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Tolštejnské
slavnosti

Vážení spoluobčané
a chalupáři,
nastal nám letní čas,
čas prázdnin a dovolených.
Dovolte mi touto cestou Vám
popřát hezké prožití tohoto,
jak doufám, krásného období.
Dětem pěkné vysvědčení, a
tím i klid jejich rodičům.
Užijte si určitě zaslouženou
dovolenou a prázdniny pro
naše děti. Mějte krásné dny.

11. 8. 2018
více na straně 11

ORDINACE
MUDr. L. Martinkové
Z důvodu dovolené ve dnech 29. 8.
až 5. 9. 18 bude ordinace uzavřena.
(Event. změna termínu bude upřesněna hlášením místního rozhlasu za
pomoci příslušných obecních úřadů).
Přeji všem obyvatelům a návštěvníkům našich 3 obcí i čtenářům Permoníka příjemně strávený prázdninový čas.
L. Martinková

Náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou, foto Jiří Stejskal

Nemocnice v Rumburku
Pro občany Šluknovského výběžku
je zajišťována nemocniční lůžková
péče v Lužické nemocnici v Rumburku, která je akciovou společností
ve vlastnictví města Rumburku. Jistě
mnozí z Vás zaznamenali informace,
zejména v některých novinách, o problémech, které nemocnici provázejí.
Její provoz je nesmírně finančně náročný a město Rumburk jej vysokými částkami hradí ze svého rozpočtu.
Proto před téměř třemi lety vstoupil
Rumburk do jednání s Krajským
úřadem Ústeckého kraje (KÚ ÚK)
s nabídkou, aby KÚ nemocnici odkoupil. Na základě neshody týkajících se požadovaných podmínek nedošlo k dohodě a jednání v této věci

Cena dotovaná 4 Kč

bylo ukončeno. Město Rumburk
vyhlásilo následně tendr, do kterého se přihlásila jediná firma Penta,
která posléze od zájmu nemocnici
získat do svého vlastnictví ustoupila. V současné době je situace ještě
složitější, jak finanční, tak personální. Nedostatek lékařů a zdravotních sester je koneckonců velikým
problémem v celé republice. Vedení
města Rumburku přehodnotilo celou situaci a mělo zájem obnovit jednání s KÚ ÚK s tím, že ustoupilo od
svých předchozích podmínek. Celou
situaci velmi citlivě vnímají i všechny
starostky a starostové Šluknovského
výběžku, protože si velmi dobře uvědomují potřebu zachování akutní

lůžkové interní a chirurgické péče pro
všechny obyvatele výběžku, jejichž
počet čítá 55 tisíc. V rámci Sdružení
pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) vstoupili aktivně starostky a starostové do
jednání a oslovili vedení KÚ ÚK se
žádostí, aby bylo obnoveno jednání
s městem Rumburk ve věci zachování
nemocnice v Rumburku a možného
převodu nemocnice pod Krajskou
zdravotní a.s. Aktivitu v této oblasti
vyvinulo i vedení města Varnsdorfu,
které nabídlo KÚ prostory v bývalé
nemocnici ve Varnsdorfu, kde navrhují zřízení tzv. jednodenní chirurgie. Domníváme se, že toto není
správný krok, který by řešil problém
zachování akutní interní a chirurgické lůžkové péče pro občany výběžku.
Dne 25. června 2018 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva ÚK, kde

Bohuslav Kaprálik
starosta Jiřetína pod Jedlovou

s naší žádostí vystoupili dva kolegové
starostové. Zastupitelstvo ÚK nedoporučilo Radě ÚK, aby zahájila jednání s Rumburkem ve věci možného
převodu nemocnice pod Krajskou
zdravotní a.s., dále Zastupitelstvo
ÚK schválilo usnesení, že bude celou situaci řešit s VZP. Co tedy dál?
Oslovíme VZP se žádostí o schůzku
v co nejbližším termínu. Senátor pan
Zbyněk Linhart oslovil ministra zdravotnictví se žádostí o pomoc a ministr
ji přislíbil s tím, že je třeba tuto situaci urychleně řešit. Nadále se budeme aktivně zajímat o vývoj situace týkající se zajištění zdravotní péče na
Šluknovsku a budeme neustále tlačit
na VZP, kraj a Ministerstvo zdravotnictví, aby byla zachována základní
lékařská péče v potřebném rozsahu.
Starostky a starostové Šluknovska

 Ž ÁDOST SENÁTOR A ZBYŇK A LINHARTA ZE DNE 9. 6. 2018 ADRESOVANÁ MINISTRU ZDR AVOTNIC VÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘEDSEDA VÝBORU
Zbyněk Linhart

votnickou lůžkovou péči pro 55 tisíc lidí Šluknovského výběžku. Snahy
prodat nemocnici soukromému subjektu skončily krachem a dosavadní jednání s Ústeckým krajem skončila podobně - Rada Ústeckého kraje na svém
květnovém zasedání rozhodla neobnovit jednání Ústeckého kraje s městem
Rumburk o podmínkách převzetí nemocnice.

Věc: Krizová situace v zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku
mj. v souvislosti s neproplacením úhrad zdravotních výkonů VZP Lužické
nemocnici a poliklinice, a.s. v Rumburku (LNaP, a.s.) s katastrofálními následky na zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku.

Několikrát v předchozích letech a naposledy v březnu roku 2017 jsem se
obracel na Vaše předchůdce a nyní znovu na Vás s žádostí o podniknutí
nezbytných kroků, které vyřeší krizovou a stále se horšící situaci v zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Navzdory výzvám ke konání
se stále nic zásadního neděje a systém zdravotní péče na Šluknovsku tak
dnes stojí na hraně úplného kolapsu. O situaci jsem Vás stručně informoval
v poslanecké sněmovně poslední květnový týden.

Vážený pane ministře,
město Rumburk již několik let nezvládá financovat ztrátový provoz Lužické
nemocnice a polikliniky, a.s. (LNaP), která jediná zajišťuje celodenní zdra-

