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NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ

Číslo 307 • ročník XXVI

ORDINACE
MUDr. L. Martinkové
Ve dnech 14.–19. října a 14.–30.
listopadu bude ordinace zavřena.
Chronickou medikaci si, prosím,
vyzvedněte s předstihem.
Akutní stavy – tedy ty, které nelze
odložit (nikoli předpis dlouhodobě
užívaných léků), ošetří zastupující
lékařka MUDr. Marie Mašková ve
své ordinaci ve Varnsdorfu, Edisonova 2125, tel. 412 372 996 .

ŘÍJEN 2018

Cena dotovaná 4 Kč

Komunální volby 2018

Po čtyřech letech opět volíme nové členy do našich obecních zastupitelstev.
Volby se konají v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin.

PODĚKOVÁNÍ

Tímto chci poděkovat odcházejícímu panu starostovi Karlu
KOPECKÉMU za jeho dlouholetou práci pro obec Horní
Podluží a její občany.
Za jeho vedení se obec opravdu
změnila k lepšímu, i když ano,
vždy je co zlepšovat. Je velká
škoda, že se nepodařilo v provozu udržet stávající koupaliště,
jehož provoz v obci velice chybí.
Panu Kopeckému přeji, aby se
nastupujícímu zastupitelstvu
podařilo uskutečnit jeho plán
na vybudování nového koupaliště. Zároveň mu do dalších let
přeji pevné zdraví, hodně pohody a slunce v duši.
Dlouholetá chalupářka
Anna Kudličková

V sobotu 15. září proběhly v Jiřetíně p/J oblíbené Hry legrace a smíchu. Na fotografii Josefa Zosera jsou vítězná družstva
indiánů z Dolního Podluží, hippies z Horního Podluží a klokanů z Jiřetína pod Jedlovou (více na 4. straně)

Vážení občané a široká veřejnosti,
ráda bych Vás informovala o situaci týkající se dvou rodin,
které dne 18. 9. 2018 přišly při požáru o střechu nad hlavou
i o všechen majetek, který měly. Jde o dvě maminky a 4 děti.
Nejdůležitější informace je, že jsou všichni zdraví.
Obec Dolní Podluží na tuto situaci okamžitě reagovala a hodinu po
požáru už měla pro obě rodiny zajištěné bydlení s kompletním vybavením, celodenní stravou, oblečením
pro všechny členy rodiny, postýlkou
i kočárkem, zkrátka vším, co rodina
s dětmi k životu potřebuje.
Bydlení a veškerou péči pro obě
rodiny poskytl Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou, a to
na dobu neurčitou. Na tomto místě
patří poděkovat paní Renátě Ivano-

vé, která za obec Dolní Podluží komunikovala s Domovem v Jiřetíně,
paní Uršule Ivanové, která vše vyřizovala za Domov sv. Máří Magdalény, ale i celému Domovu sv. Máří
Magdalény pod vedením paní Marcely Dvořáčkové za jejich okamžitou
reakci, obrovskou ochotu a pomoc.
Perfektně zareagoval na tíživou situaci obou rodin i Domov sv.
Vincenta de Paul v Dolním Podluží
pod vedením paní Hany Venturové. Tento domov byl také připraven

jak rodiny ubytovat, tak jim pomoci
s vybavením bytu u příbuzných, do
kterého se jedna z rodin nakonec
nastěhovala.
Ráda bych oběma domovům poděkovala za jejich pomoc a obrovskou ochotu a empatii. Moc si Vaší
pomoci a lidskosti vážím.
Děkuji také hasičským sborům
z Varnsdorfu i Dolního Podluží za
rychlý zásah, dvěma odvážným zaměstnancům SČVK, kteří pomohli
rodině dostat se z balkonu v prvním
patře dolů do bezpečí, a také paní
Anně Nechvílové, která do příjezdu
záchranářů vzala celou rodinu k sobě
a starala se o ni.
Příbuzným těchto dvou rodin
bylo na místě požáru sděleno, že
obec Dolní Podluží je připravena

pomoci oběma rodinám i finančně.
Zatím se na nás s žádostí o pomoc nikdo neobrátil. Telefonicky jsem jako
starostka obce kontaktovala obě maminky v nemocnici a informovala je
o tom, kam se mohou po propuštění
z nemocnice nastěhovat a co vše mají
zajištěno, a zároveň jsem jim nabídla
jakoukoli pomoc. Ještě ten den jsem
navštívila příbuzné obou rodin a také
je o všem informovala.
Nyní se na mě obracíte s tím, že
byste rádi rodinám pomohli a doručili jim oblečení, hračky či jinou materiální pomoc. Pokud se Vám nepodaří
doručit pomoc přímo postiženým rodinám, kontaktujte náš obecní úřad
na telefonu 608 439 980 a po dohodě
rodinám věci doručíme.
Iva Minárová, starostka obce
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Velké ohlédnutí a trocha zavzpomínání
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych se s vámi, po více jak 28 letech, rozloučil,
coby starosta obce Horní Podluží a zavzpomínal na celou
dobu mého starostování.
Někdy v první polovině r. 1989,
kdy jsem pracoval v podniku TOS
Varnsdorf, jsem na schůzi ROH
vystoupil a naivně vyslovil svůj
názor na tehdejší dění ve společnosti. Navrhoval jsem např. prosazovat více soukromého podnikání.
V tehdejší době byly tyto názory
pro představitele státu naprosto
nepřijatelné. V roce 1981 jsem se
zastal svého bývalého spolužáka,
kterého v té době nechal komunistický režim zavřít. To byl jeden
z důvodů, proč jsem tehdy musel
odejít ze svého zaměstnání (n.p.
VELVETA Varnsdorf). Soudruzi
mi to všechno sečetli a chystali se
mne, pro výstrahu všem, zavřít.
V té době jsme čekali narození
třetí dcery, a tak to pro mou rodinu
bylo po všech stránkách opravdu
velmi náročné období.
Naštěstí přišel listopad 1989,
režim padl a my všichni jsme začali žít svobodně. Mohli jsme konečně svobodně vyslovovat své
názory a své představy o životě.
No a naši občané se v té době roz-

hodli spravovat a řídit si svou obec
sami. Po několika jednáních došlo
k odtržení od obce Dolní Podluží.
Vyvstala otázka, kdo obec povede. Ještě před řádnými volbami
se uskutečnila anketa, kde si naši
občané mohli svobodně říci, koho
do vedení obce chtějí. Získal jsem
nejvíce hlasů, a tak jsem převzal řízení a zodpovědnost za naši obec.
Po prvních řádných volbách v r.
1990 jsem byl zvolen starostou
obce Horní Podluží. No a tato
funkce mi zůstala až do dnešních
dní. Takže obec řídím téměř 29 let.
Bylo to dlouhé a náročné období.
Začátky byly opravdu náročné.
Stejně jako v okolních obcích byla
silně zanedbaná infrastruktura.
Nebyla kanalizace, plynofikace,
byly zanedbané cesty a ne všude
byl natažen vodovod. Chyběly
pevné telefonní linky. V obci jich
bylo cca 12. Ústředna v Jiřetíně
byla natolik nedostačující, že jsme
třeba půl dne volali jedno číslo,
než jsme se někam dovolali. Bytový fond nebyl taktéž v nejlepším

stavu. Obec hyzdily černé skládky
a stará zarostlá zbořeniště. Navíc
se z bývalé drůbežárny stala jedna
velká ruina. Takže celkový pohled
byl dosti žalostný. Toto vše změnit bylo opravdu těžké a náročné.
Obzvláště když jsme měli na účtě
pouhých 50 000 Kč. Měl jsem však
velké odhodlání a energii, abych
tento stav změnil. Opravdu jsem
dřel a řídil se heslem Musí být hůř,
aby bylo líp. Šli jsme do velkých
rizik a dluhů a bez podpory a důvěry mnohých z vás by se všechny změny nedaly uskutečnit. Ne
všechno jsem samozřejmě udělal
bez chyby. Práce starosty zasahuje
téměř do všech oborů a není jednoduché se ve všem orientovat.
Škola na přípravu do funkce starosty neexistuje, a tak je někdy
složité správně se rozhodnout.
Ne vždy se to bohužel podaří. To
k životu a této práci ale patří, a tak
se to musí v životě brát. Chyb se
můžou dopustit i noví zastupitelé. Proto je třeba, abyste si zvolili
takové zastupitele, kteří těch chyb
udělají co nejméně. Nové vedení
obce bude určovat kurz, kam se
bude naše obec ubírat, a proto
je potřeba k volbám přistupovat
zodpovědně. Měli byste vybrat
takové zastupitele, kterým není
budoucnost naší obce lhostejná,
kteří budou rozhodovat spravedlivě, moudře a zodpovědně. Musí
se své práci zastupitele věnovat.
Musí bojovat za zájmy obce a ne
upřednostňovat zájmy vykutálených jedinců, svých kamarádů, či
členů rodiny. Měli by navazovat
na vše dobré, co se v obci podařilo a do dalších let naplánova-

lo. O tom, že se doposud mnohé
podařilo, svědčí i ocenění, která
naše obec obdržela. Získali jsme
v soutěži Vesnice roku, v rámci
kraje, Oranžovou a Zlatou stuhu.

