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Cena dotovaná 4 Kč

ORDINACE
MUDr. L. Martinkové
 Upozorňujeme, že ordinace bude
v pátek 9. 3. a v další pátek 16. 3.
z důvodu školení uzavřena.

OÚ JIŘETÍN p/J
 POPLATEK ZE PSA
Upozorňujeme občany, že termín
splatnosti poplatku ze psů na rok
2018 je 31. 3. 2018. Poplatek prosím
uhraďte na Obecním úřadu v Jiřetíně
pod Jedlovou.
Vyzýváme majitele psů, kteří doposud neuklízeli exkrementy po svých
miláčcích, aby se nad sebou zamysleli, protože uklidit po svém psu je nejen povinností jeho držitele, ale i jeho
vizitkou. Děkujeme všem zodpovědným majitelům psů za pozitivní přístup k čistotě veřejného prostranství.
Všechny tři masopustní průvody ukončily své putování u kostela sv. Kateřiny (čtěte na str. 4–5), foto Josef Zoser

Křížová cesta opět zabodovala
Starosta obce
Jiřetín pod Jedlovou

Bohuslav Kaprálik

zve všechny spoluobčany
i místní chataře a chalupáře na

DRUHÝ

Podvečer 
se starostou
Beseda o záležitostech obecních.
PROGRAM:

1. Plán prací, investic a údržby
v obci v návaznosti na schválený
rozpočet roku 2018
2. Všeobecné občanské připomínky a podněty

V sobotu 17. března 2018
od 16 h. ve Spolkovém domě
(Jiřetín pod Jedlovou, Náměstí
Jiřího č.p. 36)

JIŘETÍN p/J – Poté, co v roce 2016
v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova zvítězila jiřetínská křížová cesta
v kategorii Zlatá cihla, získala naše
křížová cesta obdobné ocenění v krajském kole soutěže
malá Památka roku
2017, vyhlašované
Sdružením historických sídel Čech,
Moravy a Slezska.
Dne 23. 2. rozhodlo
předsednictvo zmíněného sdružení
o třech „nominovaných“ na celkového
vítěze v této celostátní soutěži.

Zmíněné poutní místo prošlo za
posledních víc jak dvacet let celkovou rekonstrukcí v rámci několika
etap. Poslední etapou bylo restaurování všech jedenácti kapliček a Boží-

ho hrobu .Tyto práce jsme dokončili
právě v minulém roce včetně popisků pod jednotlivými zastaveními.
Slavnostní konečné vyhlášení výsledků proběhne na X. řádném sněmu Sdružení, který proběhne
22. 3. ve Valticích.
Práce tímto v areálu křížové
cesty nekončí. V plánu máme
výměnu dřevěných žaluzií
v kamenné věži kaple a obnovu veřejného osvětlení. V případě, že se nám podaří s Lesy
ČR směnit lesní pozemky tak,
že les kolem našeho poutního
místa bude celý v majetku
obce, rádi bychom zde obnovili lesní cesty a zřídili malý
lesopark s naučnou stezkou.
Text a foto Josef Zoser

Permoníku je 25 let

Toto vydání s pořadovým číslem 300 je zároveň i jakýmsi jubilejním – právě před 25 lety v březnu 1993 vyšlo nulté
číslo tehdy ještě bezejmenných místních novin v Jiřetíně pod Jedlovou a od prvního čísla už pod názvem Permoník.
V květnu 1997 se přidaly obce Horní Podluží a Dolní Podluží. Od té doby vychází Permoník nepřetržitě každý měsíc
a dokumentuje tak historii našich tří obcí.
UPOZORŇUJEME, ŽE PŘÍŠTÍ PERMONÍK VYJDE O JEDEN DEN POZDĚJI, TEDY VE ČTVRTEK 5. DUBNA
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Vážení a milí občané Dolního Podluží, milí čtenáři Permoníku,
nejprve bych se ráda omluvila za svou odmlku v psaní příspěvků do Permoníku. Lednové číslo
jsem v běhu věcí novoročních propásla a číslo únorové jsem proležela s chřipkou. Ráda bych to
nyní napravila a informovala Vás o tom, co se u nás v Dolním Podluží za ty dva měsíce událo.

Kino Bio Luž
První radostnou zprávou je, že byla
úspěšně dokončena rekonstrukce
kina Bio Luž, kterou jsme zahájili
v červenci 2017 za finanční podpory
Ústeckého kraje. Rekonstrukci prováděla firma Proreko, která se jako
jediná přihlásila do výběrového řízení. Jak už to u starších objektů bývá,
neobešla se ani tato akce bez různých
nečekaných a nemilých překvapení,
ale vše jsme zvládli a 16. 2. 2018 se
zhruba po půl roce znovu promítalo.
V kině máme kompletně vyměněná
okna a dveře, zrekonstruované celé
sociální zařízení včetně rozvodů
vody a odpadů, nové radiátory v kinokavárně, v bočních chodbách
a na WC. Kuchyň má novou podlahu, protože ta stará se bohužel za
roky používání proměnila v prach.
Úklidem jsme v kině získali novou
krásnou místnost, která bude sloužit
jako zázemí pro účinkující a zároveň

jako místo pro činnost spolků nebo
zájmových kroužků. Celé kino je
také vymalované a pracuje se intenzivně na opravě sklepních prostor.
Aby nám budova co nejdéle sloužila,
bude potřeba ještě provést drobnou
opravu střechy a celou stavbu odizolovat. Nová dlažba u vchodu by
kinu také jistě slušela, ale všechno
má svůj čas.
Když už jsme u rekonstrukce
kina, ráda bych poděkovala nejen
panu Blažejovi a jeho firmě Proreko
za dobře odvedenou práci, ale velký
dík si zaslouží i paní Valentina Solodcaia, která se s energií sobě vlastní pustila do úklidu. Po návratu z nemoci jí s úklidem pomohla i Marcela
Černá, která do dnešního dne svádí
nekonečný boj s všudypřítomným
prachem. Nesmím také zapomenout
na Spolek Domovina, jehož starosta,
pan Josef Rydval, mi sám přišel nabídnout pomoc při úklidu kina. A tak
jsme se zde sešli dvě soboty za sebou.

