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Příští PERMONÍK vyjde
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a uzávěrka je
ve středu 2. ledna 2019
K přání nádherných svátků vánočních a mnoha úspěchů v novém roce připojujeme ještě poděkování za Vaši důvěru ve volbách
do zastupitelstva obce Horní
Podluží.
za SNK „Nezávislí“ Hoření Petr

ORDINACE
MUDr. L. Martinkové
Ve dnech 27. 12. 2018 až 2. 1. 2019  
bude ordinace zavřena.

Přeji všem lidem dobré vůle
poklidný předvánoční čas,
kouzelné Vánoce a šťastné
vykročení do nového roku. Nechť
je celý příští rok pro každého
z nás šťastným!

PROSINEC 2018

Cena dotovaná 4 Kč

Vážení spoluobčané a chalupáři,
Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody. Jsou to
i svátky světla a naděje. Je to období, kdy trávíme
chvíle se svou rodinou a těšíme se na nejkrásnější
okamžiky v roce.
Štědrý den je pro nás tím nejočekávanějším. Nemůžeme se dočkat, co pod stromečkem najdeme,
ale hlavně se těšíme na radost, kterou dárky našim
blízkým přinesou. Ta radost, ty jiskry štěstí, které
vidíme při rozbalování dárků hlavně v očích našich
nejmenších, jsou pro nás tím nejkrásnějším a jsou
pro nás odměnou.
Vánoce jsou krásným zakončením roku. Dárkem,
dobrou náladou, radostí a hlavně časem stráveným
spolu můžeme poděkovat našim nejbližším za celý
uplynulý rok. Staňme se tedy takovými vánočními
anděly, kteří nemyslí jen na sebe, ale hledají, komu
by radost přinesli a koho by potěšili.
Přeji Vám všem krásné Vánoce, splnění všech
přání, spoustu pohody, lásky a radosti.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce

Vážení a milí občané Dolního
Podluží, ale i obcí okolních,
dovolte mi, abych Vám jménem
vedení obce i jménem celého
obecního úřadu ze srdce
popřála šťastné a veselé
vánoční svátky a v novém roce
pevné zdraví, štěstí, pohodu
a radost. Věřím, že rok 2019
očekáváte se stejnou radostí,
důvěrou a optimismem jako
my. Těšíme se na setkání
s Vámi v novém roce.
Iva Minárová, starostka obce

L. Martinková

OÚ DOLNÍ PODLUŽÍ
 OZNAMUJE,
že dne 31. 12. 2018 bude pro veřejnost obecní úřad uzavřen.

OÚ JIŘETÍN p/J
 OZNAMUJEME,
že ve dnech 21. 12., 27. 12., 28. 12.
a 31. 12. 2018 bude obecní úřad
uzavřen.

Zároveň přejeme Vám všem
krásné prožití svátků vánočních
a hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce 2019.
Kolektiv pracovníků
obce Jiřetín pod Jedlovou

Starosta obce
Jiřetín pod Jedlovou

Bohuslav Kaprálik
zve všechny
spoluobčany a chalupáře
na

Pátý podvečer
se starostou
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Pohodové posezení při kávě,
starostenském štrúdlu
a společném povídání
o výhledu do roku 2019.

V sobotu 15. prosince 2018
v 16 hodin
ve Spolkovém domě
Jiřetín pod Jedlovou,
(Náměstí Jiřího č.p. 36)

Foto Miroslav Majzlík

Vysadili jsme Strom svobody
I u nás v Dolním Podluží máme svůj
strom svobody a jeho zasazením jsme
se připojili k letošním oslavám výročí
100 let založení Československé republiky. No a kdo jiný by se měl podílet na sázení stromu svobody než naši
nejmenší. A proto jsme oslovili děti
z mateřské školy Podlužánek, které
nám ze všech svých sil a s radostí
sobě vlastní pomohly strom zasadit.

No a po tak těžké práci musela přijít i odměna, a to v podobě voňavých
buřtíků opečených na pravděpodobně
posledním táboráku v letošním roce.
Moc vám, děti, děkujeme za pomoc
a Československé obci legionářské,
konkrétně panu Břetislavu Henkemu,
moc děkujeme, že Strom svobody byl
věnován právě naší obci.
Iva Minárová, starostka obce
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Naše plány do budoucna
Vážení občané Dolního Podluží,
blíží se nový rok a s ním přicházejí
i nové úkoly pro zastupitelstvo naší
obce.
Rádi bychom Vás seznámili s plány obce nejen na příští rok, ale i na
roky budoucí.
1. Odkanalizování obce (v současné době se tvoří projektová dokumentace ke stavebnímu povolení)
2. Rekonstrukce zázemí na koupališti (je zadaná projektová
dokumentace)
3. Další fáze realizace projektu
„Centrum obce“
4. Rekonstrukce, oprava a modernizace ZŠ a MŠ (v současné době
je podána žádost o dotaci na přístavbu a rekonstrukci budovy MŠ
a zahrady, připravují se podklady
na žádost o dotaci na rekonstrukci

5.

6.
7.