V celostátní soutěži nám o chlup
uniklo třetí místo. Určitým oceněním je pro nás i to, že když Ústecký
kraj navštíví starostové a starostky
z jiných krajů, tak je téměř pravidelně krajští úředníci pošlou na
exkurzi k nám.
Na jaře letošního roku k nám
zavítal vládní zmocněnec ze Srbska. Po prohlídce obce mi podal
ruku a řekl „Nemám slov“. Tato
kladná hodnocení bohužel často
slýcháváme od cizích návštěvníků.
Místní spíše kritizují a vše berou
jako samozřejmost, s dovětkem,
vždyť je za to starosta placený
a ještě k tomu dobře placený.
Ano, jsem za to placený a na plat
jsem si nikdy nestěžoval. Je to totiž práce, která se nedělá jen kvůli
penězům. Jen na okraj, za 28 let na
úřadě jsem obdržel dohromady na
odměnách cca 10 000 Kč. Ta práce vás prostě musí bavit a musíte
být ochotni mnoho toho obětovat
a často bohužel na úkor vlastní
rodiny.
Vzpomínal jsem již, že se udělaly i chyby. Mezi ně patří povolení
výstavby domků pana Svobody na
Světlíku. Snad se ale blýská na lep-
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ší časy. V současné době se chystá
převod domků na nového investora, který by je rád dostavěl a celou
lokalitu zkulturnil. Tak snad se mu
to podaří.
Co mne též mrzí, je uzavření
naší základní školy. Snad se někdy podaří znovu ji otevřít.
Mrzí mne i současný stav koupaliště u Slávie. Ale i tady se snad
blýská na lepší časy. Pokud se nám
podaří získat dotaci, tak bychom
v příštím roce měli vybudovat
novou vodní nádrž, kde bychom
se mohli i vykoupat. Říká se, že
všechno špatné je k něčemu dobré. Před časem byl nad Bláhovými
umístěn lyžařský vlek. Noví majitelé pozemků požadovali vlek odstranit. Vybral jsem nový svah, kde
se nám podařilo vybudovat nový
lyžařský areál. Příznivci lyžování
jsou spokojeni a já věřím, že stejně tak budou spokojeni i milovníci
koupání. Místo, které jsme vytipovali, je opravdu nádherné.Takže si
přejme, aby se nám tu dotaci podařilo získat.
Další věc, která se nepodařila,
byla výstavba sportovní haly. Při
hlasování o podání žádosti neprošel tento projekt o jeden hlas. Někteří zastupitelé nevěřili, že bude
hala využívána, a někteří zase nevěřili, že by to obec stálo pouze 0,5
mil. Kč. Byla v tom prostě nedůvěra, přestože jsem poukazoval
na to, že jsme v minulosti zvládli
náročnější akce. Zastupitelé mi
též nevěřili, že náklady na provoz
by byly cca 150 000 Kč ročně. Přitom se stačilo zeptat mých kolegů,
kteří s tím mají zkušenosti. Stačilo, aby si objeli i některá podobná
zařízení v jiných obcích a hned by
věděli, jak jsou na tom s využitím.
To se však nestalo, a tím byla tato
poslední možnost zmařena. Padaly návrhy, aby se víceúčelové hřiště
pouze zastřešilo, nebo zaplachtovalo, ale to by z mého pohledu bylo
vhodné spíše na uskladnění sena.
Možná se ale mýlím a nové zastupitelstvo něco podobného v tomto
duchu vybuduje. Obávám se však
o využitelnost takové haly.
V čem se nám naopak dařilo:
■ podařilo se nám vybudovat
prakticky veškerou infrastrukturu, plynofikace, vodovody,
kanalizace, komunikace, telefonizace, zasíťování nových pozemků pro výstavbu rodinných

domků, vybudování cyklostezky do Jiřetína, chodníky, nové
mosty
■ modernizace knihovny, fotbalového areálu, hasičárny, obecního klubu
■ vybudování lyžařského areálu
■ včetně nového přivaděče vody
ze Světlíku pro zasněžování

■ výstavba nových bytových
domů, rekonstrukce starého
bytové fondu (panelák, krom
č.p. 110 všechny obecní budovy), obecního úřadu, školky,
včetně zahrady, hřbitova
■ park u Dohnalů a další výsadba
zeleně
■ výstavba nového sběrového
dvora
■ přestavba bývalé samoobsluhy
Jednoty na vývařovnu a malou
tělocvičnu, rekonstrukce bývalé školy a přestavba bývalé družiny na byty. Přestavba bývalé
prodejny na byty pro seniory.
■ obnova všech vodních nádrží
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■ odstranění bývalé drůbežárny
a využití této plochy pro výstavbu RD
■ velkým dílem jsme přispěli
k prosperitě firmy Lukram, která zvýšila počet zaměstnanců
z cca 50 na cca 600.
■ podařilo se zajistit autobusovou dopravu přes obec a vybudování autobusových zálivů,
včetně nových zastávek
■ vybudování nového osvětlení
k Velkému rybníku
■ po dohodě s Ústeckým krajem
nový asfaltový povrch hlavní
silnice přes obec
■ obnova cca 15 božích muk
a křížků
Co nás ještě čeká:
■ vybudování nové návsi
■ vybudování nové vodní nádrže
■ oprava některých místních
komunikací
■ zasíťování dalších pozemků pro
výstavbu nových RD
■ oprava některých mostů
■ částečné zateplení školky a výměna střešní krytiny
■ průběžná oprava a údržba bytového fondu
■ dokončit započatou výstavbu
nového osvětlení podél chodníku u hlavní silnice

Toto bude ale již realizovat nové
vedení obce, které vzejde z nových
voleb. Já budu už jen v případě potřeby nápomocen radou, možná
určitou asistencí při samotné realizaci. To ukáže čas.
Naše občany jsem v předstihu
informoval, že kandidovat již nebudu. Nastal čas předat žezlo někomu jinému. Za ta léta se přeci
jen už cítím unavený a opotřebovaný. A jak říká jedna paní „Pane
starosto, jste již starý a měl byste
už odejít“. A tak skutečně odcházím na zasloužený odpočinek.
Našim občanům přeji, aby se
jim v naší obci dobře a spokojeně
žilo. Novým zastupitelům přeji
hodně síly, co nejméně starostí,
hodně trpělivosti a dostatek financí, aby mohli naši obec nadále
rozvíjet ku prospěchu nás všech.
Na závěr chci poděkovat všem
zastupitelům, kteří mi pomáhali
tu těžkou káru táhnout. Za těch
28 let se jich vystřídalo hodně. Někteří byli pracovití, někteří pasivní
a někteří nedokázali často ani dodržovat svou základní povinnost,
to jest účast na pracovních a veřejných zasedáních, nebo aktivně
pracovat v jednotlivých komisích.
Chci věřit, že to bude v příštím volebním období lepší.
Kopecký Karel,
starosta obce Horní Podluží

Výstavba nových rodinných domů na Světlíku

Příprava nové komunikace, pokládání živičného povrchu

Rekonstrukce domu čp. 5

Pokládání nového živičného povrchu přes obec
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NAPSALI NÁM

