororu, jen těžko
říct, jestli to byl kultovní japonský
snímek Kruh nebo něco podobně
vydařeného, rozhodně však nic pro
nás. Nohy se mi klepaly a přiznávám, že za to nemohlo mé pětileté
závaží stále mi visící na krku. Jen
směle dál, jen dál, dodávala jsem
si v duchu odvahu a hledala ve tmě

barevná světýlka značící další cestu.
„Ruce vzhůru, peníze nebo život!“
ozvalo se v zatáčce zpoza urostlého
buku. Co teď? Když dám ruce vzhůru, tak maličká, kterou držím, žuchne dolů. A když je nedám, bude to
považováno za pohrdání loupežnickými autoritami. Nezbylo nic jiného,
nežli přistoupit k vyjednávání a laskavými prosbami si zajistit cestu
dál. Ještěže dolnopodlužští loupežníci nejsou bez citu. Pak už jsme jen
v dálce v lese zahlédly pár bludiček
a zablekotalo na nás několik čertů,
ale to už se blížil konec lesa a cesta
mezi domy žádnou hrůzu nenaháněla. Uf, tak to máme za sebou, říkala
jsem dětem, když jsme se skrze park
blížily ke koupališti. Ale jako v každém správném strašidelném filmu,
právě ve chvíli, kdy si obět myslí, že
je vše za ní, dojde k poslednímu zá-

chvěvu hrůzy. Ten náš záchvěv měl
na svědomí pan Hejkal, dokonale
ukrytý v rododendronu. Vyděsil nás
pěkně. I po příchodu do cíle a vyfasování (zasloužené) odměny, jsem
se nemohla zbavit pocitu, že si nemůžu být ničím a nikým jistá. Ale na
kutě jsme se dostaly v pořádku, tak
to snad nakonec přece jen byly masky. A nebo ne?....
Za celou akci mně nezbývá nežli
poděkovat především formaci SDH
(Strašidla a další havěť) Dolní Podluží, mezi lidmi známé spíš jako
Sbor dobrovolných hasičů, dále
obci Dolní Podluží, firmě ROTOS
Varnsdorf s.r.o. (manželé Stredákovi), Občerstvení na koupališti a v neposlední řadě všem nejstatečnějším
dětem, které stezku odvahy prošly.
Příští rok se strašidly na viděnou!
Petra Frančová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK HORNÍ PODLUŽÍ
Naše loď se zdárně vrátila do přístavu a my už jenom vzpomínáme, co
všechno jsme si cestou užili. Necestovali jsme jenom lodí. Za pohádkou
O Hloupém Honzovi jsme se vydali
vlakem do Rybniště, kam nás pozvala
paní ředitelka místní ZŠ a MŠ Mgr.
Martina Kočišová. Autobusem jsme
se dopravili na sportovní klání do
areálu jiřetínské školky, kde jsme si
vyzkoušeli sílu, zdatnost a vytrvalost.
Náramně jsme se u toho pobavili.
Po svých jsme se vydali k Velkému
rybníku prozkoumat okolní přírodu,
která může být krásná i nebezpečná.
Viděli jsme vyhřívající se zmiji a sršně, ale chovali jsme se s patřičným
respektem a opatrností. Hasiči si
pro nás a pro děti ze školky z Jiřetína pod Jedlovou připravili zajímavou akci na sjezdovce. Soutěžili jsme
a mimo jiné sledovali, jak hasiči hasí
hořící auto. Třešničkou na dortu byla
jízda hasičským autem zpět do školky. Donesla se k nám zpráva, že kde-

si v lese je ukrytý poklad a ten jsme
se vydali hledat. Dalo to práci, ale
kufřík s pokladem jsme našli a také
jej spravedlivě rozdělili. Na zahradu
jsme pozvali kluky a holky ze školky
z Jiřetína pod Jedlovou. To bylo najednou dětí! Všichni si to užili a nikomu se nechtělo zpět do školky.
Se školáky jsme se tentokrát loučili v místní knihovně, kde probíhalo
vysílání TV Klíček. Rodiče si s dětmi
zahráli oblíbenou hru „Chcete být
milionářem?“. Nápovědou v publiku pro děti byly paní učitelky ze ZŠ
Dolní Podluží Mgr. Markéta Hobzová a Mgr. Jana Horáková, poradcem
rodičů byl přítel na telefonu. O milion
se rozdělila Natálka Živná a Honzík
Červinka. Školáci si odnesli dárečky
na památku a ještě si smlsli na zmrzlině. Na pevnině jsme si opekli buřty
přímo po námořnicku, protože nám
do opékání lilo jako z konve a přídavkem ještě svítilo sluníčko. Běhání
v dešti v holinách bavilo všechny ná-

mořníky, kaluže byly lákavé a hopsání v nich bylo povoleno. Tak jsme se
z námořníků proměnili ve vodníky.
A jak se to všem líbilo!
Děkuji zřizovateli naší MŠ, hasičům, všem těm, kteří na nás mys-

lí a občas něčím pomohou nebo nás
pochválí a všem zaměstnancům mateřské školy.
Přeji hezké léto a ještě hezčí
prázdniny!
Pavla Petružálková