8.

dvou učeben ZŠ a na rok 2019 je
připravena celková rekonstrukce
rozvodů elektřiny na budově II.
stupně ZŠ)
Dokončení chodníku od hranice
s Horním Podlužím k silnici I/9
(termín dokončení 8/2019) a výstavba nových chodníků.
Rekonstrukce a modernizace přechodů pro chodce na silnici I/9
Vybudování nového místa pasivního odpočinku na pozemku po
budově čp. 142 (bude podána žádost o dotaci na jaře 2019)
Vybudování dětského hřiště v Kateřinkách (žádost o dotaci bude
podána v roce 2019)

Držte nám palce, ať to Vašich „9 statečných“ zvládne bez újmy na zdraví
fyzickém či duševním.
Vaši zastupitelé

Vážení občané Dolního Podluží,
dovolte mi, abych Vám krátce
představila paní Ing. Adélu Macháčkovou, novou místostarostku obce.
V Dolním Podluží žije od roku 2004
se svým manželem Ing. Jaroslavem
Macháčkem a dvěma dětmi. Od roku
2014 je členkou zastupitelstva obce.
Vystudovala na Dopravní fakultě
Jana Pernera – Univerzita Pardubi-
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ce obor dopravní infrastruktura. Po
škole pracovala jako projektantka
dopravních staveb a následně jako
inspektorka silniční sítě u Krajské
správy silnic Libereckého kraje p.o.
V současné době pracuje u stejné
organizace jako specialistka na přípravu projektů. Zároveň zastávala
několik let funkci dispečerky zimní
údržby u společnosti Silnice Libereckého kraje, a.s. Paní Macháčková je certifikovaným inženýrem pro
dopravní stavby. Jsem přesvědčena
o tom, že nejen zkušenosti paní Macháčkové s velkými stavbami, a to jak
ve fázi přípravy, tak i samotné realizace, ale také pracovní nasazení, zodpovědnost, pracovitost a obětavost
budou v následujících čtyřech letech
obrovským přínosem pro naši obec
a nás, občany. Na spolupráci s paní
místostarostkou se velice těším.
Iva Minárová, starostka obce

Oslavili jsme Den úcty ke stáří
DOLNÍ PODLUŽÍ – Že věk je opravdu jenom číslo, jsme se v Dolním Podluží
mohli přesvědčit 16. 11. 2018, kdy jsme společně slavili Den úcty ke stáří.
Pro naše seniory si krásné a milé vystoupení připravily děti z MŠ Podlužánek
pod taktovkou paní ředitelky Blanky Mannové. K tanci nám hrála a krásně
zpívala hudební produkce Cara z Liberce, a i když nám chvíli trvalo, než jsme
se všichni roztančili, nebyli jsme pak k zastavení. Kromě tance a zpěvu se také
soutěžilo a na všechny přítomné čekalo překvapení v podobě exotické dvojice
kubánských tanečníků Denii a Luise, kteří si pro nás všechny připravili krátkou
taneční show. Děkujeme všem, že jste přišli. Našim seniorům přejeme pevné
zdraví a těšíme se zase za rok.
Za obec Dolní Podluží
Iva Minárová, starostka obce, foto Miroslav Majzlík

Kateřinské posvícení v Dolním Podluží

DOLNÍ PODLUŽÍ – Spolek Domovina, spolek Život a obec Dolní Podluží se domluvily, že se pokusí po 80
letech obnovit tradici Kateřinského
posvícení. A proč zrovna Kateřina?
Na to je jednoduchá odpověď. Svatá Kateřina Alexandrijská je totiž
patronkou naší obce a je jí zasvěcen
i místní kostel. A tak jsme na počest
Kateřiny, která mimochodem přišla

i mezi nás, hodovali, zpívali a tančili.
Naší kinokavárnou
se nesl zvuk harmoniky, na kterou
nám přišel zahrát
a k tomu i zazpívat
náš známý harmonikář Míra, který již
dvakrát doprovázel
se svou harmonikou
i masopustní průvod
celou naší obcí. Všude voněly posvícenské koláče a křupavá
husička s knedlíkem
a se zelím chutnala opravdu báječně. No a k pečínce se hodí taky dobré pivo, o které se nám postarali, jako
již tradičně na našich akcích, Monča s Karlem. Ráda bych poděkovala
všem, kteří pomáhali s organizací
celé akce, ale především paní Martičce Rydvalové, Evičce Dvořákové, Alence Liškové, Míle Böhmové,
Margitce Nováčkové, Jítě Ptáčkové

a Kačce Slánské alias svaté Kateřině,
ale i manželům Routovým a nesmím
zapomenout na naše mužské opory
pana Rydvala a pana Böhma. Všem
Vám patří obrovský dík. Bez Vás
všech si naše Kateřinské posvícení

neumím vůbec představit.
Věřím, že po letošním úspěšném startu se nám podaří tradici Kateřinského
posvícení znovu oživit.
Iva Minárová, starostka obce
foto Miroslav Majzlík
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Projektový den Domov,
obec, škola
V rámci projektových dnů se žáci
Základní školy v Dolním Podluží seznámili s historií a okolím své obce.
Cílem projektu bylo seznámit žáky
se zajímavostmi obce a jejího okolí
a zároveň s volnočasovými aktivitami
a kulturním vyžitím v blízkosti jejich
bydliště. Naše nejmladší žáky čekala
návštěva Obecního úřadu v Dolním
Podluží a obecní knihovny doplněná
o procházku po blízkém okolí. Žáci
třetí, čtvrté a páté třídy mezitím putovali do Městské knihovny Varnsdorf.
Zde pro ně byla připravena prohlídka
dětského oddělení knihovny, ve které mohli strávit několik příjemných
chvil čtením literatury nebo hraním
společenských her. Dále nahlédli do
prostor konání kroužků Domu dětí
a mládeže, kde je čekal poutavý a zábavný program, při kterém si mohli
zasportovat. Nakonec se mohli těšit
ještě na přednášku členů LMK Varnsdorf, kde si mimo jiné prohlédli úžasné modely letadel a vyslechli příběhy
ze závodů a přehlídek. Žáci mohli poznat, že žijí a učí se ve velmi zajímavém kraji s bohatou historií a velkým
volnočasovým vyžitím. Závěrem děkujeme paní starostce Ivě Minárové
a zaměstnancům Obecního úřadu
Dolní Podluží za připravený program
pro žáky první a druhé třídy. Dále děkujeme paní Loukové za zprostředkování programu Domu dětí a mládeže
a zároveň děkujeme zaměstnancům
za příjemné chvíle v Městské knihovně Varnsdorf.
Tomáš Piller