pokračování na další straně
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Společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (LNaP) přechodně klesly
výkony v roce 2013 a 2014, díky čemuž musela vrátit zdravotním pojišťovnám
14 milionů korun. Za roky 2015 a 2016 se ale výkony vrátily na standartní
hodnoty. Pojišťovny však, v čele se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR,
poskytnuté výkony proplatit odmítly s odvoláním na úhradovou vyhlášku.
VZP například z výkonů poskytnutých nemocnici ve výši 16 milionů korun
odmítla uhradit 12,5 milionu korun. Navíc takto navýšené výkony v roce 2015
v zásadě proplácela ve výši odpovídající předcházejícímu poklesu plateb!,
čímž se nemocnice dostává parodoxně do ještě větších potíží. Toto se ze strany
pojišťoven opakovalo i v roce 2017 (nyní nejde o detaily).
V minulém dopise jsem upozorňoval, že díky tomu bude nemocnice nucena
uzavřít některá oddělení. To se již stalo. Nejprve bylo v roce 2017 zrušeno
porodnického oddělení, v březnu 2018 plicní ambulance, před zrušením nebo
omezením provozu je chirurgického oddělení.
Od konce června 2018 budou z důvodu nedostatku personálu a podfinancování v LNaP, a.s. po dobu dovolených nejen omezeny služby v celodenní lůžkové
péči a provozy dalších oddělení, ale po dobu devíti dnů bude dokonce zcela
zavřená interna! Nebude zde již nejen zajištěna dostupnost akutní celodenní péče, ale ani péče v případech akutního ohrožení života obyvatel!
Je stěží uvěřitelné, že už v těchto dnech jsou pacienti ze Šluknovského výběžku
při převážení do děčínské nemocnice překládáni ze sanitky do sanitky v obci
Chřibská, na benzinové čerpací stanici! A to v časech dalece přesahujících
nejzazší limity stanovené zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a nařízením vlády č. 307/2012 Sb. Již dnes je ohrožováno jejich
zdraví a jsou porušována jejich práva, přestože zdravotní pojištění musí platit
i zde všichni bez výjimky!
Dlouhodobě špatná a neřešená situace nyní přerůstá v krizi, kdy zákonné povinnosti a práva občanů na základní dostupnou péči nebude zajištěna vůbec.
Kdo ponese zodpovědnost při úplně zavřené interně, když zde někoho postihne
infarkt, mrtvice, jakýkoli akutní stav, který vyžaduje rychlé řešení a toho se
pacientovi nedostane a ponese si trvalé následky, možná ty nejhorší, nebo
když zde dojde k jakékoli výjimečné situaci, kterou nebude schopen kolabující
systém zdravotní péče řešit?
LNaP ročně ošetří kolem 16.000 pacientů a hospitalizuje kolem 6.000 pacientů. Tito pacienti jsou v ohrožení.
Nemocnice leží ve Šluknovském výběžku a zajišťuje zdravotní péči pro cca
55.000 místních obyvatel. Výběžek je ze tří stran obklopen Spolkovou
republikou Německo, na jih do vnitrozemí je Šluknovsko odděleno pohořím, v zimě občas neprůjezdným. Německo lepšími finančními podmínkami odebírá kvalifikovaný český zdravotnický personál a nemocnice se
proto dlouhodobě potýká s jeho nedostatkem. Šluknovsko je také strukturálně postiženým regionem a oblastí se sociálně vyloučenými lokalitami a díky
negativnímu vývoji je zde ve větší míře stárnoucí obyvatelstvo. Tyto skupiny
obyvatel nejsou mobilní.
Noví lékaři se sem nechtějí stěhovat a mnozí pacienti nejsou dostatečně majetní, aby se dokázali za lékařskou péči přepravovat na delší vzdálenosti. Dostupná lékařská péče v sousedním Sasku není v zásadě pojišťovnami proplácena.
V zimě je Stožecké sedlo (Šébr) často neprůjezdné při cestách za náhradní,
zejména akutní lékařskou péčí.
Zdravotnický personál v nemocnici je poddimenzovaný nejen proto, že pojišťovny neproplácí výkony, ale v posledních letech i proto, že nemocnice má
díky popsanému stavu nejistou budoucnost, která ještě více odrazuje případné
zájemce o práci. Místo aby stát v nemocnici s takovýmto specifickým postavením a v sociálně slabém regionu pomáhal zabezpečit zdravotní péči pro
místní obyvatele, zasazuje ji další smrtelné údery nekonáním v situaci, kdy
je nemocnice v právu a sama se nedokáže ubránit.
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Znovu konstatuji, že ve Šluknovském výběžku jsou porušována práva pacientů
a s životy 55 tisíc obyvatel se hazarduje nedodržováním zákona č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a nerespektováním nařízením vlády č.
307/2012 Sb. o nejzazších možných dojezdových dobách.
Žádám Vás proto,
a) abyste jako ministr zdravotnictví u VZP zajistil v plné výši úhradu již odvedených výkonů LNaP, a.s. v předcházejících letech a aby úhrady péče v příštích
letech probíhaly v souladu s poskytnutými úkony v roce předcházejícím (při
zohlednění přechodného - ročního útlumu! – r. 2015),
b) abyste co nejrychleji (v řádu měsíců) spustil program (navržen v rámci
programu RESTART) na podporu regionálních nemocnic z prostředků
MZ, aby Lužická nemocnice, a.s. mohla co nejdříve požádat a získat potřebnou dotaci na základní investiční potřeby (když už z nepochopitelných
důvodů byly obě naše nemocnice (i LDN ve Varnsdorfu) vyloučeny z možností
ucházet se o dotace z fondů EU v rámci IROP!).
c) Podle Ústavy ČR (článek 31 Listiny základních práv a svobod) a Úmluvy
o lidských právech je to stát, kdo odpovídá za dostupnost úplné a kvalitní zdravotní péče pro každého občana – stejně. Tato odpovědnost může být přenesena
jen na územní samosprávu a nikoho jiného. A je to stát, kdo si v oboru lůžkové
a speciální péče drží některá zařízení s nadregionální působností a jsou to
krajské samosprávy, na které stát přenesl zodpovědnost za dostupnost ostatní
zdravotní péče. Podle Ústavního soudu o financování lékařské pohotovostní
služby platí, že za dostupnost veškeré zdravotní péče na území kraje odpovídá
krajská samospráva.
d) Zajistil potřebnou a dostatečnou péči pro obyvatele Šluknovského výběžku
případně i prostřednictvím nemocničních zařízení hned za hranicemi v sousední SRN (velmi blízko od ČR, např. v Sebnitz).
Když na soukromou byznys zábavu typu motocyklová Grand Prix v Brně dokáže stát přispět 50 miliony korun ročně a kraj dalšími miliony a zavázat se
k další takové podpoře na 5 let, nedovedu si představit, že by český stát a Ústecký kraj nebyly schopny či ochotny vynaložit potřebné miliony na záchranu
zdraví a lidských životů 55 tisíc českých občanů.
Pokud stát ani kraj ani VZP na tuto krizi nebudou adekvátně reagovat,
je v tuto chvíli jasné, že v  období od 29.6.2018 do 9.7.2018, kdy bude na
Šluknovsku a v Českém Švýcarsku navíc plno letních návštěvníků a počet obyvatel se tak výrazně zvětší, zde reálně nebude zajištěna zákonná
povinnost dostupné zdravotní akutní péče.
Kdo pak, pane ministře, v případě úmrtí či poškození zdraví ponese zodpovědnost? (Na tuto otázku bych chtěl znát já a obyvatelé Šluknovska
jednoznačnou odpověď).
Očekávám Vaši urychlenou odpověď a vyzývám Vás k neprodlenému řešení této krizové situace!
S přáním hezkých letních dní Vás zdraví
Zbyněk Linhart
senátor za volební obvod Děčín
Vážený pan
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
ministr zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Vážený pane ministře,
Ministerstvo musí konečně uplatnit svůj vliv nejen na VZP a intervenovat při
potřebě zajistit základní zdravotní péči v takto odlehlém a postiženém regionu, protože pojišťovny  nemusí v těchto případech postupovat nezbytně
a pouze podle stávající úhradové vyhlášky, ale mohou a mají konat tak, aby
reálně odvedené výkony byly uhrazeny a zajištěna kvalitní zdravotní péče.

ODPOVĚĎ MINISTR A ZDR AVOTNIC T VÍ NA DALŠÍ STR ANĚ
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Den dětí? Co
takhle v exilu!
DOLNÍ PODLUŽÍ –Na první pohled trošku neuchopitelný název má jediný úkol. Právě svou zdánlivou
nesmyslností přilákat co nejvíce čtenářů. Přeci jen tu je
reportů z oslav dne dětí několik, tak proč nezabojovat
o přízeň čtenáře? Nicméně exilem není myšleno nic
jiného, nežli jadranské letovisko Novalja, ostrov Pag,
severní Chorvatsko. Právě zde se na přelomu května
a června ocitla rozsáhlejší skupina Podlužáků, kteří si přijeli odpočinout od lužickohorského klimatu
s vidinou plážování na pobřeží Jaderského moře a oddávání se podobným chorvatským zhýralostem jako
je naprosto geniální zmrzlina, pochoutky z mletého
masa nebo ryb, případně bílé víno odrůdy Graševina...
Jelikož však bylo v našem zájezdu celkem dost dětí,
prvního června ráno nás nenapadlo nic lepšího, nežli
jim uspořádat oslavu jejich svátku. Delegátka nabídla
drobné dárky a také křídy (jsou důležité, bude o nich
řeč), rodiče donesli „co dům dal“, nakoupilo se ovoce,
sladkosti, nápoje i další neodmyslitelné občerstvení
a „exilová“ oslava dětského dne vypukla. Jak jsem
uvedla, křídy předané jen tak namátkou sehrály zásadní roli. Každé dítko mělo na asfaltovou cestu nakreslit
cokoliv podle představ a zvláštní komise pak vybírala
nejlepší výtvor. Většina dětí nenakreslila jen jeden obraz, ale klidně dva až tři. Nevěřili byste, jak přímořské klima jitří dětské smysly a ponouká fantazii. Proto komise odměnila všechny do jednoho, a naprosto
právem. Nešlo to jinak. Po scenériích zvěčněných na
chorvatském chodníku se děti odebraly za zvuky hudby a mejdan pokračoval. Před jednou z chat se rozjela
dětská diskotéka, jakou svět neviděl. Dobrá, tak alespoň kemp v Novalje ne. Každé z našich asi 14 dětí
předvedlo v tanci, co umělo, mezi tancem proběhly
další soutěže a takto jsme se postupně protancovali/
prosoutěžili až do pozdního večera. Pak znavená, leč
šťastná dítka padla do postýlek a my si s úlevou řekli:
„Jo, mělo to smysl.“.
Následuje velký dík všem, kteří pomáhali: Zbyňkovi Havlíčkovi za hlavní velení, Luboši Hamplovi
za technickou pomoc, Kátě a Vaškovi Kubíkovým
za pomoc s občerstvení, manželům Červinkovým za
podporu, paní Šindelářové a Rydvalové za dohled
a nápady a všem ostatním za trpělivost po překročení
večerky .
Petra Frančová

POZVÁNKA

Obec Dolní Podluží
pořádá dětskou akci nazvanou

Indiánské léto
Sobota 1. 9. 2018 v 17 hodin
na koupališti v Dolním Podluží
Proběhnou soutěže a hry s indiánskou
tematikou, kostýmy budou oceněny.
Na závěr bude večerní táborák
s vyprávěním indiánských historek.
Kdo bude mít zájem, může přespat
v indiánské vesnici. V případě zájmu
o přespání spacáky a stany s sebou.
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Zprávy z Dolního Podluží

Foto Jiří Stejskal

Díky, trenére!
Vážený pane Hozmane, dovolte mi,
abych Vám touto cestou ze srdce poděkovala za vše, co jste udělal pro
nás a naše děti v Dolním Podluží.
Za to, s jakou vášní, zodpovědností a nasazením jste s dětmi trénoval
házenou a vedl je ke sportu a zdravému pohybu. I díky Vám jsem měla
možnost sledovat úžasné pokroky
našich malých hráčů a radovat se
spolu s vámi všemi z nádherných
sportovních úspěchů, kterých oddíl
házené pod Vaším skvělým vedením dosahoval. Nadchnout v dneš-

ní době počítačů děti pro aktivní
sport, to je opravdový kumšt a bez
takových vzorů, jakým jste pro nás
všechny Vy, pane Hozmane, by to
šlo jen velice těžko. Velký dík patří
i Vaší životní partnerce a asistentce
trenéra v jedné osobě paní Janě Kopecké, která Vám po celou dobu byla
velkou oporou.
Přeji Vám jménem svým i celého
vedení obce, ať si svůj „sportovní důchod“ užíváte ve zdraví, a těším se,
že spolu budeme sledovat úspěchy
našich malých házenkářů i nadále.
S úctou Iva Minárová,
starostka obce

