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Cena dotovaná 4 Kč

ORDINACE
MUDr. L. Martinkové
 Upozorňujeme, že ordinace bude
uzavřena ve dnech 5. až 7. 6. a 24. až
28. 6.
 Lužická nemocnice a.s., Rumburk oznamuje, že z důvodu čerpání
dovolených bude v době:
 31. 5. – 31. 8. přestěhováno oddělení ošetřovatelských lůžek a následné péče z Pavilonu II. (Podhájí)
do Pavilonu I. (chirurgie) na adresu
U Nemocnice 1298/6, Rumburk.
 26. 6. – 7. 7. uzavřeno oddělení
pediatrie a dětská střediska při dětském oddělení – Rybniště, Vilémov,
Dolní Poustevna. Eventuální zástup
zajištěn MUDr. Palackou ve Varnsdorfu, MUDr. Talanov ve Šluknově.
Oddělení pediatrie bude znovu otevřeno 8. 7. v 7:00 hodin.
 2. 7. – 18. 8. uzavřena gynekologická stanice s ambulancí, znovu otevřeno 19. 8. v 7:00 hodin.

OÚ JIŘETÍN p/J
 VODA V JIŘETÍNĚ
Vážení spoluobčané,
jak jsem zmiňoval v minulém čísle
Permoníka, nejdůležitější je pro nás
voda. Loňská vedra nám ukázala,
kde nás tlačí bota a kterým směrem
se ubírat. Největší problém se ukázal
v zásobování pitnou vodou na Rozhledu. V současné době probíhají
opravné práce na vodojemu v této
lokalitě. K posílení vodních zdrojů
bylo obcí rozhodnuto zařídit a provést dva vrty. Jeden v již uvedené lokalitě na Rozhledu a druhý v obci za
tenisovými kurty. Vyvrtání jednoho
vrtu do hloubky 50 metrů vyjde asi
na 100 000 Kč. K tomu se ještě musí
přičíst vlastní technologie (čerpadlo,
elektrická přípojka a podobně).
Veškeré náklady bude obec hradit ze svého rozpočtu. Pokud se podaří vše zúřadovat, tak k vlastnímu
vrtání dojde ve druhé polovině měsíce srpna. V záloze jsou ještě další
možná řešení, ale toto je momentálně nejrychlejší a nejschůdnější. Ale
to nejlepší řešení ze všech možných
je prostě vodou šetřit!
Bohuslav Kaprálik, starosta

Výjezdní zasedání zastupitelstva
JIŘETÍ p/J – V pondělí 20. 5. se zastupitelstvo obce setkalo na hradě
Tolštejně resp. rozhledně Jedlové
s Josefem Krejčím a Kubou Krejčím,
zástupci společnosti Relka, která má
v pronájmu rozhlednu, včetně restaurací na obou turisticky exponovaných
místech, které každoročně navštíví
desítky tisíc návštěvníků. Na Tolštejně bylo zastupitelstvo informováno
o připravovaných pracech, které zajistí nájemce. Bude se jednat o rekonstrukci koupelen v ubytovacích
prostorách restaurace, nátěr vnějšího dřevěného obložení restaurace,
izolaci části I. patra objektu na jižní
straně a odvětrání čistírny odpadních vod, tak aby bylo možné na II.
hradním nádvoří bez problému projít
kolem ČOV na vyhlídkové prostranství, které bude v brzké době osazeno novým zábradlím. Jeho dodávku a instalaci zajistí na své náklady
obec, a to za pomoci finančních prostředků získaných za vybrané vstupné na dvě vyhlídky, které již nové
zábradlí včetně výhledových panelů
mají nainstalované. Obec též zajistí

úklid části prostranství za restaurací a zprostředkuje konečnou opravu
turniketů. Nájemci též dodá k instalaci dřevěné schodnice vedoucí do prostor technického zázemí a sama zajistí instalaci dřevěných laviček před
restaurací, které budou umístěny na
současných nízkých kamenných tarasech. Nájemci nám též sdělili, že v říjnu /není to pozdě?/ hodlají v prostorách hradu uspořádat hudební fesťák.
Organizátoři budou rádi za jakoukoliv podporu obce.
Následně jsme se přesunuli o více jak sto výškových metrů na vrchol
Jedlové, kde jsme se okamžitě po příjezdu domluvili na výrobě a výměně
vstupních dveří do rozhledny, které
této pěkné stavbě dělají ostudu. Rádi
bychom, obdobně jako tomu je na
Tolštejně, na ochoz rozhledny nainstalovali výhledové panely s identifikací vzdálených obcí a vrcholů výrazných kopců. Bude též potřeba natřít
podlahu ochozu na vrcholu rozhledny tak, aby nepropouštěla vlhko do
vnitřního prostoru dřevěného schodiště. V poslední době se často po-

škodí sklo okének nacházejících se
po obvodu rozhledny. Zda to je únavou materiálu nebo nekázní některých návštěvníků, nám není známo.
Problém je ten, že kovové rámy těchto oken jsou konstruovány tak, že se
musí zasklívat ne z vnitřní strany, ale
z té vnější. To je však velmi pracné.
V restauraci nacházející se u paty rozhledny by se na podzim měla provést
celková rekonstrukce sociálních zařízení a vyměnit dveře do restaurace.
Hovořilo se též o výši vstupného na
vyhlídky u obou restaurací, které se
neměnilo již patnáct let a činí stále
20 Kč/osobu.
Na závěr bylo konstatováno uspokojení zastupitelstva se zajištěním
každodenního celoročního provozu
pronajatého zařízení. Až na drobné
výjimky, byli zastupitelé spokojeni
i se stavem pronajatých nemovitostí.
Oběma mužům bylo v této souvislosti
poděkováno s tím, že by obě strany
měly některé problémy řešit operativněji i rychleji, a to hlavně v souvislosti
s provozem ČOV a turniketů.
Josef Zoser, foto Stanislav Císař
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Investiční akce v Horním Podluží zahájené v květnu 2019
 Obec Horní Podluží zahájila v květnu výstavbu další etapy kanalizace
o délce 0,5 km na Světlíku pro nové rodinné domy. Akce je financována z
rozpočtu obce.
 Firma Davida Blažeje z Dolního Podluží začala s opravou střechy hřbitovní kaple v Horním Podluží, rozpočet investiční akce je 975 tisíc Kč.