Projektový den
Člověk a zdraví
V pátek 2. listopadu proběhlo na
2. stupni naší školy projektové vyučování Člověk a zdraví. Den byl plný pohybu a soutěží, kde žáci prokazovali
svou fyzickou zdatnost, obratnost
a šikovnost. Tímto jsme si připomněli
skautskou tradici v ČR. Byly vytvořeny rekordy školy v běhu do schodů
a skoku z místa. Nejlepší sportovci
byli oceněni diplomy.
Mgr. Ivana Novodárská,
foto Mgr. Eva Havlíčková

Finanční gramotnost

Evropa a vlast aneb historie v „osmičkách“
Ve čtvrtek 1. 11. 2018 proběhl v naší škole tematicky zaměřený den, který
se nesl ve znamení důležitých roků 1918, 1938, 1948 a 1968 naší historie.
Den začal přednáškou pana J. Fischera, syna známého malíře a ilustrátora
Rychlých šípů. Ten pohovořil o době ve znamení skautingu, děti také zhlédly
dokument o tomto malíři. Na závěr přednášky proběhla diskuse.
V dalších hodinách se již děti věnovaly dalším aktivitám. Žáci 8. a 9. třídy
soutěžili v kvízu 100 let republiky a vytvářeli originální koláže k jednotlivým
významným letopočtům uplynulých sta let naší historie. Jejich práce nyní
zdobí přízemí naší školy. Žáci 6. třídy zase tvořili přáníčka naší republice.
Některá byla vskutku originální. Po celý den se ještě věnovali skládačkám,
dominu a dalším hrám.
Celý den se náramně vydařil a splnil účel připomenutí nejdůležitějších
historických událostí naší historie.
Bc. A. Ondráček, foto Mgr. M. Šmidílková, DiS.

Ve středu 31. 10. byl na naší škole
v Dolním Podluží projektový den
s názvem Finanční gramotnost,
díky kterému jsme si mohli vyzkoušet, jaké je to být vlastně dospělým.
Někdo by řekl, že je to brzy, ale
lepší dříve než později. My v 8. třídě
jsme si hráli na rodinu se vším všudy.
Možná to zní jako dětská hra, ale nebyla. Vytvořili jsme rodiny i s dětmi,
vybrali jsme si zaměstnání a začali
počítat.
Už den předem jsme si na papír
vypsali výdaje, takže si stačilo v počítačové učebně najít, kolik dostaneme
zaplaceno za naše vysněné povolání.
My dívky jsme se začaly bouřit, když
jsme viděly, o kolik méně dostáváme
zaplaceno než kluci. Holt, to je realita. Avšak paní učitelka to nenechala
jen tak. Naplánovali jsme si i rodinnou dovolenou a pak jsme byli v důchodu, kdy jsme si počítali dovolenou
zas.
Projektový den se povedl, všem
nám ukázal realitu a připravil nás na
budoucnost . Z pohledu nás osmáků
možná byl v některých chvílích vážnější, ale bavil nás a užili jsme si ho.
Martina Hybelbauerová, 8. třída

Školní házená
Dne 18. 11. 18 proběhl ve varnsdorfské sportovní hale turnaj v házené.
Tohoto turnaje se zúčastnilo 5 družstev. Naši házenkáři předvedli proti
registrovaným hráčům z Liberce,
Jablonce n. N. a Varnsdorfu dobrou
házenou. Zvítězili nad Varnsdorfem,
remizovali s Libercem II. a těsně o jeden gól podlehli Jablonci. Nestačili
pouze na vítěze turnaje, kterým bylo
družstvo Liberce I. Naše školní družstvo tentokrát reprezentovali Adam
Pecinovský, Kristián Pícha, Matěj
Kout, Jakub Červenka, Marek Sýkora a Jan Schleier. Turnaj se hrál
pod záštitou Slovanu Varnsdorf a při

této příležitosti byl vyhlášen
také nejlepší házenkář Slovanu. Stal se jím Marek Sýkora z 5. třídy a přebral vítězný pohár. Markovi velmi
gratulujeme! Je to již třetí
hráč z podlužské házenkářské líhně, který získal
za posledních pět let titul
nejlepší házenkář. Turnaje
se zúčastnilo celkem kolem
50 hráčů, u kterých zvítězila chuť sportovat a nesedět
nečinně doma.
Josef Hozman,
foto Radek Sýkora

Florbalový turnaj
Hezkého umístění dosáhli žáci Základní školy v Dolním Podluží na
florbalovém turnaji, který se letos
konal 23. listopadu ve Sportovní hale
ve Varnsdorfu, pořádá jej každoročně ZŠ a MŠ Bratislavská Varnsdorf.
Jako obvykle se střetla proti sobě
družstva čtyř základních škol, rozdělená na týmy chlapců a děvčat.
Hned v prvním utkání děvčata nastřílela do branky protivníka úctyhodných 5 gólů, přičemž neinkasovala ani jeden. Chlapci vyhráli první
zápas také vysoko 4:1. Po prvních

utkáních bylo jasné, že letošní tým
dosáhne dobrých výsledků, čemuž
ještě napomohla bojovnost týmu
a schopnost navodit úžasnou atmosféru při fandění svým spoluhráčům.
Neuvěřitelný obrat předvedli chlapci
při druhém zápase, kdy jen pár minut před koncem prohrávali o tři góly,
dokázali protivníkův náskok dohnat
a nakonec remizovat. Atmosféra by se
dala krájet a v posledním utkání nám
nepřítel také nedal nic zadarmo, neustále šlapal našincům na paty, takže
vítězství bylo náročné a velmi těsné.

