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Jiřetín p/J – Velikonoční svátky v sobě
nesou poselství novozákonního příběhu cesty na Golgotu a vítězství nad
smrtí. Poselství, které účastníkům
společného velkopátečního výstupu
na Křížovou horu každoročně nabízí poetické studio Doteky v podobě
přednesu cyklu básní Milana Hrabala
Cestou bolesti a víry. Historické reliéfy
křížové cesty propojené básnickými
reflexemi na jednotlivá zastavení a
pěvecký rámec dívčího sboru Komoráček z Jiříkova vytvořily na Křížové
hoře i letos 19. dubna podmanivou
atmosféru tradičních křesťanských
Velikonoc.
-kaM-, foto Jiří Stejskal

Zveme vás na

Školní
akademii

Základní školy
Dolní Podluží
Pátek 31. 5. 2019
v Biu Luž od 16 hod.
PROGRAM:

vystoupení žáků u příležitosti
Dne matek
ohlédnutí za projektem
Příběhy našich sousedů
vystoupení žáků 9. třídy
„Na rozloučenou“
tradiční pohoštění
v kinokavárně
Srdečně Vás zvou žáci
a učitelé ZŠ

Naše sjezdovka
HORNÍ PODLUŽÍ – Rád bych touto formou zhodnotil letošní zimní
sezonu na naší sjezdovce. Tržby za
vstupné a nájemné v areálu dosáhly asi 2,5 mil. Kč, náklady přibližně
1,2 mil. Kč. Začátek tedy nebyl vůbec
špatný. Uvidíme, zda ještě letos něco
v prosinci utržíme. Z těchto peněz
budeme letos platit splátku úvěru
600 tisíc Kč, mimochodem je předposlední. Při refinancování úvěru byl
k úvěru na sjezdovku připojen i úvěr
na jeden bytový dům, takže tím splácíme i tento úvěr. Uvedení stavu par-

koviště do stavu, který bude vyhovovat CHKO – náklady asi 250 tisíc Kč.
Na rybníku Světlík budeme opravovat bezpečnostní přeliv. Tím budeme moci zvýšit hladinu rybníku.
Náklady odhadujeme púřibližně na
200 tis. Kč. Přeliv je v havarijním stavu již dlouhá léta a povodí Ohře nás
letos vyzvalo, ať to již řešíme. Také
jsme zde vykáceli všechny dřeviny,
které by v případě pádu způsobily
poničení hráze rybníku. Tímto bych
moc rád poděkoval našim hasičům.
Protože tento rybník slouží k odběru

Co dále v Jiřetíně?
JIŘETÍN p/J – Vážení spoluobčané,
jarní počasí snad napevno dorazilo do
našich hor a umožní tak pokračovat
v započatých a připravovaných pracích. Ty se dají tak trochu rozdělit na
dva balíčky, i když vše je vzájemně
propojeno.
Ten první je pro místní obyvatele. Výčet by byl asi dlouhý, protože
máme hodně obecního majetku, na
kterém provádíme spoustu drobné
údržby, a tak zmíním jen akce většího charakteru. Sem patří částečná
výměna a oprava veřejného osvětlení v ulicích Vinařská, Školní a I//9
v Lesném. Na čísle popisném 134

v Nádražní ulici se pravděpodobně
bude měnit celá střecha včetně komínů a okapů. Započata byla práce
na studii propojení obce chodníkem
s křižovatkou na Mýtě. Projektovat
se bude rekonstrukce Nádražní ulice a zastavovací studie s projektem
zasíťování pozemků k výstavbě rodinných domků na pozemcích vedle hřbitova. Nejdůležitější je ale pro
nás všechny voda! Zde jsme se nezastavili ani v zimě. Probíhalo zaměřování vodojemů, trasování sítě
a hlavních ventilů. Probíhají další
jednání o možnostech posílení vodních zdrojů.

vody na zasněžování, tuto investici
zaplatíme z prostředků vydělaných
na sjezdovce.
V hodnotě asi 60 tis. Kč jsme
koupili novou pokladnu a plánujeme terminál na platby kartou. Ještě nás čeká výměna lana na velkou
Pomu– náklady cca 70 tis. Kč. I při
relativně krátké sezoně se daří držet
sjezdovku v zisku, investice na Světlíku by nás stejně neminula i bez zasněžování. Můžeme si jen přát, aby
se dařilo udržet lyžování vždy co nejdéle, neboť z těchto prostředků se již
v obci udělalo mnoho dobrého.
Petr Hoření, starosta obce

Do druhého balíčku se dá zařadit
turistika. Opět se započalo pracovat na Hornické cyklostezce, rekonstrukcí prochází informační centrum, bude se opravovat a doplňovat
zábradlí na hradu Tolštejn. Dokončena byla oprava zázemí u štoly Jan
Evangelista. A mohl bych pokračovat
dále. Jak jsem ale podotknul, vše je
vzájemně propojeno. Nemáme toho
před sebou málo a počet pracovníků
je žalostný. Na veřejně prospěšných
pracích býval stav i deset lidí. Nyní
máme dva! Na druhou stranu však
obec byla posílena po výběrovém řízení o technika pana Stanislava Císaře. Už teď jsem přesvědčen, že to byla
dobrá volba.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce
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Žáci reprezentovali ZŠ Dolní Podluží na okresním kole
OVOV ve Varnsdorfu
Okresní kolo OVOV 2019 (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) se konalo v pátek
5. dubna. Vše se odehrálo venku za krásného
počasí ve varnsdorfském areálu u sportovní haly.
Olympijský víceboj se skládá z 5 disciplín (hod
medicinbalem, skok přes švihadlo, trojskok, kliky a běh na 1000 m nebo dribling).
Soutěže se zúčastnilo 24 žáků: Anežka Frančová, Johanka Paříková, Štěpán Bílek, Eliška
Macháčková, Adam Pecinovský, Václav Šindelář, Tu Nguyen Thanh, René Hurtig, Pavla
Dolejšová, Patrik Ptáček, David Mann, Klára Wernerová, Barbora Švecová, Thao Tran
Phuong Tranová, Natálie Kvardová, Lenka