 Obec Horní Podluží získala v roce 2014 z MŽP dotaci na akci Přeměna okolí
MŠ Klíček na přírodní zahradu. Na údržbu zahrady MŠ a obecních pozemků
přijala obec nového zaměstnance
 Po revitalizaci zeleně u budovy obecního úřadu v Horním Podluží začala
obec s opravou chodníku
foto Renáta Mikelová

Referentské vozidlo obce
Dolní Podluží
DOLNÍ PODLUŽÍ – Zastupitelstvo obce Dolní Podluží dlouhodobě zvažovalo pořízení vozidla pro potřeby obce, které by bylo využíváno jak vedením
obce, tak i úředníky a technickými pracovníky. Obecní úřad připravil a administroval veřejnou zakázku formou otevřené výzvy zveřejněné na profilu
zadavatele. Výsledkem výběrového řízení byla vítězná nabídka firmy Auto
Jarov, s.r.o., která v květnu dodala obci nový vůz značky Volkswagen Caddy
Alltrack. Jedná se o pětimístný osobní automobil s benzínovým motorem
o objemu 1 395 cm3 a výkonem 96 kW, s manuální 6 st. převodovkou a jednou poháněnou nápravou. Cena osobního vozidla ze sériové produkce výrobce činí 721 219 Kč vč. DPH. Vítězná nabídková cena dodávaného vozidla
byla díky veřejné zakázce snížena na 625 000 Kč vč. DPH. Vůz byl opatřen
polepy s logem a názvem obce Dolní Podluží na předních a pátých dveřích.
Ing. Adéla Macháčková, OÚ Dolní Podluží

Insolvence zdarma
a odborně
Míra zadluženosti a exekucí ovlivňuje významně život jednotlivců i rodin
v našem městě. Podle mapy exekucí
je v Krásné Lípě podíl osob v exekuci 22,88 %. Tedy z celkového počtu
2 919 osob starších 15 let je 668
z nich v exekuci (a pak další co neplatí své závazky a ještě v exekuci
nejsou). Celkový počet exekucí je
3 168, průměrný počet exekucí na
osobu je 4,7 a průměrná jistina na
osobu je 174 745 Kč.
V Kostce je pro nás důležité, aby se
člověk, který chce řešit své dluhy, měl
kde poradit. Aby mu někdo s řešením
odborně pomohl. Poskytujeme Odborné sociální poradenství, které může

pomoci s řešením dluhů, a také pomoci s přípravou na oddlužení. Poradce
s klientem projde všechny dokumenty
a posoudí, zda je oddlužení možné, doporučí mu, jak postupovat. Následně
právník sepíše návrh a odešle soudu.
Díky dotaci EU můžeme platbu právníkovi ve výši 4 000Kč za jednotlivce
a 6 000 Kč za manžele ještě asi za 20
klientů zaplatit. Aktuálně soud schválil
oddlužení 34 našim klientům.
Od 1. června 2019 nabyde účinnosti novela Insolvenčního zákona,
která by měla umožnit podání návrhu
na povolení oddlužení širšímu okruhu osob. Kromě jiného jde zejména
o zrušení podmínky, podle které měl
dlužník při podání návrhu prokázat,
že je schopen v průběhu insolvenčního řízení zaplatit minimálně 30 %
svých dluhů a odměnu insolvenčního

správce. Novela pouze ukládá dlužníkovi povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení svých věřitelů. Musí
však být schopen zaplatit na dluhy
stejnou částku jako na odměnu insolvenčního správce. Tedy i když nedokáže splatit 30 % svých dluhů, má
šanci na oddlužení. Insolvence trvá
5 let. Po této době soud posoudí úsilí
dlužníka a schválí oddlužení. Další
podstatnou změnou, kterou novela
přináší je tříletá varianta oddlužení.
Dlužník však musí zaplatit minimálně 60 % svých dluhů. Novela pamatovala i na seniory s přiznaným starobním důchodem a invalidy ve druhém
či třetím stupni invalidity. V těchto
případech může trvat oddlužení rovněž pouze 3 roky.
V roce 2018 jsme poskytli poradenství 99 klientům z regionu. Po-

máháme nejen s dluhy, exekucemi
a insolvencí, ale také s rodinnými
problémy v případě rozvodů a dělení
majetku, pracovně-právními vztahy,
vyřizováním sociálních dávek apod.
Poradenství je poskytováno bezplatně, díky finanční podpoře projektu „Poradna v Kostce“ z prostředků
„Evropského sociálního fondu“ prostřednictvím „Operačního programu
Zaměstnanost“.
Je možné přijít do Kostky nebo si
domluvit návštěvu poradce doma. Na
konzultace je vhodné se objednat telefonicky na číslech 777 925 302
a 770 125 690, nebo elektronicky na
e-mailových adresách hanzlicek@komunitnicentrum.com.
JUDr. Miloš Hanzlíček,
Kostka Krásná Lípa, p.o.
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Co se dělo v knihovně aneb májové shrnutí
DOLNÍ PODLUŽÍ – Knihovna by měla být místem, které je zdrojem informací, poskytuje zajímavé kulturní zážitky, dává prostor fantazii a hlavně je místem příjemné atmosféry pro malé i velké
čtenáře.
O to se snažíme i v Dolním Podluží, kde jsme
v květnu uspořádali hned několik akcí. Například
Čtenářské odpoledne se světovou pohádkou a příběhem bylo určeno pro děti, které se čtením začínají. Seznámily se s různými světovými pohádkami a příběhy. Setkání bylo komornější, ale věříme,
že do budoucna si do knihovny najde cestu více
mladších školních dětí i rodičů s předškoláky.

Půlka května byla ve znamení her a soutěží.
Deskohrátky byly zcela jistě cvičebnicí mozkových závitů. Různé stolní a společenské hry se
staly skvělým prostředkem, jak si užít odpoledne
v knihovně. Nejvíc frčel Kufr a Příběhové kostky.
Během odpoledne se vystřídalo 15 hráčů, kteří si
procvičili bystrost, užili si legraci a zjistili, že to
jde i bez mobilů a počítačů.
Pravidelnými návštěvníky v knihovně jsou
i děti z mateřské školy. Svátek Dne matek přímo
vybízel ke čtení a povídání o maminkách a o rodině. Děti jsou vždycky skvělé, respektující vlídnou
autoritu paní učitelky nebo paní ředitelky. Jejich

přítomnost pokaždé rozzáří celou knihovnu.
Poslední květnovou akcí v knihovně byla návštěva školní družiny spolu s paní vychovatelkou.
Děti se seznámily s tím, jak to v knihovně chodí.
Co je a kolik stojí na rok čtenářská legitimace,
na jak dlouho si mohou knížky půjčit, jak s nimi
zacházet, co vše knihovna nabízí a jiné užitečné
informace.
Myšlenkou akcí v knihovně je podpora čtenářství, vytvoření pozitivních čtenářských návyků,
rozvoj kreativity a vytvoření bezpečného místa
pro trávení volného času.
Lída Zavadilová, knihovnice v Dolním Podluží