S celkovou bilancí dvou výher a jedné
remízy se nakonec družstvo chlapců
umístilo na druhém místě. Dívky si
za jednu krásnou výhru a dvě prohry
odvezly cenu za třetí místo. Stejně
jako obvykle musíme poděkovat za
velmi dobře organizovaný turnaj, ze
kterého si přivezeme vždy tolik dobrých zážitků a cenných zkušeností.
Přesvědčil jsem se opět o tom, že na
škole máme velmi šikovné a nadané
děti. Za reprezentaci naší školy na
sportovní akci tímto děkuji všem zúčastněným žákům.
Tomáš Piller
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ
Krásné listopadové dopoledne jsme strávili s paní starostkou a místostarostkou. 2. listopadu přišly předat a společně s námi zasadit na zahradě mateřské
školy lípu - STROM SVOBODY 2018, kterou věnovala Československá obec
legionářská k oslavě 100 let naší republiky. Počasí nám přálo, tak jsme tuto
akci ukončili táborákem a opékáním buřtů.

Dne 8. listopadu jsme si společně
s kamarády z Německa užili krásný
provoněný den na Vlčí Hoře. Díky
projektu „Navzájem si hrát a společně se učit / Gemeinsam spielen,
voneinander lernen“ jsme mohli navštívit výrobnu přírodní bylinné kosmetiky Nobilis Tilia. Zde se nám věnovaly zaměstnankyně firmy, které
nás provedly prostory firmy a seznámili nás s její historií. Rovněž jsme

Prosinec 2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK HORNÍ PODLUŽÍ
Nastává nejkrásnější období v roce
– období adventu – a i my se moc těšíme, jak si čekání na Ježíška užijeme. Každý den od 1. prosince poctivě
odpočítáváme dny do Vánoc pomocí
našeho pytlíčkového adventního kalendáře. Šikovné maminky, a letos
i jeden tatínek, se při již tradičním
tvoření ve školce postarali, aby bylo
v každém pytlíku překvapení.
Společně s hudebnicí paní Čemusovou jsme se vydali pomocí písniček
a koled hledat betlémskou hvězdu.
Povedlo se, hvězda je na svém místě
a my si můžeme užívat předvánoční
čas. Nezapomněli jsme ani na rodiče a
prarodiče, máme pro ně připravenou
Vánoční pohádku. Mají se nač těšit.

V listopadu jsme my ředitelky MŠ
navštívily třídu prvňáčků v ZŠ Dolní
Podluží. Žáčci nám ukázali, jak velký
kus práce od září udělali, co všechno
se naučili. Počítali, četli, psali a zpívali, bylo to moc hezké a pohodové
setkání. Díky šikovné paní učitelce
Terezii Caklové vládla ve třídě příjemná atmosféra. Držím palce, ať se
daří!
Děkuji p. Lucii Rejzkové a Martinu
Stützovi za vánoční dárek pro děti a
Vojtovi Průšovi za výtvarný materiál.
Přejeme všem klidné vánoční svátky.
Pavla Petružálková, ředitelka MŠ,
foto Kateřina Podlahová

navštívili prodejnu přírodní kosmetiky. Poté následovala odborná přednáška o získávání vůní, éterických
olejů a všechny děti si namíchaly svůj
vlastní parfém. Zahradnice nás provedla bylinnou zahradou a prozradila dětem tajemství bylin a skřítků
pomocníčků. Program jsme zakončili společným obědem v Krásné Lípě.
Těšíme se na další společné zážitky!

Z á k l a d n í š k o l a a o b e c D o l n í Po d l u ž í
vás srdečně zvou na tradiční

vánoční koncert
pátek 14. prosince 2018
v Biu Luž od 16 hod.
PROGRAM:

vystoupení žáků ZŠ
prodej vánočních dekorací a dárků
výstava žákovských prací
posezení u kávy a tradičního štrúdlu
Těšíme se na vás!
ZŠ Dolní Podluží, obec Dolní Podluží
a Sdružení na záchranu kostela sv. Kateřiny
Vás srdečně zvou na tradiční
Dne 16. listopadu se v kinokavárně Bia Luž konal kulturní program Den
úcty ke stáří. I děti z naší mateřské školy chtěly potěšit seniory a vystoupily
zde s krátkým pásmem. Doufáme, že jejich vystoupení zahřálo u srdíčka
všechny přítomné.
Blíží se čas adventu a nás čeká ještě mnoho společných akcí a tradic, které
nám pomohou zkrátit čekání na Ježíška. Přejeme Vám všem krásný čas adventní, klidné a spokojené svátky vánoční. Děkujeme Vám, kteří nás podporujete, a těšíme se na viděnou, třeba u rozsvícení vánočního stromu.
Kolektiv MŠ

ŽIVÝ BETLÉM,

který se koná u kostela sv. Kateřiny
v Dolním Podluží
ve středu 26. prosince 2016 od 14 hodin.
Těšit se můžete na
– příběh Ježíškova narození v podání žáků ZŠ
– prohlídku věže kostela
– vánoční koledy
– teplé nápoje na zahřátí
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Kultura v Horním Podluží

Čaj o páté
Pohodový páteční večer jsme si přišli
užít do knihovny, kde se již tradičně
popíjel černý čaj během četby poutavých příběhů. Nejdříve jsme zavítali
do vesničky Veselí, kde se v místní
tělocvičně konalo cvičení maminek
s malými dětmi, ale kam se zcela neobvykle vydala již dávno dospělá Eliška se svou matkou a tam tak trochu
nechtěně způsobily pozdvižení.
Další příběh byl o manželovi milovníkovi řízků, který zjistil, jak moc
nepostradatelnou, vtipnou a milovanou manželku vlastně má. Jiný
manžel v jiné povídce zase přišel na
to, že pro manželství není úplně ideální neustálé sledování televizních

pořadů, i když se díky nim může stát
i milionářem. O tom, jak taková koupě obyčejného budíku může způsobit
úsměvnou nepříjemnost, by mohl vyprávět jistý Honza. Četli jsme i tom,
co vše může způsobit velká touha po
dítěti a trochu úsměvná byla mývalí
láska v přímém přenosu.
Zveme vás tímto na „Vánoční čtení“ v pátek 7. prosince od 17 hodin.