Nejedlá, Viktorie Rejzková, Vít Kudla, Klára
Bílková, Barbora Chládková, Josef Thieme,
Martin Veroněk, Kristýna Čechová a Karolína
Hroníková.
Pavla Dolejšová obsadila ve své kategorii
3. místo. Thao Tran Phuong Tranová postupuje
ve své kategorii se svým výkonem do Krajského
kola v Chomutově. Oběma gratulujeme.
Naše škola obsadila celkově 9. místo (ze 14
družstev). Není to místo vítězné, ale řídíme
se heslem „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se“. Toto heslo nám vštěpuje paní učitelka Ivana Novodárská, které moc děkujeme za to, že
jsme se mohli soutěže zúčastnit. Připravovala
nás a podporovala
společně s Terezkou
Novodárskou , která tam byla společně
s námi a byla nám
velkou oporou. Děkujeme.
Letošní Olympijský víceboj se vydařil stejně tak, jako
ty předešlé.
Sportu zdar!
Za všechny
účastníky
Eliška Říhová,
žákyně 9. třídy

Projektové dny v dubnu

Tradičně v měsíci dubnu probíhají projektové dny, EKO den a Den Země.
Na I. stupni byla část programu stejná pro všechny třídy, část programu
měla každá třída jinou. Nejmladší
prvňáci se poučili o třídění odpadu
s interaktivním programem Tonda

obal, pak se prošli nejbližším okolím
školy. Společnou aktivitou pro všechny žáky byla výroba razítek z brambor, krátký film o oceánech zaplavených plasty a o řešení, jak tuto situaci

Výlet turistického kroužku
Za krásného počasí a navzdory velikonočním prázdninám se v sobotu 20. dubna sešlo deset členů turistického kroužku. Ráno jsme dojeli autobusem do Svoru,
odkud nás čekal náročný výšlap na Klíč. Na vrcholku
jsme si odpočinuli a kochali se krásnými výhledy po okolí. Z Klíče jsme klidnou cestou lesem vyrazili zpět přes
Rousínov a Novou Huť. Udělali jsme krátkou zastávku
na jedlovském nádraží a po třetí hodině jsme byli zpátky v Jiřetíně. Trasa byla náročná a za zvládnutých 21
kilometrů si všichni účastníci zaslouží velkou pochvalu.
Text a foto Mgr. Markéta Šmidílková, DiS.

zlepšit. Druháci si přidali ke společnému programu vycházku do okolí
školy a sbírali poházené odpadky.
Žáci třetí třídy si vyjeli autobusem do
Varnsdorfu a přes rybník Rio se vydali pěšky zpět do školy, pozorovali
přírodu a plnili různé úkoly. Čtvrťáci navštívili v Rumburku oslavu Dne

Země, kde mohli vidět ukázku bezobalového obchodu, pokusy s vodou,
hlavní částí byla ekologická pohádka. Nejstarší páťáci měli nejdelší procházku po obci, od školy až na hřiště U Barešů, cestou a na hřišti také
sbírali odpadky, abychom měli naše
okolí krásnější. Další částí jejich programu byla skupinová práce na téma
Ekologie, tu pak předvedli ostatním.
Mgr. Markéta Hobzová

Den Země na II. stupni
Projektový den byl připraven ve spolupráci s panem Judou z NP ČŠ. Pan
Juda seznámil žáky 6. a 7. třídy s Národním parkem České Švýcarsko. Během přednášky se žáci dověděli základní údaje o NP, pravidla pohybu
na území NP, vývoj a současný vznik
krajiny Českého Švýcarska, druhy
zvěře a rostlin žijící na území NP.
Žáky 8. a 9. třídy seznámil s netopýry Českého Švýcarska.
Během dopoledne žáci museli vyhledat další přírodní rezervace v našem okolí, jejich začlenění a najít
chráněné druhy rostlin a ptáků v nich
žijící. Žáky nejvíce zaujala ukázka živých netopýrů.
Mgr. Jiří Ulrich
pokračování na další straně
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EKO den na II. stupni
V pondělí 15. 4. na druhém stupni
proběhl opět po roce projektový EKO
den. My, žáci 8. a 9. třídy, jsme si předem připravili PET lahve a první hodinu jsme vyrazili ven. Nabrali jsme
vodu z Lužničky a z koupaliště a poté
se vrátili do školy. Pár z nás se připojilo k 9. třídě, protože většina z nich
ten den psala přijímačky na střední
školy. První dvě hodiny jsme připravili mikroskopy a v senném nálevu
jsme začali hledat trepky velké. Ne
každému se dařilo, proto jsme rádi
sledovali i připravené vzorky. Velice

zajímavá pro nás byla blecha, která zblízka byla děsivá. Potom, co jsme prozkoumali, co bylo možné, jsme se
společně se vzorky vody přesunuli do učebny fyziky. Tam
jsme do zkumavek nalili vodu
z potoka a z koupaliště, vodu
dešťovou, minerální a pitnou.
Poté jsme začali zkoumat
hustotu a teplotu, ale hlavně kyselost a tvrdost. Připomněli jsme si, proč nemůžeme minerální vodu pít dennodenně
a jak musíme myslet na to, že vody
ubývá a musíme s ní šetřit. Mezitím
se našim spolužákům povedlo najít
i vodní blechu – perloočko a komáří
larvu. Sledovat je pod mikroskopem
bylo velmi zajímavé. Hodně jsme se
toho dozvěděli a děkujeme všem učitelům, kteří nám tento projektový den
připravili a uskutečnili ho.
Martina Hybelbauerová, 8. tř.
Žáci 6. a 7. tříd se seznámili s vodními živočichy v našich vodách
a s rozdělením vod podle výskytu

ryb. Zhlédli filmy o koloběhu vody
v přírodě, o úpravě pitné vody včetně čištění odpadních vod. V průběhu dne navštívili i čističku odpadních
vod v Jiřetíně pod Jedlovou. A jeden
z postřehů žáků z 6. třídy – „Prohlídka byla zajímavá, ale velice zapáchající“. Na závěr dne si žáci uvědomili, že

i o vodě můžeme říci: „Voda je dobrý
sluha, ale špatný pán“, když sledovali filmové dokumenty o povodních
v našem kraji.
Ing. Marcela Krajčová
Foto Ing. Marcela Krajčová,
Mgr. Vendula Riedelová