Reakce na článek MUDr. Martinkové z minulého Permoníku
S velkým zaujetím jsem si přečetl články v zářijovém Permoníku od MUDr.
Lenky Martinkové. S některými Vašimi názory se ztotožňuji, ale s mnohými nesouhlasím. Například v článku
v obrazech „Kam se poděl pomník“
jste využila svoji citaci z předchozího
článku „Nicméně paměť nás mnohých
může selhávat, nemusíme mít dostatek
kvalitních informací“. A tak Vám některé informace rád předám, protože
v tomto případě má paměť neselhala.
Pomník věnovaný obcí Dolní Podluží
jako poděkování Rudoarmějcům za
osvobození naší vlasti byl v roce 1990
z parku U Podkovy odstraněn a uložen na obecním úřadě, kde jsem si ho
byl osobně prohlédnout a vyfotil jsem
ho, abyste prázdné místo s otazníkem
mohla zaplnit autentickou fotografií.
Stačilo se zeptat paní starostky a dozvěděl jsem se také, že v roce 2017
jednala s panem Jiřím Suchardou,
správcem všech válečných hrobů,

o možnosti vyřízení dotace na obnovu
tohoto památníku a jeho umístění například na hřbitov. Nasnadě je otázka,
proč jste si, paní doktorko, vzpomněla
na pomník Rudoarmějců až 28 let po
jeho odstranění a právě v době těsně
před komunálními volbami. Vedení
obce o uložení pomníku ví. Rozhodnutí, jak s tímto pomníkem naložit, padne na nové zastupitelstvo obce. Paní
starostce jsem sdělil svůj názor, a to,
že bych do tohoto rozhodování zapojil
širokou veřejnost. Ať sami naši občané
řeknou „Co s ním a kam s ním“. Ale ze
zkušeností vím, že ani toto demokratické rozhodnutí se nemusí líbit všem,
neb každý má svůj názor.
Toto se projevilo i v tomto volebním
období. Celkem totiž proběhlo v naší
obci 38 zasedání obecního zastupitelstva, kde jak členové zastupitelstva,
tak přítomní občané a hosté projevovali demokraticky své názory. Osobně
jsem se účastnil přibližně jedné třetiny

všech zasedání. Na těchto zasedáních
byly probírány i záležitosti, na které
poukazujete ve svých článcích. Je mi
velice líto, že jsem Vás ani na jednom
ze zasedání zastupitelstva neviděl.
V obci byla za poslední volební období pořádána velká spousta různých
sportovních a kulturních akcí a je s podivem, že ani na jedné z nich jsem Vás
také nepotkal, a to se účastním valné
většiny těchto akcí. Je to asi proto, že
akcí bylo mnoho a každý jsme tedy navštívili jinou?
Dopisováním do Permoníku se dá
na mnohé věci jistě upozornit, ale ne je
vyřešit. A o to by Vám, občanko Martinková, i všem občanům obce mělo jít
především. Nebylo by tedy lepší než si
s obecním úřadem dopisovat, zajít za
paní starostkou nebo na jednání zastupitelstva a dostat na své dotazy odpovědi hned?
Bývalé vedení obce, to současné,
ale i to nové se stále ve své práci potýká a potýkat bude s různými problémy
a přebujelou administrativou, i přesto

Vážení spoluobčané, pane Hozmane,
svým naturelem a i pro své pracovní vytížení (mám 2 zaměstnání) se snažím vždy co nejdříve a co nejlépe vyřešit jakýkoli problém, t.j. v zaměstnání
a také v soukromí.Totéž požaduji i po
ostatních, lze-li to. Nemám rozhodně
potřebu se zviditelňovat psaním dopisů a článků. Před lety mne trápilo např.
dlouholeté „neslyšení“ zastupitelů na
bezpečnost chodců od zastávky u kina
směrem k mé ordinaci, (dle mého přesvědčení by se mělo řešit až k Mýtu či
dokonce do Lesného), minimální zájem o osud kostela sv. Kateřiny, problematika tělocvičny... Letité vysvětlování
i v Permoníku mnohému pomohlo.
Věřte, že vždy jsem se snažila
všechny záležitosti, které jsem považovala za palčivé, nejprve řešit na
obecní úrovni – v minulých volebních
obdobích, stejně tak i v tomto. Nejprve jsem oslovila naši paní starostku p.
Ivu Minárovou, DiS., až následně jsem
oslovovala i naše zastupitele, aniž bych
p. starostku vynechala. Zastávám totiž
názor, že špinavé prádlo se má nejdříve
prát doma. Bohužel mé prosby, žádosti, dotazy směřované na OÚ do D. Podluží k ničemu nevedly (např. vypadlý

pískovec z propusti potoka pod hlavní
komunikací I/9 u parku u kina, odstranění pouličního osvětlení na našem
konci, tedy i záležitost nasvícení přechodu pro chodce před mou ordinací,
popelnice, třídění odpadků a i kompostery, likvidace bývalé Navigy).
Následně vše vygradoval návrh zrušení
přechodů pro chodce (pro nečinnost
našeho OÚ, což je patrné z vyjádření
kraj. úřadu Ústeckého kraje v minulém
čísle Permoníku otištěného. Věřte, že
slova p. starostky v témže čísle Permoníku, „zastupitelstvo obce Dolní
Podluží, bude bojovat proti záměru
Policie ČR a Krajského úřadu Ústeckého kraje zrušit přechody“ zní pro zasvěcené hodně rozporuplně.), a proto
jsem v zoufalství oslovila zastupitele
sousedních obcí, protože bezpečnost
před mou ordinací se týká i jejich občanů, a přistoupila k podpisové kampani.
I o těchto aktivitách jsem informovala zastupitele své obce. A výsledek se
dostavil. Osvětlení bylo vráceno 16. 8.
18. Na náš OÚ jsem zaslala e-mailem
poděkování s upozorněním, že stav
s ohledem na návrh zrušení přechodu
pro chodce není ideální. A až po reakci p. starostky – zaštíťování se právní-

kem, jsem přistoupila ke zveřejnění
problematiky v Permoníku, a to jen
decentně – fotografiemi, které měly
hovořit, když dosud slova nepomohla.
Udělala jsem to všechno s vědomím, že
si samozřejmě nemusíme všichni myslet totéž, na rozdíl od dob minulých,
kdy si to mnozí přáli.
Pokud by nebylo, pane Hozmane,
Vašeho údivu, že se poptávám před
volbami, nešířila bych se veřejně
s celým objasněním. Načasování je
náhodné, rozhodně není mnou vykalkulované. A nemyslím si, že by dotaz
na osud zrušeného pomníku ovlivnil
převolební klání v naší obci. Je mi úplně jedno, z jaké kandidátky (mnoho
kandidátů pro příští volební období
nemáme) kdo uspěje, za předpokladu, že bude pro svou obec pracovat.
Jsme lidé, všichni můžeme chybovat,
ale stejně tak za námi všemi zůstává
i mnohé pozitivní.
Vám, pane Hozmane, patří dík za
čas a energii, kdy předáváte mladé generaci lásku ke sportu, což je v době
„vlády internetu a PC technologie“
jistě nesmírně záslužné. Děkuji Vám
i za reakci, protože s mlčícími nelze
vést diskusi, a bez té nelze dospět k po-

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych na tomto místě poděkovala za obec Dolní Podluží kolektivu pracovnic školní jídelny ZŠ Edisonova Varnsdorf, pod vedením paní Štefánie Čechové, za sbírku oblečení pro děti z vyhořelého domu v Dolním Podluží a také
za to, že se celý kolektiv složil a uhradil oběma starším dětem, které navštěvují
ZŠ Karlova ve Varnsdorfu, obědy ve školní jídelně až do konce školního roku.
Děvčata, děkujeme moc. Vaší pomoci si nesmírně vážíme.
Za obec Dolní Podluží
Iva Minárová, starostka obce