Listopadové tvoření
Kdo chtěl mít doma skřítka Hospodáříčka, přišel druhou listopadovou
sobotu na tvoření do obecního klubu.
Tentokrát se sešel rekordní počet šikovných rukou. Všichni skřítci našli
svůj domov.

Vyřezat si šperk ze dřeva nebylo
jednoduché, preventivně jsme měli
oblepené prsty náplastí, ale dařilo se
všem včetně dětí.
Zveme vás zároveň na „Prosincové tvoření“ v neděli 9. prosince od
13 hodin v Obecním klubu Horní
Podluží

Muzikál Čas růží
Někdo slavil svátek sv. Martina u vína
nebo si pochutnával na svatomartinské huse, my jsme se vydali na výlet
do Prahy, a to přímo do Hudebního
divadla Karlín na muzikál s písněmi Karla Gotta Čas růží. Autorem
scénaře a producentem muzikálu je
Sagvan Tofi.

Je to příběh o odhalení starého obrazu, který v sobě ukrývá osud jedné
velké lásky. Zpívají se nikdy nestárnoucí hity Karla Gotta, na nichž je
celý příběh postaven. Obraz skutečně namaloval pro tuto příležitost sám
Karel Gott.
Karlínský živý orchestr potvrdil,
že patří opravdu k těm nejlepším. Za
zmínku jistě stojí i dětské role, které
měly v muzikálu dost prostoru, a my
jsme si jejich přítomnosti mohli dostatečně užít.
Ovace ve stoje byly odměnou pro
všechny účinkující. Odcházeli jsme
spokojeni, někdo si možná trochu
prozpěvoval.
Pavla Petružálková,
foto Jindra Koldová

ŽIVOT – SPOLEK PRO OCHRANU DĚTÍ, MLÁDEŽE A SENIORŮ

Velký Meder
Začátkem listopadu jsme uspořádali čtyřdenní výlet na Slovensko do termálních lázní Velký
Meder. Celkem 63 účastníků zájezdu, převážně seniorů, si termály maximálně užilo. Areál nám
nabídl 6 vnitřních bazénů s teplotami vody do 39 °C s vodními tryskami, hydromasážemi, vodopády, perličkami pod tlakem… Termální voda má blahodárný vliv na pohybové ústrojí i lidský
organismus. Penzion Elenka, ve kterém jsme byli ubytováni, byl velmi krásný, perfektní kuchyně,
ochotný personál a zábavné taneční večery s hudbou, jeden večer i s opečeným selátkem. Cestou
tam jsme si prohlédli město Malacky, katakomby v Palfiovském kostele a přilehlý zámecký park.
Celý pobyt nás provázela dobrá nálada a krásné slunné počasí .

Kateřinské posvícení
Náš spolek pomáhal při přípravě Kateřinského posvícení. Pekli jsme koláče, vařili knedlíky, zelí
a škvařili sádlo. Moc pěkná kulturní akce. Díky všem ochotným členům.
Za Život Miloslava Böhmová
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KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ
Sony Digital Cinema 4K

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

celý svět – Ml. přístupno – Vstupné
120 Kč – 120 minut

PROGRAM NA PROSINEC

 Sobota 1. 12. v 16.30 h

ČV

PAT A MAT: ZIMNÍ
RADOVÁNKY
CZ – Zábava na ostří šroubováku a
legrace, až se hřebíky budou prohýbat – Ml. přístupno – Vstupné 100
Kč, děti a důchodci 80 Kč – 60 minut
JIŘETÍN p/J – Dámské pěvecké sdružení Varnsdorfské Náhodou je jedním
z tradičních účinkujících v prostorách vánočně vyzdobené budovy jiřetínské
fary. Také letos přispějí svým zpěvem k příjemné předvánoční atmosféře SVATOJIŘETÍNSKÉHO ADVENTU. Za vůní Vánoc, adventním programem,
nákupem dárků a za lákavými dobrotami vás zveme v sobotu 8. prosince
2018 od 15 hodin.
-kaM-, foto Marian Maštrla
JIŘETÍN p/J – Autorská dvojice BFLM všem tímto nejenom přeje lehký a veselý krok
při cestě rokem 2019, ale zve
vás také na vernisáž výstavy
svého kresleného humoru
v místní galerii V Podstávce
v sobotu 8. prosince 2018
od 18:30 h.
Těšíme se na vás!
Bořík Frýba – Louka Martin

Obec

Jiřet
ín

pod
Je

dlov
ou

JIŘETÍN p/J – BETLÉMSKÉ
SVĚTLO také letos doputuje
právě na Štědrý den na jiřetínskou Křížovou horu. Bude
připraveno v kapli Povýšení
svatého Kříže a vy si jej můžete v lucerničkách přenést do
svých domovů pro krásnou
atmosféru rodinného Štědrého večera. Vezměte s sebou
také jednoduché ozdobičky
na Vildův vánoční stromek a malou nadílku krmení pro lesní zvířátka. Těšit
se můžete na společný zpěv koled s jiříkovským dívčím sborem Komoráček
a na krásně prožitou chvíli svátečního dne. Zveme rodiče s dětmi a všechny
příznivce příjemné pohody Vánoc!
Text a foto -kaM-

Zveme vás na

Svatojiřetínský
advent

8. prosince 2018 od 15.00 hod.
na jiřetínské faře
Tradiční předvánoční odpoledne s bohatým programem, prodejem dárků, staročeských vánočních pokrmů, ukázkami
vánočních zvyků a dekorací z přírodních materiálů, charitativním vstupem
firem Samat a HAAS+SOHN Rukov
a tombolou o štědrovečerního kapra.