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘETÍN POD JEDLOVOU

Když je krásně na světě
Také se vám nějaký den povedl tak, že
byste chtěli, aby neskončil? Takové
krásné, i když náročné dny prožíváme koncem školního roku snad pokaždé. A přestože chvílemi nevíme
co dříve, nefalšovaná radost dětí, jejich trefné komentáře, úsměv – to vše
nám dává sílu a chuť užít si poslední
dny školního roku opravdu naplno.

všechny zaslouží velikou pochvalu, protože všechny překonaly případný počáteční strach a dnes jsou
z nich malí vodníčci. Zcela neplánovaně jsem vyšlápli na Tolštejn. Děti,
nadšené z předcházejícího pozorování hmyzu lupami, se zájmem pozorovaly všechny projevy života v přírodě.
Co chvíli pokřikovaly – brouk, vážka, zajíc, šípek, ovce, pírko... a další

Děti ovanula zvláštní a trochu tajemná atmosféra kostela Nejsvětější
Trojice, kde vystupovaly s pásmem
písniček a básniček na celonárodní
akci Noc kostelů. S radostí a pýchou
přijaly Mokré vysvědčení, za které

a další objevy v trávě, na stromech
i na nebi. Byl to krásný pocit pozorovat, kolik zájmu, citu a chuti porozumět přírodě děti projevovaly. Těch
objevů bylo tolik, že nikoho nestačily
ani bolet nohy.

Velký a krásný zážitek pro děti
hned dvou školek byla tři setkání jiřetínské a hornopodlužské školky.
Nejdříve se děti sešly na hřištích ve
sportovním areálu Jiřetín, kde se závodilo, soutěžilo a fandilo na plné
obrátky. Po nějakém čase se jiřetínští
vydali pěší túrou do Horního Podluží,
kde otestovaly krásnou školkovskou
zahradu, plnou zajímavých atrakcí,
které u své školky nemají. Počasí nám přálo,
takže jsme celý den prožili v pohodě na čerstvém
vzduchu. A do třetice se
děti setkaly pod sjezdovkou, kam nás pozvali
hasiči z Horního Podluží. Hezky připravená
akce děti nadchla, rády
vyzkoušeli jízdu na laně,
stříkání opravdovou hasičskou stříkačkou na cíl
i na hasiče a další hrátky,
ale úplně nejlepší byla
v letním parnu sprcha
bez svlékání. Všem hasičkám a hasičům děkujeme a těšíme se za rok
na další setkání.
Také jsem si užily dva
skvělé dny při stopované
a určitě dlouho nezapomeneme na velkou narozeninovou oslavu hned
pěti dětí, které se narodily v červenci
nebo srpnu.
Ovšem nejdůležitejším dnem letních blásnivých oslav, výletů a zábavy byla malá „maturita“ našich

předškoláků. Naše pozvání přijaly
Mgr. Rýdlová a Mgr. Sošková ze ZŠ
v Dolním Podluží, které dohlížely
na správné odpovědi na vylosované
otázky. Nervozita byla zpočátku velká, ale jak jsme se dali do díla, děti
hned poznaly, že na ně není připravená žádná záludnost, takže neměly
s odpověďmi problém a hravě mohly
konkurovat starším kamarádům ze
školy. To spíše rodiče se zapotili při
plnění úkolů pro ně, jako pro budoucí
rádce prvňáčků. Vše probíhalo v pohodě a porozumění. Budoucí prvňáčáci získali titul „školák“, byli ošerpovaní, obdarovaní ze strany školky
i školy a s radostí zasedli k prostřenému stolu s občerstvením. Na památku si ještě vyrobili dárek a pak
už se ohlíželi po teniskách, aby
mohli k táboráku. Tam je čekalo překvapení v podobě hádanek, které je
měly dovést k pokladu. Cestou jsme
potkali srnky, zajíce, chytili lučního
koníka i noční můru, pozorovali nádherný západ slunce, slyšeli chřástala a hlavně, našli pravou lesní truhlu
s pokladem. Do školky jsme se vraceli
až s prvními hvězdami. Tolik dojmů
si vyžadovalo neustálé komentáře,
takže se jen stěží dalo uvěřit, že zase
jeden neuvěřitelně krásný den končí.
A aby i ostatním dětem bylo dodáno na vážnosti, v dalším týdnu právoplatní školáci pasovali předškoláky
a ti zase ještě mladší děti na šikulky
a šikulíny. Prostě radost za radostí,
a tak to má být.
Krásné léto všem přejí
Radka a Radka

PERMONÍK

10

Den dětí v Jiřetíně pod Jedlovou
U VÁ D Í M E D VA O H L A S Y N A T E N T O D E N

Když se spojí síly, dílo se podaří. V tomto případě uspořádání Dětského dne
ve sportareálu v Jiřetíně pod Jedlovou. První červnovou sobotu si přišlo užít
krásné odpoledne přes 250 dětí se svým doprovodem.