Děkujeme panu Vogelovi a jeho
kamarádům za rekonstrukci pískoviště na naší zahrádce. Máme
z něj velkou radost a konečně se
tam vejdeme skoro všichni. 
MŠ Jiřetín pod Jedlovou

ale věřím, že chodníky budou, státní
i místní komunikace budou opraveny
a zrealizuje se i spousta dalších plánů,
které má současné vedení obce připraveno a předá je novému zastupitelstvu.
Závěrem chci poděkovat nejen za
sebe, ale i za další spokojené občany
odcházejícímu zastupitelstvu obce
a starostce obce Ivě Minárové za vykonanou práci pro obec, ve které žiji.
občan Josef Hozman

rozumění a řešení. A pokud skutečně
s některými mými názory souhlasíte,
budu ráda, když se budete podílet na
jejich prosazení. V naší obci se nedějí
jen nepravosti, ale rozhodně rezervy
tu jsou. Nebylo by spravedlivé, kdyby
úspěchy byly zapomenuty, např. více
společenských aktivit, likvidace ruin
po bývalé mateřské škole před vjezdem do Varnsdorfu. Nicméně jsem
přesvědčena, že mnohé se dalo řešit
v naší obci jinak. Přeji si, aby v příštím
volebním období už nebylo třeba sáhodlouhého psaní a doprošování se. Pak
třeba budu mít více času na účast na
kulturních akcích, které pro nás jsou
připravovány, (v posledních letech
jsem skutečně byla jen na některých
a byly zdařilé, to jen abych odpověděla p. Hozmanovi na všechny otázky).
Tímto zároveň děkuji za existenci
Permoníku, velké díky patří redakci, vydavatelům (obcím), především
pak pisatelům – přispěvatelům a čtenářům, protože ti pomáhají svými
dotazy, nesouhlasy, poděkováním,
nápady a vyjádřenými postoji zlepšovat dění v našich obcích.
L. Martinková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK HORNÍ PODLUŽÍ
V září jsme se společně sešli na palubě pirátské lodi a přivítali do naší
posádky nové pirátské kamarády
Zbyňka, Báru, Nikolku, Magdalenku
a dospěláckou podporu p. Evu Hlavsovou. Čeká na nás dobrodružství, na
které se těšíme, protože nás piráty jen
tak něco nevyleká. Učíme se poznávat své okolí, abychom se neztratili.
Vydali jsme se do sousedního Dolního Podluží na místní hřiště, kde byla
připravena ukázka dravců spojená se
zajímavým výkladem. Děti si mohly
prohlédnout malé i velké dravce jako
třeba supa, orla, sokola, karanča… a
některé viděly i v akci. Odcházeli jsme
plni nových dojmů a spokojeni. Při
odchodu děti svorně tvrdily, že jim se
stejně nejvíc líbili ptáci se zobákem….
Během prázdnin probíhala ve
školce rekonstrukce jedné části šatny pro děti a technické místnosti pro
kuchařku, tak aby byly splněny hygienické předpisy. Tak se kopaly odpady,
stavěla se zeď, obkládalo se, pokládala se dlažba, malovalo se, v šatně je
nové dřevěné obložení a dlažba. Práce
bylo opravdu hodně, už jsme se obávali, že se do nového školního roku

Šatna pro děti před rekonstrukcí a po ní

přestavba nestihne. Dílo se podařilo
a vše se stihlo v termínu. Paní kuchařka má své zázemí a děti půlku šatny.
Velice děkuji všem, kteří přiložili ruku
k dílu a na rekonstrukci se podíleli.
Zejména děkuji panu starostovi
Karlu Kopeckému, bez jehož svolení
a podpory (nejen finanční) bychom
neměli to, co teď máme. Zcela určitě
si zaslouží poděkování za environmentální zahradu, která jej jistě stá-

la pár bezesných nocí a nervů, novou
kuchyň, která zase stála bezesné noci
a nervy mě. Nechal udělat před školkou chodníky, přechod pro chodce…
výčet je mnohem obsáhlejší. Mám-li
zavzpomínat, postaral se o nás, když
byla školka zatopená vodou. Byl tam
tenkrát se mnou první a „lovil“ zařízení kuchyně, které plavalo kolem.
Samozřejmě nám ne vždy svítilo
sluníčko. Někdy se mračil on, někdy

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ

Zahájení školního roku v MŠ Podlužánek
Máme září, začátek školního roku
a stejně jako každý rok jsme přivítali
v naší mateřské škole nové děti. Letos
mezi nás přibylo šest holčiček a čtyři
kluci. Všichni jsou moc šikovní a rychle si na nové prostředí zvykli, teď už
je čekají jen nové zážitky, zkušenosti
a spousta nových kamarádů. Vstup
do mateřské školy je první významná
událost v životě každého dítěte a my

jim ze srdce přejeme, ať je vždy provází jen úsměv!
Rovněž jsme mezi námi přivítali
novou školnici a kuchařku paní Janu
Novákovou, které přejeme, ať se jí
v naší mateřské škole líbí. Jinak zůstává složení kolektivu školy stejné jako
v předešlém školním roce: ředitelka
Bc. Blanka Mannová, učitelka Bc.
Hana Samková, asistentka pedagoga

zase já, že už se opět nestíhá…, ale
přesto nám ve školce vždy vyšel vstříc
a myslel na nás. Toho si velmi cením.
Vypůjčím si Démokritův citát „Lidé
si pamatují chyby mnohem více než
správné činy“, ale já si budu pamatovat mnohem více právě ty správné
činy… Děkuji Vám, pane starosto.
Text a foto
Pavla Petružálková,
ředitelka MŠ

POZVÁNKA

Monika Balcárková a lektorka němec- Obec Dolní Podluží pořádá
kého jazyka Monika Schwarzová.
dětské dopoledne
Díky dobré organizaci paní stanazvané
rostky a jejího týmu jsme se mohli
OBEC DOLNÍ PODLU Í POŘÁDÁ D TSKÉ ODPOL
zúčastnit jedné pěkné akce. Poutavé vyprávění o životě sov a dravců,
NAZVANÉ
chování v jejich přirozeném prostředí a další zajímavosti nám přednášeli odborníci až z daleké Lednice. Po
ukončení přednášky si ošetřovatelé
ověřili, jak děti dávaly pozor, a vyhlásili vědomostní soutěž o pexesa, kalendáře a magnetky dravců, ze které
si i naše děti odnesly dárečky. Nejvíce se dětem líbily ukázky loveckého
umění a letových schopností dravců.
Celý školní rok nás čeká spouta aktivit a výletů v rámci projektu
„Navzájem si hrát a společně se učit/
Gemeinsam spielen, voneinander
lernen“.
Tento školní rok jsme začali naplňovat cíle vzdělávání podle nového školního vzdělávacího programu
„Co povídal starý strom“. Už název
V sobotu 6. 10. 2018 od 14 hodin
napovídá, že naší představou o výna koupališti
chově a vzdělávání dětí je, aby se děti
seznamovaly nejen se světem lidí, ve
v Dolním Podluží.
kterém chceme, aby jako dospělí lidé
Hry a soutěže s indiánskou tematikou,
uspěly, ale aby měly pozitivní vztah
zdobení totemu, jízda na koni. Na závěr
i k přírodě a naučily se ji mít rády
táborák, vaření v kotlíku, promítání
a chránily ji. To, co do nich vložíme
a jaké z nich vychováme lidi, se nám
v letním kině a vyprávění indiánských
jednou vrátí.
historek.
Naše moto zní: „Děti jsou naše
Pro
děti
všech
věkových kategorií.
budoucnost, buďme jim dobrými
průvodci přítomností.“ Kolektiv MŠ
Občerstvení zajištěno.

Ž

Ě

Indiáni
v Podluží
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Hry legrace a smíchu
V červnu nám termín Her legrace a
smíchu zhatilo počasí, ovšem v sobotu 15. září nám naopak počasí beze
zbytku vynahradilo to, co nám v červnu pokazilo. A byli jsme za to rádi.
Dokonce moc rádi. Veselého klání
se zúčastnily čtyři týmy. Jiřetínští
nejsou žádní troškaři, postavili hned
dva týmy, a to fotbalisty Klokany a
domorodce Falda Hawai, z Dolního
Podluží byli vysláni indiáni z rodu
Pastajů a my Hippies z Horního Podluží jsme nemohli v žádném případě
na tak fajn akci chybět.
Řádně vyfešákováni jsme se dle
pokynů pořadatelů ujali jednoho
páru lyží, za které by se žádný sněžný muž nemusel stydět, ujasnili se,
kde je pravá a levá ruka a pravá a levá
noha a pustili se do pořádné lyžovačky. Poučeni z loňského (ne)lyžování
jsme si letos, ku podivu nás všech, i
zalyžovali. Styl nebyl vůbec důležitý,
hlavní bylo dostat do cíle nás i lyže pokud možno zároveň. Skákání v žoku
nebylo jednoduché ani trochu. Žok
nás tak nějak pohltil, že nás hippies
ženského pohlaví nebylo skoro vidět. O to víc nás bylo slyšet. Najít tu
správnou taktiku skoku nešlo. Šlo o
to přežít (pokud možno bez zlomeného nosu) a ještě si to užít.