 Sobota 1. 12. v 18 h

TIT

BOHEMIAN RHAPSODY
USA – Hudební dráha, a životní spirála Freddie Mercuryho a skupiny
Queen – Ml. přístupno – Vstupné
120 Kč – 130 minut

 Pátek 7. 12. ve 20 h
 Sobota 8. 12. v 18 h

ČV
ČV

GRINCH

3D

USA – Kreslený film o bručounovi,
který nesnáší všechno a všechny.
A hlavně nemá rád vánoce – Ml. přístupno – Vstupné 140 Kč, děti a důchodci 120 Kč – 85 minut

 Pátek 14. 12. ve 20 h ČV
 Sobota 15. 12. v 18 h ČV

SPIDER MAN: PARALELNÍ
SVĚTY
3D
USA – Akční film – Dosud nepoznaný svět Spider Mana – Ml. přístupno – Vstupné 150 Kč, děti a důchodci
130 Kč – cca 100 minut

 Sobota 22. 12. v 18 h

LOUSKÁČEK
A ČTYŘI ŘÍŠE

ČV

3D

USA – Vánoční film na motivy klasické pohádky od E.T.R. Hoffmanna
– Ml. přístupno – Vstupné 150 Kč,
děti a důchodci 110 Kč – 100 minut

 Úterý 25. 12. v 18 h
 Středa 26. 12. v 18 h

ČV
ČV

ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
FR – Sveřepí Galové se vracejí! Napětí stoupá a v kotlíku to vře! – Ml.
přístupno – Vstupné 120 Kč, děti a
důchodci 100 Kč – 100 minut

 Sobota 29. 12. v 18 h

TIT

MLADÍ ZABIJÁCI
USA – Brutální thriller – Máte v telefonu choulostivé fotky? Vymažte je!
– Ml. přístupno – Vstupné 120 Kč –
100 minut

 Neděle 30. 12. v 18 h ČV

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
V Zemi zrcadel
3D
USA – Další pokračování populárního kresleného filmu – Ml. přístupno –
Vstupné 140 Kč, děti a důchodci 120
Kč – 80 minut

 Pátek 21. 12. v 18 a ve 20 h TIT

ÚTOK Z HLUBIN
USA – Kdo ovládá oceány, ovládá

Vysvětlivky:

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

Den Svaroga, Dažboga a Svarožice,
aneb Šťastné a veselé…
DOLNÍ PODLUŽÍ – Prosincový čas
ve většině z nás vyvolává předvánoční náladu, ať už je tím myšleno adventní rozjímání, nebo pro někoho
stres spojený s úklidem a vánočními
nákupy. Ale prosinec, to není pouze
adventní doba završená vánočními svátky, ale také zimní slunovrat,
vzývaný a oslavovaný již dávno před
křesťanskou érou. Tak jako křesťané
oslavují narození Ježíše Krista, tak
kdysi pohané slavili zrození Slunce.
Naši předci, Slované, měli v Pantheonu také své sluneční bohy – Svaroga,
„boha nebeského světla, přemožitele tmy a chaosu“, Dažboga, „boha
Slunce“ a Svarožice – „boha ohně“,
skrze které přivolávali návrat Slunce, vesmírného zdroje světla, tepla a
s tím spojené úrody. Ostatně proto

ten sympatický název Slunovrat. Jakkoliv je prosinec první zimní měsíc,
s jeho koncem se začne prodlužovat
den, přibývat světlo a tmy bude stále
míň a míň. Proto se my, kteří si užíváme spíše krátkých letních nocí nežli
zimní dlouhé tmy, těšme na pátek
21. 12. Přesně ve 23:23 hodin přejde
slunce do znamení Kozoroha a dny se
začnou prodlužovat, noci zkracovat.
Proto mi dovolte popřát všem nejen
krásný adventní čas, veselé Vánoce
a vše nejlepší do Nového roku, ale
také šťastný den Svaroga, Dažboga
a Svarožice….
Vaše Petra Frančová
PS: a na všechny se těšíme 26. 12.
u kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží. Živý Betlém opět po roce!
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KAM VE VOLNÉM ČASE?
P O Z VÁ N K Y N A S P O R T O V N Í , K U LT U R N Í A S P O L E Č E N S K É A K C E V O B C Í C H P O D T O L Š T E J N S K A

 Pátek 7. 12. od 17:00 h.

ČAJ O PÁTÉ
Pohodové vánočně naladěné posezení při čtení, svíčkách a šálku čaje
HORNÍ PODLUŽÍ, obec. knihovna

JIŘETÍN p/J, Spolkový dům (Náměstí Jiřího č. 36)

 Neděle 16. 12. od 9:30 h.

MŠE SVATÁ O TŘETÍ
NEDĚLI ADVENTNÍ
Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J – kostel Nejsv. Trojice

 Neděle 23. 12. od 9:30 h.
 Sobota 8. 12. od 15:00 h.

SVATOJIŘETÍNSKÝ ADVENT
Tradiční příjemné předvánoční odpoledne s bohatým programem, prodejem dárků, staročeských vánočních
pokrmů, ukázkami vánočních zvyků
a dekorací z přírodních materiálů
i s tombolou o štědrovečerního kapra.
JIŘETÍN p/J., budova fary

MŠE SVATÁ O ČTVRTÉ
NEDĚLI ADVENTNÍ
Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J – kostel Nejsv. Trojice

 Pondělí 24. 12. od 14:00 h.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO A
ZDOBENÍ STROMKU
Vánoční rodinná procházka pro
Betlémské světlo se zdobením Vildova stromku, nadílkou zvířátkům a
zpěvem koled s jiříkovským Komoráčkem. Ozdůbky, nadílku pro zvířátka a lucerny na Betlémské světlo
vezměte s sebou.
JIŘETÍN p/J, Křížová hora

 Sobota 29. 12. od 11:00 h.