Dětský den v Dolním Podluží
Neděle 26. 5. 2019 se v Dolním Podluží nesla v duchu oslav našich nejmenších. Slavili jsme Mezinárodní den dětí. Počasí bylo už od rána
nádherné a vylákalo do sportovního areálu a do pohádkového lesa
bezmála 250 dětí a přibližně stejný
počet dospělých. Letos jsme pohádkovým lesem putovali od pravěku
do budoucnosti a k vidění byl nejen
člověk neandrtálský, ale i rytíř s krásnou dvorní dámou, mimozemšťani,
dvě krásné avatarky a spousta dalších postav z minulosti, současnosti
a budoucnosti. Když malí cestovatelé
doputovali zpět do sportovního areálu, čekalo na ně nejen něco na zub,
ale také skákací hrad, kolotoč, houpací lodičky a hlavně úžasné vystoupení Divadla BezeVšeho, které pro
děti i dospělé zahrálo dvě opravdu veselé pohádky a představilo divákům

siláka Barbara Conana po 30 letech.
Klaun Pepišto vyčaroval dětem pro
radost obří bubliny a zvířátka z balónků a country kapela Blues Gin ze
Žatce zahrála všem pro dobrou náladu. A to ještě nebylo všechno. Paní
Hanka Samková a slečna Kája Hroníková obětavě malovaly celé odpoledne dětem na obličej vše, co si jen
přály, kadeřnice Stáňa Ludwigová
vykouzlila holčičkám i klukům super
účesy, na koni se děti mohly projet
díky panu Ivanu Šelmecimu a díky
našim hasičům si mohly prohlédnout
hasičskou techniku. Velký dík patří
všem, kteří pomohli s organizací celého dne, a hlavně dobrovolníkům,
kteří nezištně pomáhají každý rok,
aby si naše děti mohly svůj den užít.
Obrovské poděkování si zaslouží
děti z deváté třídy naší základní školy. Hlavně jejich zásluhou se může

uskutečnit každý rok pohádkový les.
Bez Vás by to prostě nešlo. Velice si
Vážím pomoci Vás všech. Poděkování patří také zastupitelům obce, kteří
finančně podpořili konání dětského
dne v Dolním Podluží.

Olympiáda mrňousků na novém dětském
hřišti v Dolním Podluží
V Dolním Podluží bude do konce měsíce května 2019 realizováno zcela
nové dětské hřiště, na jehož realizaci získala obec příspěvek 500.000,Kč z Nadace ČEZ. Na hřišti bude
instalován kolotoč, dvě závěsné řetízkové houpačky, pružinové autíčko, lanová pyramida a herní sestava
se skluzavkou.
Současně obec získala další dotaci
ve výši 46 322 Kč na podporu komunitního života v obci z MAS Český sever. Tato dotace bude použita na pořízení doplňkového mobiliáře (laviček,
stojanu na provozní řád) a na organizaci slavnostní zahájení provozu na
dětském hřišti formou „Olympiády
mrňousků“.
Předmětem realizace projektu
„Olympiáda mrňousků“ je olympiáda dětí z Mateřské školky v Dolním
Podluží, které budou samostatně
a v družstvech soutěžit v disciplínách

odpovídajících jejich věku na zcela
nově instalovaných herních prvcích.
Děti budou označeny startovními čísly, aby akce byla maximálně
podobná skutečné olympiádě. Disciplíny budou odpovídat věku dětí
(3 až 6 let), které se olympiády zúčastní. Konkrétně budou děti soutěžit
tak, aby v co nejkratším čase provedly
sled sportovních úkonů (5x otočka
na kolotoči, sklouznutí na klouzačce,
vylezení na vrchol lanové pyramidy,
8x zhoupnutí na houpačce, prolezení
autíčkem).
U každého herního prvku budou
zajišťovat bezpečnost soutěžících
malých dětí vždy dva žáci z 9. třídy
Základní školy Dolní Podluží. Žáci
9. třídy Základní školy Dolní Podluží
budou rovněž zajišťovat i měření času
jednotlivým dětem a zapisování dosažených časů, provedení startu jednotlivých dětí a na konci olympiády

i vyhlášení výsledků a předání cen vítězům i všem účastníkům olympiády.
Na akci bude pro děti zajištěn pitný režim, ovocná svačinka, voda pro
osvěžení, stany pro zastíněný prostor
pro odpočinek, odměna pro každého
dětského účastníka olympiády a doprava autobusem z Mateřské školky
v Dolním Podluží na místo konání
„Olympiády mrňousků“.
Po ukončení olympiády budou vyhlášeni její vítězové v kategoriích jednotlivců i družstev a všechny děti budou za účast na olympiádě mrňousků
odměněni.
Slavnostní „Olympiáda mrňousků“ se uskuteční v pátek 14. června
2019 od 15:00 hod. do 18:00 hod. na
novém dětském hřiště v místní části
Kateřina v Dolním Podluží.
Obec Dolní Podluží vás tímto srdečně zve na tuto akci.
Lukáš Janků, OÚ Dolní Podluží

Tak ještě jednou přejeme z Dolního
Podluží všem dětem všechno nejlepší, spoustu radosti a zdraví.
Za obec D. Podluží Iva Minárová,
starostka obce,
foto Miroslav Majzlík

SOUTĚŽ

pro malé malíře
Pohádkový skřítek Forbínek
vyhlašuje druhou výtvarnou
soutěž pro děti z podtolštejnských
mateřských škol Dárek pro draka
Růženku. Tolštejnské dráče oslaví
10. srpna 2019 své narozeniny
a úkolem malých výtvarníků je
nakreslit obrázek, který můžeme
spolu s gratulací předat jako dárek
pro Růženku. Obrázky dětí, které
ozdobí Tolštejnské slavnosti, je
třeba předat (s označením školky
a autora) v jiřetínském infocentru
do 31. července 2019.
Na všechny obrázky se těší
tolštejnský dračí sněm!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Jazykový kurz
v Saffron Walden
Začátek května byl pro 42 žáků z druhého stupně naší základní školy velkou událostí. Nesl se totiž ve znamení
cestování. Vypravili jsme se na jazykový kurz do Velké Británie. V pondělí 6. 5. jsme v odpoledních hodinách
vyjeli směr Calais. Přes noc jsme si
v autobuse odpočinuli a na trajektu
nás již vítal východ slunce nad útesy
Doveru. Ještě v úterý dopoledne jsme
navštívili malebné historické městečko Canterbury se zbytky normanského hradu a místo mučednické smrti
Thomase Becketa v krásné gotické
katedrále. V odpoledních hodinách
jsme přejeli do Saffron Walden prohlédnout si venkovský zámek ze 17.
století Audley End. Kvečeru jsme
již nervózně přešlapovali u autobusu a s napětím očekávali, kdo si nás
přijede vyzvednout a v následujících
čtyřech dnech se s námi podělí o svůj
domov.
Ve středu ráno jsme se sešli u autobusu už s viditelnou úlevou, protože jsme se v Anglii začali vcelku zabydlovat. Dopoledne na děti čekali tři
rodilí mluvčí, kteří se o ně postarali
v místní umělecké škole a na následující tři dny jim přichystali zajímavou
dopolední výuku. Odpoledne jsme
navštívili univerzitní město Cambridge a zažili to pravé britské počasí
i s pěknou bouřkou. King´s College se
svou kaplí a následně místní nákupní centra nám poskytly přístřeší v pořádném dešti. Večer jsme se vraceli do