Rekapitulace získaných dotací v roce 2017 v Dolním Podluží
1
Dětské hřiště U Barešů
364 000 Kč
2
Automobil pro SDH
750 000 Kč
3
Výsadba ovocné aleje (42 stromů)
50 000 Kč
4
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
471 280 Kč
5
Nákup pracovního stroje Bonetti
200 000 Kč
6
Vesnice roku 2016
20 000 Kč
7
Vesnice roku 2017
40 000 Kč
8
Bourání objektu č. p. 142
1 713 045 Kč
9
Rekonstrukce kina Bio Luž
185 000 Kč
Žádosti o dotace, které nebyly podpořeny
1
Rekonstrukce ZŠ Dolní Podluží
2
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH Dolní Podluží
Plánované žádosti o dotace na rok 2018 a 2019
1
Nákup štěpkovače a kontejneru na bioodpad
2
Chodník od hranice Horního Podluží až k parku U Podkovy
3
Odkanalizování obce
4
Rekonstrukce ZŠ Dolní Podluží

Snídaně s Ivou
Vážení a milí Podlužáci, rodáci i chalupáři, při rekonstrukci kinokavárny v našem kině Bio Luž jsem přemýšlela, jak tento krásný prostor
co nejvíce využít, a napadlo mě, že bychom se zde spolu mohli sejít
a společně posnídat. Co vy na to? Myslím si, že by mohlo být příjemné
potkat se u jednoho stolu, probrat, co je nového, z čeho máme radost
a co nás naopak trápí. Jestli se vám můj nápad líbí, přijďte.
Srdečně vás zvu v sobotu 31. 3. 2018 od 9.00 do 12.00 hodin do
naší kinokavárny na snídani, kávu a kus řeči.
Těším se na vás!
Vaše Iva Minárová

Hukot s Marťou čistili židle, koberce,
sedačky a okna, Martička Rydvalová se pustila do nádobí a úklidu kuchyně, Alenka Lišková myla interiér
a vytírala, Margitka Nováčková myla
židle, vytírala a leštila dřevěné obložení, společně s Lubošem Rydvalem
jsme vysáli a umyli všechny sedačky
v sále. Můj kolega Martin Stojan se
dobrovolně pustil do čištění sklepa
a Roman Chvojka do mytí stěn v kinosále a čištění chodeb po malování.
Ale největší posilou naší party byl Vítek Houska. Nejenže se nebál výšek
a za pomoci strejdy Hukota umyl
dřevěné obložení nad barem, kam
by si nikdo z nás rozhodně netroufl
vlézt, ale přijal i výzvu na leštění dřevěného obložení ve foyer kina a i tento úkol zvládl na jedničku.
Opravdu všem, kteří se podíleli na této akci, moc děkuji a věřím,
že nám naše kino bude zase dlouho
a dobře sloužit.

Autorské čtení
s paní Ivetou
Dohnalovou
Naše obec je plná úžasných, šikovných a nadaných lidí, o tom už dávno
není pochyb. Mezi ně patří i paní Iveta Dohnalová, která je autorkou krásné knihy s názvem „Největší kouzlo
na světě je láska“, ze které jsme si
jeden páteční podvečer předčítali.
Čtení bylo velice zajímavé a poutavé
a myslím si, že každý z přítomných
měl po několika vyslechnutých řádcích touhu přečíst si knihu celou.
A protože nám autorka jeden výtisk
své knihy i s věnováním darovala do
knižního fondu obecní knihovny,
máte možnost přečíst si tuto knihu
i vy, kteří jste na autorské čtení přijít nemohli. Paní Dohnalová nám
přinesla ukázat i své obrazy, a tak
se naše zasedací místnost na chvíli
proměnila nejen v čítárnu, ale i v galerii. U každého obrazu jsme získali
informace o jeho vzniku a technice,
kterou byl malován. S paní Dohnalovou jsme pak diskutovali až do večerních hodin, co ji k psaní a malování přivedlo, co ji inspiruje a jaké má
plány do budoucna. Při této diskusi
jsme se zároveň dozvěděli, že paní
Dohnalová pracuje na další knize,
tentokrát pro děti, která bude po
dokončení vydána jako audiokniha.
Moc děkujeme za příjemné chvíle
a těšíme se opět příště, třeba u nové
knihy pro děti.
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Nové vozidlo pro
naše hasiče
S velkou radostí oznamuji všem, že
díky dotaci Ústeckého kraje, Ministerstva vnitra ČR a finanční podpoře
obce Dolní Podluží jsem mohla našim hasičům dne 17. 2. 2018 slavnostně předat nový devítimístný
automobil, který jim bude sloužit
především k výjezdům bez ohně.
Jsou to například dopravní nehody,
únik ropných látek, živelné pohromy a jiné nepředvídatelné události.
Pan Roland Solloch nám automobil posvětil a pak jsme ho za účasti
zástupců spřátelených hasičských
sborů z Varnsdorfu, Horního Podluží a Waltersdorfu řádně přivítali
do naší hasičské rodiny. Věřím, že
nové vozidlo bude posilou nejen pro
naše hasiče, ale i pro celou obec a její
občany. Hasičům přeji, ať jim dlouho
a dobře slouží a ať je ze zásahů vždy
ve zdraví přiveze domů.
Díky za všechno, co pro naši obec
děláte. Moc si toho vážím.

Hurá, máme
traktor
Ve středu 21. 2. 2018 jsme měli na
obecním úřadě další důvod k radosti.
Firma N&N KOŠÁTKY, s.r.o. nám
dodala náš - dlouhá léta očekávaný první traktor. Obec Dolní Podluží se
tak stala opět soběstačnější, hlavně
při její celoroční údržbě. Věřím, že
pro naše zaměstnance, kteří se starají o to, aby obec byla vždy dobře
udržovaná a čistá, se stane traktor
velkým pomocníkem. Budeme rádi,
pokud traktor pomůže i vám, našim
občanům a chalupářům, stejným
způsobem, jako doposud všechna
technika do obce již zakoupená.
V zimní sezoně 2018/2019 si tedy
budeme již sami zajišťovat údržbu
místních komunikací. Proto bych
touto cestou ráda poděkovala panu
Martinu Jobovi, který již řadu let poctivě a trpělivě provádí zimní údržbu u nás v Dolním Podluží. O místní
komunikace se staral i v letech, kdy
zima byla opravdu zimou a provázely
ji i velké přívaly sněhu.
Martine, moc děkujeme. Spolupráce s Vámi byla, je a bude i nadále
velikou radostí. Vždy jste pracoval
v pohodě a s ochotou, se kterou se
člověk v dnešní době setkává čím
dál méně. Jste člověk, kterého si moc
vážím. Těším se, že budeme spolupracovat i nadále.

Připravila
Iva Minárová, starostka obce
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Horní Podluží na starých fotografiích
HORNÍ PODLUŽÍ – Knihovnu
v Horním Podluží ve druhé polovině ledna zaplnily staré fotografie.
Výstavu nazvanou Historie Horního Podluží zahájil v pátek 19. ledna
starosta Karel Kopecký. Návštěvníci
vernisáže se sotva vešli, takový byl
o historické snímky zájem. Mnozí
další pak přicházeli po celé dva týdny, kdy se výstava konala.
Smysl výstavy bylo dokumentovat historii naší obce, ale také ukázat, jak se u nás žilo. Návštěvníci si
mohli prohlédnou celkové pohledy
na obec i jednotlivé domky, z nichž
mnohé už nestojí, větrný mlýn, zvoničku, školu, školní fotografie žáků
a učitelů. Svůj panel tu měli i naši
dobrovolní hasiči.Nechyběly obrázky z kulturních akcí. ze sportování,
rekreace, z továrních provozů atd.
Kromě stovek fotografií na pane-

lech bylo možné si prolistovat alba
a kroniky ze života obce nebo si třeba prohlédnout poválečné třídnice,
které se zachovaly z bývalé školy.
Každá fotografie má svou historii
a připomene kousek minulosti, která
by zůstala zapomenutá. Snad každy
návštěvník se na fotografiích poznal
nebo alespoň své rodiče, sousedy či
známé. Nad zažloutlými snímky
se přitom vybavují staré vzpomínky, a tak bylo o čem si na výstavě
vyprávět.
Bez pomoci našich občanů, kteří
své fotografie ochotně zapůjčili, by
se výstava nemohla uskutečnit. Patří
jim za to veliký dík.
Zároveň děkuji paní ředitelce ZŠ
v Dolním Podluží Markétě Hobzové
za zapůjčení stojanů.
Anita Hermannová
foto Josef Gerhát