Dolní Podluží bude opět zvonit
Vážení občané, s velikou radostí a potěšením Vám oznamujeme, že nově zrekonstruovaná dřevěná zvonička ve spodní části naší obce bude mít zásluhou
iniciativy Spolku Domovina, za finanční podpory obce a díky štědrým finančním darům
Vás občanů a dalších sponzorů, opět přibližně
po 30 letech svůj zvon. Zvon pro naši zvoničku zhotovila zvonařská firma IMPULS-B,
s.r.o. z Ostravy a já bych Vás všechny jménem
Spolku Domovina i jménem svým ráda pozvala 14. 7. 2018 ve 12.30 hodin na slavnostní
vysvěcení nového zvonu. Zvon bude vysvěcen
v prostoru před obecním úřadem a poprvé jej
uslyšíme slavnostně zvonit v pátek 28. 9. 2018
ve 12.00 hodin. Velice Vám děkujeme za Vaši
štědrost a těšíme se na Vás.
Spolek Domovina a obec Dolní Podluží

Dětský den
Poslední květnovou neděli jsme
v Dolním Podluží oslavovali Mezinárodní den dětí. A jak jinak slavit svátek všech dětí než pěkně vesele. Děti
se vydaly na cestu říší zvířat a už na
této cestě na ně čekala spousta soutěží, za které byly odměněny sladkostí či malým dárkem. V soutěžení
se pak pokračovalo i ve sportovním
areálu, kde byla pro děti připravena
nafukovací mega skluzavka, malovalo se na obličej, česaly se originální
účesy, jezdilo se na koních, k dispozici byla dětem i hasičská technika, kterou jim naši hasiči ochotně
ukázali, a nevšední zážitky si pro
všechny přítomné připravil Divadel-

ní Ansábl BezeVšeho, díky kterému
se z malých i velkých návštěvníků
rázem stali tanečníci, herci, zpěváci i šermíři. Zkrátka jsme si užili
spoustu legrace.
Ráda bych touto cestou poděkovala Vám, kteří jste přišli, a také
všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na pořádání celé akce
podíleli a bez kterých by to zkrátka
nešlo. Díky, díky, díky. Opravdu moc
si Vaší pomoci a spolupráce vážím.
Speciální poděkování patří panu
Honzovi Chramostovi a paní Heleně Lochmanové, kteří nás zachránili
při výpadku elektřiny ve sportovním
areálu a ochotně poskytli elektřinu
ze své rekreační chaty. Díky moc.
Iva Minárová, starostka obce

Kompostéry v Dolním Podluží
Vážení občané,
děkuji Vám za spolupráci při průzkumu Vašeho zájmu o kompostér do Vaší
domácnosti. Na jednání ZO 26. 6. 2018 jsem byla pověřena vyřízením žádosti o dotaci na avizované kompostéry. Pokud budeme s naší žádostí úspěšní,
dostanou se kompostéry k Vám domů na jaře 2019. Tak držte palce a Vy, kteří
jste se o průzkumu zájmu o kompostéry ještě nedozvěděli, prosím odevzdejte
vyplněný formulář do 13. 7. 2018 na obecní úřad. Formulář najdete také na
internetových stránkách obce, na facebooku a samozřejmě Vám ho rádi poskytneme přímo u nás na obecním úřadě.
Iva Minárová, starostka obce

Knihovna
o prázdninách
Oznamujeme Vám, že v době letních prázdnin pro Vás bude naše
knihovna otevřena každé pondělí
a středu od 8.00 do 12.00 a od
13.00 do 17.00 hodin.
Děkujeme Vám za pochopení
a přejeme Vám krásné léto.
Kamila Tomková, knihovnice

Vítání občánků
Sobota 21. dubna se v Dolním Podluží
nesla ve slavnostním duchu. Do naší
obce jsme po necelém roce vítali malé
nové občánky a bylo jich rovnou třináct.
Dvě holčičky a jedenáct kluků. Bylo to
vítání milé a veselé, a to nejen díky našim
mrňouskům, ale i zásluhou krásného vystoupení našich dětí z MŠ.
Jsem moc ráda, že se naše obec tak
krásně rozrůstá, a těším se na další nové
občánky. Iva Minárová, starostka obce

Jak jsme se v Dolním Podluží krásně báli
Sobota 23. 6. 2018 byla u nás v Dolním Podluží plná napětí a očekávání.
Ptáte se proč? Tak já Vám to povím.
Malé i velké totiž čekal již třetí ročník strašidelné Stezky odvahy, kterou
pro nás připravili naši hasiči pod vedením starostky SDH Dolní Podluží
a starostky okrsku Rumburk Pavlíny Kocůrkové. A protože ani letos
přípravu rozhodně nepodcenili, báli
se někteří z nás snad ještě více než
v loňském roce. Děti, ale i dospěláci
se vydali po setmění cestou od restaurace U Hromků podél trati lesem až
k obecnímu úřadu a pak přes park
na koupaliště, kde byl cíl celé napínavé stezky odvahy. Možná si mnozí
z Vás řeknou, že to nic není taková
procházka lesem, ale když je všude
tma, na cestu Vám svítí jen světlušky
a najednou na Vás vyskočí klaun s nastartovanou motorovou pilou nebo
musíte přesvědčovat paní smrtku,
že tu kosu si brousí zbytečně, protože
Váš čas ještě nepřišel, do toho na vás
ze tmy vyběhne obrovská příšera, co
štěká jako pes, vrčí jako pes, ale pes to
teda rozhodně není. Pokračujete dál

a z ničeho nic se v našem mírumilovném podlužském lese otevřou brány
pekelné a lucifer s řetězem začne listovat v knize hříchů a přesvědčuje
Vás, že jste pro peklo jako stvoření,
a proto si Vás odnese s sebou. A když
i tohle překonáte, zjeví se před Vámi
mátoha bílá jako smrt s dlouhými
černými vlasy, která se Vás snaží vyděsit a svést z cesty. V dálce už vidíte
svůj cíl, nikde žádné stromy ani křoví, a tak si myslíte, že teď už Vám nic
nehrozí a ejhle, to jsme se ale zmýlili.
Z nenápadné hromádky u cesty se vyklubala pořádná příšera, která Vás na
závěr celé stezky odvahy přiměje procvičit hlasivky tak, že i na koupališti
se leknou, co že se to v tom lese děje.
Byla to procházka jen pro otrlé a nebojácné a to jsme byli všichni a proto
jsme si celou akci moc užili. V cíli na
děti čekali balíčky a buřty, které jim
po tak náročné cestě přišli k chuti.
Děkujeme našim hasičům za tak
skvělou akci a už teď se těšíme na
další ročník.
Za spokojené účastníky
Iva Minárová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ
Červen již tradičně zahajujeme oslavami Mezinárodního dne dětí. Tentokrát to nebyl jen dětský den, ale
celý týden – Týden dětské radosti.
Na začátku tohoto týdne nás navštívily v rámci projektového dne děti
ze třetí třídy základní školy. Nejprve
jsme si společně zasoutěžili ve smíšených skupinkách v poznávání jarních
květin a zvířat žijících v lese a v exotických krajinách. Poté si děti společně hrály na zahradě, např. si házely
s míčem a také procvičily svůj postřeh
při hře s létajícím talířem. Doufáme,
že si školáci dopoledne v naší mateřské škole užili a že nás zase někdy
navštíví.
Zavítali jsme do hasičské zbrojnice, kde se nám věnoval pan Rozsypal
a své vyprávění o práci dobrovolných
hasičů doplnil i názornými ukázkami
jejich výzbroje. Děti se mohly ptát na

V červnu nám projekt „Navzájem si
hrát a společně se učit/ Gemeinsam
spielen, voneinander lernen“ umožnil
poslední setkání s partnerskou školkou z Neugersdorfu v tomto školním
roce. Kamarádi z Německa
přijeli za námi a společně
jsme se vypravili na statek
v Horním Podluží, kde nás již
čekala majitelka, paní Blanka
Petružálková. Ta nás po statku
provedla a seznámila nás se
životem hospodářských zvířat. Také nám ukázala novodobé hospodářské stroje, které na statku používají, a pro srovnání
sbírku strojů, které se užívaly dříve.
Po zajímavém vyprávění nás čekala
ochutnávka sýrů z kravského a kozího mléka z našeho regionu a krátký

vše, co je zajímá, vše si osahat a dokonce mohly zasednout za volat hasičského vozu. Za tento zážitek panu
Rozsypalovi srdečně děkujeme.
Týden dětské radosti pokračoval
návštěvou knihovny, kde si děti zapůjčily nové zajímavé knihy. A oslavy vyvrcholily karnevalem v mateřské
škole. Od rána se zde scházely všelijaké masky – víly, karkulky, princezny, bojovníci či zvířátka. A všichni se
těšili na soutěže, které jsme pro ně
v zahradě školky přichystali. Soutěžilo se ve skákání v pytlích, hodu na
cíl, v chůzi na chůdách, ve slalomu na
koloběžkách a v přenášení vajíček na
lžíci. Děti si procvičily i své ,,mozkové
závity" při třídění ovoce a zeleniny či
při poznávání exotických a domácích
zvířat. Odměnou za jejich snahu jim
byly nové hračky, které však musely
nejprve najít na zahradě mateřské
školy.

animační program, kde jsme si zopakovali názvy všech zvířat a jejich mláďat v obou jazycích. Procházkou jsme
se přesunuli do nedaleké restaurace
Slávie, kde nás čekal výborný oběd.

A než jsme se rozloučili, společně
jsme namalovali své zážitky z výletu.
Paní Petružálkové tímto děkujeme
za vřelé přijetí, poutavé vyprávění a zázemí pro další aktivity s dětmi.