rodin již nabiti novými dojmy a někteří zvládli i hostitelské rodině povyprávět, co vše zažili. Čtvrtek již byl téměř
bez deště a mohli jsme si užít hřebčín
The National Stud a vyslechnout zajímavé vyprávění od paní průvodkyně.
Před odchodem k rodinám jsme ještě navštívili městečko Ely s románsko-gotickou katedrálou. V pátek
po dopoledním vyučování jsme vyjeli do nedalekého leteckého muzea
Duxford, kde některým ani čtyři hodiny na prohlídku nestačily. Po krátké zastávce na americkém vojenském
hřbitově Cambridge American Cemetery and Memorial jsme se vydali na
poslední večeři a popovídání k našim
hostitelským rodinám.
V sobotu brzy ráno jsme se sbalení naposledy v Saffron Walden sešli
u autobusu a za necelé dvě hodiny
cesty nás již přivítal ranní Londýn.
Procházkou kolem nultého poledníku jsme došli k Temži, odkud nás
loď odvezla k Westminster Abbey. Po
fascinujícím zážitku z 4D promítání
v London Eye a následné „projížďce“ 130 metrů nad zemí jsme vykročili k prohlídce nejznámějších míst
Londýna. Na Covent Garden jsme
dokoupili poslední suvenýry a opět
lodí zamířili zpět k autobusu, který
nás po náročném dni dopravil kolem
půlnoci k trajektu.
Když se teď zpětně ohlížíme za
naším zájezdem, vyžadoval obrovský kus odvahy především ze strany
samotných žáků. Takže, milí žáci, zasloužíte obdiv, že jste se nebáli: ujít
přes 70 km za 5 dní… bydlet v rodi-

ně, kde se mluví pouze anglicky… být
ve výšce nad Londýnem… cestovat
autobusem i trajektem… jíst pro nás
netypické jídlo… stát v blízkosti nejpopulárnějších závodních koní… procházet se pod slavnými letadly… navštěvovat anglickou školu… moknout
pod tíhou anglického deštíku … procházet se rušným centrem Londýna
a v neposlední řadě být tak daleko od
domova a od rodičů. Všimli jsme si, že
mnozí z vás odjížděli z Anglie nějací

jiní. Možná sice unavení a vyčerpaní,
ale také zkušenější a sebevědomější.
Myslím, že pro nás učitele bylo právě
tohle největší odměnou. Samozřejmě
spolu s vědomím, že jsme to všechno
zvládli jako jeden tým, vytvořili jsme
dobrou partu a zlepšili své jazykové
schopnosti.

Úspěšní mladí
zdravotníci

Poděkování patří také p. Evě Pecinovské a Ing. Jaroslavu Macháčkovi za
zajištění dopravy dětí na soutěž.
Zanedlouho po této soutěži proběhlo 26. 4. 2019 oblastní kolo soutěže Hlídka mladých zdravotníků,
které se konalo v Pivovaru Kocour
ve Varnsdorfu. Pětičlenná družstva
předvedla praktické dovednosti
a znalosti, kde používala zdravotnický materiál, ale uměla využít i improvizované prostředky.
Za naši školu soutěžila 2 družstva. Žáky z I. st. reprezentovali Vítek Danko, Amálka Holubová, Eliška Macháčková, Adam Pecinovský
a Natálka Ptáčková. Museli si poradit
např. s otevřenou zlomeninou, astmatickým záchvatem, poraněním
hlavy, ošetřením popáleniny a v mnoha dalších situacích. A zvládli to výborně, umístili se na 3. místě. Tým II.
stupně ve složení Jan Eliáš, Kateřina
Fedurcová, Alois Macháček a Ondřej

Pod záštitou města Šluknov a za podpory Schrödingerova institutu se
16. dubna 2019 konal „Šluknovský
správňák“. Soutěž v poskytování 1.
pomoci proběhla v areálu Střední lesnické školy Šluknov. Soutěžili žáci I.
a II. stupně ZŠ a žáci Střední lesnické
školy. Naše družstva byla ve složení:
z I. st. Eliška Macháčková, Adam Pecinovský a Natálka Ptáčková a II. st.:
Jan Eliáš, Alois Macháček a Ondřej
Vašut. Žáci plnili úkoly 1. pomoci na
těchto stanovištích: zlomenina ruky,
otevřená zlomenina nohy, hypoglykemie, mozková mrtvice, zranění hlavy.
Soutěžící zasahovali v modelových
situacích, se kterými se v životě mohou setkat. Naši žáci si vedli výborně.
Družstvo I. st. obsadilo 1. místo, žáci
II. st. byli třetí. Soutěž se všem líbila
a určitě se zúčastní dalšího ročníku
v příštím roce.

Text i foto Mgr. Markéta Šmidílková, Mgr. Vendula Riedelová,
Tomáš Piller

dokončení na další straně
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ
Vašut si vedl také velmi dobře, umístil
se na krásném 4. místě a zvládl např.
ošetřit pořezání, zajistit 1. pomoc při
pádu z komína, epileptickém záchvatu a další.
Oběma družstvům blahopřejeme.
Věříme, že získané dovednosti budou
umět uplatnit i v běžném životě.
Poděkování patří paní Jitce Ptáčkové a Petře Rigové za zajištění doprovodu.
Jiřina Beková
Připojuji se ke gratulaci všem našim
úspěšným žákům a děkuji paní Jiřině
Bekové za vedení kroužku, za pomoc
a dopravu paní Pecinovské a Ing. Macháčkovi. Vážím si toho, že nám a našim dětem věnujete svůj volný čas.
Mgr. Markéta Hobzová

Den bez úrazu
Ve čtvrtek 9. května 2019 se konal
projektový den - Den bez úrazu. Původně měl program proběhnout venku na hřišti a v okolí koupaliště. Bohužel nás zradilo počasí, a tak jsme
museli zvolit mokrou variantu a vše
proběhlo v prostorech školy.
V malých skupinách žáci obcházeli 9 stanovišť, kde plnili úkoly. Zkusili si obvazovou techniku, stavění
drobného krvácení, srdeční masáž
a přenášení raněného. Ověřili si své
znalosti dopravních značek a zásad
bezpečnosti silničního provozu. Zábavnou formou pexesa si připomněli, jak se zachovat při mimořádných
událostech. Vyzkoušeli si překážkovou dráhu, kde jeden z dvojice měl
zavázané oči a druhý ho navigoval.