 V sobotu 4. června 2016 ožil celý

sportareál dětským smíchem a švitořením. Důvod byl nasnadě – obec
Jiřetín p. J. spolu již s tradičními
partnery, mezi kterými nechyběly významné firmy v regionu – Eurogreen,
Haas+Sohn Rukov a dalšími organizacemi – MŠ Jiřetín pod Jedlovou, TJ
Slovan Jiřetín pod Jedlovou a skautským střediskem Lužan Varnsdorf
zde pořádala Dětský den.
Počasí letos zavánělo aprílem
a ještě před zahájením akce vydatně
zkropilo celý sportovní areál. Slunce
se schovávalo za mraky a ještě kolem

15. hodiny, kdy oficiálně den dětí začínal, spadlo pár kapek, ale poté se už
déšť držel vpovzdálí a nakonec zvítězilo slunce.
Odpolednem všechny provázel Šáša, který
pouštěl nejenom pěknou
muziku, ale povzbuzoval
děti ke splnění disciplín
a získání diplomu a balíčku s pěknými cenami. Na
děti čekalo 10 stanovišť
se soutěžními disciplínami jako kop na branku,
skládání puzzle, skákací

Den dětí v Dolním Podluží
V sobotu 28. 5. 2016 ožil již tradičně
dolnopodlužský les, ale i sportovní
areál pohádkovými bytostmi. Všechny děti slavily svůj den a my dospěláci
jsme se ze všech sil snažili, aby si ho
parádně užily a ještě dlouho na něj
vzpomínaly. Na startu cesty pohádkovým lesem všechny přivítali veselí
klauni a pak už se to v lese hemžilo
vodníky a čarodějnicemi, loupežníky,
draky a princeznami, na louce u lesa

poletoval motýl Emanuel s Makovou
panenkou, Křemílek a Vochomůrka
si postavili v našem lese svojí chaloupku, a i když se náš les nejmenuje
Řáholec, zabydlela se v něm na jeden
den Manka s Rumcajsem a Cipískem.
Měsíčník, Větrník a Slunečník dohlíželi hned na začátku cesty na dobré
počasí, a přestože se jim nepovedlo
úplně zkrotit Mrakomora a ten nám
poslal krátkou, ale vydatnou sprchu

pytle a další. Navíc byly připraveny
další atrakce jako skákací hrad, cukrová vata či malování na obličej.
Nejzábavnější atrakcí pro děti
byla simulace zásahu hasičského
sboru zakončená použitím pěny, do
které velká část dětí naskákala. Promáčené šaty, avšak šťastné výrazy
dětí mluvily za vše. V 17 hodin na děti
čekalo ještě divadélko v přírodním
amfiteátru v lesní části sportareálu.
Dětský den v Jiřetíně pod Jedlovou se těší stále větší oblibě, o čem
svědčí i navýšený počet připravených
balíčků pro děti oproti loňsku a stejně
jako vloni, nezůstal ani jediný.
Krásné sobotní odpoledne prohloubilo soudržnost obyvatel obce
Jiřetína pod Jedlovou a okolí. Děti si
užily atrakcí i laskomin, dospělí měli
možnost se pobavit u piva a klobásek
a organizátoři mohou být spokojeni,
že dobrá věc se podařila.
Michaela Cintlová,
HAAS+SOHN Rukov s. r. o.

a k ní pár blesků a hromů, malé ani
velké se mu nepodařilo odradit, a tak
po cestě pohádkovým lesem na naše
děti čekal ve sportovním areálu ještě
nový skákací hrad, který jsme pro ně
koupili a který si budou moci užívat
na všech akcích pořádaných v naší
obci, ale taky trampolína, malování
na obličej, projížďka na koních, prohlídka hasičské techniky, krásné rytířské vystoupení a rytířské soutěže
a k tomu spousta sladkých odměn
a legrace. Moc díky celému kolektivu
zaměstnanců obecního úřadu, přede-

 Dne 4. června 2016 se ve spor-

tovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou konala akce pořádaná speciálně
pro naši drobotinu. Oslava Dne dětí
s Vašimi ratolestmi začala v 15.00
hodin. Pro děti byly připraveny různé soutěže, ať už fyzické či intelektuální, ale také spousta zábavy. Té přispěl především Sbor dobrovolných
hasičů Horní Podluží, který připravil
úžasnou podívanou v podobě hašení
hořícího automobilu. Dále speciálně
pro děti vytvořil na fotbalovém hřišti
improvizované brouzdaliště z pěny.
Tato atrakce byla později dětmi hodnocena jako „nejsuprovější“. Mimo
jiné je třeba poděkovat hudební vložce, která doprovázela celou akci a tou
byla Diskotéka s Šášou Vášou. Celý
den by také nemohl takto skvěle proběhnout bez našich sponzorů. Tímto děkujeme společnosti Eurogreen,
firmě HAAS+SOHN Rukov s.r.o.,
SK Slovan Jiřetín pod Jedlovou, MŠ
Jiřetín pod Jedlovou, Skautskému
středisku Lužan Varnsdorf, speciální
poděkování patří také panu Rudolfu
Kurandovi a paní Sabině Chládkové. Největší dík patří organizátorům
celé akce obci Jiřetín pod Jedlovou a
také dobrovolníkům. A samozřejmě
děkujeme těm, bez kterých by to celé
nebylo proveditelné, našim úžasným
dětem a jejich rodičům, velice děkujeme za Vaši hojnou účast.
Doufáme, že se Vám akce pořádaná na oslavu Dětského dne líbila
a věříme, že se za rok s Vámi při této
příležitosti znovu setkáme.
Markéta Středová,
obec Jiřetín pod Jedlovou