Týden dětské radosti

Před prázdninami nesmí chybět ani
školní výlet. My jsme se s našimi dětmi vydali po stopách duhy s očekáváním, že na konci každé duhy bývá
ukrytý poklad. Cesta však nebyla jednoduhá, nejprve jsme museli dojít až
do Jiřetína pod Jedlovou, a protože
byl opravdu horký den, tak jsme si
všichni v cukrárně po náročném pochodu vychutnali výbornou zmrzlinu.
Před dalším pochodem jsme si ještě
pohráli a posilnili se obědem ve sportovním areálu. Chutné řízečky, které
nám připravily paní kuchařky ze školní kuchyně, nám sem dopravil pan
Samek starší, kterému za jeho pomoc
děkujeme. Na zpáteční cestu jsme se
vydali podle fáborků v barvách duhy
a museli jsme plnit různé úkoly, které
nám zde nechali lesní a luční skřítci.
Cestu jsme všichni zvládli a k našemu
překvapení duha končila za zahradou
naší školky. A jestli tam byl poklad?

Samozrějmě a každé z dětí si malý
kousek pokladu mohlo odnést domů.
V pokladu byly i nové hry a stavebnice, které nám ve školce zůstaly pro
potěšení všech dětí.
Jedním z nejhezčích a zároveň
nejdojemnějších dnů v našem školním roce bývá rozloučení s předškoláky. Tentokrát jsme to pojali opravdu slavnostně v kinokavárně Bia Luž,
kde nám obec umožnila nainstalovat
výstavu obrázků našich předškoláků. Pilně jsme s předškoláky secvičili kulturní pásmo pro všechny hosty, kde každé z dětí předneslo báseň,
kterou si s naší pomocí vybralo. Po
kulturním programu následovalo
slavnostní šerpování. Zavítala mezi
nás paní starostka Iva Minárová,
která budoucím školákům šerpy
předala.
Děkujeme všem, kteří přispěli pohoštěním na slavnostní tabuli.

Kolektiv MŠ Dolní Podluží přeje všem krásné léto.

ŽIVOT – SPOLEK PRO OCHRANU DĚTÍ, MLÁDEŽE A SENIORŮ

Ozdravný pobyt
v Chorvatsku
DOLNÍ PODLUŽÍ – Jako každý rok
jsme pro všechny věkové skupiny
uspořádali ozdravný pobyt na ostrově PAG.
Celkem se účastnilo 77 dospělých a dětí. Kdo měl zájem, mohl si
vybrat i z několika poznávacích výletů. Všichni si užili 14 dní klidu, slunce
a pohody.
Miloslava Böhmová,
foto Jan Švec
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘETÍN POD JEDLOVOU

Předprázdninové
„lenošení“ ve školce
Poslední měsíc školního roku vždy
začíná velmi sympaticky, a to mezinárodním dnem dětí. Letos si jeho
oslavu pro děti z jiřetínské školky připravila zvířátka z celého světa, která
k nám doputovala ze všech kontinentů. Vydala se totiž do okolní přírody
a děti měly za úkol je najít a přinést
zpět do školky. Závěrem napínavého
putování byla návštěva adrenalinového parku pod sjezdovkou, za což
Fandovi Maškovi moc děkujeme.
Hned další týden jsme se opět sešli
s kamarády z Horního Podluží a podnikli další dobrodružnou výpravu,
tentokrát za bílou paní na Tolštejn.
Pozval nás rytíř Jiří z Jiřetína, který
jediný může jednou za sto let bílou
paní ukázat neohroženým pážatům,
kteřá se nezaleknou dálky a splní jeho
nelehké úkoly. I tohle děti zvládly a bílou paní na chvilku spatřily. Musely
jí však nejprve zazpívat. Bylo to tak
krásné, že se náhodní poutníci zasta-

vovali a užívali si koncertu pod širým
nebem. Pak se vrátila zpět do obrazu,
který se ještě chvěl, když jsme za ní
vstoupili do restaurace na výborný
oběd. Moc jsme si pochutnali, protože, jak je známo, v přírodě vyhládne a nás čekala ještě zpáteční cesta do
školky. Opět pěšky.
Ještě nás čekalo uzavření cesty kolem světa. Naši zvířecí kamarádi se
poschovávali v lesoparku za hrádkem
a my je po skupinkách museli všechny najít. Teprve poté jsme se mohli vydat hledat odměnu za snaživost a celoroční píli. Věříme, že nikoho jeho
obsah nezklamal. To ovšem nebylo
překvapením konec! K tetě Janě do
báru připlula fantastická melounová
loď, okolo které plavaly ovocné rybky
a další mořští živočichové.
Ale protože čekání na prázdniny
se vždy hrozně táhne, je nejlepší jít
z akce do akce. Naši neúnavní turisté
předškoláci pokořili Jedlovou a takřka bez zábran vystoupali až na ochoz
rozhledny. Odtud mávali mladším kamarádům, kteří trénovali své nohy na

Křížové hoře. Následoval den klidu a už
jsme se zace balili na
cestu. Tentokrát do
škoky v Horním Podluží, kam nás pozvali
kamarádi na oplátku za sportovní den
a výet za bílou paní.
Budoucí školáky ještě čekala těžká
zkouška z vědomostí
potřebných do školy.
Svou chytrost bravurně předvedli před rodiči, paní ředitelkou
a paní učitelkou z dolnopodlužské školy
a jiřetínským panem
starostou. Můžeme
být všichni spokojení, děti vše zvládly
na samé jedničky, i když s nimi tréma
trošku lomcovala. A co teprve večerní
stezka odvahy! To byla výzva. Po nádherné večerní duze k nám do školky
přiletěly barevné úkoly a pokyny na
cestu. V setmělém lese jsme zahlédli
spousta hejkalů, kteří se, jak je všeobecně známo, před lidmi převtělují
v pozoruhodné větve, klacky, kořeny,
kmeny. Potkali jsme jich nepočítaně.
Lesní poklad však před námi neuhlídali. Objevili jsme ho a na zpáteční už
hodně temnou cestu si svítili novými
baterkami. A pak to přišlo! Vyplašené bludičky začaly okolo nás divoce
rejdit. Chvíli byly přd námi, pak za
námi. Snažily se nás vytlačit z lesa,
aby měly klid na svoje noční tanečky. Všihni jsme si oddychli, když jsme
zahlédli první jiřetínské střechy. Uf!
Noční spaní ve školce už byla vlastně

úleva a ne těžký úkol. Ráno se nikomu nechtělo domů.
Aby to nebylo maldším kamarádům líto, hned další pondělí je budoucí školáci pasovali na skutečné
předškoláky a šikulíny, kteří se ve
školce vyznají a budou po prázdninách oporou při začleňování nových
kamarádů.
Další den jsme vyrazili za kulturou
do společenského domu na náměstí, kde nám soubor Velediv předvedl
roztomilou pohádku O koblížkovi
s pravými, nefalšovanými sladkými
koblihami. Mňam. Děkujeme moc.
To nejlepší nakonec. Velká narozeninová párty všech dětí narozených
v červenci a srpnu se rozjela ve středu, karneval jsme si užili ve čtvrtek
a v pátek balili na prázdniny. Tak
všichni přátelé, známí, kamarádi,
ahoj v září.
Radka, Kačka, Radka

Všichni dospěláci z MŠ Jiřetín pod Jedlovou moc a moc děkují rodičům budoucích prvňáčků za krásný dárek na rozloučenou, který nás mile překvapil,
zvláště pak zdůvodnění, za co jsme si ho zasloužili. Zároveň děkujeme panu
starostovi Kaprálikovi, který se k rodičům přidal s něžnou květinou. Velice si
vážíme ocenění naší práce.

Rekonstrukce Husovy ulice a opravy hradeb na
Tolštejně pokračují
JIŘETÍN p/J – Obec vyměnila v letech 2014–2015 asfaltový povrch za dlažební kostky na náměstí,
Hřbitovní ulici a vydláždila chodníčky na místním hřbitově. V letošním roce jsme zahájili druhou
etapu dláždění Husovy ulice, která se nachází v městské památkové zóně. V průběhu rekonstrukce
se vymění uzávěry vodovodních přípojek do přilehlých nemovitostí. Součástí rekonstrukce bude také
dláždění prostoru před nemovitostmi z čedičových kamenů, práce budou probíhat do konce měsíce
října. I v dalších letech obec plánuje vydláždit další
vybrané místní komunikace.
V letošním roce jsme zahájili třetí etapu opravy
hlavní hradby, která se tyčí do výše 20 metrů nad
úrovní příjezdové komunikace k vyhlídce a restauraci. Padající kamení a rozpadající se hradby ohrožovaly návštěvníky hradu. Součástí oprav je i vyřezání náletových dřevin na hradbách. Práce budou
probíhat do konce měsíce října. Náklady na opravy
jsou 430 000 Kč a 70 % těchto nákladů pokryje dotace z havarijního fondu ministerstva kultury.
Text a foto Pavel Zoser, místostarosta
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Novinky z naší mateřinky
Červen je v naší školce měsícem zábavy. Hned 1.června poslala Šamanka
indiány na tajný výlet. Cestu hledali podle barevných peříček, které je
dovedla až na Křížovou horu, kde na
všechny čekaly dárečky rozvěšené na
stromech. Jako poděkování postavili indiáni pro Šamanku přírodní
domeček z klacků, větví a kamínků.
Před cestou do školky dostaly děti
zmrzlinu.
Aby toho cestování nebylo málo,
vydaly se starší děti společně s kamarády z Jiřetína pod Jedlovou za
bílou paní a rytířem Jiřím z Jiřetína
na hrad Tolštejn. Maminky vybavily
výletníky batůžky se svačinkou. Cestou museli všichni plnit úkoly a sbírat
indicie, aby si zasloužili měšce se zlaťáky a mohli zahlédnout bílou paní,
která se zjevuje jenom jednou za sto
let. Všem se zadařilo, z indicií složili
slovo PRÁZDNINY, společně si zazpívali Okoř, od rytíře dostali zlaťáky a viděli bílou paní, která vstoupila
do obrazu, který v hradní restauraci
opravdu visí. Na hradě nám připravili
dobrý oběd, abychom měli dostatek
sil na dalekou cestu zpátky do školky.
Každé ráno děti otvíraly truhličku
s nadějí, že jim Šamanka pošle mapu
k pokladu. Všechny nás napínala
hodně dlouho, každý den děti luštily
hádanky a plnily veledůležité úkoly,
až konečně nadešel dlouho očekávaný den a indiáni se vydali pro poklad.
To by nebyla Šamanka, aby pro děti
nepřipravila další zkoušku. Nechala
v truhličce jenom jednu část mapy,
tu druhou si indiáni museli najít cestou sami. Celý školní rok se indiáni
pilně „učili“ a poctivě získávali odznaky, takže najít druhou část mapy
byla úplná hračka. Šamanka byla už
z dálky slyšet a vidět při tanci v rytmu
bubnů. To bylo překvapení, konečně
se Šamanka ukázala! Nechala indi-