Měli tedy možnost se vcítit do pocitů
nevidomých. Nechyběly ani pohybové a výtvarné aktivity. Děti se naučily
skládačku, ze které společnými silami
vytvořily krásný řetěz.

Velké poděkování patří žákům 8. a
9. třídy, kteří pomáhali při organizaci
celého dne.
Text a foto Mgr. Pavla Sošková,
Mgr. Ivana Novodárská

Kultura v Horním Podluží
Letí, letí čarodějnice na koštěti
Ani tentokrát jsme nezapomněli na dávnou tradici a pod pěkně nazdobenou májku posadili hasiči
na dřevěnou hranici vyfešákovanou čarodějnici,
jejíž osud byl, ostatně jako každý rok touto dobou,
zpečetěn. Aby jí nebylo smutno, vytvořily děti malé
čarodějnické kamarádky a posadily je kolem ní.
Ještě než se slétli všichni čarodějové a všechny čarodějky, tak jsme se pustili do her a soutěží.
Zapojili jsme i odvážné dospěláky – dva manželské páry. Dostali za úkol obmotat svého partnera toaletním papírem. Chvíli trvalo než soutěžící
našli správnou taktiku a to byla podívaná! Vyhráli ti rychlejší a pobavili nás všechny. Ten, kdo odhadl správnou výšku májky, odnesl si sladkou
medovinu.
Jelikož se začalo stmívat, děti rozsvítily své lampionky a vydaly se na krátkou procházku vesnicí.
Se setměním zmizela čarodějnice v plamenech
a snad cestou odehnala od nás všechny zlé duchy.

Jídla i pití bylo dost, oheň na buřtíky příjemně voněl a hřál, děti se vyřádily a odnesly si malé dárečky.
Každý si čarodějnický večer užil podle svého.
Děkujeme OÚ za financování akce, dobrovolným
hasičům, kteří udělali opět velký kus práce, a všem
těm, kteří pomáhali při hrách a soutěžích.

Maminky slavily svátek
Dne 17. května se u nás v tělocvičně slavil svátek
maminek.Milým a vtipným slovem přivítal všechny
přítomné starosta Petr Hoření.
Děti z mateřské školy se proměnily v piráty
a představení mohlo začít. Nejprve si uklidili palubu a přizvali i lenocha, který nechtěl uklízet.
Už se těšili, jaká dobrodružství na ně čekají, jenže ouha… k lodi se přiblížili vetřelci, kteří dostali
na vybranou. Stanou se piráty nebo přijdou o své
životy. Vybrali si raději tu první možnost a stali se

také piráty. Bohužel se při vytahování kotvy udělala
v lodi díra a loď se potopila. Pirátům zůstali jenom
oči pro pláč, tolik se těšili, jak budou brázdit moře
a oceány….
Po dramatickém závěru rozproudili tělocvičnu
pohybem žáci ze ZŠ Dolní Podluží pod vedením p.
Jitky Ptáčkové a hrou na kytaru a zpěvem pod taktovkou p. uč. Ivy Pecherové a Martina Kulhavého.
Maminky dostaly od dětí kytičku a sladkou
pusu. Jídla a pití bylo dost a ten, kdo chtěl, si ještě
zatančil na „devadesátkové“ hity.
Děkujeme OÚ za financování akce, p. Krupkové,
p.Rejzkové, p. Ledvinkové a p. Koldové za napečení sladkého pohoštění a p. Margitě Matouškové
za pomoc.
Pavla Petružálková,
foto Josef Gerhát
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ŽIVOT – Spolek pro ochranu dětí, mládeže a seniorů

Pobyt
v Chorvatsku
Spolek Život připravil pro
všechny věkové skupiny pobyt na chorvatském ostrově Pag. Účastníci zájezdu
zvládli na výbornou krizovou
situaci, kdy nebylo možno
vjet na ostrov kvůli silnému
větru a bylo nutné zabezpečit
narychlo náhradní ubytování. Přesto, že počasí bylo jak
na houpačce, zvládli jsme se
i vykoupat, opálit se, večer si
zazpívat s harmonikou i fandit našim v hokeji.
Určitě bude na co vzpomínat.
Miloslava Böhmová
foto Jan ŠVEC

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ
Poslední dubnová noc je plná kouzel
a magie, patří k ní tajuplný slet čarodějnic a pálení ohňů. V naší mateřské škole se to hemžilo strašidelnými
stvořeními už od samého rána. Byla
to doslova přehlídka košťat, klobouků, čarodějných hábitů a nejpodivnějších jmen jako: Saxana, Hexa či
Rampepurda. Za zpěvu vyzdobily
naše čarodějničky slaměnou bábu,
kterou jsme se chystali upálit. Nejprve jsme však museli posbírat větve
a klestí na ohniště, pak už stačilo jen
škrtnout zápalkou a naší ,,kolegyňce”
čarodějnici zazpívat čarodějnickou
píseň na rozloučenou. Tento magický den jsme si všichni náramně užili.

Máj je lásky čas. A naše děti pilně od
začátku května nacvičovaly pásmo
písní a básní pro svoje milované maminky. Dne 15. května jsme pozvali
všechny maminky, abychom jim popřáli ke Dni matek a společně si užili
pěkné odpoledne. Na besídku jsme
s dětmi nazdobili třídu, aby se všem
u nás líbilo. Děti měly hodně práce
se zdobením muffinů ke kávě. Účast
byla veliká, děti vystoupily se svým
kulturním pásmem, předaly maminkám dáreček, přání a kytičku. Pak
jsme si společně poseděli u kávy, čaje
a občerstvení.