Setkání při čaji o páté
HORNÍ PODLUŽÍ – Tentokrát nám
naše pravidelná setkání v knihovně
narušilo chřipkové onemocnění našich stálých posluchaček, ale i tak se
nás přeci jenom pár sešlo, abychom

si odpočinuli u příjemné četby a lahodného čaje.
Ponořili jsme se do části Mimořádného života Franka Derricka,
81 let (J. B. Morrison). Kniha je ur-

čena pro všechny, nejen pro stoleté
staříky. Možná si myslíte, co je asi
na jedenaosmdesáti letech tak mimořádného. Věřte nevěřte, ale po
přečtení celé knihy zjistíte, že úplně
všechno. Budete v úžasu závidět.
Tedy alespoň v případě již zmiňovaného Franka, který právě začal
žít! V den jeho jedenaosmdesátých
narozenin se mu přihodila skoro komická nehoda a do jeho života vstoupila zcela neočekávaně mladá a milá
ošetřovatelka Kelly Christmasová,
která jeho dosavadní, vcelku nudný, život obrátila zcela jiným směrem než by kdokoliv a hlavně Frank
sám očekával.
Úsměv nám naopak zmizel ze rtů
díky příběhu Pračka Ivana Klímy
z knihy Miláčkové chřestýši a jiné
ženské horory. Touha ženy po lásce
oplácena nevěrou se úplně nevyplatila hrdinovi příběhu Filipovi. Některé
ženy jsou schopny z lásky i zabíjet…

Něco z Deníčku moderního fotra Dominika Landsmana nás zase
rozesmálo. Jen těžko posoudit, kdo
by doma (ne)chtěl mít malého Čeňka a bavit se jeho dětským světem, to
vše nahlíženo očima otce. Opět něco,
co vás zaručeně pobaví. Chmury
jdou stranou.
Soubor příběhů Říkala jsi něco,
zlato? (Willy Breinholst) nám dal
nahlédnout do myšlenkového světa ženatého muže. A jak jinak než
vtipně a s lehkou ironií. Dozvíte se,
co všechno se může přihodit za jeden
jediný den v životě supermanžela.
Neopomněli jsme ani na stálici
našich pátečních večerů Aňu Geislerovou a její P. S. Dočetli jsme se něco
málo O sportu. Tedy spíše, jak na
sport nahlíží sama autorka. Možná
bude tento humorný pohled někomu
z vás blízký. Koneckonců, proč ne?
Pavla Petružálková
foto Jaromír Petružálek
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Tři obce, tři rozveselené masopustní
průvody a jejich společné setkání

Masopustní veselice
HORNÍ PODLUŽÍ – Natěšení a namotivovaní loňským masopustem
jsme se rozveselení sešli u našeho
klubu v Horním Podluží. Tam se ještě dolaďovalo kostýmové obsazení,
zdobily se povozy a hlavně se plnily
jídlem. Samé vybrané lahůdky – koláče, šátečky, buchty, klobásy. Ještě
teplé řízky voněly na dálku. Tentokrát
šel s námi v průvodu i náš pan starosta Karel Kopecký v kostýmu rychtáře.
Pan B. Kudla nás stejně jako loni
pohostil domácí klobáskou a špekem a potěšil (jak jinak) vynikající
slivovičkou. Všichni jsme se mohli
přetrhnout, hlavně aby na nás zbylo… A protože p. Kudla není žádný
troškař, ještě jsme dostali tu tekutou
lahodu s sebou. Další jsme měli přislíbenou v cíli, tedy za předpokladu,
že do něj úspěšně dojdeme. Medvěd
si dal první taneček s hospodářem.
V HOPO nás čekala hostina hodna masopustu. Rozhodně bylo z čeho
vybírat a s prázdným žaludkem neod-

cházel nikdo a pokud přeci zaváhal,
tak o hodně přišel. „Pepo, TALIÁNI
byly naprosto vynikající lahůdka!“
Zde se nám náš medvěd při tanci
krapet zapotil.
Zásluhou p. B Kudly jel v čele průvodu koňský povoz s hudbou (trochu
po modernu s hudbou reprodukovanou), který nás nasměroval k Rudovi a Evě Hořením k výbornému
ovocnému koláči, lahvince a dalším
srandičkám.
Boule za ušima se nám dělaly po
ochutnání koblížků z Hotelu Slávie.
Za velkého veselí jsme se přemisťovali od místa k místu, od jídla k jídlu, od
lahvičky k lahvičce a bylo nám dobře.
Cestou jsem se zastavili s výslužkou
a poděkováním také u paní Marencové, která nám poskytla finanční dar.
Masopustně rozjařeni jsme ještě zamířili k manželům Arnoldovým, kde
jsme něco pojedli a popili. Byl pro nás
připravený teplý čaj, který příjemně
hřál, i když počasí nám přálo.

Náš průvod zamířil do Dolního
Podluží ke kostelu sv. Kateřiny, kde
se sešly průvody ze všech našich
tří obcí. U kostela na nás už čekalo
plno masopustních fanoušků, což
bylo více než milé. V kostýmech
nebo bez kostýmů, ale správně naladěni a připraveni si tuto tradiční
masopustní veselici užít. Společně
s hornopodlužským starostou jsme
se pokoušeli říkankou zahnat zimu.
Starostové všech tří obcí složili do-

hromady hůl a poklepáním do země
byl pomalý odchod zimy stvrzen. Sud
piva byl naražen, jitrničky sice nevisely na stromech, ale rozhodně byl
o ně velký zájem, zrovna jako o další
zabijačkové pochoutky. Za to, že byly
pochoutky teplé, děkujeme Jiřímu
Suchardovi, který se postaral o polní
kuchyni zapůjčenou varnsdorfskými
hasiči. Trochu netradičně byla k mání
i cukrová vata, trdelník a jiné dobroty
z Lívancovny z Jiřetína pod Jedlovou.
K tanci a zpěvu hrál hudební soubor
Lužičan a moc hezky zpíval i starosta
- medvěd z Jiřetína. Je pravda, že se
přidal se zpěvem nezpěvem i náš rozjařený medvěd….aspoň, že se snažil.
Některé kostýmy a masky byly tak
dokonalé, že ani dnes nevíme, kdo byl
kdo, a tak to má být. Tak zase za rok.
Bylo by fajn, kdyby se k nám zase někdo přidal, bude nás opět víc a bude
nám o to veseleji. Naše společná akce
zaujala i media, zmínka o nás byla
v rozhlase i v Děčínském deníku.
Děkujeme obci Horní Podluží,
která měla letos masopustní rej pod
patronací, panu B. Kudlovi, manželům Hroníkovým, Hořením, Marencovým a Arnoldovým, Hotelu
Slávie, našim hasičům, Kamile Žítkové za ušití kostýmů a všem, kteří se
zúčastnili.
Pavla Petružálková,
foto Jaromír Petružálek