vším Hance Švecové a Petru Ptáčkovi, za organizaci dětského dne, díky
paní Hobzové, paní Soškové, dětem
ze ZŠ, dětem i vedoucím z kroužku
Terabithia, MŠ za zapůjčení trampolíny, Hasičům DP, panu Šelmécimu
a jeho pomocnicím za koně které přivedl, paní Evě Kurkové za bonbony
pro děti a všem dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na tom, že se
náš den dětí tak skvěle vydařil.
Iva Minárová, starostka obce
Fotografovali M. Majzlík,
H. Švecová, T. Bernatík
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Den dětí v Horním Podluží
Když děti mají svátek
První červen patří každoročně dětem, a tak jsme se společně sešli na
sjezdovce v Horním Podluží, abychom si užili ten VELKÝ DEN. Každé dítko si s „klauní kartičkou“ vyzkoušelo svou šikovnost, zručnost a

si něco dobrého na zub, třeba cukrovou vatu, langoše nebo hranolky. Pro
všechny byla zdarma limonáda a skákací hrad. Zpestřením byla ukázka
výcviku psů z občanského sdružení
určené všem pejskům Aktivní pes Jiříkov. Hasiči z Horního Podluží všem
ukázali, jak se hasí hořící popelnice.

SK Jiřetín – Quck-step Děčín 1:5 utkání starých gard v tenisu za domácí tým
nastoupili tito hráči Pavel Zoser, Josef Zoser, Antonín Krejčí, Zdeněk Barborik
a Miroslav Souček

sportovního ducha u 9 připravených
stanovišť. Malí i větší šikulkové hravě zvládli skákat, prolézat, házet, běhat, hrát fotbal, střílet ze vzduchovky,
být chvíli hasičem – prostě si to užít!
Svou fantazii mohly děti projevit při
výrobě klaunské čepice. Sladká odměna čekala na každého oslavence.
Kdo chtěl, mohl si zkusit „šťastný
pytlík“ a pokud měl šťastnou ruku,
dostal hezký dárek. Kdo měl chuť, dal

I přes bouřkové nebe si děti svůj
den užily. Každý měl možnost najít
si to, co jej baví. Milé děti, sejdeme
se zase za rok!
Děkujeme obci Horní Podluží, Ivě
Nováčkové, našim hasičům, dámám
z kulturní komise HP, občanskému
sdružení Aktivní pes Jiříkov a všem,
kteří přiložili ruku k dílu.
Pavla Petružálková
Neděle 12. června byla ve sportovním areálu Jiřetína pod Jedlovou ve znamení
sportování příchozích dětí i dospělých. Schrödingerův institut zde připravil
celou řadu zábavných soutěžních disciplín, které se těšily velké pozorností malých sportovců. Program doplnila také poutavá ukázka capoeiry - svébytného
bojového umění, které připomíná pohybovým stylem tanec s akrobatickými
prvky, doprovázený původní hudbou. Rumburský oddíl s libereckou posilou
svým vystoupením zaujal (na snímku).
Foto a text -kaM-

Jiřetínská parta cykloturistů se rozrůstá –k již téměř profesi-

onálním jezdcům z naši obce brázdícím širokým okolím po polních, lesnících
i místních cestách na kolech se přidává další skupinka většinou začátečníků
toužících po aktivním odpočinku po práci. Poté co pro většinu rekreačních
hráčů skončila sezóna stolních tenisu přešla zmíněná parta k jiné disciplíně,
při které se dá pro zdraví něco pozitivního udělat a řádně se zapotit. Začínáme na poněkud kratších okruzích a časem se uvidí, kam to až dotáhneme.
Na snímku zleva – první řada J. Zoser st.,L. Zoser, N. Zoser, druhá řada
J. Zoser ml., L. Jelen, P. Štolba, T. Šmídílek, J. Bandas, zadní řada S. Císař,
J. Piwowar při odpočinku u penzionu Relax za nádražím Chřibská. Dvacetičtyřkilometrový okruh na trase Jiřetín–náměstí, H. Podluží – hotel Slávie,
velký rybník, Krásná Lípa – nádraží, Doubice – Vápenka, Rybniště – Penzion
Relax, H. Podluží – hotel Slávie, Jiřetín, jsme s přestávkami urazili za necelé
dvě hodiny.
Josef Zoser