Dne 22. května se konalo další setkání v rámci projektu „Společně
si hrát a navzájem se učit/ Gemeinsam spielen, voneinander lernen“.
Všichni jsme se moc těšili na zámek
v Benešově nad Ploučnicí. O to větší
bylo zklamání, když naši kamarádi
z partnerské školky nedorazili včas
do naší MŠ. Selhala jim autobusová

doprava a přijeli později. Prohlídku
zámku jsme museli zrušit. My jsme
si ale pohádkový den zkazit nenechali. A společně jsme si hráli, malovali,
vyráběli jsme záložku s pohádkovými
motivy a promítli si pohádku o „Perníkové chaloupce“. Setkání jsme si
užili, jak to nejlépe šlo.
Kolektiv mateřské školy
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Z květnového dění v kultuře v Jiřetíně pod Jedlovou
JIŘETÍN p/J – Doprovod čarodějnice, hrátky, soutěže, taneček a všeliké
další čarodějné zábavy i voňavé buřtíky – a to vše o posledním dubnovém
dnu při jiřetínském veselém loučení
s Mařenou. Každý, kdo si vyzkoušel
svou dovednost v létání na koštěti
i při dalších zábavných zastávkách,
byl odměněn nejen pocitem hrdosti
na překonané nástrahy, ale také sladkým čarodějnickým překvapením.
Taneční rej pak přivedl před pozorné
pohledy porotkyň z místního sněmu
čarodějné říše všechny kluky a holky
ve správných maskách a kostýmech.
A ti nejlepší a nejhezčí? Rádi vám je
představujeme na přiložené fotografii.
Text a foto -kaMJIŘETÍN p/J – Letošní celostátní akce Noc kostelů
měla v záhlaví krásné motto: „Dáte se do zpěvu jako
v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek.“ V pátek 24. května byl také v místním kostele Nejsvětější Trojice zpěv
hlavní částí programu tohoto každoročního svátku
setkání světské a duchovní kultury. Pěvecká a hudební vystoupení si pro tuto příležitost připravily
varhanice Anna Bezchlebová, sestry Voršilky Pavla
a Kateřina, hudební sešlost Darudaj, sbor Komoráček a hudebně-pěvecký soubor z dolnopodlužské
školy. Komponované slovo pak zaznělo ve vstupech
studentů Gymnázia Varnsdorf a členek jiřetínského
divadélka VELEDIV. Novinkami letošního roku,
které zaznamenaly zájem návštěvníků, bylo zpřístupnění prostoru kostelní věže a pozvání ke komentovaným prohlídkám kostela. Díky patří účinkujícím
i posluchačům. Snímek Josefa Gerháta zachytil vystoupení hostujícího dívčího pěveckého sboru Komoráček ze základní školy v Jiříkově.
- kaM-

POZVÁNKA OD SOUSEDŮ
KČT, odbor Krásná Lípa a MÚ Krásná Lípa
srdečně zvou širokou veřejnost na

POHÁDKOVÝ LES A STAROČESKÝ JARMARK

Kam: do Krásné Lípy
Kdy: v sobotu  8. 6. 2019
Start: v Krásné Lípě na Křinickém nám. v APARTHOTELU LÍPA,
startovné 30 Kč/ osobu, kočárek zdarma
Trasy: Pohádkový les má dvě nenáročné trasy: 2 km okruh – se startem od 8–11 hod a 7 km okruh – se startem od 8–10 hod.
Obě trasy vedou krásným městským parkem, částečně po naučné Kö�glerově stezce a po zpevněných lesních cestách. Jsou značeny dětskými
obrázky. Děti i rodiče se mohou těšit až na 22 stanovišť, velké množství
pohádkových bytostí a zajímavých úkolů pro všechny věkové kategorie.V cíli každý účastník obdrží diplom, suvenýry a sladkosti.
Ukončení akce je ve 14.30 hod., poté následuje opět na Křinickém
náměstí vyhodnocení pohádkových stanovišť.
V průběhu celého dne čeká děti i dospělé bohatý doprovodný kulturní
program, občerstvení a Staročeský jarmark pořádaný městem Krásná Lípa.
Pokud Vám nic nebrání, přijeďte prožít příjemnou sobotu do pohádkově Krásné Lípy.
Bližší info naleznete na www.kctkrasnalipa.cz nebo Mikuláš Peterka
tel. 602 482 239

JIŘETÍN p/J – Setkat se člověkem,
který pro svou cestu z Varnsdorfu do
španělské Barcelony zvolil ten nejpřirozenější dopravní prostředek - vlastní nohy – je výjimečná záležitost. Pavel Vodička je varnsdorfský sportovec
a jeho oblíbenou disciplínou jsou dálkové běhy. V loňském roce běh (v náročném terénu prostřídaný chůzí)
právě do hlavního města Katalánska
uskutečnil. Jeho odhodlání cestovat,
sportovat, dělat něco obecně prospěšného a vydat se na duchovní pouť bylo
silnější než předvídatelné trable celého půlročního putování. A věřte, že
i těch problémů, které musel cestou
řešit, bylo dost a dost. O radostech
i strastech takové cesty povyprávěl
Pavel při květnové besedě v jiřetínském Spolkovém domě. Má náš obdiv!
Text a foto -kaM-
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POZVÁNKY

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

Bohuslav Kaprálik

PROGRAM NA ČERVEN

 Sobota 1. 6. v 18 hodin

TIT

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

 Pátek 7. 6. ve 20 hodin

TIT

ZELENÁ KNIHA

4K

USA – Pěkná roadmovie – Vtipná
i dojemná jízda inspirovaná skutečným přátelstvím oceněná 3 Oscary
– Ml. přístupno – Vstupné 100 Kč –
130 minut

 Sobota 8. 6. v 18 hodin

TIT

ROCKETMAN
USA – Životopisný hudební film – Elton John a jeho skutečný životní příběh – Ml. přístupno – Vstupné 130
Kč – 115 minut

 Pátek 14. 6. ve 20 hodin
 Sobota 15. 6. v 18 hodin

ČV
ČV

MUŽI V ČERNÉM: Globální
hrozba
3D
USA – Další pokračování úspěšné
filmové série – Svět se sám nezachrání – Ml. přístupno – Vstupné
150 Kč, děti a důchodci 120 Kč – asi
100 minut

 Pátek 21. 6. ve 20 hodin
 Sobota 22. 6. v 18 hodin

Starosta obce
Jiřetína pod Jedlovou

ČV
ČV

TAJNÝ ŽIVOT
MAZLÍČKŮ 2

3D

 Pátek 28. 6. ve 20 hodin

ČV

USA – Animovaný film pro celou
rodinu – Jen se prosím nesmějte! –
Ml. přístupno – Vstupné 150 Kč, děti
a důchodci 130 Kč – 85 minut

zve všechny
spoluobčany a chalupáře
na

Sedmý podvečer
se starostou
Posezení při kávě s besedou
o jiřetínských aktualitách,
o situaci ve vodním
hospodářství a o nadcházejícím
letním období v obci. Podněty
hostů vítány.