Fašank nebo karneval? A co masopust?
DOLNÍ PODLUŽÍ – První únorovou sobotu jsem začala poněkud
neobvykle – modlitbou. Modlitbou
k pánu všeho nečasu, kterým není nikdo jiný, nežli náš starý známý Mrakomor. Prosila jsem ho, aby všechen
déšť, sníh i kroupy zůstaly nahoře
a my dole na zemi se mohli vrhnout
do veselí, tak dlouho plánovaného
Masopustu. Zřejmě jsme na pana

Mrakomora udělali ten nejlepší dojem, protože nejenže z nebe nic nepadalo, ale ustal vítr a později vysvitlo i sluníčko. Ráno bylo ve znamení
posledních příprav, nákupů a hlavně
líčení a po desáté hodině se účastníci
začali pomalu scházet na místě startu, tedy u dolnopodlužské Zvoničky.
Plejáda masek byla opravdu velká –
přišly malé i velké, pestré i zvířecí,

profesní stejnokroje i tradiční masopustní maškary. Průvod vyrazil
kolem půl jedenácté a čekala nás
trasa dlouhá přibližně 4 km s deseti
úžasnými zastávkami. Za doprovodu harmoniky se nám šlapalo jedna
radost. Na každé zastávce se koledovalo, tančilo, jedlo a pilo do takové míry, že se nikomu nechtělo pokračovat v další cestě. Ale když náš

velitel, maškara zvaná Laufr neboli
také Střapáč, zavelel a nechal rozcinkat a rozdrnčet svůj vozembouch,
věděli jsme, že musíme o dům dál.
Mimořádné okamžiky průvodu připravila nejvrchnější obecní úřednice,
naše milá paní Iva, a díky ní zastávka
na obecním úřadě patřila rozhodně
k těm nezapomenutelným. Jelikož
pokračování na další straně

Březen 2018

Laufr plnil svůj úkol nanejvýš zodpovědně a nedovolil nám, abychom někde zůstali nepatřičně dlouho, dodrželi jsme itinerář průvodu na minutu
a přesně ve 14:00 průvod masek dorazil na prostranství před kostelem
sv. Kateřiny, kde veselí pokračovalo
až do pozdních odpoledních hodin.
A jestli se Masopust 2018 vydařil?
Těch zhruba 80 masek, které dorazily ke kostelu s úsměvem, písní na
rtu a s jiskřičkou nadšení v oku, by
vám jistě řeklo, že tisíckrát ano. A jelikož je za každým úspěchem a každou radostí hromada práce a starostí
spousty lidí, dovolte mi poděkovat
všem, kteří pomáhali. Skočte si pro
sušenku, seznam bude dlouhý…
Nejprve zmíním ty, kteří s nasazením sobě vlastním pomáhali od
samého začátku. Díky Jitko, Jano,
Markéto, Jardo, Zbyňku, Davide
i Vy, Luboši Rydvale. Vám všem
díky za čas strávený se mnou nad
organizací akce, díky za nápady na
masky a hlavně za čas strávený jejich
tvorbou. V další řadě chci poděkovat všem domácnostem, která vyšly
vstříc a otevřely našemu průvodu
své dveře. A že jsme nikdy neodešli
s prázdnou, to snad ani nemusím rozebírat. Díky manželům Türbovým,
Černým, Dlaskovým, Michalovým,
Lochmanovým a Böhmovým, dále
paní Dzurenkové, Rydvalové, Tillnerové, Rozsypalové a Venturové,
panu Koděrovi a všem dětem a maminkám z domova sv. Vincenta. Dal-
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ší velký dík směřuje k celé jednotce
dobrovolných hasičů v Dolním Podluží za zajištění bezpečného dopravního provozu během průvodu, za
servis v hasičárně při tamní zastávce a za pomoc s odvozem některých
účastníků a většiny věcí od kostela.
Díky Hance Samkové za líčení, dík
zaměstnancům OÚ za technickou
pomoc, díky vedení MŠ za zapůjčení dětských masek, dík paní Hobzové za zapůjčení nástrojů, dík paní
Tomkové za trpělivé focení. A především děkuji všem, kteří přišli.

5

Všem, kteří tvořili
masopustní průvod
v Dolním Podluží,
patří ještě jednou
můj dík. Užili jsme
si to, příští rok na
shledanou!
Petra Frančová,
foto Kamila
Tomková

Jiřetínští masopustní válečníci
JIŘETÍN p/J – Nenechte se prosím s charakteristickým vozembouchem
mýlit. Slovo válečník nepochází z vý- stanul v čele veselého tažení a zkurazu válet se, ale má hodně společ- šeně provedl maškarní původ všemi
ného se slovním spojením válečné nástrahami. Ostatně – za velice milé
tažení. Takové tažení totiž čekalo na nástrahy v podobě patřičného mavšechny odvážlivce, kteří se v rozto- sopustního občerstvení děkujeme
divných a různobarevných maskách místním podporovatelům – firmám
sešli u jiřetínského infocentra, aby Eurogreen ČR, Haas & Sohn Rukov
s dovádivým průvodem maškar vyrazili o hodině třinácté
na obchůzku obcí.
Urostlá Sněhurka
projela prsty klávesy harmoniky, všech
sedm trpaslíků zanotovalo známou
lidovou a smyčce se
rozběhly po strunách
houslí Křemílka a
Vochomůrky. Muzika krásnolipského
folklorního souboru
Lužičan rozhýbala
nohy těm, kteří už
lehce prokřehli, vyloudila úsměvy na
tvářích a všechny
rázem vtáhla do děje
Vážený pan Pronobus
masopustních radoa rozesmátí trpaslíci vzali do kola hostitele
vánek. Pan Pronobus

a Samat. Věříme, že k vám do firmy
maškary vnesly radost a že u vás pohoda vydrží po celý rok! Nad každým zastavením se neslo vyvolávání
pana Pronobuse: „
„Hola, hola, já pán Pronobus,
vinšuju šťastný a veselý masopust.
Abyste dobře hodovali, šišky i kob-

ližky smažívali a nám taky ňákou dali
Hejsa páni, dobrý den! Jaký kumšty
umíte? Jen s nima ven!“
To už muzika spustila a nohy
jakoby samy v rytmu přešlapovaly.
Přes všechny rejdy a zábavy však
jiřetínští nezapomenuli na veledůležitý úkol toho dne. K místu srazu
všech tří podtolštejnských průvodů bylo
nutné doprovodit žezlo jarních poslů, jehož
přepravy se ujal sám
starosta Bohuslav Kaprálik. Když poté byla
u kostela sv. Kateřiny
připojena ještě žezla
z Dolního a Horního
Podluží, kouzelná moc
poslů jara byla obnovena a celé masopustní tažení vábením jara
přemohlo zimní moc
Ledové Mařeny z Mařenic. A tak pro vás
máme dobrou zprávu:
JARO BUDE!
Martin Louka,
foto Josef Zoser
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ

Na konci ledna jsme se opět díky
projektu „Společně si hrát a navzájem se učit/ Gemeinsam spielen, voneinander lernen“ setkali s kamarády z naší partnerské školky. Jelo se
dlouho, až do Budyšína, kde jsme
navštívili dětskou kavárnu „Kinder
Cafe Valentin“. Toto unikátní dětské
hřiště vzniklo v prostorách bývalé-

ho plaveckého bazénu. Je zde mnoho
průlezek, skluzavek, ale i několik relaxačních místností, ve kterých jsou
podle věku dětí zabudovány různé
herní prvky např. dřevěné pexeso,
relaxační bazén s míčky. Všichni
jsme si zde užili spoustu legrace a po
obědě jsme se plni zážitků vydali na
zpáteční cestu.