Náš tým měl nejen svého vlastního fotografa, čehož se velmi šikovně zhostil pan Gerhát, ale také svou
zdravotní sestřičku, která měla brašničku a v ní vše potřebné k poskytnutí
okamžité první pomoci. Ve svém oboru byla evidentně velmi oblíbená, protože jejích služeb využívali i okolní
soutěžící možná i přihlížející. Nebyl
čas to řešit. Přetahování bylo to, co
nás loni dostalo do kolen. Letos bylo
k radosti nás všech upraveno, pozměněno, vylepšeno. Tedy né, že by nám
to neubralo sil, ale podařilo se nám
přetáhnout alespoň jeden z týmů,
čímž nám sebevědomí stouplo nejméně o jednu příčku výše.
Sladké posilnění v podobě meruňkových koláčů od Hanky Zoserové přišlo všem vhod. A to jsme ani
v nejmenším netušili, že budeme za
malou chvíli veslovat sami sebou a
smát se z plných plic sami sobě. Těžko posoudit, co bylo na Veslici v trávě vlastně tak náročné. V podstatě by
nás už nemělo nic překvapit. Překvapilo. Byla to ovšem bezesporu nejuchechtanější ze všech možných legračních disciplín. Jestli si někdo pod
názvem Sosáníčko představil sosáníčko, tak se hodně zmýlil. Pravdou
je, že jsme sice pilně sosali, ale pouze

jiřetínskou vodu a brčkem a ještě tím
brčkem ji přenášeli, prskali a plivali a
občas (ne)donesli do cíle. Tak takové
to bylo sosáníčko!
Poslední a pro někoho dlouho nejočekávanější disciplínou byl PIVOŠ.
Někoho povzbudil, někoho položil,
někteří si snad ani v té rychlosti nepovšimli, že něco vypili, někomu
lahodný mok ve sklenici neubýval,
spíše přibýval, pro někoho to bylo
moc, pro jiného naopak málo, ale
prima zábava to byla pro všechny. Jak
malé děti jsme rychle zjišťovali, kdo

byl nejrychlejší, kdo je ten borec….
Obhájili jsme si naše loňské druhé
místo, což nám udělalo radost, ale
ve finále to není to, oč nám šlo. Přišli
jsme si užít mejdan, což se povedlo.
Tančili jsme jako o život a celý den i
večer si užili. Odcházeli poslední…
Děkujeme všem, kteří se postarali o průběh her, těšíme se už teď na
ty další, protože jak je známo nám
všem: KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!!!
Hippies – Pavla, Jindra, Bára,
Martin a Petr

ŽIVOT – SPOLEK PRO OCHRANU DĚTÍ, MLÁDEŽE A SENIORŮ

Společné setkání seniorů v Seifhennersdorfu
Koncem srpna jsme přijali pozvání
Centra pro seniory Weisseweg-club
v Seifhennersdorfu, abychom navázali vzájemnou spolupráci mezi
našimi spolky. V klubu nás přivítala
starostka města, vedoucí klubu Kerstin Klaus a Volker Truschka. Dozvěděli jsme se, jak senioři v Německu
tráví aktivně svůj čas, cvičí, pořádají
vzájemná setkání se zpěvem a tancem, učí se ručním pracím, pořádají
turistické výlety… Náš spolek také
přítomné seniory seznámil s naší
historií a plány do budoucna. Pak už

byla volná zábava s tancem, zpěvem
s harmonikou. Bohaté občerstvení
samozřejmě nechybělo, vyhlášené
německé kuchny a dobré české chlebíčky. Toto první setkání se velice
povedla a už se těšíme na další, které
bude tentokrát u nás.
Děkuji panu Miroslavu Novotnému, který nás doprovázel na harmoniku při tanci a zpěvu, a paní Evě
Dvořákové, která pomohla s přípravou chlebíčků.
Miloslava Böhmová
foto Vladimír Franče st.

Zájezd na zámek Konopiště
Ráno 29. srpna jsme nasedli do pohodlného autobusu a natěšeni vyrazili směr Praha. Na zámek Konopiště jsme dorazili včas, i přestože nám
průjezd hlavním městem komplikovala doprava.
Někteří dali přednost jízdě vláčkem před strmým stoupáním k zámku, ti zdatnější šlapali pěšky. Před
vstupní branou nás přivítali dva
statní medvědi – strážci zámku. Po
dobrém obědě v zámecké restauraci
nás čekala prohlídka zámku. Vstoupili jsme do dlouhé chodby, která byla
vyzdobena více než tisíci srnčích a jeleních parohů, osobní trofeje arcivévody Františka Ferdinanda d’Este.
Velice příjemná průvodkyně nás seznámila s historií zámku a provedla
velkou slavnostní jídelnou, které se

přezdívá Lobkovický sál. Dále jsme
procházeli soukromé pokoje hraběnky Chotkové s poetickými názvy jako
Růžový salon či Malá pracovna.
Po prohlídce se zajímavým výkladem jsme se rozdělili, jedni dali
přednost Růžové zahradě ve stínu
cizokrajných stromů a keřů a ti druzí se vydali na zámecké nádvoří, kde
si mohli zakoupit suvenýry nebo posedět u kávy v příjemném prostředí
zámku. V podvečer jsme plni hezkých
zážitků dorazili domů.
Velký dík patří OÚ Horní Podluží za poskytnutou finanční částku,
bez které by se tento výlet nemohl
uskutečnit.
Za účastníky zájezdu
Anita Hermannová,
foto Jaromír Petružálek
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Zájezd na Zahradu Čech
HORNÍ PODLUŽÍ – Jako každý rok se i letos pořádal zájezd do Litoměřic
na výstavu, která patří mezi největší svého druhu u nás. Určena je hlavně pro
všechny zahrádkáře, chalupáře a milovníky přírody. Na výstavu jsme vyjeli
ráno od Obecního úřadu v Horním Podluží. Cesta ubíhala pomalu vzhledem
k objížďkám. Při příjezdu se účastníci zájezdu rozešli po výstavišti. Někteří
hledali sadbu, květiny nebo zahradní potřeby. Jiní vyhledávali vše potřebné
pro okolí domu, zahrady, z oblasti stavebních materiálů, techniky, bytových
doplňků a mnoho dalšího. Ostatní dali přednost dobrému jídlu, zábavnému
programu plného soutěží a písniček Waldemara Matušky. V podvěčer jsme
se unaveni vrátili domů. Děkujeme Obecnímu úřadu v Horním Podluží za
financování dopravy.
Anita Hermannová, foto Josef Gerhát

JIŘETÍN p/J – Nedělní dopolední setkávání jiřetínských farníků se již stalo
milou tradicí. Farní kavárna jednou měsíčně nabízí nejenom příjemné posezení
při kávě a nějaké té vlastnoručně připravené laskomině. Dává také prostor
k vzájemnému poznávání, ke společnému zamyšlení i pro poučení a podnětné
diskuze. Vlídné prostředí a víře oddané společenství se tak stalo i nositelem
nedělního pozitivního vyladění všech přítomných. Snímek je ze setkání, které navázalo na slavnost svátku Povýšení svatého Kříže v neděli 9. září 2018.
Text a foto -kaM-