Den otevřených dveří v půjčovně nářadí a prodejně
RETIRO v Horním Podluží
Jak jistě již mnozí z vás zjistili, byla
dne 8. 4. 2019 v Horním Podluží otevřena nová prodejna potřeb především pro řemeslníky, kutily, zahrádkáře, majitele nemovitostí, ale i pro
všechny obyvatele, kterým občas chybí nějaké potřeby pro dílnu, zahradu
či domácnost.
Prodejna je umístěná v přístavbě
budovy, ve které již déle než tři roky
společnost Retiro Development
v blízkosti zastávky autobusu Horní
Podluží – křižovatka provozuje půjčovnu nářadí.
V půjčovně si mohou firmy, řemeslníci i zruční kutilové půjčit mnoho
druhů nářadí, jako vrtačky, bourací kladiva různých velikostí, dráž-

kovačky, vibrační pěchy a desky,
zemní vrtáky, průmyslové vysavače,
v převážné většině od švýcarské firmy
HILTI, ale i například skvělé brusky
na podlahy od německého výrobce
Schwamborn.
Prodejna nabízí rozšířený sortiment prodávaného zboží, které bylo
dosud nabízeno pouze v omezeném
výběru a množství v prostorách
půjčovny.
Jedná se především o široký sortiment rozvodů vody, elektro a kanalizace a všeho, co s realizací takových
rozvodů souvisí. Lze si vybrat kvalitní a cenově dostupné baterie značky
českého výrobce JB Sanitary s prodlouženou zárukou, širší sortiment

lze objednat z katalogu. V prodejně
najdete nepřeberné množství hřebíků, háčků, těsnění, šroubů a vrutů,
především to nejlepší, co trh nabízí
– samořezné vruty značky Rapi-Tec
v mnoha velikostech a délkách. Seženete zde i základní stavební nářadí
– lopaty, hrábě, krumpáče, zednické naběračky a lžíce, kolečka, štafle
apod., vše za velmi dobré ceny. Prodejna nabízí i například brusné papíry a plátna, silikony, tmely, omítky,
barvy pro základní vnitřní výmalbu,
penetraci, štětce a válečky, pojiva
– cement, lepidla stavební i pro domácnost mnoha značek, především
však od firmy Den Braven. Vybrat
si můžete LED žárovky a další široký sortiment výrobků firmy EMOS,
vypínače, zásuvky, prodlužovací kabely, rozdvojky a adaptéry, elektrické baterie a baterky ve výběru, který
nezklame. Pro každodenní práci si
můžete koupit i ochranné prostředky – pracovní brýle, rukavice pro různé druhy pracovních činností v domě
i na zahradě. Najdete i další základní
železářské zboží a zahradní potřeby,
zeminu substráty, rašelinu, mulčovací kůru, travní semeno a zahradní hnojiva. Sortiment se časem bude
ještě rozšiřovat, především o potřeby
pro domácnost a zahradu.

Obchod i půjčovna jsou tu pro vás
každý všední den a v sobotu dopoledne. Aktuální informace naleznete na
webových stránkách www.retiro.cz,
či na Facebooku.
A teď to nejdůležitější:
Původně plánovaný Den otevřených
dveří, který se měl konat brzy po otevření, musel být pro nepřízeň počasí
zrušen. Akci se však podařilo zorganizovat v náhradním termínu, a to:

v pátek 24. května 2019
od 9 hodin do asi 15 hodin!
Dokonce se podařilo zvětšit počet zúčastněných výrobců, kteří zde budou
prezentovat své zboží. Na ploše před
prodejnou naleznete stánky s prezentacemi značek HILTI, Rapi-Tec, Den
Braven, Schwamborn, EVM svářecí
technika, JB Sanitary. Při této příležitosti budete moci využít speciálních
prodejních akcí a zvýhodněných cen.
Můžete se zeptat na vše, co vás o zboží zajímá, sledovat ukázky využití a
pracovních postupů, budete mít i příležitost sami si vyzkoušet různé nářadí. Čeká vás příjemné přijetí, drobné
občerstvení a doufejme, že tentokrát
i slunce a teplé počasí.
Tomáš Vachalec
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Kultura v Horním Podluží

Otevírání studánek

Otevíráním studánek, tedy symbolickým vyčištěním pramene po dlouhé
zimě, vítali kdysi lidé jaro. Nejinak
tomu bylo i u nás. Díky úsilí a snaze několika nadšenců neupadl tento krásný zvyk v zapomnění. U studánek pramenů Křinice se nás sešlo
tentokrát opravdu hodně. Dorazili turisté ze všech koutů z blízkého okolí.
Společně recitováním ze známé básně J. V. Sládka Lesní studánka „znám
křišťálovou studánku, kde nejhlubší
je les….“, velkým klíčem symbolicky odemkli studánku, a tím přivítali
jaro. Sluníčko se nenechalo zahanbit,
hřálo a nebe bylo bez mráčků. Děti
spokojeně pobíhaly po lese, nálada
byla veselá, vůně buřtíků se šířila široko daleko a něco na posilněnou se
v batůžkách také našlo. Cesta domů
nám příjemně ubíhala, moc rádi jsme
podpořili tak milou a účelnou tradici.

Muzikál Carmen

Světoznámý muzikál Carmen nás
přilákal do Hudebního divadla Kar-

lín. Napínavý příběh lásky, nenávisti,
vášně a zrady a také střetu dvou zcela
odlišných světů. Nechyběla odvážná
cirkusová čísla, pestrobarevné kostýmy ,triky, chytlavá hudba a hlavně
hvězdné obsazení. Lucie Bílá v roli
nezkrotné, vášnivé Carmen, která
pro lásku obětuje svůj život. Viděli
a slyšeli jsme i jiné hvězdy muzikálu Václava Noida Bártu, Dashu, Jiřího Korna, Hanku Křížkovou, Pavlu
Břínkovou, Roberta Jíchu…..
Příjemným zpestřením byly narozeniny Lucie Bílé, které slavila v ten
den. Gratulace a ovace byly opravdu
hvězdné.