Únorové masopustní veselí vládlo
v celé obci. I my ve školce jsme uspořádali malý masopust. Děti celý týden
pilně vyráběly krásné masky klaunů
a barevné čepičky. Na konci týdne vše
vyvrcholilo, za zpěvu a doprovodu
hudebních nástrojů jsme pochodovali po mateřské škole. Paní učitelky
se převlékly za hospodyňky, které připravily našim maškarám občerstvení.
Děti si pochutnaly na zabijačkových
hodech a sladkostech. Nechyběl
ani tanec s medvědem a závěrečná
diskotéka.
Od ledna jezdíme do varnsdorského
bazénu na plavecký výcvik. Děti se
hravou formou seznamují s vodou

a s plaveckými technikami pod vedením zkušených lektorů.
S Obecním úřadem Dolní Podluží,
který nás velmi ochotně podpořil,
jsme vyhlásili akci, ve které do 15. 3.
2018 soutěžíme o nejhezčí ptačí budku. Díky této akci chceme od šikovných dobrovolníků získat pro obec
a zahradu naší MŠ co nejvíce ptačích budek. Našim cílem je umožnit
menším ptáčkům zahnízdit tak, aby
při tom nepoškozovali fasádu naší
školky. Opravy děr, ve kterých si ptá-

ci hnízda dělají, stojí nemalé peníze,
a tímto bychom snad dalšímu poškozování zabránili a pomohli ptáčkům
najít na vyvedení mláďat vhodnější
místa. Celou akci zakončíme v pátek
23. 3. 2018 v Kinokavárně Bia Luž,
kde se v 17 hodin sejdeme, odměníme výrobce budek a děti z naší školky nám k tomu zazpívají a zatancují.
S dětmi připravíme i malé pohoštění
ke kávě nebo k čaji. Všichni jste srdečně zváni.
Kolektiv MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK HORNÍ PODLUŽÍ

Poslední lednový den se naši školáci
vydali do Rybniště do místní základní
školy, kam je pozvala paní ředitelka
Mgr. Martina Kočišová. V tělocvičně bylo postaveno sférické kino. Je
to vlastně nafukovací kopule, v níž
se uvnitř promítá vzdělávací film.
Přestože se edukační pohádka o podmořském světě sledovala vleže na měkounkých, příjemných karimatkách,

byla natolik zajímavá, že nikdo z přítomných neusnul.
Na indiánský karneval jsme si
museli počkat, jelikož nám indiáni
hromadně onemocněli. V den určený
karnevalu se děti sešly v tematických
kostýmech u indiánského ohně, kde
bylo položeno několik zajímavých
otázek a čekaly nás ještě zajímavější odpovědi. Jestlipak někdo ví, kam

chodili indiáni na záchod? Proč neměli bazén ani sprchu? Čím kreslili?
Měli příbor?
Po úsměvné spršce otázek si indiáni mohli vyzkoušet, jak se střílí
z luku, z praku a hází tomahavkem.
Vůbec to nebylo tak jednoduché, jak
se zdálo. Fyzičku si všichni vyzkoušeli plazením, chůzí po laně, během
a hlavně tancem. Závěrečný tanec s
nafukovacími balónky byl zkouškou
trpělivosti, ale pro všechny to byla
hlavně zábava. Indiáni nic nevzdali,

všechno zvládli, a proto na ně čekala
odměna.
Indiáni se učili o exotických zvířatech, a tak jsme se rozhodli, že si
uděláme ve školce džungli. Škoda,
že jsme si nemohli pořídit zvířata
opravdová. Vzali jsme tedy do ruky
pastelky, tužky, nůžky, lepidla, barvy
a štětce a pustili se do výroby džungle.
Dílo se zdařilo a rodiče si mohli užít
chvilku v džungli dokonce i s autentickými zvuky zvířat.
Paní učitelky ze školky Pavla a Kačka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘETÍN POD JEDLOVOU

Zima ve školce pod
Jedlovou
Ani nedávné třeskuté mrazy nezmrazily dobrou náladu v jiřetínské školce.
Naopak. Podpořily totiž záměr učitelek přiblížit dětem život v Arktidě.
Plyšový tučňák Tuci dětem vysvětlil
rozdíl mezi Arktidou a Antarktidou,
nalovil a poslal jim rybičky v plechovce, takže si mohly „uvařit“ výbornou
pomazánku. Ochutnali i zapřísáhlí
nepřátelé ryb. Tradiční karneval se
tentokrát obešel bez rodičů, ale děti
v maskách sněhuláků šly během dne
z akce do akce – skládání sněhuláka, lovení ryb, jízda na lyžích a další
hry jakoby přivolávaly smích malých
i velkých.
Naši odvážlivci se také vydali zdolat nástrahy bruslení. Ve varnsdorfské školičce klouzavé jízdy zvládli
naprosto bravurně leh na břiše a následně i postavení těla svépomocí.
Samozřejmě i bruslili. Někdo lépe,
někdo je v začátcích, každý podle
svých schopností, ale hlavně s chutí
a touhou naučit se něco nového. Za
dobrou náladu na ledě patří velký dík
instruktorce Evě.

A z ledu jsme se hned přehoupli do
bazénu. Po předešlých zkušenotech
se děti těšily na další sportování, které
je všem vlastní. Běhat ve vodě, bublat, splývat, skákat, potápět se a plavat budeme ještě další měsíce, ale největší splněný sen čeká děti na závěr
kurzu – sklouznou se na tobogánu.
A protože máme děti poslušné,
pracovité a snaživé, vyrazili jsme
s nimi na tradiční výlet do libreckého lunaparku v Babylonu. Přestože
tam s námi byly ještě další tři školky,
naši svěřenci v tričkách s maskotem
Smíškem byli k nepřehlédnutí. Vystřídali všechny atrakce dostupné
pro předškolní děti a nás dospělé
vyhledali, jenom když potřebovali
na toaletu. A nezavřeli pusu. Cestou
tam, v lunaparku a kupodivu i cestou zpět, protože usnuly jen dvě děti
a ostatní si měly pořád co vyprávět.
Např. „Kdyby nebyli boťáci, chodili
bychom bosi.“
Při prozkoumávání světa dospělých si děti vyzkoušely práci s kladivem a pilou, takže se jim povedla krásná letadélka. Většina z nich
nemá představu, co vlastně jejich

rodiče v práci dělají. Co to vlastně je,
ta práce? Klasik uvádí, že to je jen takové „šolichání“, ale my mu nevěřili
a raději se přesvědčili na vlastní oči.
Teple se oblékli a vydali se na exkurzi
do firmy Haas Soon. K velkému překvapení našich průvodců po provozovně děti velmi pozorně nasloucha-

ly, dívaly se, nebály se vyzkoušet si
práci s utahovačkou a komunikovat
naprosto bez zábran a s povšechním
přehledem o životě.
Během jara nás čeká prozkoumat další kontinenty, ale o tom zase
příště.
Radka, Kačka, Radka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Zápis do 1. třídy

ZŠ DOLNÍ PODLUŽÍ
zve srdečně všechny zájemce

pro šk. rok 2018/2019
se koná ve čtvrtek 5. 4. 2018
od 14 do 17 hodin
na 1. stupni ZŠ
Zápis je pro děti narozené v období od 1. 9. 2011
do 31. 8. 2012 a pro děti s odkladem povinné školní
docházky z loňského roku.
K zápisu přineste rodný list dítěte, svůj OP, rodiče
– cizinci pas a doklad o pobytu v ČR.