Neobvyklou fotografii pořídil Josef Zoser z rozhledny na Breitebergu (510 m)
vyčnívající nad Grossschönau. Vzdušnou čarou je Jiřetín pod Jedlovou vzdálen
přibližně 10 km, v popředí je vidět komín bývalé Velvety, za ním budova bývalé
parketárny, a dále Brassova vila v Dolním Podluží.
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Velkolepý SCHRÖDI SPORTS DAY

Chřibská loňské vítězství
neobhájila
JIŘETÍN p/J – Koncem května proběhly již po osmnátcté v našem sportovním areálu sportovní hry škol
Dobrovolného svazku obcí Tolštejn.
Celkovým vítězem se stalo družstvo
školáků z Varnsdorfu (ZŠ Seifertova), druzí skončili loňští vítězové tj.
družstvo Chřibské, a domácí Jiřetín
skončil překvapivě na pěkném třetím místě. Naši žáci dokonce zvítězili v kopané, která byla jednou ze šesti disciplín, ve kterých se soutěžilo.
Dalšími disciplínami byly již tradičně přehazovaná, minigolf, sprinty,
přespolní běh a hod na koš. Jiřetínští
uspěli ještě v minigolfu, kde skončili na druhém místě zrovna tak jako
v přespolním běhu.
Žáci z Horního Podluží (celkově
4. místo) získali první místo v pře-

hazované, druhé v kopané a dvě třetí místa v hodu na koš a přespolním
běhu. Žáci z Dolního Podluží (celkově 5. místo) uspěli v přehazované, ve
které získali stříbrnou čokoládovou
medaili.

Sportovní den se za pěkného počasí vydařil a mnozí se jistě těší na
příští 19. ročník.
Text a foto Josef Zoser

JIŘETÍN p/J – Kynologové se svými psy se sjeli do jiřetínského sportovního
areálu o prvním červnovém víkendu. Varnsdorfský klub tu pořádal Lužickou krajskou výstavu německých ovčáků spojenou se soutěžním hodnocením
vzhledu a vlastností psů. Celá řada krásných a vychovaných psů tu defilovala
před pozornýma očima hodnotitelů i přítomných příznivců kynologie. Jedním z oceněných se stal i pracovní pes Marty Da-Kr (na snímku) majitelky
Dany Rokosové z Rumburku. Na soutěži jej vystavovala Jitka Hanousková
(chovná stanice „Z Kyjovského údolí“) a majitelce přivezla ocenění: výborný
první, vítěz třídy, krajský vítěz, CAC.
-kaM-, foto Martin Boháč

JIŘETÍN p/J – Málokdo si dovede
představit, kolik práce a úsilí musí
člověk vynaložit pro zorganizování takové akce, jako je SCHRÖDI SPORTS DAY. Nejenže musíte
spoléhat sami na sebe, ale také na
další desítku lidí, se kterými spolupracujete. Máte obavy, jestli je
akce natolik zajímavá, aby přilákala dostatečnou řadu lidí, pro které
to vlastně všechno pořádáte. V neposlední řadě vás také zajímá to,
jestli se všechno stihne do začátku
akce, jestli máte dostatek odměn a
výherních cen. Ale pak se taky může
stát, že když všechno tohle zvládnete a překonáte, tak to spláchne déšť.
Přesně to se stalo minulý a předminulý rok. Takže letos jsme to zkusili
do třetice!
Kdo za tím vším stojí? Jana Trojanová a Honza Šišulák se čtyři měsíce
navzájem podporovali a motivovali.
Společně se snažili připravit bohatý
sportovní a kulturní program, nejen
pro týmové hráče, ale i pro sólisty,
nebo naprosté amatéry. Nejsou to
jen oni dva, jsou to desítky
lidí, hodiny příprav, stovky
nápadů.
V nedělních odpoledních
hodinách, kdy se mohlo zdát,
že celý výběžek odpočívá
po vydatném obědě, se po
dvou letech konečně uskutečnil ten velký SCHRÖDI
SPORTS DAY. Moc lidí asi
neodpočívalo, protože se jich
přes dvě stovky sešlo ve sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou, kde na ně čekala obrovská nálož
turnajů, ochutnávek sportů, bojových umění, kulturních dovedností,
anebo výborná zmrzlina.
Pro ty, kteří se nestihli nebo nechtěli zaregistrovat do turnajů, byly
připraveny doprovodné aktivity.
Pro nejmenší byl k dispozici skákací hrad, nebo malování na obličej. Ti
vyčerpaní a namožení mohli využít
odborných znalostí a šikovných rukou masérů ze SŠ a VOŠ Varnsdorf.

Akce jako SCHRÖDI SPORTS DAY
není jako ostatní sportovní akce, které můžete ve výběžku zažít. SCHRÖDI SPORST DAY je velkolepá nejen
svou kapacitou, ale také velkorysostí, kterou nabízí každému. Nejen
sportovcům, dětem, ale úplně všem,
kteří si chtějí něco nového vyzkoušet, něco nového zažít.
A my děkujeme vám všem, kteří jste dorazili a podpořili nás. Vám
všem, kteří jste dokázali organizátorům, že to mělo smysl.