JIŘETÍN p/J – Nově upravený prostor scény jiřetínského Malého lesního divadla se zamlouvá nejenom divákům, ale také hostujícím souborům. Nejinak
tomu bylo i při posledním programu letošní letní sezony. Divadelní spolek
Žandov k nám zavítal s osobitým nastudováním frašky Václava Klimenta
Klicpery „Veselohra na mostě“ (na snímku). Příjemnou pohodu trošku rušil
náhlý nástup chladných dnů. Prostě – jak bylo řečeno v úvodu – termín byl
vybrán správně, to jen ten taškář Podzim přišel o jediný den dříve. Přesto naše
divadélko obdrželo pochvalu jak za prostředí, tak i za příjemné, pozorné a
vnímavé publikum. K této pochvale se přidáváme, děkujeme našim divákům
za přízeň a těšíme se na setkávání v roce 2019.
-kaM-, foto Josef Zoser

JIŘETÍN p/J – Zářijový Podvečer se starostou měl ústřední téma diskuze
charakterizované jediným slovem – ohlédnutí. Klubové prostory Spolkového domu tentokrát nebyly zaplněny tak, jak tomu bylo v předchozích třech
starostenských večerech – možná se tak projevil přesun tohoto setkání ze
soboty na pátek. Přesto se rozvinula zajímavá a přínosná diskuze a spolu se
starostou se po vykonaném díle posledních dvou let přišli ohlédnout ti, které jiřetínské radosti a strasti zajímají. Zmíněna byla minulost, současnost a
částečně i budoucnost potřeb obce a života místních obyvatel.
Bohuslav Kaprálik (na snímku) nejenom hodnotil a vyprávěl, ale také pozorně naslouchal, vnímal a zapisoval podněty, které v průběhu večera zazněly.
Text a foto -kaM-

Ota Chládek odvrací míč od naši branky po soupeřově kopu z rohu a to při
utkání V. kola okresního přeboru v kopané mezi SK Slovan Jiřetín a TJ Malšovice s konečným výsledkem 5:0 pro domácí tým.
Foto Josef Zoser
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Ukázka dravců společnosti
ZAYFERUS
Ve středu 19. 9. 2018 naši obec navštívila společnost Zayferus, která
na sportovním hřišti předvedla žákům naší základní a mateřské školy
a dalším dětem z okolních MŠ a ZŠ

svoji sbírku dravých ptáků. Pro žáky
byla připravena ojedinělá přehlídka
několika desítek dravců od těch úplně
nejmenších až po jedny z největších
létajících dravých ptáků na světě,
a tak jsme mohli na vlastní oči zblízka
pozorovat například výrečka malého,
ostříže lesního, nebo orla východního. Pro žáky byla připravena velmi

poučná, ale také vtipná a zábavná
přednáška, kterou střídalo několik
kvízů o originální věcné ceny, nebo
možnost některého z dravců vypustit, či naopak přivolat na rukavici
zpět. A tak na chvíli nad naší obcí
kroužil orel bělohlavý, dravý pták
žijící v Severní Americe, vyhlížející
kořist v uctivé vzdálenosti od svých
chovatelů, obrovský sup krahujový,
nebo také sup kapucín, kterého si
někteří z žáků dokonce mohli přivolat na ruku sami. Skvělou show nám
předvedl také karančo jižní, kterému
nečinilo problém proběhnout se mezi
skupinou dětí a ojedinělým zážitkem
byla také ukázka lovu sokola stěhovavého a jiných menších ptáků. Celý
program byl velmi zábavný, poučný
a plný zážitků, na které budeme dlouho vzpomínat.
Text a foto Tomáš Piller
Děkuji paní starostce Ivě Minárové
a DSOT za to, že se akce u nás mohla uskutečnit. Byl to pro nás všechny
neobyčejně zajímavý zážitek!
Mgr. Hobzová

Barma nebo Myanmar?
V úterý 18. září 2018 navštívili žáci
8. a 9. ročníku ve Varnsdorfu v rámci
projektu „Planeta Země 3000“ před-

Jóga a fascie

JIŘETÍN p/J – Na hradě Tolštejně se nyní zpevňuje severní hradba nad vstupní cestou, před hlavní
bránou. Hradba nad ní včetně torza jejího čela se zpevňovala v měsících červnu a červenci. Tyto práce
většinou z lešení ve značných výškách pro obec provádí již třetím rokem Stanislav Kozák z Varnsdorfu
s pomocníky z obce. Velmi důležitá
je též celá příprava před prováděným
doplňování a zpevňováním hradeb.
Jedná se o bezpečnou stavbu lešení
ve složitém terénu, kterou též již několik let se svými lidmi zajišťuje Karel
Kýnl z Jiřetína. Uvedené opravy jsou
financovány z havarijního fondu MK
a rozpočtu obce zhruba půl na půl.
Text a foto Josef Zoser

Fascie. Pro laickou veřejnost slovo zcela neznámé. V jógové praxi však začíná
být fasciální problematika stále více skloňované téma. Pro mě osobně znamená
propojení jógového cvičení a fasciálních
principů novou cestu seberealizace a poznání. Pojďme se tedy společně podívat,
co se za tímto tajemným slovem skrývá.
 Co je vlastně fascie?
Donedávna označoval termín fascie (česky povázka) z anatomického hlediska
pouze prostý obal svalů. Teprve v novém
pojetí je fascie vnímána mnohem šířeji a
je jí přisuzováno mnohem více rozličných
funkcí, které mají mnohdy významný vliv
na náš pohybový aparát. Správná práce
s fasciemi tak může zajímavě obohatit
nejen naši jógovou praxi.
Fascie jako součást pojivové tkáně
obaluje a propojuje každou část našeho těla. Nejsou to pouze celé svaly, ale
i orgány, jednotlivá svalová vlákna a
dokonce i cévy a nervy. Může mít podobu jemné pavučinky, nebo být pevná a
tlustá jako vaz. Jsou velmi kluzké, aby se
mohly jednotlivé struktury v těle nezávisle na sobě pohybovat. Ve vztahu k pohybovému aparátu působí celá fasciání síť
díky elasticitě a pružinové charakteristice
pojivové tkáně jako zásobník pohybové
energie. Podle nejnovějších poznatků je
fasciální systém schopen kompenzovat
i tělesné nerovnováhy či dlouhodobá

nášku s projekcí na téma „Myanmar
– divoká cesta do barmské říše“.
Žáci se společně s cestovatelem,
fotografem a zakladatelem projektu
Adamem Lelkem vydali do Myanmaru. Proč si autor vybral právě tuto
zemi?
Myanmar, chcete-li Barma, je
úžasnou zemí, která se pyšní ojedinělými kulturními památkami,
neobvyklými tradicemi, nádhernou
přírodou a především lidmi, kteří
mají srdce na dlani. Pravidelně od
roku 2014 Barma vyhrává anketu
„The CAF World Giving Index“,
podle níž jsou Barmánci nejštědřejšími lidmi světa, jsou přátelští, ochotní
téměř vždy a komukoliv nezištně pomoci (pro srovnání Česká republika
v této anketě skončila v roce 2017 na
128. místě).
A snahou autora bylo, abychom
poznali nejenom všechny taje této
nádherné země, ale také lidskou úctu,
pokoru, tradici a lásku.
Žáci zhlédnutím přednášky tak
mohli získat poznatky, které se dají
využít nejenom v hodinách zeměpisu. Takto nabyté vědomosti si pak
následně mohou ve škole zopakovat
pomocí pracovních listů, které jsme
na přednášce dostali.
Ing. Marcela Krajčová

jednostranná zatížení tím, že v přetěžované oblasti se fascie více posílí a zpevní.
Bohužel nic není ideální a nepřirozeně
zesílená fascie ztrácí svou pružnost a
přestává plnit svou podpůrnou funkci a
naopak obalovaný sval spíše stahuje a
brání mu plně se uvolnit.
 Co našim fasciím škodí?
Fascie jsou složeny především z vody, kolagenu, fibroblastů a ostatních bílkovin a
sacharidů a právě hydratace dodává fasciím nutnou elasticitu. Aby mohly plnit
svou funkci, je tedy potřeba zajistit dostatečnou cirkulaci tekutin. Ty jsou však
rozváděny zejména mechanicky, neboli
pohybem, proto největším nepřítelem
našeho fasciálního systému je dnešní
sedavý způsob života s nedostatkem
pohybových stimulů.
Lidé se často domnívají, že proces našeho stárnutí je nevyhnutelně spojen se
ztrátou pružnosti těla. Pojďme si ale sáhnout do svědomí a přiznat si, kolik času
denně opravdu věnujeme pohybovým
aktivitám, které jsou pro správné fungování těla nezbytné. Fascie se přizpůsobují
a formují podle našeho způsobu života.
Bohužel život běžných lidí se odehrává
ve velmi malé rozsahu pohybu.
 Jak se tedy začít o naše fascie starat?
Recept tkví v rozmanitosti. Klasická jóga
velice účinně fascie protahuje, ale běžně
cvičené ásany obsáhnou pouze základní
fasciální linie. Fasciální jóga využívá někdy až úsměvné vlnivé pohyby, které