V sobotu 29. června 2019
od 18 hodin
ve Spolkovém domě
Jiřetín pod Jedlovou,
(Náměstí Jiřího č.p. 36)

ČV

3D

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné

sobota 22. června 2019
od 14 hodin
fotbalové hřiště v Horním
Podluží
Přijďte přivítat prázdniny
a zasportovat si s našimi fotbalisty.

slavnosti

Devatenácté TOLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI nabídnou 10. srpna 2019 od 10 hodin

USA – Dobrodružná komedie ze
studia Walta Disneye pro celou rodinu, která ctí silná rodinná pouta
a přátelství – Ml. přístupno – Vstupné 130 Kč, děti a důchodci 110 Kč –
110 minut
Vysvětlivky:

Srdíčkový pozdrav posílají čtenářům
Permoníku členky dívčího pěveckého
sboru SCHOLA PUELLARUM. Sbor
působí při varnsdorfské farnosti od
loňského podzimu a vede jej Alena
Převorová, varhanice místních kostelů. Jeho vystoupení jsou spjatá s duchovním prostředím a s příležitostnými akcemi v sakrálních stavbách.
S pásmem duchovních písní vystoupí sbor také v Jiřetíně pod Jedlovou
v kostele Nejsvětější Trojice. Pro zájemce připravil benefiční koncert, jehož výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na odborné opravy
hlavního oltáře. Jako host zazpívají
také dívky z pěveckého sboru Komoráček ze základní školy v Jiříkově. Přijďte si poslechnout koncertní
vystoupení v krásném chrámovém
prostředí v úterý 25. června 2019
v 17:30 h.
-kaM-

Sportovní den
pro děti

prostor jiřetínského náměstí Trhům Tolštejnského panství. Stánkový prodej přichází tradičně s lákavou nabídkou rozmanitého zboží, pochoutek, nápojů, pozoruhodných dárků,
textilních výrobků, knih, rukodělné tvorby a produktů regionálních malovýrobců. Zájemci, kteří chtějí přispět k pestrosti trhů a prodávat své zboží, se mohou písemně
hlásit na adrese heinrich@cokodzemy.cz nebo volat na číslo 603 574 023. Už teď se
spolu s četnými návštěvníky těšíme na vaši nabídku!

CZ – Není potřeba drahých terénních
vozů. Stačí pouze Trabant na velikou
cestu kolem světa – Ml. přístupno –
Vstupné 100 Kč – 110 minut

DUMBO

duchovních písní

Pozvánka pro stánkaře na Tolštejnské

TRABANTEM TAM A ZASE
ZPÁTKY

 Sobota 29. 6. v 18 hodin

Benefiční
koncert

Foto Martin Zíka
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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

 Neděle 9. 6. od 9:30 h.

 Sobota 22. 6. od 14:00 h.

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI

Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

Pozvání pro děti ke sportování s hornopodlužskými fotbalisty a k zábavnému přivítání prázdninového času.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Úterý 25. 6. od 17:30 h.

KONCERT DUCHOVNÍCH
PÍSNÍ

 Sobota 15. 6. od 17:00 h.

SK SLOVAN JIŘETÍN p. J. –
TJ DOLNÍ HABARTICE
Mistrovské fotbalové utkání 25.
kola okr. přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště

Vystoupení dívčích pěveckých sborů.
Účinkují SCHOLA PUELLARUM
(ŘK farnost Varnsdorf) a KOMORÁČEK (ZŠ Jiříkov).
Vstupné: Dobrovolný příspěvek na
opravy hlavního oltáře.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

VÝSTAVY

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

 Sobota 15. 6. od 17:00 h.

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– TJ HEŘMANOV
Mistrovské fotbalové utkání 25.
kola okr. přeboru dospělých.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Pořad pravidelných

bohoslužeb v Jiřetíně p. J.
Úterý v 17:00 h. – kostel N. Trojice
Neděle v 9:30 h. – kostel N.Trojice
První pátek v měsíci v 17.00 h. –
kaple na Křížové hoře

 Sobota 15. 6. od 21:30 h.

STRAŠIDELNÁ STEZKA
ODVAHY
Putování pro odvážné všech věkových kategorií po cestě plné strašidel. V cíli opékání buřtů, diskotéka a
možnost spaní ve stanu na koupališti.
DOLNÍ PODLUŽÍ, začátek u restaurace Hromek

Vážení pořadatelé sportovních,
kulturních a společenských akcí
pro veřejnost!
Působíte v oblasti Dolního Podluží, Horního Podluží či Jiřetína
pod Jedlovou a máte zájem o publikování vaší pozvánky? O vašich
prázdninových akcích (červenec
až srpen) rádi zveřejníme informace, které zašlete do neděle 23.
června 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.

Obecní knihovna
v Horním Podluží
nabízí svým občanům zdarma
donášku knih do domu.
Službu mohou využít senioři
a zdravotně handicapovaní
občané. Lze ji objednat na tel.
čísle 725 509 633.

 Sobota 29. 6. od 18:00 h.

Bohuslav Kaprálik vás zve na

 Neděle 16. 6. od 9:30 h.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
Poutní mše svatá k zasvěcení kostela.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

 Čtvrtek 20. 6. od 17:00 h.

SLAVNOST TĚLA A KRVE
PÁNĚ
Boží Tělo – mše svatá
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

 Sobota 22. 6. od 14:00 h.

SLUNOVRAT NA KOUPÁKU
Hrají kapela Flegmatix a DJS Baltazar, Coolcream, Záhvozd, Pařba a
Grzegorz. Dílnička a soutěže pro děti,
výstava obrazů, občerstvení, grilování a táborák.
DOLNÍ PODLUŽÍ, na koupališti

VII. PODVEČER SE
STAROSTOU
Pohodové posezení při kávě s besedou o jiřetínských aktualitách,
o situaci ve vodním hospodářství a o
nadcházejícím letním období v obci.
Podněty hostů vítány.
JIŘETÍN p/J, Spolkový dům

 Čtvrtek 4. 7. od 19:30 h.

Koncert: MECONIO (ESP) a UN-

KILLED WORKER (CZ)

Spolek Domovina zve na koncert alternativní hudby. Vstupné
dobrovolné.
DOLNÍ PODLUŽÍ, Bio Luž, kinosál

 Pátek 5. 7. od 9:30 h.