Děkujeme také městu Jiřetín pod
Jedlovou za bezplatné poskytnutí
sportovního areálu, Střeleckému
klubu Jiříkov, Vem Camará capoeira Liberec, Střední odborné škole
služeb a cestovního ruchu Varnsdorf
za masérský koutek, Tomáši Fraňkovi za líný tenis, Adrenalinovému
parku Jedlové za skákací hrad, panu
Kovářovi za skvělou zmrzlinu a paní
Pytlíkové za její malování na obličej.
Anna Doušová,
foto Pavlína Váchová
Schrödingerův institut
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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 ČERVENEC

 Pátek 1. 7. v 19 hodin
 Sobota 2. 7. v 19 hodin

HLEDÁ SE DORY

ČV
ČV

3D

USA – Animovaná komedie pro celou rodinu – Strhující dobrodružství
napříč oceánem – Ml. přístupno –
Vstupné 140 Kč, děti a důchodci 120
Kč – 100 minut
 Pátek 8. 7. v 19 hodin
TIT
 Sobota 9. 7. v 19 hodin
TIT

MIKE A DAVE SHÁNĚJ
HOLKU

USA – Komedie o jedné svatbě na
Havaji – Chtěli kočku, dostali čočku
– Ml. přístupno – Vstupné 110 Kč – 95 minut
 Pátek 15. 7. v 19 hodin
ČV
 Sobota 16. 7.  v 19 hodin
ČV

DOBA LEDOVÁ: Mamutí
drcnutí
3D

USA – Kreslený film pro všechny generace – Tohle bude třeskutý – Ml.
přístupno – Vstupné 150 Kč, děti a
důchodci 130 Kč – 95 minut
 Sobota 16. 7. ve 21 hodin TIT

LÉTO ALL INCLUSIVE

FR – Film plný bláznivé zábavy – Tohle léto není pro starý – Ml. přístupno – Vstupné 110 Kč – 95 minut
 Pátek 22. 7. v 19 hodin
TIT

PÁTÁ VLNA

USA – Vědeckofantastický film –
Jdou si pro nás – Ml. přístupno –
Vstupné 90 Kč – 95 minut
 Sobota 23. 7. v 19 hodin   

ANDRÉ RIEU – Live from
Maastricht 2016

Další z přímých satelitních přenosů
z Maastrichtu – André Rieu se svým
novým programem a novými hosty –
Vstupné 200 Kč – V předprodeji od
1. 7. do 22. 7. vstupné 180 Kč – Prosíme, přijďte včas, satelitní přenos
nečeká – 180 minut
 Pátek 29. 7. v 19 hodin
ČV
 Sobota 30. 7. v 19 hodin
ČV

SEZN@MKA

CZ – Premiéra nové filmové komedie
– Seznamte se a množte se – Ml. přístupno – Vstupné 110 Kč – 90 minut
Vysvětlivky: ČV – česká verze		
TIT – originální verze s českými titulky

KAM VE VOLNÉM ČASE?
 Sobota 23. 7. v 18.00 h.

LETNÍ VÁNOCE

Netradiční zábava s vánočním stromkem, dárečky, koledami a soutěží o
nejlepší vánoční cukroví.
Dolní Podluží - na terase Občerstvení
Na koupališti

 Sobota 13. 8. ve 21.30 h.

 Pátek 5. 8. v 17.00 h.

LOUPEŽNÍK VILDA NA
TOLŠTEJNĚ

Jiřetín pod Jedlovou – kaple na Křížovém vrchu

Hravý program Divadla V Pytli a závěrečné ohnivé vystoupení na hradním nádvoří.
Jiřetín pod Jedlovou – hrad Tolštejn

MŠE SVATÁ

Tolštejnské

slavnosti
13. 8. 2016

 Sobota 13. 8., 10.00–18.00 h.

JARMARK
TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
Lákavá nabídka báječných pochutin,
regionálních pivovarů a řemeslného
dárkového zboží ve více než třiceti
stáncích.
Jiřetín pod Jedlovou – náměstí Jiřího

 Sobota 13. 8., 10.00–18.00 h.

XVI. TOLŠTEJNSKÉ
SLAVNOSTI

Celodenní zábavný program v režii
Divadla V Pytli. Slavnostní vstup do
nového ročníku hry „Vandrování po
Tolštejnském panství“ za účasti pana
Albrechta Berky z Dubé.
Jiřetín pod Jedlovou – náměstí Jiřího

 Sobota 13. 8. ve 14.00 h.

KRESLENÝ HUMOR

Vernisáž výstavy varnsdorfského
výtvarníka, člena ČUK JOSEFA
POLÁČKA.
Jiřetín pod Jedlovou – v galerii V Podstávce (náměstí Jiřího č.p. 129)

 Sobota 13. 8. v 17.00 h.