 Neděle 13. 1. od 9:30 h.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE
STOLNÍM TENISU

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Otevřená soutěž pro příchozí dospělé. Přístup zadním vchodem, vybavte se pálkou, sportovní obuví a dobrou náladou. Občerstvení zajištěno,
ochutnávka vašeho vánočního pečiva
vítána.
JIŘETÍN p/J, sportocentrum

 Úterý 1. 1. od 9:30 h.

 Pořad pravidelných

SVÁTEK SVATÉ RODINY

SLAVNOST MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J – kostel Nejsv. Trojice

 Neděle 6. 1. od 9:30 h.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ –
TŘI KRÁLOVÉ

 Pondělí 24. 12. od 24:00 h.

Vernisáž předsilvestrovské výstavy
autorské dvojice Bořík Frýba – Louka Martin a popřání samých usměvavých dnů v roce 2019.
JIŘETÍN p/J, galerie V Podstávce

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Bohoslužba s oslavou narození Ježíše
Krista.
JIŘETÍN p/J – kostel Nejsv. Trojice

 Pátek 11. 1. od 17:00 h.

 Neděle 9. 12. od 9:30 h.

 Úterý 25. 12. od 9:30 h.

Promítání fotografií Jiřího Trojana
z Kuksu a Konopiště.
HORNÍ PODLUŽÍ, obec. knihovna

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

 Sobota 12. 1. od 13:00 h.

Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J – kostel Nejsv. Trojice

Bohoslužba o prvním svátku
vánočním.
JIŘETÍN p/J – kostel Nejsv. Trojice

 Středa 26. 12. od 9:30 h.

 Neděle 9. 12. od 13:00 h.

SVÁTEK SV. STĚPÁNA

ADVENTNÍ TVOŘENÍ

Bohoslužba o druhém svátku
vánočním.
JIŘETÍN p/J – kostel Nejsv. Trojice

Vánoční rukodělná tvorba s tématy
adventní věnce, Andělky a vánoční
skřítci. Kurzovné 50 Kč za osobu a
kurz. (Pozor – tentokrát v neděli!)
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní klub

 Pátek 14. 12. od 16:00 h.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
KONCERT
Předvánoční zastavení s posezením u
kávy a tradičního štrúdlu, vystoupením žáků ZŠ, výstavkou žákovských
prací a s prodejem vánočních dekorací a dárků.
DOLNÍ PODLUŽÍ, Bio Luž

 Sobota 15. 12. od 16:00 h.

PÁTÝ PODVEČER SE
STAROSTOU – VÁNOČNÍ
Pohodové posezení při kávě, starostenském štrúdlu a společném povídání o výhledu do roku 2019.

BFLM – KRESLENÝ HUMOR

Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J – kostel Nejsv. Trojice

 Neděle 30. 12. od 9:30 h.

BFLM – KRESLENÝ HUMOR

MŠE SVATÁ O DRUHÉ
NEDĚLI ADVENTNÍ

V Ý S TAVA :
Do nového roku 2019 s přáním samých usměvavých dnů.
Vernisáž 8. prosince v 18: 30 h. a dále
je výstava přístupná na telefonické
dojednání na č. 603 887 907.
JIŘETÍN p/J, galerie V Podstávce,
Nám. Jiřího č. 129

Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J – kostel Nejsv. Trojice

 Sobota 8. 12. od 18:30 h.

Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J – kostel Nejsv. Trojice

ČAJ O PÁTÉ

LEDNOVÉ TVOŘENÍ
Rukodělná výtvarná tvorba s tématy
lapače snů a skleněná mozaika.
Kurzovné 50 Kč za osobu a kurz.
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní klub

bohoslužeb v Jiřetíně p. J.
Úterý v 16:30 h. – kostel N. Trojice
Neděle v 9:30 h. – kostel N.Trojice
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 lednových akcích rádi zveřejníme informace, které zašlete do neděle
30. prosince 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.

 Středa 26. 12. od 14:00 h.

ŽIVÝ BETLÉM
Příběh Ježíškova narození v podání
žáků ZŠ – vánoční koledy - prohlídka
věže kostela – teplé nápoje na zahřátí.
DOLNÍ PODLUŽÍ – u kostela sv.
Kateřiny

 Středa 26. 12. od 16:00 h.

SVATOŠTĚPÁNSKÝ
KONCERT – SOLIDEO
Vánoce v koncertním vystoupení
vokálně-instrumentálního souboru
SOLIDEO. Milou atmosféru nejhezčích svátků v roce posluchačům
nabídne krásná vánoční hudba od gotiky po české baroko hraná na historické hudební nástroje.
JIŘETÍN p/J – kostel Nejsv. Trojice

JIŘETÍN p/J – V tradičním obsazení Miloš Fr. Rejman, Sofia Sopova, Martina Rejmanová a Kamila Rejmanová vystoupí instrumentálně vokální soubor
SOLIDEO v jiřetínském Svatoštěpánském koncertu. Posluchačům nabídne
návštěvu světa podmanivé staré vánoční hudby a zážitek umocní jejich mistrovská hra na historické hudební nástroje. Na vánoční koncert souboru
Solideo „Zvěstujem vám radost“ vás zveme do kostela Nejsvětější Trojice na
druhý svátek vánoční – ve středu 26. prosince 2018 od 16:00 hodin.
-kaM-, foto archiv souboru Solideo