SLAVNOST SV. CYRILA A
METODĚJE
Mše svatá.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

Plakátek od Moniky Hejdukové

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

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
Kuřecí směs s nivou v bramboráku

14. až 16. června

Otevřeno v pátek a sobotu 11–23 h, v neděli 11–21 h
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Turnaj
v miniházené

Hráli u nás čeští reprezentanti
V pátek 3. května hráli na našem stadionu čeští fotbaloví reprezentanti. Nešlo
o profesionály, ale o reprezentační tým starostů České republiky, který se utkal
s mužstvem staré gardy Šluknova. Na podrobnosti této události jsme se zeptali
trenéra mužstva, emeritního starosty Jiřetína pod Jedlovou Josefa Zosera.
Jaká je ve zkratce historie vašeho
týmu?
Náš tým tvoří kolem čtyřiceti starostů z celé republiky a schází se pravidelně čtyřikrát ročně již sedmým rokem v různém složení podle časových
možností starostů na různých místech v Česku, a to i na charitativních
akcích. Občas hrajeme i v zahraničí.
Doposud jsme hráli v Polsku, Německu, Itálii a na Slovensku. V roce 2012
jsme získali titul ME v kopané starostů v polských Tychách a o čtyři roky
později v roce 2016 jsme na III. ME
starostů v Uherském Hradišti skončili na třetím místě.
Co starostové z naší oblasti?
Do akcí týmu se z našeho výběžku
ještě zapojují starostové Rybniště Roman Forfera, Jiřetína pod Jedlovou
Bohuslav Kaprálik, Starých Křečan
František Moravec a Pavel Svoboda,
starosta Lipové. A já.
Jste v našem regionu poprvé?
Podruhé. Od poslední návštěvy více
jak dvaceti starostů z fotbalové reprezentace ČR u nás v regionu uplynulo
šest let.
Hrajete jen fotbal nebo máte i jinou
náplň? A jak dlouho vaše mise trvá?
Tentokrát jsme pro ně společně s kapitánem tohoto týmu Pavlem Svobodou, starostou Lipové, a starostou

PERMONÍK

Kamenického Šenova Františkem
Kučerou připravili bohatý program.
Během tří dnů jsme společně navštívili sklárny Crystalex v Novém
Boru, Preciosa v Kamenickém Šenově, prohlédli si čedičové varhany
a odtud přejeli do Saska na pevnost
Königstein, v 15. stol. spadající do
majetku Českého království. Odtud
jsme přes Lipovou, kde jsme v restauraci U Pytláka poobědvali, prošli se
zámeckým parkem a prohlédli velmi
pěkně rekonstruovanou podstávku
s informačním střediskem, pokračovali na zámek do Šluknova. Zde nás
přivítala paní starostka Eva Džumanová. Po prohlídce zámku jsme přejeli na nedaleký fotbalový stadión a po
vyrovnaném průběhu utkání prohráli s domácí starou gardou 4:2. Po zápase jsme přejeli do varnsdorfského
pivovaru Kocour, kde většině týmu
již před šesti lety chutnalo, na večeři.
To byl první den. Co následovalo?
V sobotu ráno nás překvapilo špatné
počasí, které se stále zhoršovalo, a tím
pokazilo část plánovaného dopoledního programu. Tak jsme si v jiřetínském Sportcentru, kde tým celé tři
dny též spal, zahráli stolní tenis a na
oběd odjeli na hrad Tolštejn. Odtud
jsme přejeli do areálu našeho jiřetínského poutního místa a prošli si část
křížové cesty. Po prohlídce podstávky
na náměstí, kterou by obec v případě

získání dotace ve výši cca 4 mil. Kč
ráda rekonstruovala, jsme navštívili
místní firmu Eurogreen ČR, zabývající se mimo jiného rekonstrukcemi
a automatickým zavlažováním fotbalových trávníků, prodejem komunální
techniky a dodávkou bezpečnostních
přenosných branek. Mezitím začalo dokonce chumelit, a tak se nám
moc nechtělo po odpoledním kafíčku v místní galerii z tepla na hřiště.
Zápas proti staré gardě Jiřetína jsme
přesto odehráli. Tentokrát jsme byli
úspěšnější a zvítězili 6:4.
Ale prý následovala ještě jedna příjemná záležitost?
Po fotbale jsme část pozdního odpoledne strávili společně s hráči soupeře v pěkném prostředí baru, který je
součástí našeho sportovního areálu
(škoda, že to ve Šluknově nebylo obdobné, do stísněné kuchyňky zavřené
restaurace jsme se všichni nevešli).
Odtud jsme se ještě jednou vrátili do
galerie na náměstí a oslavili trenérovy
odložené kulaté narozeniny.
Tady musíme prozradit, že Pepa
Zoser v únoru v plné formě oslavil 70 let.
Třetí den?
Z pětadvaceti hráčů, kteří se našeho
setkání zúčastnili, se na ranní snídani
sešla zhruba polovina, neboť někteří
hráči postupně během sobotního večera odjížděli do vzdálených koutů na
Moravu a do jižních Čech.

Milan Kořínek,
emeritní starosta Šluknova

Dne 21. 5. 2019 se ve varnsdorfské
sportovní hale uskutečnil další z turnajů v miniházené.
Hrálo se ve dvou skupinách mladších a starších žáků za účasti 5 škol.
Naše družstva si vedla výborně,
v mladší kategorii jsme obsadili druhé místo, i když ještě 20 sekund před
koncem jsme v posledním zápase
vedli a udržet výsledek znamenalo
obsadit první místo. Starší žáci 2x
vyhráli, jednou remizovali a jednou
prohráli a byli bronzoví.
Pochvala určitě patří pořadatelům
za výbornou organizaci turnaje. Zápasy byly proloženy soutěžemi, děti si
pochutnaly na skvělém párku v rohlíku a odnesly si spoustu cen ve formě
medailí, pohárů a sladkostí. Skokankou roku byla vyhlášena naše hráčka
Maruška Šindelářová.
Všichni už se moc těší na další
turnaj, který by měl proběhnout začátkem příštího školního roku. Závěrem bych ještě chtěl poděkovat panu
J. Hozmanovi, který pomohl s vedením dětí na turnaji.
Bc. Aleš Ondráček

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 8.–9. 6. 2019  

MUDr. Milič Lukáš
tel. č.: 412 511 482
Anenská 385/2, Děčín 1
 15.–16. 6. 2019
MUDr. Šetek Vladislav
tel. č.: 412 539 310
Fügnerova 600/12, Děčín 1
 22.–23. 6. 2019
MUDr. Sudová Olga
tel. č.: 412 513 989
Fügnerova 600/12, Děčín 1
 29.–30. 6. 2019
MDDr. Kadlecová Daniela
tel. č.: 412 531 330
Teplická 1850/60A, 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 sudý týden

10. 6. – 24. 6. – 8. 7.

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 25. 6. 2019 a vyjde ve středu 3. 7. 2019
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