možná čísla. Rodiče zaslouží uznání,
protože se snažili a bylo vidět, že pro
záchranu svých dětí udělají cokoliv.
Je pravda, že jsme si z rodičů udělali
tak trošku srandičku, což se ohromně
líbilo dětem, protože jejich ratolesti
byly celou dobu schované ve školce!
Děti při čekání na svou záchranu nezahálely a připravovaly pohoštění pro
své rodiče. Při šťastném shledání dostali všichni medaile. Společně jsme
si opekli buřtíky a popřáli budoucím
školákům, ať se jim v další etapě života daří.
Hrátky s fotbalisty

ány nahlédnout do svého obydlí, zahrát na neobvyklé nástroje a prokázat
všechny své znalosti. Indiáni našli poklad, na který se těšili celý rok. Hurá!
Šamanka každého obdarovala amuletem s vůní rozmarýnu. Loučit se nikomu nechtělo, ale nedalo se nic dělat.
Ani jsme si nestačili odpočinout
a hned druhý den vyrazili sportovně naladěni na naše fotbalové hřiště, kam nás pozvali fotbalisti. Pro
všechny to byl opravdu nevšední
zážitek. Fotbalisté si pro děti připravili sportovní disciplíny, které zvládl
úplně každý, a hlavně si celou dobu
s dětmi hráli a dělali blbinky, což se
setkalo s velkým nadšením. Těžko
posoudit, co se dětem líbilo nejvíc,
protože kopání míčem na bránu,
překážková dráha, blbnutí s velkým
míčem, přetahování, fotbal, to všechno bylo naprosto prima. Děti si odnášely balíčky a vůbec se jim nechtělo
odcházet. Celou cestu zpět do školky
si sdělovaly své zážitky, protože tahle
akce byla na velkou jedničku s hvězdičkou. Zaslouženou pochvalu mají
fotbalisté za to, že věnovali svůj volný čas beze zbytku dětem. Díky (dovolím si užít přezdívky) Maxi, Bačo,
Šimone, Máslo a Jarine.

Na naši zahradu jsme pozvali kamarády ze školky z Jiřetína a celý den
jsme společně strávili venku, i když
nás sluníčko zrovna nešetřilo.Dokonce jsme si udělali na zahradě piknik.
Bylo to hezké setkání.
Loučení se školáky proběhlo letos
netradičně. Vyslali jsme rodiče hledat
své ratolesti, které byly kouzlem zakleté. Podle instrukcí se rodiče přemisťovali na místo určení k Velkému
rybníku, aby to neměli tak jednoduché, luštili tajenku tím, že hledali vše-

Drobné památky v našem okolí
(TIP NA VÝLET)

V Jiřetíně pod Jedlovou, konkrétně na jihozápadním úpatí Konopáče, se nacházejí dvě drobné památky – sloup sv. Jakuba a
Třípanský sloup. Obě stojí při dosud patrném úvozu Staré pražské cesty, jedné z původních obchodních stezek spojujících vnitrozemí Čech a s Lužicí. Sloup sv. Jakuba pochází někdy z počátku
18. století a na jeho vrcholové hlavici je vyobrazen sv. Jakub, patron poutníků. Jen několik desítek metrů od něho stojí Třípanský
sloup, který kdysi vyznačoval hranici mezi Českokamenickým,
Zákupským a Tolštejnským panstvím. Dnešní podoba sloupu je
replikou původního (v roce 2016 ji vytesal kameník Jan Pokorný
z Děčína), který byl údajně postaven v roce 1705, od 1. pol. 20. století již bez hlavice s erby, až nakonec v roce 1999 byl odcizen celý.
K oběma těmto památkám se dostanete od vlakové zastávky
Jedlová po zelené turistické trase (z počátku současně po červené
a žluté), která končí na Nové Huti.
Text a foto Jiří Stejskal

Velice děkujeme rodičům našich dětí,
kteří s námi opravdu poctivě hráli hru
na indiány a nikdy nezkazili žádnou
legraci. Moc děkujeme p. učitelce
Hance Zoserové, bylo nám s ní celý
rok moc dobře.
Za příspěvek na zmrzlé dobroty
děkujeme p. Báře Krausové a p. Denise Krupkové, za pletené hračky p.
Katce Smutné. Dík patří i personálu
hradní restaurace na Tolštejně, bílé
paní, rytíři Jiřímu z Jiřetína a Šamance – vězte, že opravdu existují!
Všem přejeme hezké léto a prázdniny.
p. učitelky ze školky Pavla s Kačkou
foto Kateřina Podlahová

Loučení se školáky
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Někdo to
rád horké

HORNÍ PODLUŽÍ – Jistě se najde
mnoho způsobů, jak příjemně strávit
neděli. My jsme vyrazili na kulturní
výlet do Prahy. Divadlo Na Fidlovačce
mělo ten den v repertoáru světoznámý muzikál Sugar, který vznikl podle
scénáře k legendárnímu filmu Někdo
to rád horké.
Je to příběh o milionářích, gangsterech, dámském orchestru Melody
Ladies, krásné dívce Sugar a dvou
muzikantech na útěku, kteří se museli převléknout za dívky, aby si zachránili život, což pojali velmi důsledně a i nás diváky začlenili do příběhu
plného komických situací.
Nešlo se nesmát. Ten, kdo tam
byl, to jistě potvrdí. Herci bravurně

improvizovali. Komediální dvojice
Martin Písařík a Lukáš Pečenka nás
tak šikovně a nečekané vtáhli do hry
samotné, že jsme si to užívali zcela
spontánně. A když zazněla nejslav-

nější hláška „NIKDO NENÍ DOKONALÝ“, tak se nechtělo nikomu
odcházet. Potlesk byl jistě zasloužený a nekonečný. Odcházeli jsme spokojeni, příjemně naladěni a cestou

zpět se autobusem nesly pochvaly
a pozitivní ohlasy. Tenhle výlet stál
za to.
Děkujeme OÚ Horní Podluží.
Pavla Petružálková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Úspěch mladých
zdravotníků
Hlídka mladých zdravotníků ve složení Ondřej Vašut (vedoucí hlídky),
Eliška a Lojzík Macháčkovi, Adam
Pecinovský a Natálka Ptáčková se
27. 5. 2018 zúčastnila okresního kola
v Jílovém u Děčína. Na jednotlivých
stanovištích poskytovali 1. pomoc
při pokousání psem, poranění nártu, krvácení, resuscitaci a předvedli
i některé typy obvazů. V závěru pak
uměli i transportovat raněného.
Všichni si vedli velmi dobře a vybojovali 1. místo, postoupili tak do krajského kola, které proběhlo na ZŠ Bílá
cesta v Teplicích 8. června. Tady byly
úkoly náročnější – dopravní nehoda
se zraněním, 1. pomoc sebevrahovi, transport a předvedení obvazové

techniky. Kromě 1. pomoci plnili žáci
i nebodované úkoly: poznávání léčivých rostlin, hub, znalost dopravních
značek aj. Přestože soutěž probíhala
ve velkém vedru, žáci zvládli úkoly
tak, že se umístili na 2. místě z 8 hlídek, a to jen 10 bodů za 1. hlídkou.
Všem členům hlídky mladých zdravotníků patří velké poděkování za
vzornou reprezentaci naší školy, za
to, jak dovedli své znalosti a dovednosti uplatnit v reálných situacích.
Věřím, že získané dovednosti uplatní i v životě, pokud se v takové situaci
ocitnou.
Přeji všem hezké prázdniny a těším
se, že se zase všichni sejdeme v novém školním roce.
Mgr. Jiřina Beková, vedoucí
kroužku mladých zdravotníků

Malé ohlédnutí za končícím školním rokem 2017/2018
Další školní rok je za námi. Rok, na
jehož prahu na začátku září vám vždy
připadá neskutečně daleko do června
a do velkých prázdnin, na které se nejen žáci těší nejvíce. A než se nadějete,
jsou tu Vánoce, pak pololetí, trochu
se táhnoucí předjaří, ale jak jsou Velikonoce, je tu hned květen a pak už
jen hrstka dní do vytoužených prázdnin. Bodejť by to tak neutíkalo, když
je ten školní rok nabitý nejrůznějšími
událostmi a akcemi. Během 44 školních týdnů, ve kterých se věnujeme
převážně výuce, se uskutečnilo letos
50 nejrůznějších menších či větších
akcí, projektových dnů, výletů, soutěží, kulturních a sportovních akcí
apod. Některé z nich rozhodně stojí
za zmínku.
Dívky Natálie Hroníková, Veronika Hroníková, Alena Tranová a Milu-