 Žádost o přijetí dítěte do ZŠ a další formuláře ob-

držíte před zápisem v MŠ nebo je vyplníte na místě.
Formuláře najdete také na www.zsdp.cz v záložce
Aktuality.
 Rodič, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, se musí dostavit s dítětem k zápisu v
řádném termínu.
 V případě, že odklad zvažujete, žádejte o vyšetření v PPP už před samotným zápisem.
Doporučené časové rozvržení:
• děti z MŠ Jiřetín p. J.
od 14.00 hodin
• děti z MŠ Horní Podluží od 14.45 hodin
• děti z MŠ Dolní Podluží od 15.30 hodin
• rodiče dětí, které nenavštěvují tyto MŠ,
se dostaví kdykoli od 14 do 17 hodin.
Náhradní termín zápisu – čtvrtek 19. 4. 2018 (po
telefonické domluvě – 412 379 163).

ve středu 14. března 2018
na

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Házená
V chřipkovém období musel být přebor varnsdorfských
škol v házené přeložen ze začátku února až na 23. 2. 18.
I v tomto termínu odjížděli starší žáci oslabeni o tři hráče základní sestavy. Navzdory tomuto oslabení odehrálo
mužstvo celkem čtyři vyrovnané zápasy. Po dvou výhrách
a prohrách se skóre 39:30 se umístili na 3. místě. K tomuto
dobrému umístění házenkáře dovedl pomocník trenéra
Radek Sýkora, který zajišťoval kaučování starších žáků.
Házenkáři 2. a 3. třídy nastupovali proti svým soupeřům v plné sestavě. Svojí bojovností a zapálením pro házenou vyhráli všechna utkání. Ve čtyřech zápasech dali
svým soupeřům 41 branek, obdrželi pouze 11 gólů a obsadili tak 1. místo. Předběžně si tímto úspěchem zajistili
obhajobu celkového vítězství z minulého období přeboru
varnsdorfských škol.
I v březnu budou pokračovat házenkářské tréninky na
ZŠ. Každou sobotu vždy od 10 do 11.30 hodin bude ve
školní tělocvičně probíhat cvičení dětí s možností zapojení rodičů. Na toto sportovní protažení těla zveme nejen
házenkáře, ale všechny žáky od 1. do 5. třídy i s rodiči.
Na fotografii vidíte téměř všechny hráče z přeboru
varnsdorfských škol.
Text a foto Josef Hozman, trenér

DOPOLEDNÍ PROGRAM:

– nahlédnutí do výuky
od 8.45 do 12.30 hod.,
seznámíte se s prostředím
školy, vybavením a s celkovou
atmosférou školy
– v 10.00, 11.15 a 12.15 hod.
možnost ochutnat oběd ve
školní jídelně
ODPOLEDNÍ PROGRAM POUZE
NA I. STUPNI:

kroužek hudebně pohybové
výchovy 13–13.50 h
kytarový kroužek 13.50–14.50 h
házená 14.30–15.30 h
tenis 16–17 h

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Sony Digital Cinema 4K

BLAHOPŘEJEME

poetické

Velikonoční
putování
jiřetínskou křížovou cestou
V letošním roce vystoupíme spolu
s poezií na Křížovou horu už po dvanácté. Poetické studio Městského
divadla Varnsdorf „Doteky“ pozvalo
veřejnost k velkopátečnímu čtení na
Křížové cestě v Jiřetíně pod Jedlovou
poprvé v roce 2007. Nápad se zrodil
v hlavě tehdejšího ředitele divadla
Martina Louky. Podstata celé akce
spočívala v jakési básnické pouti křížovou cestou, kdy u každého zastavení se měla přečíst báseň na dané
téma, zapálit svíčka a tak vždy na
okamžik spočinout v zamyšlení nad
odkazem Ježíšovým. Louka přizval
k realizaci akce svého kolegu – spoluzakladatele a dlouholetého režiséra studia Doteky – Milana Hrabala.
První čtení se uskutečnilo v pátek 6.
dubna 2007 a básnický cyklus Karly Erbové Via dolorosa měl u zhruba
dvou desítek účastníků dobrý ohlas.
Počet účastníků brzy vzrostl na třicet
až čtyřicet (podle počasí) a tak byla

založena tradice, která vydržela dodnes. Následující rok byl básnický
cyklus K. Erbové reprízován, v roce
2009 bylo recitováno dílo Lydie Romanské Čtrnáct zastavení. Při hledání dalšího díla, se kterým by bylo
možno stoupat na jiřetínskou Křížovou horu v roce 2010, si věc Hrabal
„usnadnil“ po svém: napsal čtrnáctidílnou básnickou skladbu Cestou
bolesti a víry. Síla slova a mystické
prostředí pak každoročně nabízejí
velkopátečním poutníkům neobvyklý
hluboký velikonoční prožitek.

Letos se s návštěvníky
společného poetického
výstupu sejdeme v pátek
30. března 2018 v 15:30
u dolního vstupu na
křížovou cestu.
-emhá-, foto Martin Louka

KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ

Dne 8. března oslaví Hana a Václav
KUBÍKOVI z Jiřetína pod Jedlovou krásných 60 let společné cesty
životem. Z celého srdce a s radostí
jim gratulujeme a přejeme do dalších společných let hodně spokojenosti, zdraví, štěstí, lásky a Božího
požehnání.
Rodina Kubíkova, Piwowarova,
Kaprálikova a Čermákova

DĚKUJEME
Velice ráda bych poděkovala touto
cestou našeho oblíbeného Permoníku
za vernisážní výstavu fotografií paní
HERMANNOVÉ a pohodové posezení při čtení u šálku čaje paní PETRUŽÁLKOVÉ a paní KOLDOVÉ.
Do třetice i velký dík patří chlapcům,
kterým se podařilo i přes nepřízeň letošního počasí, zasněžit lyžařský kopec, který by nám Podlužákům mohl
kdekdo závidět.
Díky Bandasová

Obec Jiřetín pod Jedlovou

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

PROGRAM NA BŘEZEN

 Pátek 2. 3. ve 20 hodin
 Sobota 3. 3. v 18 hodin

BLACK PANTHER

ČV
ČV

3D

USA – Dobrodružná podívaná od
tvůrců Avengers – Vstupné 140 Kč,
děti a důchodci 130 Kč 130 minut
 Pátek 9. 3. ve 20 hodin
TIT

PADESÁT ODSTÍNŮ
SVOBODY
USA – Erotický thriller – Nenechte si
ujít vyvrcholení – Ml. nepřístupno –
Vstupné 110 Kč – 105 minut
 Sobota 10. 3. v 18 hodin
ČV

COCO

3D

USA – Oslava, kterou jen tak nezažijete – Film pro celou rodinu – Vstupné 130 Kč – 120 minut
 Pátek 16. 3. v 18 hodin
ČV

JUMANJI: VÍTEJTE
V DŽUNGLI

3D

USA – Vědeckofantastická dobrodružná podívaná – Vstupné 110 Kč
– 115 minut
 Sobota 17. 3. v 18 hodin

DIOPTRIE RŮŽOVÝCH
BRÝLÍ

zve srdečně všechny děti,
maminky, tatínky, babičky a
dědečky

v sobotu 24. března 
od 14 hodin
na

Velikonoční
tvoření

do Spolkového domu čp. 36
na náměstí
Společně budeme barvit vajíčka
a vyrábět velikonoční dekorace.
Těšíme se na vás!