Říjen 2018

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 ŘÍJEN

 Pátek 26. 10. ve 20 hodin
 Sobota 27. 10. v 18 hodin

ČV
ČV

JOHNNY ENGLISH ZNOVU
ZASAHUJE
GB – Již třetí pokračování úspěšné
komediální série s Rowanem Atkinsonem v hlavní roli – Ozbrojený a nebezpečný i sám sobě – Ml. přístupno
– Vstupné 130 Kč – cca 100 minut

Čaj o páté

Obecní knihovna Horní Podluží

Münzbergové
na Tolštejně

Autorské čtení a beseda
s Martinem Sekyrou

12. 10. 2018 v 17 hodin
nejenže zpružňují naše fascie, ale také
mají velmi relaxační vliv na náš nervový
systém. Brzy zjistíte, že tato forma jógy je
plná hravosti a radosti a pokud se jí otevřete, naplní vás pozitivní energií a budete se cítit ve vlastním těle mnohem lépe.
Nedílnou součástí fasciální jógy je
také používání speciálních cvičebních
pomůcek, především pak pěnových
válců, automasažních míčků a podobně, které mechanicky zvyšují cirkulaci
tekutin, včetně lepšího prokrvení svalů
pro lepší regeneraci a odplavení toxinů.
Pokud vás tato problematika zaujala,
můžete navštívit pravidelné lekce jógy
každé pondělí od 19 h v tančírně Balahala. Nebo také některý z podzimních seminářů, na kterých se této problematice
hlouběji věnujeme. Čeká nás spousta
nejrůznějších technik, díky kterým uvolníme škodlivé emoční napětí. Budeme
využívat automasážní pomůcky, díky kterým navrátíme tělu pružnost. Naučíme
se také jemné mikropohyby, díky kterým
uvolníme hluboko uložené svaly našeho
těla, zejména illiopsoas, sval duše, kde
máme tendenci ukládat spoustu tenze
a napětí, proto nás tak bedra často bolí.
Pomocí muzikoterapie, zvuku a hlasu
půjdeme hluboko do našich tkání, kam
se nedostane žádný masér, ale jen my
sami díky vlastnímu prožitku.
Více na www.pavlinastranska.cz
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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
Pořádá SDH Horní Podluží.
JIŘETÍN p/J, sportareál

 Sobota 6. 10. od 14:00 h.

INDIÁNI V PODLUŽÍ
Pro všechny děti jsme připravili
zábavné indiánské úkoly - výrobu
ozdob, postavení totemu, vaření v
kotlíku na ohni, jízdu na koni a další
zajímavosti spojené s životem indiánů. Občerstvení je zajištěno.
DOLNÍ PODLUŽÍ, na koupališti

 Sobota 6. 10. od 16:00 h.

SK SLOVAN JIŘETÍN P/J – TJ
ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ

Říjnové tvoření
Obecní klub Horní Podluží

Mistrovské fotbalové utkání 6. kola  Sobota 13. 10. od 13:00 h.
13. 10. 2018TVOŘENÍ
od 13 do 17 hodin
okresního přeboru dospělých.
ŘÍJNOVÉ
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště
Rukodělná
tvorba podzimních
dekoPodzimní
dekorace
a výzdoba
rací a výzdoby s odborným vedením.
 Neděle 7. 10. od 16:00 h.
Kurzovné 50 Kč.
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní klub
FK DOLNÍ PODLUŽÍ – FK

 Pátek 19. 10. od 18:00 h.

DOLNÍ PODLUŽÍ VE STARÝCH FOTOGRAFIÍCH 5

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

 Sobota 20. 10. od 18:00 h.

V Ý S TAVA :

O STŘÍBRNÉM DOLU A JIŘETÍNSKÉM DOLOVÁNÍ

PŘÍRODA NAŠÍ PLANETY

Tichá dobrodružství speleologické
práce, utajená krása podzemí a mineralogické objevy na fotografiích a
s komentářem Miloše Flekny.
Vstupné dobrovolné.
JIŘETÍN p/J, spolkový dům (Nám.
Jiřího 36)

Mistrovské fotbalové utkání 6. kola
okresní soutěže dospělých.
DOLNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Středa 10. 10. od 17:00 h.
(a každou další středu)

Regenerace celého organismu s jógou a jejími léčebnými účinky na fyzické i mentální tělo.
JIŘETÍN p/J, tělocvična

 Pátek 12. 10. od 17:00 h.

ČAJ O PÁTÉ

 Sobota 13. 10. od 15:00 h.
Kurzovné 50Kč za osobu a kurz

JIŘETÍNSKÁ DRAKIÁDA
Zábavné soutěžení s vyhodnocením
dračího krále (nejlepší létavec) a udělením ceny draka Růženky (ručně
vyrobený krasavec). Vyhodnocení u
dračího ohně s opékáním vuřtů.
JIŘETÍN p/J, větrné louky Křížové
hory

„MÜNZBERGOVÉ NA TOLŠTEJNĚ“ – autorské čtení a beseda s Martinem Sekyrou.
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní knihovna

hoslužeb v Jiřetíně p. J.

Horní část Dolního Podluží v komentované projekci dobových fotografií.
Občerstvení zajištěno. Všechny zájemce zve Domovina.
DOLNÍ PODLUŽÍ, Bio Luž

FRANTIŠKOV n/Pl.

FASCIÁLNÍ JÓGA S PAVLÍNOU STRÁNSKOU

 Pořad pravidelných bo-

 Sobota 27. 10. od 14:30 h.

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– FK MIKULÁŠOVICE
Mistrovské fotbalové utkání 9. kola
okresního přeboru dospělých.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Sobota 27. 10. od 14:30 h.

Hana Škvařilová: MAGICKÁ

Velkoformátové fotografie z cest za
půvaby přírody. Výstava je přístupná
do 20. listopadu 2018 na telefonické
dojednání na č. 603 887 907.
JIŘETÍN p/J, Galerie V Podstávce
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
listopadových akcích rádi zveřejníme informace, které zašlete do
neděle 28. října 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.

SK SLOVAN JIŘETÍN p/J –
SK VELKÝ ŠENOV
Mistrovské fotbalové utkání 9. kola
okresního přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště

 Neděle 4. 11. od 14:00 h.
 Sobota 13. 10. od 15:30 h.

 Pátek 12. 10. od 18:00 h.
Divadelní představení
A. P. Čechov – E. Suková

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– SK VELKÝ ŠENOV

ČEKÁNÍ NA ČECHOVA

Mistrovské fotbalové utkání 7. kola
okresního přeboru dospělých.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

Hořkosladký humor a nostalgie starých časů v pozoruhodné inscenaci,
kterou s divadelním spolkem ĎAS
Krompach nastudovala Stanislava
Jachnická. Vstupné dobrovolné.
DOLNÍ PODLUŽÍ, Bio Luž

 Neděle 14. 10. od 14:00 h.

DRAKIÁDA

Přijďte se svými
dětmi pouštět
 Sobota 13. 10. od 9:00 h.
draka! Zvolíme
NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽÍVÁ dračího misáka
v neděli 14. 10. 2018
ve 14
hodin
– Horní Podluží 2018
krásy
a misáka
létání.
Vezměte
vleku v Horním
Podluží
Sportovní utkání hasičů vunáročných
disciplínách, které prověří fyzickou si s sebou buřpřipravenost soutěžících v kategori- tík a k zakousnutí chleba, budeme
Zvolíme dračího misáka krásy a misáka létání.
ích 18–30 let a nad 30 let. Startovné opékat!
Vezměte si s sebou buřtíka a k zakousnutí chleba , budeme opékat !
HORNÍ PODLUŽÍ, u vleku
100 Kč.