Čaj o páté

Čaj jsme tentokrát popíjeli společně
s Halinou Pawlowskou, kdy jsme se
začetli do Banánových rybiček. Nyní
už víme, jak humorně a s nadhledem
přežít různé nezvyklé situace. Prostě
nás už nic nemůže jen tak překvapit.
Nemohli jsme se jen tak rozloučit
s Aidou Brumovskou, a tak jsme opět
sáhli po její próze Když stromy rostly
do nebe a zjistili, že dostat se do vy-

sněné „hudebky“ nebylo nic jednoduchého a že nevinná dětská prostořekost může být i ku prospěchu. Naší
malé hrdince se rozhodně vyplatila.
Škoda, že není možné popíjet čaj
s Betty MacDonaldovou, to by musel být nezapomenutelný zážitek!
Takhle jsme se s ní seznámili alespoň prostřednictvím knihy Vejce
a já. S Betty, která dokáže všechny
prožívané strasti popsat s takovým
laskavým humorem. Kniha je to pohodová, nenáročná, vhodná pro chvíle oddechu, kdy se po jejím přečtením
budete radovat, že vás ráno nečekají
strasti v podobě krmení kuřat.
Dalším příjemným společníkem
byl František Nepil a jeho Srpen s bejbinkou, což je humorné vyprávění

si výstavu a ještě můžete některý hrad
podpořit svým hlasem. Spojíte příjemné s užitečným.

o prázdninové cestě do Jugoslavie
a Rakouska v 60. letech typické české rodiny. Rozesmáli nás rodinné
přestřelky, polévky v pytlíku, neustále ucházející matrace, suché salámy a bejbinka-auto, u kterého máte
strach, jestli se rozpadne hned nebo
až za chvíli, a jiné roztomilé trampoty,
které někteří určitě znají nebo si na ně
vzpomenou. Nakonec všichni zjistí,
že doma je prostě nejlépe.
Uděláme si od setkávání u čaje
a tvoření pauzu a sejdeme se opět na
podzim. Kdyby se vám stýskalo po
vůni knih, tak si zajděte do knihovny, kde stále probíhá výstava fotografií Jak šel čas ve školce v Horním
Podluží, a také výstava hradů, které
vyrobili do soutěže rodiče a jejich děti
z MŠ Klíček v Horním Podluží. Běžte
si půjčit hezkou knihu, prohlédnout

Vítání občánků

Tvoření

Dvě dílničky a obě něčím zajímavé.
Ti, kteří si na minulém tvoření vyrobili hrnky s Kamilou Žítkovou, si je
mohli naglazovat.
Kačka Paličková nás „nakazila“
předvelikonoční dobrou náladou
a spolu s ní jsme se pustili do výroby
věnců na dveře z větviček břízy nebo
vrby a s dekoracemi z vaječných
skořápek, zajíčků, slepiček… a dílo
se dařilo. Práce nám šla od ruky, aby
ne, když po celou dobu vládla dobrá
nálada.

V sobotu 27. 4. jsme přivítali nové
občánky. Před slavnostním proslovem místostarostky Jindry Koldové
zahrály děti z místní mateřské školy
pohádku O veliké řepě. Naši nejmenší byli přivítáni, dostali krásný dárek
a maminky kytičku.
Přivítáni byli: Slavětínská Nikol,
Riedel Matěj Vlastimil, Šmidtová
Ella, Šustr Ondřej, Stiborová Anna,
Řezáčová Patricie, Kalischová Amálie, Prejzková Barbora, Říhová Amálie, Godlová Laura, Rejzek Dominik,
Peleška Adam a Synek Pavel.
DĚKUJEME paní Kateřině Smutné,
která uháčkovala dětem koníky, OÚ
za květiny a financování dárků.
Pavla Petružálková,
foto Josef Gerhát
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Noc s Andersenem 2019 v Dolním Podluží
Sešli jsme se v naší knihovně v Dolním Podluží, abychom společně
s dětmi připomněli osobnost jednoho z nejvýznamnějších pohádkových spisovatelů Hanse Christiana
Andersena.
Na letošní ročník pod názvem Andersen známý – neznámý, jsme přišli
v pátek 5. 4. v odpoledních hodinách.
V začátku jsme si přečetli něco o životě Hanse Christiana. Dozvěděli jsme
se, že dánský spisovatel chtěl být bě-

hem života hercem, zpěvákem, dramatikem, než se nakonec stal úspěšným pohádkářem.
Další průběh podvečera byl ve
znamení tvoření pohádkových postav
a hrdinů. Úkolem dětí bylo nakreslit
svého oblíbeného hrdinu z pohádek,
příběhů nebo comicsů.
Aktivní část programu spočívala
v seznámení s psím kamarádem Pepíkem, procházkou v přírodě a hrou
v okolí knihovny. Později jsme už opět

tvořili. Připravovali jsme rámečky
na fotografie pořízené během večera
a střídali se ve čtení úryvků ze svých
oblíbených knížek.
Následovala společná příprava
občerstvení. Každý měl svůj úkol
– někdo krájel bagetu, jiný mazal
pomazánku a další chystali ovoce
a zeleninu. Na závěr večera jsme se
uvelebili se všemi dobrotami před
promítací plátno a sledovali animovaný příběh z pravěku. Poté už jsme

ulehli do spacáků a nechali si zdát pohádkové sny. Sobotní budíček, vstávání a snídaně ukončily naši další
Noc s Andersenem. Jako vzpomínku na knihovnické nocování si všichni zúčastnění odnesli slušivý klóbrc.
Díky Veronice, Lidušce, Adamovi,
Davidovi, Vaškovi, Jakubovi a Lukášovi za prima strávený čas.
Vaše knihovnice Lída Zavadilová

Z dubnového dění v kultuře v Jiřetíně pod Jedlovou

JIŘETÍN p/J – Pohledem do interiéru galerie V Podstávce se vracíme k vernisáži výstavy obrazů Lukáše P. F. Urbana Výzva, k níž úvodní slovo pronesl
Mgr. Jan Hedvík. Autor – člen výtvarného ateliéru Goya Gymnázia Varnsdorf
– prezentovanými pracemi nabízí setkání s vlastními niternými pocity a vybízí
k zamyšlení nad světem, který nás obklopuje, v němž žijeme. Zajímavá výstava je pro návštěvníky přístupná na telefonické dojednání na č. 603 887 907.
-kaM-, foto Josef Zoser

JIŘETÍN p/J – Návštěvníci besedy Jak se dělá rozhlas se sešli ve Spolkovém
domě v pátek 26. dubna. Do Jiřetína zavítal Český rozhlas Sever a moderátor
ranního programu Petr Beran pozval přítomné nejen k virtuální prohlídce
ústecké budovy rozhlasu, ale také do „kuchyně“ celodenního vysílání. Přímé
telefonické propojení do živě vysílaného pořadu se pak už stalo třešničkou
na dortu podvečerního setkání.
Text a foto -kaM-