Divadelní představení, pořádá spolek
Domovina
 Pátek 23. 3. ve 20 hodin
ČV
 Sobota 24.3. v 18 hodin
ČV

TÁTOVA VOLHA
CZ – Filová komedie Jiřího Vejdělka
– Nenechte si ujít! – Vstupné 130 Kč
– 90 minut
 Pátek 30. 3. ve 20 hodin
ČV
 Sobota 31. 3. v 18 hodin

PACIFIC RIM:
POVSTÁNÍ

3D

USA – Výpravný vědeckofantastický
film, ve kterém se znovu hraje o planetu Zemi a my prohráváme – Vstupné 150 Kč – 110 minut
Vysvětlivky:

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné

PROSBA
JIŘETÍN p/J – Na motorce křížem krážem Evropou – tak nazval svou besedu
host dalšího cestopisného večera v jiřetínském Spolkovém domě. Jirka Sucharda pozval svými fotografiemi i velice zasvěceným vyprávěním návštěvníky na
baltské pobřeží a jeho zajímavosti. Druhým tématem výkladu pak byl jeden
z horských masivů Italských Alp – Dolomity, které představil z neobvyklého
pohledu historie válečných tažení.
Text a foto -kaM-

Nenašel někdo prosím 3 zlaté řetízky s přívěskem pumy v úseku
silnice I/9 od MUDr. Lenky Martínkové směr na kruhovou křižovatku Mýto???
Pokud ano, prosím odneste je na Obecní úřad v Dolním Podluží
nebo volejte na telefon +420 608 439 980.
Moc nám na tom záleží. Je to památka.
Děkujeme, Strnadovi
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KAM VE VOLNÉM ČASE?
P O Z VÁ N K Y N A S P O R T O V N Í , K U LT U R N Í A S P O L E Č E N S K É A K C E V O B C Í C H P O D T O L Š T E J N S K A

 Pátek 9. 3. od 17:00 h.

 Sobota 17. 3. od 18:00 h.

 Neděle 25. 3. od 15:00 h.

 Neděle 1. 4. od 9:30 h.

MEJDAN NEJEN PRO ŽENY

DIOPTRIE RŮŽOVÝCH
BRÝLÍ

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Zábava, legrace, soutěže, hry a dětská
diskotéka v režii moderátora Zdeňka
Kaňky.
HORNÍ PODLUŽÍ, tělocvična u
hotelu Slavie

Boží hod velikonoční. Bohoslužba.
JIŘETÍN POD JEDLOVOU, kostel
Nejsvětější Trojice
 Neděle 1. 4. od 15:00 h.

Večerem plným pohody hudbou provází kapela DoDoBand.
DOLNÍ PODLUŽÍ, kinokavárna

 Pátek 9. 3. od 17:00 h.

ČAJ O PÁTÉ
Pohodové posezení při čtení a šálku
čaje.
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní knihovna

Lehce mrazivou komedii Ondřeje
Ládka alias Xindla X nastudoval v
režii Žanety Krupkové Divadelní
soubor Vojan Hrádek nad Nisou. Co
je ve vztahu realita a co halucinace?
Na představení zve Spolek Domovina. Vstupné dobrovolné.
DOLNÍ PODLUŽÍ, Bio Luž, sál

Mistrovské fotbalové utkání 15. kola
krajské soutěže dospělých.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Sobota 17. 3. od 21:00 h.

KONCERT ALTERNATIVNÍCH ROCKOVÝCH KAPEL
z vydavatelství Silverocket
 Úterý  13. 3. od 14:40 h.

PŘEDČÍTÁNÍ KNIH
Z FONDU KNIHOVNY
Začínáme s knihami J. K. Rowling –
čteme každé úterý a zveme zájemce!
DOLNÍ PODLUŽÍ, obecní knihovna

 Středa 14. 3. od 8:45 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dopolední seznámení s vybavením
a prostředím školy i s ochutnávkou
žákovské stravy. Odpolední prezentace dětských aktivit na I. stupni – hudebně pohybová výchova (13:00),
kytarový kroužek (13:50), házená
(14:30), tenis (16:00).
DOLNÍ PODLUŽÍ, základní škola

 Sobota 17. 3. od 13:00 h.

BŘEZNOVÉ TVOŘENÍ
Zajímavá rukodělná práce, tentokrát s výtvarnou tvorbou skleněné
mozaiky a přípravou jarních věnců.
Kurzovné 50 Kč.
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní klub

Zahrají Lyssa, Unkilled Worker a
Lundered Syrup. Vstupné dobrovolné.
DOLNÍ PODLUŽÍ, Bio Luž,
kinokavárna

 Pátek  23. 3. od 17:00 h.

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ
PTAČÍ BUDKU – vyhlášení
vítězů
Ocenění nejlepších soutěžních výrobků, které byly předány na sběrná
místa (MŠ Podlužánek, obecní úřad a
obecní knihovna) do 15. 3. 2018. Pro
účastníky je připraveno vystoupení
dětí MŠ a malé občerstvení.
DOLNÍ PODLUŽÍ, Bio Luž,
kinokavárna

 Sobota  24. 3. od 14:00 h.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
K rukodělné tvorbě s barvením vajíček a výrobou velikonočních dekorací
zveme všechny děti, maminky, tatínky i babičky a dědečky.
JIŘETÍN POD JEDLOVOU, Spolkový dům (Náměstí Jiřího č.p. 36)

 Sobota 24. 3. od 15:00 h.

SK SLOVAN JIŘETÍN P. J. –
SK VERNEŘICE

 Sobota 17. 3. od 16:00 h.

DRUHÝ PODVEČER SE
STAROSTOU
Starosta Bohuslav Kaprálik zve
všechny jiřetínské občany i chalupáře na besedu s hlavním tématem:
Plán prací, investic a údržby v obci
v návaznosti na schválený rozpočet
roku 2018 i k předložení aktuálních
připomínek a podnětů.
JIŘETÍN POD JEDLOVOU, Spolkový dům (Náměstí Jiřího č.p. 36)

Mistrovské fotbalové utkání okresního přeboru dospělých.
Odložené utkání podzimního kola.
JIŘETÍN POD JEDLOVOU, sportovní areál, fotbalové hřiště

 Neděle 25. 3. od 9:30 h.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Bohoslužba.
JIŘETÍN POD JEDLOVOU, kostel
Nejsvětější Trojice

 Neděle 25. 3. od 15:00 h.