DRAKIÁDA

Přijďte se svými dětmi pouštět draka 

FK DOLNÍ PODLUŽÍ – FK
BYNOVEC
Mistrovské fotbalové utkání 10. kola
okresní soutěže dospělých.
DOLNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Sobota 10. 11. od 14:00 h.

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– SK VERNEŘICE
Mistrovské fotbalové utkání 11. kola
okresního přeboru dospělých.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Sobota 10. 11. od 14:00 h.

SK SLOVAN JIŘETÍN p/J –
FK MIKULÁŠOVICE
Mistrovské fotbalové utkání 11. kola
okresního přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště

JIŘETÍN p/J – Léto je nenávratně pryč,
sezona divadelní nabídky a zábavy pod
střechou začíná. Jiřetínský soubor divadélka VELEDIV „oprašuje“ program, který
měl premiéru před prázdninami, chystá se
na další představení v okolních školkách
a společně pracuje na novém, pohádkově
laděném programu. Soubor tvoří malá
parta lidí nejrůznějšího věku a v současné době hledá další zájemce o ochotnickou
divadelní činnost. Chcete také rozdávat
radost? Zkuste to se souborem divadélka
VELEDIV!
Bližší informace – M. Louka, 723 460 887
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SAMAT TOUR 2018
JIŘETÍN p/J – V sobotu dne 25. 8.
2018 se jako každý rok v poslední srpnový víkend konal cyklistický závod
SAMAT TOUR 2018. Tento nápad
vznikl před 15 lety a v té době nikdo
nečekal, že se udrží ve víceméně nezměněné podobě tak dlouho. Jedná se o cyklistický závod, pořádaný
hlavně pro děti, ale zúčastňuje se ho
i stále více dospělých včetně několika profesionálů. V letošním ročníku
se zúčastnilo celkem 126 cyklistů,
z toho 60 dětí na kolech a odstrkovadlech. Z důvodu čím dál většího
počtu hlavně malých účastníků, museli být kategorie rozděleny do šesti
dětských a tří dospělých. Pro bezpečnost malých závodníků bylo potřeba
ty nejmenší kategorie rozdělit do několika rozjezdů, kde až při porovnání
všech časů bylo jasné, kdo bude na
stupních vítězů.
SAMAT TOUR je hlavně amatérský závod, který již od počátku
razí heslo „Není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se“. Jde hlavně o to, abychom naše děti přivedli k pohybu
a aby si každý odnesl hezký sportovní zážitek bez ohledu na to, jestli je
na stupních vítězů nebo nikoli nebo

jestli se občas vyskytne drobná organizační závada – všichni zúčastnění
to dělají hlavně pro radost a zábavu…
Každý účastník obdržel drobné věcné
dárky, trička Samat tour a perníkové
srdce od sponzora Perník Manufaktury Varnsdorf a větší hodnotné dary
byly losovány z klobouku, aby tak
měl šanci výhrát úplně každý. Celý
den nás provázel vtipným komentářem moderátor Jaroslav Frolík a měl
tak zásluhu na příjemné atmosféře
závodu.
Tímto bychom chtěli poděkovat
účastníkům závodu, fanouškům,
organizátorům a především sponzorům, kteří věnovali pěkné a hodnotné ceny pro všechny závodníky,
a obci Jiřetín pod Jedlovou, která
každoročně umožňuje uspořádání
akce ve sportovním areálu.
Těšíme se opět za rok na startu
v dalším, již XVI. ročníku závodu
SAMAT TOUR 2019 v Jiřetíně pod
Jedlovou.
Hlavní pořadatel akce SAMAT,
spol. s r.o., výrobce plastových oken
a dveří, ve spolupráci s Cyklosport
Bartys Rumburk a Ruli Rumburk.

Říjen 2018

Startovalo se v těchto kategoriích:
KATEGORIE A / (celkem 60
závodníků)
A1) odstrkovadla
1. Michaela Vohanková
0:27:88
2. Jan Skořepa
0:29:60
3. Denis Zoser
0:29:95
Želvičky:
1. Jonáš Novák
2. Tomáš Raich
3. Jiří Balog
A2) děti do 7 let
1. Dominik Slabion
1:15:77
2. Vojtěch Šmídílek
1:33:16
3. Radim Tlapák
1:33:45
A3) děti do 10 let
1. Tereza Austová
1:11:20
2. Linda Vobrová
1:11:56
3. Jakub Dörner
1:17:58
KATEGORIE B / (celkem 15 závodníků)
B1) holky:
1. Anežka Kluchová
11:31:53
2. Markéta Petrásková
14:08:18
3. Jana Kovářová
14:25:43
B2) kluci:
1. Dalibor Urban
12:42:66
2. Vojtěch Šelmeci
12:50:69
3. Ondřej Boczan
14:07:69
KATEGORIE C / mládež a dospělí od 16 do 99 let (celkem 51
závodníků)
C1) ženy: 	
1. Nikola Boczanová
25:09:80
2. Viktoria Marschnerová 25:20:23
3. Adriana Marschnerová 26:09:22
C2) muži (kategorie Amatéři):
1. Matouš Dubovecký
41:16:12
2. Rudolf Jarolím
42:07:19
3. Jaroslav Dörner
42:45:58

Bramborákový víkend
Bramboráčky s oblohou
Plněný bramborák, obloha
Bramboráčky se salámem
Kotleta Bača, obloha
Studánecký dlabanec, obloha
Smažený sýr v bramboráku, obloha
Kuřecí řízek v bramboráku, obloha
Krkonošská pochoutka
Gulášek s bramborovými koulemi
Romadur v bramboráku
Hermelín v bramboráku

12. až 14. října

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

PERMONÍK

Sponzoři cyklistického závodu SAMAT TOUR 2018:
AB Elektor Bukáček, Aluprof,
Amann, Bartys, Cukrárna Dlask,
Cukrárna Sluníčko, Cukrárna Venezia, Dárky z Věžičky, Egermann,
Eurogreen, Eko servis, Falta, Fima,
Geze, Haas+Sohn, Hörmann, IVT
Petr Vágner,Jindřich Ritschel Nářadí – stroje, Meesenburg, Metal
Trade Comax, Mühl, Nobilis Tilia,
Noprosu, Pavlů Complex, Perník
Manufaktury, Radek Sadil, Ratio,
Rina Sport, Ruli, Řeznictví Vohnout,
Sates, Safety Master,SaM Varnsdorf,
Samat, Soudal, Tesař Radek, VBH,
VP Trend, Würth.
Barbora Dvořáková,
SAMAT, spol. s r.o.
foto Jan Švec

INZERCE

PENZION SPOJAŘKA v Horním Podluží
Vá s s r d e č n ě z v e n a

C3) muži (kategorie Profíci):
1. Tomáš Podrazil
55:49:67
2. Herbert Schwarz
56:59:74
3. Tomáš Kolařík
58:05:17

Nově v obci Horní Podluží máte
možnost si nechat poslat balík
nebo si ho nechat zaslat na
Parcel Shop přes společnost
PPL. Parcel Shop se nachází na
č. p. 110 a těšit se na vás bude
Lada Vašutová.
Ceník a veškeré služby
na místě.

OTEVÍRACÍ DOBA:
po–pá 10–17 h.
so 10–12 h.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych tímto poděkoval panu starostovi a zastupitelstvu OÚ Jiřetín
pod Jedlovou za sponzorský dar,
který mi pomohl v přípravě a účasti
na mezinárodní soutěži v kulturistice IFBB Diamond Cup v Ostravě ve
dnech 9. 6. – 10. 6. 2018.
Tato soutěž pro mě byla velmi
úspěšná, jelikož jsem získal 1. místo
v kategorii juniorů do 23 let a 3. místo
v kategorii mužů do 100 kg, čehož si
opravdu cením.
Šimon Pešek

JIŘETÍN POD JEDLOVOU – svoz tříděného odpadu
každý lichý týden
8. 10. – 22. 10.
UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 30. 10. 2018 a vyjde ve středu 7. 11. 2018
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