še Pásková získaly 1. místo na turnaji
škol ve stolním tenise ve Varnsdorfu.
Chlapecké družstvo ve složení David Veroněk, Roman Navrátil, Štěpán Bílek, Adam Pecinovský, Patrik
Mareš, Tadeáš Nejedlý a Alois Macháček zase uspělo na florbalovém
turnaji, umístilo se také na 1. místě.
Vítězila také logika a matematická
gramotnost. V matematické soutěži KLOKAN získal druhák Honzík
Bezchleba 2. místo ve školním kole,
v okresním srovnání byl druhý z pouhých tří úspěšných řešitelů. Martina
Hybelbauerová skončila v této soutěži v okrese čtvrtá. V další matematické soutěži Pythagoriáda se dařilo
Martinu Paurovi a opět Martince
Hybelbauerové, kteří na konci května jeli bojovat do okresního kola. Za
účast a pěkné umístění uprostřed vel-

ké konkurence si zaslouží pochvalu!
A nyní zase trochu sportu. Každoročně probíhá soutěž Mladý cyklista
a je poměrně oblíbená u žáků. Letos
si cenu za 1. místo převzala v kategorii jednotlivců Johanka Paříková.
Nejvíce turnajů za uplynulý rok odehráli házenkáři pod vedením pana
Hozmana. Již podruhé přivezli velký
putovní pohár a prokázali, že jsou
opravdu šikovní. O tuto nádhernou
sportovní obhajobu se zasloužili žáci:
Jiří Fejtek, Vítek Danko, Matěj Kout,
Kristián Pícha, Jakub Červenka, Johanka Paříková, Maruška Šindelářová, a Karolínka Szurdiová. Z rybářských závodů přivezl diplom a pohár
za 1. místo zapálený rybář Fanda Hurtig. Tradičně dosahují výborných výsledků žáci, kteří navštěvují kroužek
Mladý zdravotník. Obětavě ho vede
paní Jiřina Beková. Letos družstvo
mladších žáků ve složení Eliška Macháčková, Natálka Ptáčková, Adam
Pecinovský, Alois Macháček a Ondra Vašut skončili na 1. místě v okresním kole a v kole krajském byli druzí.
Nádherný výsledek! Celá řada žáků
byla odměněna za celoroční sběr
papíru, PET lahví a elektroodpadu.
Zaslouží si pochvalu za to, že se chovají k naší Zemi ekologicky a šetrně.
Nejvíce kusů elektroodpadu přinesli:
Adam Pecinovský, Antonie Svobodová, Eliška Macháčková, Tadeáš Musil
a Kuba Chládek. Nejvíce PET lahví
donesli: Kristián Pícha (2135 ks),
Silva Konfrštová (2080 ks) a Kuba
Chládek (1792 ks). Hodně přes 1000
kusů jich nasbírali také Martin Just,
Roman Navrátil, Jára Čapek, Vendulka Nejedlá, Tadeáš Nejedlý, Viki
Černá a David Ludwig. Ve sběru
papíru byli nejúspěšnější Veronika
Rejmanová s 600 kg, Kuba Chládek
s 376 kg a David Ludwig s 325 kg.

Více než 100 kg přinesli také Johanka
Paříková, Karolínka Paříková, Honzík Bezchleba, Simonka Chvojková,
Eliška Říhová, Marek Sýkora a Albert
Svoboda.
Nadešel poslední školní den a s ním
tradiční slavnostní ukončení školního
roku v aule školy. Pochvalu si zaslouží každý žák, který se v rámci svých
možností poctivě snažil připravovat
na výuku a být pozorným žákem.
Těmi nejlepšími letos byli:
1. třída Leila Dohnalová
2. třída Jan Červinka		
3. třída Karolína Kvardová
4. třída Eliška Macháčková
5. třída Barbora Petriková
6. třída Klára Pavluková
7. třída Martina Hybelbauerová
8. třída Karolína Hroníková
9. třída Alena Tranová
Všem patří gratulace za jejich snahu
a přání, ať jim úspěchy vydrží!
Nadešel čas rozloučení s žáky 9. třídy. Hodně úspěchů do života přejeme
těmto žákům: Leona Černá, Daniel
Danko, Vojtěch Hladík, Natálie Hroníková, Veronika Hroníková, Petra
Chalupová, Tomáš Javorek, Jakub
Jelen, Silvie Konfrštová, Jakub Kulha, Miluše Pásková, Jaromír Petružálek, Tereza Surmajová, Stanislav
Švec, Alena Tranová, Filip Werner.
Děkuji všem kolegům a zaměstnancům školy za obětavou celoroční práci. Děkuji zřizovateli a zejména paní
starostce Ivě Minárové za vstřícnost
a potřebné finanční prostředky pro
chod školy, rodičům za spolupráci.
Přeji všem žákům, rodičům, učitelům a ostatním zaměstnancům školy
krásné léto, hezké a klidné prázdniny
i dovolenou!
Mgr. Markéta Hobzová
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JIŘETÍN p/J – Úterý 26. června se dobře zapsalo do kroniky
činnosti divadélka VELEDIV. Toho dne se klubové prostory
jiřetínského Spolkového domu zaplnily malými předškoláky
z místní mateřské školky. Dvacítka dětí se pohodlně rozsadila
v improvizovaném hledišti a pod dohledem pohádkového skřítka
Forbínka poznávala potřebné divadelnické pojmy. A to při docela
první premiéře vlastní úpravy pohádky O Koblížkovi. S malými
diváky si povídaly a hrály divadelnice Marcela Boháčová, Katka
Paličková, Eva Koutová a Zuzana Vogelová. Jako mlsný dědeček
a jako vypravěč se také přidával Martin Louka. Děti se bavily a už
dnes se těší na další program jiřetínského souboru. Možná tomu
nebudete věřit – ale v závěru pohádky všem mlsným jazýčkům
zavoněly opravdové koblížky!
-kaM-, foto Radka Malá

Pohádková stezka 
v Horním Podluží
HORNÍ PODLUŽÍ – Ten, kdo měl
chuť se vypravit do říše pohádek, měl
3.června jedinečnou možnost. Naše
brána do pohádky se otevírá jen jednou za rok.
Děti se s kartičkou v ruce vydaly
na stezku vstříc pohádkovým postavičkám a zapeklitým úkolům. Cestou
na děti vykukovaly dvě čarodějnice,

trpělivost. Naštěstí se široko daleko
a snad ani za sedmero horami nenachází žádné dítko, které by mělo obě
ruce levé. Což se mimo jiné ukázalo
o několik kroků dál, kdy děti pokreslily svými malůvkami nepěkný asfalt.
Někteří konečně prokázali svůj umělecký talent. Hasiči jsou prostě oblíbenci v pohádkách i mimo ně, takže

které si k nám odskočily z říše čar
a kouzel, ale tentokrát se žádné čáry
máry nekonalo, ale skákalo se v pytlích. Nevěsta s čerticí byly zvědavé,
zda děti znají pohádky. Nikdo u této
zkoušky nepropadl, což je dobrá
zpráva. Velký úspěch měl kostlivec,
který zcela nezvykle pohřbíval, ale
v malých rakvičkách byla uložena
třeba ZLOBA nebo ŠPATNÁ NÁLADA. Největší radost udělal kostlivec dětem, když je nechal zakopat
DOMÁCÍ ÚKOLY. Inu, něco na tom
bude…Hodná motýlí elfka obdarovala děti barevnými motýly. Pěkné tetování rozdávala princezna s rytířem.
Dvě královny z Černého království
zkoušely, kdo je šikovný rybář a umí
ulovit nějakou tu rybku. Chycených
rybek bylo hodně, ale bohužel žádná
nebyla zlatá. Tak příště.
U Popelky a Sněhurky museli
všichni kolemjdoucí prokázat, jak
moc mají šikovné ruce a ukázat svou

stříkání vodou na cokoliv a kdekoliv
je prostě vždy ta nejlepší zábava.
V cíli se nenašlo jediné dítko, které
by nemělo kartičku zaplněnou razítky
nebo nějaký úkol nezvládlo. Jasně se
prokázalo, že děti jsou prostě šikulky.
Putování pohádkovou říší se vyplatilo, odměnu si odnesl opravdu každý
a dokonce si ji mohl sám vybrat. Král
této říše není totiž žádný lakota.
Proměnit se v něco nebo v někoho krásnějšího bylo možné malováním na obličej, pro šikovné ruce byla
připravena dílnička s keramikou
a občerstvit se bylo možné u p. Friše
v baru. Pro mlsné jazýčky byla k dispozici cukrová vata.
A jak to v pohádkách vždy bývá,
zazvonil zvonec...
Děkujeme OÚ Horní Podluží,
našim hasičům a všem, kteří nám
pomohli zpestřit pohádkovou říši.
Pavla Petružálková,
foto Josef Gerhát

JIŘETÍN p/J – Potlesk ve stoje celého dobře obsazeného hlediště byl krásným zakončením prvního letního programu v příjemném zákoutí Malého
lesního divadla. Hudební komedie Proč muži neposlouchají a ženy neumí
číst v mapách se líbila. Pochvalný aplaus byl jasným ohodnocením hereckého
výkonu Divadelního souboru Bozkov, i když tentokrát také patřil domácím,
kteří na začátku letní sezony připravili příjemné překvapení. Prostor scény
lesního divadla získal pevný dřevěný povrch a jevištní komfort pro účinkující
se tak zásadně zlepšil. Začátku divadelního programu tak v sobotu 16. června
předcházela malá slavnost přestřižení pásky a křest rekonstruované scény. Své
divadelnické přání jiřetínskému lesnímu divadlu přidal také vedoucí bozkovského souboru Jiří Doubek (na snímku).
-kaM-, foto Martin Zíka