JIŘETÍN p/J – V sobotu 13. dubna ožily klubové prostory Spolkového domu
čilým ruchem i dětským brebentěním. To místní obecní úřad sezval děti, maminky, tatínky, dědečky, babičky a vůbec všechny zájemce k velikonočnímu
tvoření. Zkušené lektorky radily a tak se stříhalo, lepilo, vybarvovalo, sestavovalo a tvořilo, až se velikonoční vajíčka modrala, červenala a zelenala. Krásné
jarní dekorace a velikonoční ozdoby pak – k radosti svých malých i velkých
tvůrců – ozdobily nejednu jiřetínskou domácnost.
-kaM-, foto Jarmila Hricová

JIŘETÍN p/J – Poslední dubnový den ovládly i Podtolštejnsko čarodějné hrátky. Také v Jiřetíně se na připravené hranici rukou Velkého mága naplnil osud
čarodějnice, kterou provázeli malí i velcí návštěvníci. A tak máj – nejkrásnější
měsíc – může vstoupit a ozdobit jiřetínské stráně.
Text a foto -kaM-
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Hej, páni zajíci

DOLNÍ PODLUŽÍ – Pátý ročník velikonočního dobrodružství, nazvaného Putování za zajíčkem, se tentokrát odehrál v areálu dolnopodlužského koupaliště.
Bylo krásné teplé počasí konce dubna a tak všechno svádělo k tomu pobývat
venku. A proto i naši ušáci připravili svoje soutěže do terénu. Samozřejmě
včetně hledání jejich čokoládových kolegů. Dílničky, ve kterých se zdobila
vajíčka, perníčky i další velikonoční propriety, byly umístěné pod střechou
terasy koupaliště, a že zde bylo povětšinou dosti plno! Po zhruba třech hodinách byly dětičky již řádně vyskákané a jejich vajíčka rozkošně vymalovaná,
a tak si daly na cestu mazanec nebo beránka a začaly se ubírat k domovům.
Díky počasí, díky dětem, které přišly, ale především díky organizátorům se
akce vyvedla mimořádně dobře. Konkrétně mi dovolte poděkovat mým Kopretinám za nápady, kreativitu a nadšení, dále obecnímu úřadu za zapůjčení
lavic a technickou pomoc, Občerstvení na koupališti za zázemí a vstřícnost,
paní Böhmové, Nováčkové a manželům Havlíčkovým za práci s dětmi, paní
Frančové, Rydvalové a Slánské za malé pekařské zázraky a panu Pecinovskému za zapůjčení aparatury. Také paní místostarostce Macháčkové za pořízení
báječných fotografií. Hej, páni zajíci, tak zase za rok!
Petra Frančová, foto Adéla Macháčková

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ
Poslední březnový týden byl opravdu nabitý. V pondělí nás čekalo plavání. V úterý jsme navštívili místní
knihovnu. Paní knihovnice si pro
nás připravila velmi poutavé vyprávění o bylinkách doplněné ukázkami z knih, dokonce nám uvařila čaj
z čerstvé máty. Zbylo i dost času na
prohlížení knih dle vlastního výběru.
Ty, které nás nejvíce zaujaly, jsme si
vypůjčili do školky. Středa patřila
hlavně předškolákům, které čekala
ukázková hodina v 1. třídě základní
školy. Ve spolupráci s prvňáčky zvládli najít počáteční písmena ke slovům,
vyzkoušeli si práci na interaktivní tabuli a řadili číslice ke správnému počtu bodů na kostce. Všichni dostali
pochvalu od paní učitelky a sladkou
odměnu. Děkujeme paní učitelce za
velmi pěknou ukázkovou hodinu.
Po půl roce jsme se opět 4. dubna
setkali s kamarády z mateřské školy
v Porajowě. Společně jsme si užili radostné dopoledne plné her, tanečků
i písní v obou jazycích, které se vážou
k příchodu jara.
Dne 2. dubna jsme se se staršími
dětmi vypravili linkovým autobusem
do Rumburka na Střední zdravotnic-

kou školu, kde nás již čekaly žákyně
s připraveným programem „Jak se nebát nemocnice“. Děti si zde prohlédly cvičné nemocniční pokoje, zhlédly krátké divadelní představení „Jak
šel krtek na očkování“, dozvěděly se,
jak ošetřit omrzliny a rány po úrazu.

Mohly si vyzkoušet přebalit miminko,
píchnout injekci, naučily se stabilizovanou polohu a umělé dýchání s masáží srdce. Program byl velmi pěkný
a poučný. Děkujeme všem studentkám a vedoucí projektu, paní Vytlačilové, které se našim dětem věnovaly.
Dne 8. dubna nás čekala poslední lekce plavání. Děti předaly paní
lektorkám dárečky na rozloučenou.
Všechny děti si odvezly Mokré vysvědčení, kde jsou zapsány všechny jejich
pokroky. Všichni si zaslouží velkou
pochvalu!

Ve čtvrtek 28. března nás čekal další den k projektu „Společně si hrát a navzájem se učit/ Gemeinsam spielen, voneinander lernen“s partnerskou školkou
nazvaný „ Založení bylinkové zahrádky“, který se konal v prostorách naší mateřské školy. Po již tradičním přivítání následovalo povídání o bylinkách, ukázky produktů z nich, poznávání jejich vůní a přiřazení k obrázkům. Z čerstvých
bylin jsme si uvařili voňavé čaje. Než čaje vychladly, děti připravily jednohubky
s mrkvovou a tvarohovou pomazánkou posypané pažitkou, petrželkou či bazalkou, na kterých jsme si společně pochutnali. Ještě jsme si zazpívali píseň
„Šel zahradník do zahrady“ v obou jazycích a pak jsme se vydali ven vysadit
bylinky do nově zřízených bylinkových záhonů.
Další den z projektu „Společně si hrát a navzájem se učit/ Gemeinsam spielen,
voneinander lernen“ se konal 16. dubna v německém Kottmarsdorfu. Projektový den nazvaný „Od zrna k chlebu“ se vydařil! Ve větrném mlýně jsme se
dozvěděli, kde se bere mouka, ze které si můžeme upéct chléb či koláče. Děti
si pohrály na dětském hřišti v areálu, kde si i zasoutěžily a hledaly čokoládová
vajíčka, které tu poztrácel velikonoční zajíček. Krásné počasí lákalo ke krátké
procházce do okolí mlýna, při které všem vyhládlo. O to víc jsme si pochutnali
na oběde v restauraci patřící k mlýnu. Pak už byl čas na návrat.

Druhý den se zatoulal velikonoční
zajíček i na zahradu naší mateřské
školy, děti zde plnily úkoly a hledaly
sladkosti, které jim tu zajíček nechal.