MÓDNI PŘEHLÍDKA – „SEN
O MOŘI“
Originální oděvy a doplňky výtvarnice Dany Maškové a Vzdělávacího
spolku uměleckých řemesel Praha
v prodejní přehlídce, kterou pořádá
spolek Česká Krajka.cz.
Jiřetín pod Jedlovou – Malé lesní divadlo ve sportovním areálu

 Sobota 13. 8. ve 20.00 h.

SVĚTLUŠKOVÝ PRŮVOD
za pokladem
Tolštejnského panství
3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné

níkem Vildou předchází pasování
nových rytířů Albrechtem Berkou z
Dubé a loupežnické hrátky na startu
pochodu na hrad Tolštejn.
Jiřetín pod Jedlovou – Křížový vrch

Velké dobrodružné výpravě s loupež-

 Pondělí 15. 8. v 16.30 h.

MŠE SVATÁ

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
patří k nejdůležitější mariánským
svátkům.
Jiřetín pod Jedlovou - kostel Nejsvětější Trojice

 Sobota 27. 8. v 9.00 h.

SAMAT TOUR

Cyklistický závod pro příchozí všech
věkových kategorií. Za příjemnou
sportovní pohodou zve hlavní pořadatel SAMAT s.r.o. (viz poslední
strana)
Jiřetín pod Jedlovou – sportovní areál

 Sobota 27. 8. ve 14.00 h.

VELKÁ NECKIÁDA

4. ročník dobré zábavy pro všechny
malé i velké, na vodě i na souši.
Dolní Podluží – koupaliště

 Sobota 27. 8. v 19.00 h.

VŠECEK PÍSEK

Poslechově-taneční večer s oblíbenou
kapelou.
Dolní Podluží – koupaliště

 Pořad bohoslužeb

v Jiřetíně pod Jedlovou
neděle v 8.30 hod.
úterý v 16.30 hod.
Kostel Nejsvětější Trojice (na náměstí Jiřího)
Vážení pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí pro
veřejnost! Působíte v oblasti Dolního Podluží, Horního Podluží či Jiřetína a nenašli jste svou nabídku mezi
prázdninovými termíny? Rádi to
příště napravíme, pokud svou informaci dodáte čtyři dny před uzávěrkou Permoníka (26. 8.) na adresu:
martin.louka@seznam.cz
Těšíme se na dobrou spolupráci.
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Srdečně Vás zveme
na oslavu 60 let trvání
fotbalového oddílu TJ
Čechie Horní Podluží
Dne 30. července 2016

ve sportovním areálu TJ Čechie
PROGRAM

10–15 h. Turnaj v minikopané
o pohár Čechie
16–19 h. Turnaj starých gard
FK Kozlovna, Slovan
Liberec, TJ Čechie
Horní Podluží
20–02 h. Posezení s hráči a 		
večerní zábava 		
na sjezdovce
Doprovodný program pro děti,
tombola (hlavní cena krbová kamna), večerní ohňostroj
Vstupné 50 Kč (ženy a děti zdarma)
Těšíme se na Vaši návštěvu!

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 9.–10. 7. 2016	 

MUDr. Křemenová Alena		
tel. č.: 412 544 539
Sokolská 129, Děčín IX
 16.–17. 7. 2016
MUDr. Vojtěch Vladimír		
tel. č.: 412 151 056
28.října 110, Děčín I
 23.–24. 7. 2016	 
MUDr. Jůdová Jana			
tel. č.: 412 523 410
Riegerova 773/72, Děčín II
 30.–31. 7. 2016	 
MUDr. Klevetová Magdalena		
tel. č.: 412 507 588
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
 6.–7. 8. 2016	 
MUDr. Hladík Pavel			
tel. č.: 412 539 298
Weberova 1537/7, Děčín VI
 13.–14. 8. 2016	 
MUDr. Křemen Adolf		
tel. č.: 412 550 343
Teplická 270, Jílové
 20.–21. 8. 2016	 
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
tel. č.: 412 519 622
Myslbekova 404/23, Děčín I
 27.–28. 8. 2016	 
MUDr. Lisačenko Vladislav		
tel. č.: 412 151 570
Karla Čapka 1, Děčín I
 3.–4. 9. 2016	 
MUDr. Křemenová Alena		
tel. č.: 412 544 539
Sokolská 129, Děčín IX
 10.–11. 9. 2016	 
MUDr. Rambousková Rita		
tel. č.: 412 526 250
Riegrova 773/72, Děčín II
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8–11 hod. Doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy
telefonicky ověřit.