JIŘETÍN p/J – Hezké počasí a příjemné prostředí sportovního areálu předznamenalo velký zájem malých návštěvníků jiřetínské oslavy Dne dětí v sobotu
2. června. Soutěžní úkoly, které zahrnovaly celou škálu zajímavých zadání, se
rozprostřely po celém prostoru a celý areál se proměnil v jedno velké dětské
mraveniště. Malí i větší soutěžící procházeli postupně všemi disciplínami, kde
prokazovali svou dovednost, sportovní talent i smysl pro přesnost. Soutěžní
průkazky se plnily, body přibývaly a cílová odměna lákala. Odpoledne, které
bylo věnováno dětem, bylo plné malých i větších překvapení, která kluci a děvčata zvládali s usměvavou zaujatostí a bojovnou soutěživostí. Vítězem nakonec
byla spokojenost malých návštěvníků i samotných organizátorů. Všem, kteří
se podíleli na průběhu příjemného odpoledne, patří poděkování. Na snímku:
Střelbu z luku si mnozí vyzkoušeli prvně v životě.
Text a foto - kaM-
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Pohádkový skřítek FORBÍNEK z hradu v Malém lesním divadle vyhlašuje VÝTVARNOU SOUTĚŽ
pro nejmladší výtvarníky a kreslíře. Téma MOJE PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Děti z mateřských
škol a z prvního stupně základních škol mohou své soutěžní obrázky odevzdávat do neděle 19.
srpna 2018 v jiřetínském informačním centru. Výstavka prací, vyhodnocení a vyhlášení vítězů
proběhne v sobotu 1. září v 15:30 v lesním divadle jiřetínského SPORTAREÁLU před uvedením
stejnojmenné loutkové pohádky.

POZVÁNKY OBRAZEM I SLOVEM
JIŘETÍN p/J – HAPRDÁNS? Ano, HAPRDÁNS! Shakespearův Hamlet je největší a nejznámější tragédie, jaká kdy byla napsána. Co
když to ale není tak úplně pravda? Co se stane,
když se na Hamleta podíváme optikou současnosti? Pojďte i vy s námi najít ta správná vodítka
a zjistit, jak to opravdu s tím Hamletem, Ofélií,
Poloniem, Gertrudou a Claudiem vlastně bylo.
Komický souboj s tragédií nazval autor Ivan
Vyskočil HAPRDÁNS neboli HAmlet PRinc
DÁNSký. V jiřetínském lesním divadle uvede
tuto břitkou komedii Divadelní sdružení Pohoda z Hrádku nad Nisou v sobotu 21. července
od 18:00 hod.
-kaM-, foto archiv Sdružení Pohoda
JIŘETÍN p/J – Po roční přestávce se do jiřetínského lesního divadla vrací Divadelní spolek
Žandov. Po loňském úspěšném uvedení hry Václava Klimenta Klicpery „Potopa světa“, přichází
soubor s nabídkou humoru od stejného autora.
Jednoaktová fraška Na mostě nabízí pohodu a
zábavu klasické rodinné veselohry. Těšíme se na
setkání v hledišti Malého lesního divadla v sobotu 25. srpna v 18:00 hodin.
-kaM-, foto Archiv DS Žandov

Červenec–srpen 2018

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOPŘEJEME
V červenci oslaví naše maminka
paní Jaroslava DRDÚLOVÁ 80.
narozeniny.
Vždy jsi nám byla v životě skvělou
oporou. Děkujeme Ti, že jsi.
Krásné narozeniny, maminko!
Přejí dcery s rodinami

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 6. 7. v 19 hodin

ČV

BACKSTAGE
CZ – Romantický taneční film ve stylu streetdance – Láska, tanec, přátelství – Žiju svůj život – Ml. přístupno
– Vstupné 110 – 90 minut
 Sobota 7. 7. v 19 hodin
TIT

ESCOBAR
ES – Thriller o legendárním narkobaronovi s Chavierem Bardem v hlavní
roli – Král může být jen jeden – Ml.
přístupno – Vstupné 110 Kč – 120
minut
 Pátek 13. 7. v 19 hodin
TIT
 Sobota 14. 7. v 19 hodin TIT

MRAKODRAP

3D

USA – Akční film – Nové skleněné
peklo pro záchranu rodiny ze smrtonosné pasti – Ml. přístupno – Vstupné 140 Kč – 100 minut
 Pátek 20. 7. v 19 hodin
TIT
 Sobota 21. 7. v 19 hodin TIT

MAMMA MIA! HERE WE GO
AGAIN
USA – Největší letní filmová pohoda se vrací – Muzikál s nesmrtelnou
hudbou skupina ABBA – Ml. přístupno – Vstupné 110 Kč – 110 minut
 Pátek 27. 7. v 19 hodin
ČV
 Sobota 28. 7. v 19 hodin
ČV

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
Příšerózní dovolená
3D

JIŘETÍN p/J – Děčínský loutkový soubor Krajánek
oslaví v příštím roce 70. výročí své činnosti. Věnuje se
tradičnímu loutkovému divadlu, které letos představí
také návštěvníkům jiřetínského Malého lesního divadla.
V předvečer Tolštejnských slavností pozve malé diváky
i jejich rodiče na pohádku O zlém drakovi. Klasické pohádky Červená Karkulka (na snímku) a Perníková chaloupka zpestří dětem loučení s prázdninami v sobotu
1. září. Nechte se spolu se svými dětmi unášet poetikou
loutkářské práce!
- kaM-, foto archiv divadla Krajánek

USA – Naše oblíbená rodinka je na
dovolené na výletním parníku, čím
nás překvapí? – Ml. přístupno –
Vstupné 150 Kč, děti a důchodci 130
Kč – 85 minut
V SRPNU uvidíte:
3.–4.
Mission: Impossible-Fallout
10.–11. Úžasňákovi 2
17.–18. Equalizer 2
24.
Jan Palach
25.
Chata na prodej
31.
Jak napálit banku
Vysvětlivky:

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

PERMONÍK
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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

 Čtvrtek 5. 7. od 9:30 h.

SLAVNOST SVATÝCH
CYRILA A METODĚJE
Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

 Neděle 8. 7. od 18:00 h.
Koncert:

KOMORNÍ SBOR MĚSTA
SULEJÓWEK
Pěvecké těleso hostů z Polska nabídne zájemcům program duchovních písní a veršů. Sbor řídí Michał
Śmigielski, varhany Julia Obrycka,
přednes Dagmar Foniokova. Vstupné
dobrovolné.
JIŘETÍN p/J – kostel Nejsv. Trojice

rybí polévka, bramborový salát a
kapr, řízečky, cukroví i vánočka. Večer zpříjemní JAZZ BAND.
DOLNÍ PODLUŽÍ – Občerstvení Na
Koupališti

 Pondělí  30. 7.  –  neděle  5. 8.

KRASODĚNÍ
Kurz uměleckého paličkování a
patchworku pořádá Česká Krajka.cz
JIŘETÍN p/J – Klášterní penzion

Přehlídka originální modelové tvorby a oděvních doplňků textilní výtvarnice Dany Maškové a Vzdělávacího
spolku uměleckých řemesel Praha.
Uvede Martin Louka. Vstup volný.
JIŘETÍN p/J – Malé lesní divadlo,
sportareál

HASIČSKÉ SLAVNOSTI KE
150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V DOLNÍM PODLUŽÍ

 Sobota 4. 8. od 19:00 h.

Silvestr v teple se zábavou a půlnočním ohňostrojem.
DOLNÍ PODLUŽÍ – Občerstvení Na
Koupališti

VELKÁ DJ SHOW VE STYLU
LATINO
Hudbu, tanec a zábavu připravili DJ
Baltazar & DJ Johnny
DOLNÍ PODLUŽÍ – Občerstvení Na
Koupališti

 Sobota 28. 7. od 18:00 h.

LETNÍ VÁNOCE
Také letos tradičně: Vánoční strom,

Celodenní zábavný program v režii
Divadla V Pytli Petra Stolaře aneb –
pan Albrecht Berka z Dubé zve ctěné
publikum na dračí křtiny!
JIŘETÍN p/J – Náměstí Jiřího

JARMARK
TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
Lákavá nabídka stánkových prodejců – celodenní občerstvení, prodej
lahůdek, nápojů, dárkového zboží a
řemeslných výrobků.
JIŘETÍN p/J – Náměstí Jiřího

Pátek 10.8. od 16:00 h.
Divadelní představeni:

O ZLÉM DRAKOVI
Loutkovou dračí pohádku uvede v
předvečer Tolštejnských slavností
divadelní soubor Krajánek Děčín.
Vstupné dobrovolné. (cca 45 min.)
JIŘETÍN p/J – Malé lesní divadlo,
sportareál

 Pátek 10.8. od 18:00 h.  

MAGICKÁ PŘÍRODA NAŠÍ
PLANETY
Vernisáž výstavy velkoformátových
krajinářských fotografií z cest autorky Hany Škvařilové. Uvede Martin Louka.
JIŘETÍN p/J – Galerie V Podstávce

V. K. Klicpera: VESELOHRA
NA MOSTĚ
Klasickou dobrou zábavu a humornou nadsázku nabízí jednoaktová
fraška při nabízeném řešení absurdních situací na mostě, který je hranicí
mezi znepřátelenými tábory. Uvádí
Divadelní spolek Žandov. Vstupné
dobrovolné.
JIŘETÍN p/J – Malé lesní divadlo,
sportareál

 Sobota 1. 9. od 15:30 h.  