Nalezené poklady si děti rozdělily a
každé si s nimi naplnilo vlastnoručně
vyrobenou kasičku v podobě zajíčka.
		
Kolektiv MŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA SMÍŠEK JIŘETÍN POD JEDLOVOU
Zimu jsme vyhnali Chlebovou morenou doprovázenou písničkami a říkadly k nedalekému rybníku,
kde si na ní pochutnaly ryby a kachny. Jaro se nám
povedlo přivolat spolu s Potočním skřítkem, který
k nám přišel na návštěvu a měl pro děti spoustu
úkolů. Společně jsme se naučili třídit odpad, čistit pramínky, potůčky. Poznávali jsme první jarní

kytky, pozorovali pučení květů a přitom si i zpívali
a zatančili. Jarní dny nám zpestřila návštěva divadélka Koloběžka s Jarní pohádkou.
Předškoláci se připravovali na zápis do školy
a spolu s paní učitelkou navštívili 1. třídu v Dolní Podluží. Vyzkoušeli si sedět v lavicích a psát na
tabuli.
Zdárně jsme ukončili plavecký výcvik a všichni
si z bazénu odnesli Mokré vysvědčení.
A už tu byly svátky jara, na které se všichni moc těšili. Vyráběli jsme košíčky z krabice
od mléka, hráli si na zahradníky a sázeli osení
a pozorovali, kdy začne růst.
Zelené košíčky jsme ozdobili malovanými vajíčky a Velikonoce mohly začít. Do
školky k nám přiskákal zajíček Chroupálek
s velkou prosbou. Chtěl od nás pomoc posbírat barevná velikonoční vajíčka po lesoparku, cestou k nám ho totiž vyplašila liška
a on všechny poztrácel, chudáček. My jsme
děti šikovné a daly jsme hlavy dohromady a
vymyslely společný plán jak mu pomoci. Po
velikonoční hostině, která byla plná tradičních velikonočních dobrot, jsme se vydali
ven hledat poztrácená vajíčka a plnit úkoly
od zajíčka. A zajíček na oplátku děti bohatě
odměnil. Poslední dubnový den jsme si užili
v převlečení čarodějů a čarodějnice. Kromě
přehlídky a letu na koštěti jsme i čarovali a
kouzlili, a to přímo vědecky. Tento projektový
den byl financován z Místního akčního plánu
vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO
ORP Rumburk. Děti se hravým, zábavným
a hlavně poučným způsobem seznámily s taji
vědních oborů – vyzkoušeli jsme si pracovat

s laboratorním nádobím, poznali, co je to hustota
vody díky „barevnému semaforu“. Nakonec jsme si
vyrobili barevný sliz a čarodějnický den jsme ukončili pečením brambor na hrádku.
Učitelky MŠ Smíšek

ŽIVOT – SPOLEK PRO OCHRANU DĚTÍ, MLÁDEŽE A SENIORŮ

Velikonoce v Hartau
S německými a polskými kamarády jsme se setkali
v Hartau při poznávání velikonočních tradic jednotlivých zemí. Českým dětem se nejvíce líbila cesta za zajíčkem s hledáním velikonočního překvapení a jízda obcí koňským povozem. Německým
a polským dětem zase naše hodování s pomlázkou. Všechny přítomné jsme obdarovali vajíčkem
a medovými perníčky. Po společném obědě jsme
si hráli, krmili zvířata na farmě, kreslili, malovali
vejce a dřevěné velikonoční zápichy. V odpoledních hodinách jsme se spokojeni vrátili zpět domů.
Děkuji panu Macháčkovi za upletení obří pomlázky, paní Jitce Ptáčkové za perníky a Margitce
Nováčkové za dozor dětí.
Miloslava Böhmová, foto Roy Neumann

Vzpomínka na březnový pobyt seniorů u Baltu –
Pobierowo
foto Eva Dvořáková

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme starostovi z Jiřetína panu Kaprálikovi za finanční příspěvek na činnost spolku.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Sony Digital Cinema 4K

DĚKUJEME

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

Děkuji za všechny děti a přítomné
rodinné příslušníky Petře Frančové
a jejímu týmu Kopretin za krásné
odpoledne s velikonočním námětem
Cesta za zajíčkem. Všichni si to náramně užili.
Miloslava Böhmová

PROGRAM NA KVĚTEN

 Pátek 17. 5. ve 20 hodin
 Sobota 18. 5. v 18 hodin

ČV
ČV

AVENGERS: ENDGAME 3D
USA – Akční film ze studia Marvel
– Poslední superhrdinové sbírají poslední síly a vrací úder – Ml. přístupno – Vstupné 140 Kč, děti a důchodci
120 Kč – asi 100 minut

 Pátek 24. 5. ve 20 hodin
 Sobota 25. 5. v 20 hodin

TIT
TIT

SYN TEMNOTY
USA – Filmový horor – co by se mohlo stát, kdyby nadané dítě z jiného
světa ztroskotalo na Zemi – Ml. přístupno – Vstupné 120 Kč – asi 100
minut

 Sobota 25. 5. v 18 hodin

ČV

CESTA DO PRAVĚKU
CZ – Digitálně zrestaurovaný dobrodružný film Karla Zemana o putování
čtveřice chlapců proti toku času – Ml.
přístupno – Vstupné 100 Kč, děti a
důchodci 75 Kč – 90 minut

 Pátek 31. 5. ve 20 hodin
 Sobota 1. 6. v 18 hodin

TIT
TIT

MY

Děkuji za pomoc s velikonoční
dekorací ordinace a čekárny paní
PODLEŠÁKOVÉ, FALTOVÉ a
KAPRÁLIKOVÉ.
Lenka Martinková

BLAHOPŘEJEME

Dětský den
ve sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou
neděle 2. června od 14 hodin
PROGRAM

USA – Filmový horor – Dávejte si na
sebe pozor! – Ml. přístupno – Vstupné 120 Kč – 115 minut

Vysvětlivky:

JIŘETÍN p/J – Už jste viděli pohádkové představení Sváťova dividla? Ne?
Tak to máte jedinečnou příležitost. Loutková pohádka Kašpárek a hodná
víla Jarmilka totiž uzavře odpoledne plné her a zábavy pro děti. Dětský den
proběhne v jiřetínském sportovním areálu v neděli 2. června od 14:00 hodin.
Po ukázkách kynologů, hasičů a po všech zajímavých soutěžích a hrátkách
zveme děti i jejich rodiče v 17:00 hodin do hlediště Malého lesního divadla na
podvečer se Sváťovou pohádkou.
-kaM-, foto archiv Dividla