PERMONÍK
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PODĚKOVÁNÍ
Žáci a učitelé Gymnázia Varnsdorf děkují obci Jiřetín pod Jedlovou za
poskytnutí sportovního areálu, kde se dne 29. 6. 2016 konal sportovní
projektový den.
Za kolektiv zaměstnanců Mgr. Pavel Zoser

SPOLEK DOMOVINA DOLNÍ PODLUŽÍ

Červenec–srpen 2016

SAMAT tour 27. 8. 2016
Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na sportovní akci plánovanou pro malé i velké
cyklisty XIII. ročník cyklistických závodů SAMAT TOUR. Přijďte si změřit
síly a utužit fyzickou kondičku dne 27. 8. 2016 do sportovního areálu v Jiřetíně
pod Jedlovou.
S TA RT závodníků:
 v 9.30 hod
– kategorie A/ A1) odstrkovala, A2) děti do 7 let, A3) děti do 10 let
 v 10.00 hod
– kategorie B/ děti do 15 let (malé v doprovodu rodičů)
 v 11.00 hod
– kategorie C/ mládež a dospělí od 16 do 99 let
Zápis účastníků závodu vždy 30 minut před startem. Vylosovaní účastníci závodu získají hodnotné ceny, které věnovali sponzoři akce, a pro malé
závodníky bude navíc připraveno občerstvení zdarma. H l a v n í c e n a : kolo
Hlavní pořadatel závodu SAMAT s.r.o., výrobce plastových oken a dveří, ve
spolupráci s Cyklosport Bartys Varnsdorf a Rumburk
Těšíme se na Vaši účast!
Barbora Dvořáková, SAMAT, spol. s r.o.

INZERCE

Dne 27. srpna 2016 v 15.00 hod. v prostorách spolku na obecním úřadě
v Dolním Podluží bude zahájena již 6. výstava, tentokrát pod názvem
Podlužím z hostince do hostince.
Kdo máte zájem vědět, kolik hostinců v Podluží bylo, jak
vypadaly a další zajímavosti o nich, jste srdečně zváni.
Až do 4. 9. 2016 máte
možnost navštívit tuto
výstavu krajinářských
fotografií na Hrádku
ve Varnsdorfu.
Otevřeno je denně
od 10 do 18 hod.
www.jiristejskal.cz

Léto v přírodě s jógou, aneb jak dostat
tělo do kondice
Léto je obdobím, které nás doslova vyzývá k provozování všech možných
venkovních aktivit. Každý z nás víme, že pravidelná fyzická aktivita zlepšuje
nejenom kondici, ale také posiluje imunitní systém a příznivě ovlivňuje duševní zdraví. Nikomu se však v tomto čase nechce být schovaný v tělocvičně,
proto bychom vás rádi pozvali na letní jógu v přírodě s Pavlínou Stránskou,
kde si každý může vychutnat letní atmosféru s dobrým pocitem, že udělal
něco pro své zdraví.
Přinášíme vám krátký rozhovor s Pavlínou Stránskou, lektorkou jógy a pohybovou specialistkou.
Od února vedete v našem regionu
pravidelné lekce jógy. Jaký máte z
dosavadního působení pocit?
Poslední dobou vnímám zvýšený zájem lidí o celostní přístup ke zdraví a
moc mě to těší. Lidé si začínají být vědomi nutnosti péče o sebe a to nejen
na fyzické, ale také psychické úrovni.
A přesně to jóga nabízí. Pro mě osobně bylo jaro ve znamení mnoha no-
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vých zkušeností a jen jsem se utvrdila, že nastoupená cesta lektorky jógy
je ta správná. Na lekcích jsem poznala spoustu příjemných lidí, kteří mě
neustále posouvají dopředu a motivují k další práci.
Je jóga vhodná i pro lidi bez
zkušeností?
Lekce jsou postavené tím způsobem,

aby si zacvičil opravdu každý od naprostého začátečního, až po člověka,
který jógu praktikuje už déle. Vždy je
na výběr z několika variant provedení a je na každém, kterou z možností
pro sebe zvolí. Důležité je vždy naslouchat vlastnímu tělu a respektovat
jeho možnosti, tím se stane pro nás
cvičení tou nejlepší terapií. U všech
cviků je velmi důležité správné provedení pozice, aby nedocházelo ke zbytečnému přetížení těla. Proto je nutné, aby lektor dohlížel na fyziologické
nastavení těla, které nám pomáhá šetrně zvládnou danou ásánu (pozici).

Proč jste se rozhodla pro venkovní
cvičení jógy?
Sama praktikuji jógu každý den a jakmile je venku jen trošku příznivé počasí, beru jógamatku a vyrážím ven
do přírody. Venkovní cvičení ve spojení s přírodou je tím nejlepším balzámem na naši duši. Proto jsem chtěla i
lidem umožnit tento pocit zažít.
Prozradíte nám tedy, kde a kdy
začínáte cvičit venkovní jógu?
Cvičit budeme od 12. 7. třikrát týdně
vždy od 18 h., a to konkrétně v Rumburku na Dýmníku, ve Varnsdorfu v
parku vedle biskupského gymnázia
a Jiřetíně pod Jedlovou ve sportovním areálu. Více aktuálních informací ke cvičení naleznete na www.
pavlinastranska.cz či na facebooku
www. facebook.com/pavlinastranskajoga/, nebo se můžete také zaregistrovat na emailu: pavlina.stranska@
seznam.cz.

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 30. 8. 2016 a vyjde ve středu 7. 9. 2016
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