PERMONÍK

8

Prosinec 2018

Vítání občánků
2018
JIŘETÍN p/J – V sobotu 24. listopadu jsme slavnostně přivítali v našem
Spolkovém domě nejmenší občánky.
Letos se v naší obci narodilo 5 miminek, čtyři holčičky a jeden chlapeček.
Pan starosta uvedl do života čtyři
princezničky Barboru PROCHÁZKOVOU, Emu SCHMIDTOVOU,
Elišku PÁCHOVOU a Amálii PASERINOVOU. Nové občánky přivítaly
básničkami a písničkami děti z Domova sv. Maří Magdalény.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, za příjemnou a milou atmosféru.
Jiřina Kapráliková
foto Jiří Stejskal
PROVOZ NEMOCNICE V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Z provozních důvodů budou uzavřena některá oddělení a
ambulance

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 8.–9. 12. 2018

Lůžková část - ZCELA UZAVŘENA
CHIRURGIE (CHIR I,II- gynekologická stanice), JIP, INTERNA, JIP od 21. 12. 2018 (15:00 hodin) do 02.
01. 2019 (7:00 hodin).
Ambulantní část – ZCELA UZAVŘENA
INTERNÍ ambulance od 18. 12. 2018 (24:00 hod.) do 02. 01. 2019 (7:00 hodin).
CHIRURGICKÁ ambulance 21. 12. 2018 (24:00 hod.) do 02. 01. 2019 (7:00 hodin).





Dále upozorňujeme, že chirurgická ambulance od 14. 12. 2018 (24:00 hodin) nebude přijímat náhlé
příhody břišní, polytraumata nebo plánované příjmy pro chirurgická lůžka.
Ve standardním režimu budou provozována oddělení pediatrie a ošetřovatelská lůžka, RDG
pracoviště a OKBH (biochemie a hematologie).
V době
uzavření
Vám budou
zdravotní
služby poskytnuty
v nejbližších zdravotnických zařízeních
PROVOZ
NEMOCNICE
V DOBĚ
VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ 2018
(Varnsdorf,
Děčín, Česká
Lípa,
Liberec,
Ústí nad
Labem,...)
Z provozních
důvodů
budou
uzavřena
některá
oddělení a

ambulance
VPOLIKLINIKA
příloze naleznete přehled provozu
a ambulancí
vánočních
PAVILONjednotlivých
I: GYN, CHIR, oddělení
PED, ambulance,
OKBH, v době
PAVILON
II: INT,svátků.
JIP, OŠE, ambulance, OKBH ,

Neurologická ambulance
UZAVŘENA 21. 12. – 1. 1.
2019

Tel.: 412 332 551
Lůžková část:
BEZ OMEZENÍ – Pediatrie
UZAVŘENO – CHIR I, CHIR II (gynekologická
stanice), JIP od 21. 12. (od 15:00 h.) – 2. 1. 2019
(do 7:00 h.)
Ambulantní část:
UZAVŘENA – Všeobecná chirurgická ambulance
od 21. 12. (od 15:00 h.) – 2. 1. 2019 (do 7:00 h.)

Gynekologická ambulance
UZAVŘENA 21. 12. – 1. 1.
2019

BEZ OMEZENÍ
OKBH – hematologická laboratoř
RDG pracoviště

Odběrová ambulance
BEZ OMEZENÍ
Rumburk 6:30 – 8:30 hod
Varnsdorf 05:30 - 08:00
Šluknov UZAVŘENA

Dětská střediska
UZAVŘENA od 21. 12.– 1. 1. 2019
Rybniště, Dolní Poustevna, Vilémov

Ortopedická ambulance
UZAVŘENA 21. 12. – 1. 1.
2019

Tel.: 412 332 535
Lůžková část:
BEZ OMEZENÍ – Ošetřovatelská lůžka
UZAVŘENO – INT,JIP od 21. 12. (od 15:00 h.)
– 2. 1. 2019 (do 7:00 h.)
Ambulantní část:
UZAVŘENA – Všeobecná interní ambulance
od 18. 12.(24:00 h.) – 2. 1. 2019 (7:00 h.)
UZAVŘENA – RHB, Kardiologická, GIT
ambulance od 24. 12. – 2. 1. 2019 (7:00 h.)
BEZ OMEZENÍ
OKBH – biochemická laboratoř
UZAVŘENA – Odběrová ambulance
24. 12. – 1. 1. 2019
Oční ambulance
Rumburk – 31.1. UZAVŘENA
Varnsdorf – UZAVŘENA
Šluknov – UZAVŘENA













MDDr. Kadlecová Daniela
tel. č.: 412 531 330
Teplická 1850/60A, Děčín VI
15.–16. 12. 2018
MUDr. Bolfíková Renata
tel. č.: 412 535 930
Varšavská 1863/7, Děčín VI
22.–23. 12. 2018
MUDr. Charvát Tomáš
tel. č.: 412 511 619
U Přívozu 18/4, Děčín III
24. 12. 2018
MUDr. Křemen Adolf
tel. č.: 412 550 343
Teplická 270, Jílové
25. 12. 2018
MDDr. Kadlecová Daniela
tel. č.: 412 531 330
Teplická 1850/60A, Děčín VI
26. 12. 2018
MUDr. Hladík Pavel
tel. č.: 412 539 298
Weberova 1537/7, Děčín VI
29.–30. 12. 2018
MUDr. Vojtěch Vladimír
tel. č.: 412 151 056
28. října 110, Děčín I
31. 12. 2018
MUDr. Charvát Pavel
tel. č.: 412 507 588
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
1. 1. 2019
MUDr. Milič Lukáš
tel. č.: 412 511 482
Anenská 385/2, Děčín I

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
17.12. – 31. 12. 2018
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