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné

ukázka výcviku pejsků 14.05 hod, poté zahájení soutěží
diskotéka se šášou Vášou
nafukovací hrad, malování na obličej
ukázka zásahu hasičů (i pěna bude)
Sváťovo dividlo 17 hod
Sponzorují: Eurogreen, HAAS+SOHN, MŠ Jiřetín p/J, obec Jiřetín p/J, TJ Slovan Jiřetín p/J, Skautské
středisko Lužan Varnsdorf, Rudolf Kuranda Varnsdorf, Údržba zeleně Jiřetín p/J – zahradnické služby Sabiny Chládkové

JIŘETÍN p/J – Vyběhnout si na půlroční běh z Varnsdorfu do Barcelony není tak úplně obvyklé. Dokonce si může
většina z nás myslet, že je to neproveditelné. Přesto se v našem regionu našel mladý člověk, který se na tento dálkový
běh vydal. Pavel Vodička o svém sportovním výkonu říká:
„Loni jsem se vydal na druhou běžeckou cestu Evropou
– tentokrát na západ – do Španělska. Vedlo mě k ní více
důvodů. Chtěl jsem cestovat, sportovat, dělat něco obecně
prospěšného a vydat se na duchovní pouť. Jako téma jsem
si zvolil ochranu zdraví a životů a akci pojmenoval Run
for Life. Výprava začala 20. května v rodném Varnsdorfu
a vedla přes Česko, Německo, Lucembursko, část Belgie,
Francii do Španělska. Do Barcelony – cílové stanice jsem
dorazil půl roku po startu, 20. listopadu.“ O svých zážitcích
a zkušenostech bude Pavel Vodička vyprávět a komentovat
fotografie z cesty v jiřetínském Spolkovém domě v sobotu
18. května v 18:00 hodin. Jste zváni!
-kaM-, foto archiv P. Vodičky

Dne 27. dubna 2019 oslavila nejstarší občanka Jiřetína pod Jedlovou
Markéta ČASAROVÁ 95. narozeniny. Těší se dobrému zdraví a svým
pozitivním přístupem k životu je pro
nás stálou inspirací. Vše nejlepší do
dalších let, hodně zdraví, štěstí a pohody přejí
dcery s rodinami
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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
Sobota 11. 5. od 14:00 h.

Neděle 19. 5. od 17:00 h.

Sobota 1. 6. od 17:00 h.

FESTIVAL JÍDEL

FK DOLNÍ PODLUŽÍ – FK
ČESKÁ KAMENICE „B“

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– TJ DOLNÍ HABARTICE

Mistrovské fotbalové utkání 18.
kola okr. soutěže dospělých.
DOLNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

Mistrovské fotbalové utkání 23.
kola okr. přeboru dospělých.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

Kulinářské speciality a ochutnávky
jídel mezinárodní kuchyně za symbolickou cenu.
DOLNÍ PODLUŽÍ, na koupališti

 Sobota 11. 5. od 17:00 h.

Sobota 1. 6. od 17:00 h.

SK SLOVAN JIŘETÍN p/J – TJ
TATRAN RYBNIŠTĚ

SK SLOVAN JIŘETÍN P/J –
FK ČESKÝ LEV TĚCHLOVICE

Mistrovské fotbalové utkání 20.
kola okr. přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště
Středa 15. 5. od 14:00 h.

DESKOHRÁTKY
Herní odpoledne pro děti s deskovými, karetními, postřehovými i vědomostními a společenskými hrami.
DOLNÍ PODLUŽÍ, obecní knihovna

Mistrovské fotbalové utkání 23.
kola okr. přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště
Pátek 24. 5. od 18:00 h.

NOC KOSTELŮ
XI. ročník nabídne široké veřejnosti
setkání programové mozaiky hudby,
zpěvu i slova účinkujících s vlídným
prostředím duchovního světa.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice
Neděle 26. 5. od 13:00 h.

DĚTSKÝ DEN

Pátek 17. 5. od 16:00 h.

SVÁTEK MATEK
Příjemné posezení pro ženy při kávě,
zákusku a s milým programem dětí
z místní mateřské školy a z dolnopodlužské základní školy.
HORNÍ PODLUŽÍ, obec.tělocvična
Sobota 18. 5. od 17:00 h.

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– FK ČESKÝ LEV TĚCHLOVICE
Mistrovské fotbalové utkání 21.
kola okr. přeboru dospělých.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště
Sobota 18. 5. od 17:00 h.

SK SLOVAN JIŘETÍN P/J – TJ
SPARTAK BOLETICE N/L
Mistrovské fotbalové utkání 21.
kola okr. přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště
Sobota 18. 5. od 18:00 h.

PAVEL VODIČKA – BĚH
PRO ŽIVOT
Beseda s promítáním a vyprávění
o odhodlání, sportu a neobvyklých
zážitcích s autorským komentářem
fotografií z dálkového běhu Varnsdorf (20. 5. 2018) – Barcelona (20.
11. 2018).
JIŘETÍN POD JEDLOVOU, Spolkový dům (Náměstí Jiřího 36)

Hry a soutěže pro děti, cesta pohádkovým lesem, divadelní představení, zábava a nabídka občerstvení pro
všechny.
DOLNÍ PODLUŽÍ, sportovní areál
Čtvrtek 30. 5. od 17:00 h.

SLAVNOST
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Neděle 2. 6. od 9:00 h.

BONITACE NĚMECKÝCH
OVČÁKŮ
Odborné hodnocení v rámci 28.
ročníku výstavního setkání psích
šampionů.
JIŘETÍN p/J, sportareál
Neděle 2. 6. od 14:00 h.

DĚTSKÝ DEN
Program plný zábavy: ukázka výcviku psů, diskotéka se šášou Vášou, nafukovací hrad, malování na obličej,
ukázka zásahu hasičů (pěna bude),
soutěže se sladkými odměnami a pohádkový závěr s loutkovým představením „Sváťova dividla“.
JIŘETÍN p/J, sportareál

Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

OBLASTNÍ VÝSTAVA
NĚMECKÝCH OVČÁKŮ
28. ročník setkání psích šampionů
pořádá Kynologický klub Varnsdorf
JIŘETÍN p/J, sportareál
Sobota 1. 6. od 10:00 h.