FK DOLNÍ PODLUŽÍ –
FK ČESKÁ KAMENICE „B“
Mistrovské fotbalové utkání 9. kola
okresní soutěže dospělých.
DOLNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– SK PLASTON ŠLUKNOV

 Neděle 1. 4. od 16:30 h.
 Úterý 27. března od 15:30h.

VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Návštěvníci se mohou těšit na žákovská vystoupení, jarní dílničky se zdobením perníčků a pletením pomlázek
i na malou kavárnu s velikonočními
pokrmy a na oblíbenou tombolu.
DOLNÍ PODLUŽÍ, I. stupeň základní školy

 Pátek 30. března od 14:00 h.

PUTOVÁNÍ ZA ZAJÍČKEM
Zábavná velikonoční tvorba a pátrání
po zajíčkově velikonoční nadílce.
DOLNÍ PODLUŽÍ, základní škola
a okolí

 Pátek  30. března od 15:30 h.

CESTOU BOLESTI A VÍRY
Velký pátek s tradičním velikonočním
výstupem na Křížovou horu a s přednesem básnických reflexí na jednotlivá zastavení křížové cesty s pěveckým
rámcem jiříkovského dívčího sboru
„Komoráček“.
JIŘETÍN POD JEDLOVOU, dolní
vstup na Křížovou horu

 Sobota 31. 3. v 9:30 h.

POZNEJ SVŮJ KRAJ –
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Výlet s jarním motivem, návštěvou
zajímavých míst a s možností svačinového opečení buřtíků (uzeniny
vezměte s sebou).
HORNÍ PODLUŽÍ, sraz u obecního úřadu

FK DOLNÍ PODLUŽÍ – FK
MULTITEX HUNTÍŘOV
Mistrovské fotbalové utkání 11. kola
okresní soutěže dospělých.
DOLNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Sobota 7. 4. od 16:30 h.

SK SLOVAN JIŘETÍN P. J. –
TJ SPARTAK BOLETICE N. L.
Mistrovské fotbalové utkání 13. kola
okresního přeboru dospělých.
JIŘETÍN POD JEDLOVOU, sportovní areál, fotbalové hřiště

 Neděle 8. 4. v 11:30 h. (odjezd)

Zájezd KLEOPATRA
Muzikálové představení na scéně
Divadla Broadway pro předem přihlášené zájemce. Vstupenky budou
rozdány v autobusu. Předpokládaný
návrat mezi 19. a 20. hodinou.
HORNÍ PODLUŽÍ, odjezd od obecního úřadu

 Pořad pravidelných

bohoslužeb v Jiřetíně p. J.
neděle v 9:30 h.
úterý v 16:30 h.
Kostel Nejsvětější Trojice (náměstí)

Vážení pořadatelé sportovních,
kulturních a společenských akcí
pro veřejnost! Působíte v oblasti
Dolního Podluží, Horního Podluží
či Jiřetína pod Jedlovou a máte zájem o publikování vaší pozvánky?
O vašich dubnových akcích rádi
zveřejníme informace, které zašlete do neděle 25. března 2018 na
adresu martin.louka@seznam.cz.
Na stejné adrese si každý zájemce může také objednat pravidelné
bezplatné zasílání programového
přehledu na svou domácí elektronickou adresu.
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Jiřetínské ledopády

foto Jiří Stejskal, 1. 3. 2018

„Poradna v kostce“ – cesta k oddlužení
„Poradna v kostce“ nabízí již osmý
rok občanům Krásné Lípy a dalších
měst Šluknovska službu Odborné
sociální poradenství. V průběhu
svého působení pomohla řešit klientům poradny problémy z různých
oblastí života, zejména se však jednalo o zadlužení, exekuce, insolvence
a dále problémy v oblasti rodinných
a partnerských vztahů, rozvody a majetko-právní spory. Cílem poradny je
pomoci klientům nalézt řešení jejich
problému v co nejkratším čase.
V Kostce nabízíme také dluhové
poradenství a zpracování návrhu
na oddlužení. S klientem většinou
spolupracujeme po dobu nezbytnou
pro shromáždění všech podkladů
a jejich posouzení, až po odeslání
návrhu soudu. Od 1. července 2017
je účinná novela insolvenčního zákona, která mimo upravila to, že již
nelze, aby si dlužník insolvenční návrh u soudu podal sám. Musí si najít
oprávněnou osobu (advokát, notář,
soudní exekutor, insolvenční správce
nebo pověřená osoba), která ručí za
kvalitní zpracování. Pozitivní je to, že
novela insolvenčního zákona upravila

PERMONÍK

cenu za sepsání a podání návrhu, jejíž maximální výše činí 4 000 Kč bez
DPH, a v případě společného návrhu
manželů jde o částku 6 000 Kč. Méně
příjemné je, že se řada oprávněných
osob rozhodla za uvedenou cenu tuto
službu neposkytovat. V Kostce máme
dohodu s právníkem, který pro naše
klienty za uvedených podmínek insolvenční návrh zpracuje a podá.
Jsme tedy schopni podpořit klienta
i v případě, pokud se rozhodne pro
oddlužení.
Poskytování sociální služby finančně podporuje Ústecký kraj a obce z regionu.
Konzultační hodiny poradny:
Pondělí 10.00–17.00 h
(15.00–17.00 bez objednání)
Středa 8.00–15.00 h
(13.00–15.00 bez objednání)
Do poradny je vhodné se telefonicky
objednat na čísle 777 925 302, nebo
elektronicky na e-mailové adrese
hanzlicek@komunitnicentrum.com.
JUDr. Miloš Hanzlíček,
odborné sociální poradenství

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

Putování
za zajíčkem

Připravili jsme pro vás tradiční
a netradiční velikonoční dobroty,
výtvarné dílničky a spoustu zábavy.
Největší překvapení pro vás ale schoval
velikonoční zajíček.

Pátek 30. března 2018 od 14 h
Sraz v tělocvičně ZŠ v Dolním Podluží

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 10.–11. 3. 2018

MUDr. Sudová Olga		
tel. č. 412 513 989
Fugnerova 600/12, Děčín I
 17.–18. 3. 2018
MUDr. Rambousková Rita		
tel. č. 412 526 250
Riegerova 773/72, Děčín II
 24.–25. 3. 2018
MUDr. Křemenová Alena		
tel. č. 412 544 539			
Sokolská 129, Děčín IX
 30.–31. 3. 2018
MUDr. Charvát Tomáš		
tel. č. 412 511 619
U Přívozu 18/4, Děčín III
 1.– 2. 4. 2018
MUDr. Hladík Pavel		
tel. č. 412 539 298
Weberova 1537/7, Děčín VI
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8–11 hod. Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme
správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře telefonicky ověřit.

JIŘETÍN POD JEDLOVOU – svoz tříděného odpadu
každý lichý týden
12. 3. – 26. 3. 2018
UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 27. 3. 2018 a vyjde ve čtvrtek 5. 4. 2018
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