MOJE PERNÍKOVÁ
CHALOUPKA
Jednodenní minivýstavka dětských
obrázků a vyhlášení vítězů výtvarné
soutěže skřítka Forbínka.
JIŘETÍN p/J – Malé lesní divadlo,
sportareál

 Sobota 1. 9. od 16:00 h.  
Divadelní představení:

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA a
ČERVENÁ KRAKULKA

SVĚTLUŠKOVÝ POCHOD

Ivan Vyskočil: HAPRDÁNS
(aneb Hamlet Princ
DÁNSký)

 Sobota 21. 7. od 20:00 h.

XVIII. TOLŠTEJNSKÉ
SLAVNOSTI

Tolštejnské slavnosti

LETNÍ SILVESTROVSKÁ
PÁRTY

Divadelní zkratka, kde tragédie přijde
zkrátka. Veselohru se satirickým podtextem uvede Divadelní sdružení POHODA, Hrádek nad Nisou. Vstupné
dobrovolné.
JIŘETÍN p/J – Malé lesní divadlo,
sportareál

 Sobota 11. 8. od 10:00 h.

 Sobota 11. 8. od 20:00 h.

 Sobota 21. 7. od 18:00 h.
Divadelní představení:

Divadelní představení:

Tolštejnské slavnosti

SETKÁVÁNÍ – MÓDNÍ
PŘEHLÍDKA

Ukázky hasičských dovedností,
atrakce pro děti, ohnivá show, zábava
při živé hudbě. Dolnopodlužští hasiči
srdečně zvou!
DOLNÍ PODLUŽÍ, na koupališti

 Sobota 25. 8. od 18:00 h.

 Sobota 11. 8. od 10:00 h.

 Sobota 4. 8. od 17:00 h.

 Sobota 14. 7. od 13:00 h.

taneční zábava pro dospělé.
DOLNÍ PODLUŽÍ – koupaliště

Dobrodružná večerní výprava na starý hrad na křtiny malého dráčka.
Lucerny a dostatek odvahy s sebou!
Jiřetín pod Jedlovou – Křížová hora

 Sobota 11. 8. od 21:30 h.
Tolštejnské slavnosti

DRAČÍ KŘTINY NA
TOLŠTEJNĚ
Dračí hrátky na starém hradě s podívanou pro celou rodinu aneb – odvážnému štěstí přeje!
JIŘETÍN p/J – hrad Tolštejn

 Sobota 25. 8. od 9:00 h.

SAMAT TOUR
XV. ročník cyklistického závodu pro
příchozí všech věkových kategorií.
Malé i velké cyklisty zvou Samat s.r.o.
a Cyklosport Bartys.
JIŘETÍN p/J – sportareál

 Sobota 25. 8. od 14:00 h.

NECKIÁDA aneb ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Odpoledne plné her a zábavy pro děti
i dospělé se soutěžemi o nejzajímavější plavidlo a nejlepší bábovku. Večer

AHOJ PRÁZDNINY! – Loutkovými
pohádkami divadla Krajánek Děčín
se vesele loučíme s časem letních
prázdnin
JIŘETÍN p/J – Malé lesní divadlo,
sportareál

 Pořad pravidelných

bohoslužeb v Jiřetíně p. J.
Úterý v 16:30 h. – kostel Nejsvětější
Trojice
Neděle v 9:30 h. – kostel Nejsvětější
Trojice
První pátek v měsíci v 17:00 h. –
kaple na Křížové hoře
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 prázdninových akcích
rádi zveřejníme informace, které zašlete do neděle 26. srpna
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.
Pro využití v internetové nabídce programů rádi přijmeme také
fotografie z akcí i krajinné dokumenty z Podtolštejnska.

PERMONÍK
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P O Z VÁ N KY

Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

Hasiči Dolní Podluží

D O M O V P R O M AT K Y S D Ě T M I

Den otevřených dveří

vás zvou 
na oslavy 150. výročí založení sboru
14. 7. 2018 od 13 hodin
Koupaliště v Dolním Podluží

13:00–14:00
14:45–15:15
15:15
16:00–16:30
17:15–17:45
18:30–19:00
20:00–00:00
22:30–23:00
24:00

5. července 2018 od 11 h
Program – práce s technikou složek IZS • prohlídka domovů pro matky s dětmi • odpoledne dětské soutěže • ukázka oddílu jízdní policie
Koná se pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje a starosty obce JIřetín pod Jedlovou ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému

PROGRAM

slavnostní zahájení, nástup jednotky, 		
proslov starostky obce a hostů
ukázka požárního útoku dětí Krásná Lípa
vyhlášení výsledků školní malířské soutěže 		
a předání dárků
ukázka zásahu tonoucího z vodní hladiny
SDH Rumburk
ukázka slaňování HZS stanice Děčín
ukázka zásahu na hořící domeček SDH Dolní Podluží
vystoupení kapely Big Balls z České Lípy
ohnivá show Ignis Iter z České Kamenice
ohňostroj

Během dne hraje kapela Arzenal Band • malování na obličej • skákací
hrad a jiný doprovodný program
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

SPONZOŘI: Ústecký kraj, obec Dolní Podluží,
obec Jiřetín pod Jedlovou, Noprosu, pivovar Kocour,
Haas + Sohn, Kovo Kraus, výšivky Hana Stredáková,
Martin Job, kovovýroba Jiří Brožek,
řeznictví a uzenářství Václav Holý – Velvary
hostinec Zlatá Podkova, SaM, Rubex

SAMAT tour – 25. 8. 2018
Vážení spor tovní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na sportovní akci plánovanou pro malé i velké
cyklisty XV. ročník cyklistických závodů SAMAT TOUR!
Přijďte si změřit síly a utužit fyzickou kondičku
dne 25. 8. 2018 do sportovního areálu v Jiřetíně pod Jedlovou.
S TA R T :
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.
Hlavní cena: kolo
Tě š í m e s e n a Va š i ú č a s t ! ! !
Hlavní pořadatel závodu SAMAT s.r.o., výrobce plastových oken a dveří,
ve spolupráci s Cyklosport Bartys Varnsdorf a Rumburk
Barbora Dvořáková SAMAT, spol. s r.o.

Poradna pro závislosti

POHOTOVOST ZUBNÍHO LÉKAŘE

VARNSDORF – Rádi bychom Vás informovali o nové službě poradna pro
závislosti Varnsdorf, která je pod záštitou DRUG - OUT Klub z. s. v Ústí nad
Labem. Jedná se o Poradnu pro závislosti, která je určena pro osoby blízké
(zejména rodiče) uživatelů návykových látek, dále pro osoby nad 15 let ohrožené závislostí nebo osoby závislé na návykových látkách. Jedná se zejména
o uživatele nelegálních návykových látek (THC, pervitinu i opioidů), dále také
uživatele alkoholu a osoby s problémem patologického hráčství.
Naše služba nabízí:
– odborné sociální poradenství např. pomoc a podporu při vyřízení
osobních dokladů, volnočasových aktivit, doučování.
– adiktologické poradenství – poradenství v oblasti závislostí
– motivační trénink ke změně rizikového chování – motivace při změně
chování
– pomoc v krizi
– doprovody – asistence klienta do spolupracující instituce ve městě
Varnsdorf
– služba je poskytována všem klientům na základě jejich potřeb
– služba je bezplatná
Posláním poradny je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost
pomocí sociálně poradenské činnosti, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné
míře zapojení do běžného života bez užívání návykových látek a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně poskytnutí pomoci při
uplatňování práv.
Poštovní 1245, Varnsdorf (budova bývalé dětské polikliniky)
Telefon: +420 778 506 392
Email: poradna.varnsdorf@drugout.cz
První sezení lze sjednat telefonicky nebo přes e-mail.

 5.– 8. 7. 2018

 11.–12. 8. 2018
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UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 28. 8. 2018 a vyjde ve středu 5. 9. 2018







MDDr. Plyuschakov Oleksandr
tel. č.: 412 519 622
Myslbekova 404/23, Děčín I
14.–15. 7. 2018
MUDr. Vojtěch Vladimír
tel. č.: 412 151 056
28. října 110, Děčín I
21.–22. 7. 2018
MUDr. Rambousková Rita
tel. č.: 412 526 250
Riegerova 773/72, Děčín II
28. 7.–29. 7. 2018
MUDr. Křemenová Alena
tel. č.: 412 544 539
Sokolská 129, Děčín IX
4.–5. 8. 2018
MUDr. Křemen Adolf
tel. č.: 412 550 343
Teplická 270, Jílové







MUDr. Bolfíková Renata
tel. č.: 412 535 930
Varšavská 1863/7, Děčín VI
18.–19. 8. 2018
MUDr. Rambousková Rita
tel. č.: 412 526 250
Riegerova 773/72, Děčín II
25.–26. 8. 2018
MUDr. Charvát Pavel
tel. č.: 412 507 588
J.Š. Baara 692/26, Děčín V
1.–2. 9. 2018
MUDr. Charvát Tomáš
tel. č.: 412 511 619
U Přívozu 18/4, Děčín III
8.–9. 9. 2018
MUDr. Milič Lukáš
tel. č.: 412 511 482
Anenská 385/2, Děčín 1

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
16. 7. – 30. 7. – 13. 8. – 27. 8.

– měsíčník pro občany a chalupáře Jiřetína pod Jedlovou, Dolního Podluží a Horního Podluží • vydávají: OÚ Jiřetín p. J., tel. 412 379 231, e-mail: obec@jiretin.cz • OÚ Dolní Podluží, tel. 412 379 264,
e-mail: urad@dolnipodluzi.cz • OÚ Horní Podluží, tel. 412 379 181, e-mail: obecniurad@hornipodluzi.cz • ev. č. MK ČR E 12241 • inzerci přijímá p. Kapráliková (OÚ Jiřetín p/J), tel. 412 379 231 • příspěvky čtenářů, jejichž obsah nemusí
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