DEN DĚTÍ – POHÁDKOVÁ
STEZKA
Zábava pro celou rodinu na pohádkové výpravě. Prezence od 10 do 11
hodin. V cíli (tělocvična) možnost občerstvení, malování na obličej, cukrová vata.
HORNÍ PODLUŽÍ, start u obecního klubu

Niterný svět v abstraktní tvorbě mladého autora, člena výtvarného ateliéru GOYA Gymnázia Varnsdorf. Výstava je od 6. dubna 2019 přístupná
na telefonické dojednání na č. 603
887 907.
JIŘETÍN p/J, galerie V Podstávce,
Nám. Jiřího č. 129

JOSEF ZOSER – KRAJINA
Velkoformátové fotografie z toulek
autora přírodní i městskou krajinou.
Výstava je přístupná na telefonické
dojednání na č. 603 887 907.
JIŘETÍN p/J, galerie V Podstávce,
Nám. Jiřího č. 129

JAK ŠEL ČAS V MŠ
HORNÍHO PODLUŽÍ
Výstava fotografií ze života mateřské školy v létech 1961–2018.
Výstavu můžete navštívit vždy ve
středu od 13 do 17 hodin.
HORNÍ PODLUŽÍ, obec. knihovna

VÝSTAVA HRADŮ
Soutěžní výrobky rodičů a dětí z MŠ
Klíček. Výstavu můžete navštívit vždy
ve středu od 13 do 17 hodin.
HORNÍ PODLUŽÍ, obec. knihovna

bohoslužeb v Jiřetíně p. J.

ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ
DOLNÍ PODLUŽÍ

Sobota 1. 6. od 9:00 h.

LUKÁŠ P. F. URBAN – VÝZVA

 Pořad pravidelných

Pátek 31. 5. od 16:00 h.

Vystoupení žáků u příležitosti Dne
matek, ohlédnutí za projektem „Příběhy našich sousedů“, vystoupení
žáků 9. třídy „Na rozloučenou“, pohoštění v kinokavárně.
DOLNÍ PODLUŽÍ, Bio Luž

V Ý S TAV Y:

Úterý v 16:30 h. – kostel N. Trojice
Neděle v 9:30 h. – kostel N.Trojice
První pátek v měsíci v 17.00 h. –
kaple na Křížové hoře
Neděle 2. 6. od 17:00 h.

KAŠPÁREK A HODNÁ VÍLA
JARMILKA
Milá loutková pohádka SVÁŤOVA
DIVIDLA uzavře zábavné odpoledne
jiřetínského dětského dne.
JIŘETÍN p/J, sportareál, malé lesní divadlo
Neděle 2. 6. od 17:00 h.

FK DOLNÍ PODLUŽÍ – FK
FRANTIŠKOV N/PL
Mistrovské fotbalové utkání 20.
kola okr. soutěže dospělých.
DOLNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště
Neděle 9. 6. od 9:30 h.

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO
Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. 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 červnových akcích rádi zveřejníme informace, které zašlete
do neděle 26. května 2019 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.
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HORNÍ PODLUŽÍ – Dne 19. 4. se
konal turnaj ve stolním tenisu za
účasti devíti hráčů.
Pořadí:
1.   Peleška st.
2.   Gola O.
3.   Kovář
4.   Kotera Z.
5.   Hozman ml.
6.   Vorlíček K.
7.   Mrňka
8.   Rígl Jiří
9.   Herman M.
Všichni hráči obdrželi hodnotné ceny
dle umístnění, na které přispěl Obecní úřad v Horním Podluží se souhlasem pana starosty Hořeního, a za to
děkujeme. Škoda, že z Horního Podluží se dostavili jenom čtyři hráči. Věřím, že to příště bude lepší.
Václav Friš

Festival jídel

Tenisové kurty opět v provozu
JIŘETÍN p/J – V druhé polovině
dubna jsme začali opět připravovat
tenisové kurty na letošní sezónu, několikrát jsme se sešli na brigádě (viz
snímek). Kurt č. 1, který jsme zprovoznili přesně před 30 lety (kurty č. 2,
č. 3 jsou o rok, resp. dva roky mladší)
jsme nechali firmou JB ESTATE re-

novovat, včetně osazení nových lajn.
V letošním roce se opět družstvo seniorů přihlásilo do okresní soutěže,
plánuje se několik turnajů, máme
nasmlouváno též několik týdenních
soustředění tenisových oddílů z našeho kraje. Opět začneme v druhé
polovině května pracovat s mládeží.

na koupališti
v Dolním Podluží

11. května od 14 h.

Termíny tréninků a časy budou předem domluveny podle počtu zájemců
o tuto hru. Chtěli bychom též zprovoznit tartanové hřiště modré barvy
na badminton a získat více zájemců
o tuto hru.
Josef Zoser

V nabídce budou ochutnávky
mezinárodních jídel a to jen za
symbolickou cenu

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 11.–12. 5. 2019









Kapři všech zemí, spojte se
Těmito řádky bych ráda vzdala hold
dvěma Podlužákům, kteří se nejenom zúčastnili, ale také zabodovali
na mezinárodním balatonském mistrovství v lovu kaprů. Tento šampionát, nazvaný jednoduše IBCC
(International Balaton Carp Cup)

PERMONÍK

zaujal pány Tomáše Paličku a Vladimíra Franče st. natolik, že hodili
za hlavu pletení velikonočních pomlázek a vyrazili směr Balatonské
jezero. Předvelikonoční týden raději
proseděli u vody s očima na hladině
a dosáhli krásného 63. místa z cel-

kových 250!!! Podotýkám, že se jednalo o mistrovství světa a tudíž zúčastněných 250 týmů bylo opravdu
z různých koutů naší planety.
Gratulujeme ke krásnému výsledku a přejeme spoustu dalších úžasných úlovků!
Petra Frančová,
foto Vladimír Franče

MUDr. Křemen Adolf
tel. č. 412 550 343
Teplická 270, Jílové
18.–19. 5. 2019  
MUDr. Bolfíková Renata
tel. č.: 412 535 930
Varšavská 1863/7, Děčín VI
25.–26. 5. 2019
MUDr. Hladík Pavel
tel. č. 412 539 298
Weberova 1537/7, Děčín VI
1.–2. 6. 2019  
MUDr. Křemenová Alena
tel. č. 412 544 539
Sokolská 129, Děčín IX
8.–9. 6. 2019
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 sudý týden

13. 5. – 27. 5. 2019

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 28. 5. 2019 a vyjde ve středu 5. 6. 2019
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