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Cena dotovaná 4 Kč

ORDINACE
MUDr. L. Martinkové
 Upozorňujeme, že ordinace bude
uzavřena v úterý 9. 7. z důvodu přerušené dodávky el. energie a ve dnech
29. 7. až 2. 8. z důvodu dovolené.

Přeji všem krásné letní období,
spoustu zážitků a inspirace.
L. Martinková

OÚ DOLNÍ PODLUŽÍ
 UPOZORNĚNÍ
Obec Dolní Podluží upozorňuje, že
poplatek za svoz komunálního odpadu za 2. pololetí roku 2019 je splatný
do 31. 8. 2019.

T

olštejnské
slavnosti

10. 8. 2019
více na straně 11

V jiřetínském sportovním areálu se konal 21. ročník Sportovních her škol Dobrovolného svazku obcí Tolštejn.
Na fotografii Josefa Zosera jsou vítězná družstva děvčat v přehazované (1 – Jiřetín p. J., 2 – Dolní Podluží,
3 – Horní Podluží). Více na poslední straně

Schválené dotace pro Dolní Podluží
Rekonstrukce elektroinstalace
v základní škole
Základní škola v Dolním Podluží je jednou z nejdůležitějších budov v obci a o její dobrý technický stav je tedy nutno neustále pečovat. Základní
škola ve spolupráci s obcí zajistila zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci
elektroinstalace v celém objektu základní školy.
Vzhledem k finanční a časové náročnosti byla celá
akce rozdělena na několik etap.
Obec na jaře tohoto roku podala žádost o dotaci na realizaci I. etapy rekonstrukce elektroinstalace v základní škole a aktuálně obdržela informaci o schválení dotace ve výši 836 695 Kč. Obec
tedy nyní urychleně připravila již druhé výběrové
řízení a bude vybírat zhotovitele celé akce. Do
prvního výběrového řízení se totiž žádný zájemce
nepřihlásil. Původní termín realizace akce o letních prázdninách je již nereálný, a proto (pokud
se podaří vybrat zhotovitele akce) budou stavební
práce probíhat bohužel v měsících srpen až listopad tohoto roku.
Dotace bude poskytnuta z prostředků státního
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Obnova válečných hrobů

Obnova tří křížků

Na území obce Dolní Podluží se nachází 7 válečných hrobů, které jsou evidovány v evidenci
Ministrerstva obrany České republiky. Jedná se
o 1 pomník padlým členům Finanční stráže a
6 symbolických válečných hrobů (bez pohřbených
fyzických ostatků) na hřbitově v Dolním Podluží.
Na obnovu dvou symbolických válečných hrobů na hřbitově v Dolním Podluží byly nyní obci
schváleny dvě dotace v celkové výši 105 705 Kč.
Budou opraveny válečné hroby Josefa Müllera,
občana Dolního Podluží, který zemřel v italském
zajetí na následky aktivní účasti v bojových operacích 1. světové války dne 8. června 1919 ve věku
nedožitých 33 let a Franze Reina, občana Dolního
Podluží, který padl dne 4. 9. 1941 v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu 2. světové války
ve věku nedožitých 20 let.
Dotace byla poskytnuta z prostředků státního rozpočtu Ministerstva obrany České republiky a vlastní realizace opravy válečných hrobů
na hřbitově v Dolním Podluží bude realizována
prostřednictvím odborných restaurátorů v první
polovině roku 2020.

Obec Dolní Podluží dlouhodobě plánuje obnovit
všechny památky, které se nachází na území obce.
Mezi tyto památky patří i kříž u vjezdu do obce (ve
směru od kruhového objezdu), kříž na uvolněném
pozemku po objektu NAVIGA a kříž vedle čp. 147
ve spodní části obce.
Na obnovu těchto tří křížů podala obec Dolní
Podluží žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství České republiky a na obnovu byla schválena
dotace ve výši 175 000 Kč. Současně byl již ve výběrovém řízení vybrán odborný restaurátor, který
provede obnovu všech tří křížků. Obnova bude zahájena v červenci a ukončena v říjnu tohoto roku.
Navíc obec již na jaře letošního roku získala
dotaci ve výši 50 000 Kč na obnovu kříže na uvolněném pozemku po objektu NAVIGA. Na obnovu Görnerova kříže (na uvolněném pozemku po
objektu NAVIGA), Klaustischlerova kříže (vedle
čp. 147 ve spodní části obce) a Fröhlichsova kříže
(u vjezdu do obce) byla schválena dotace z prostředků státního rozpočtu Ministerstva zemědělství České republiky.
Lukáš Janků, referent OÚ Dolní Podluží
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Změny ve svozu separovaného odpadu
v Dolním Podluží
Na území Dolního Podluží se nachází
celkem 6 stanovišť nádob na tříděný
odpad. Jsou to stanoviště u sběrného dvora, u domu čp. 371, u dětského hřiště v dolní části obce, u podniku HELIX, v místní části Kateřina
a u podniku Pérovna Zimmermann.
Obec je zapojena do systému sběru tříděného odpadu, který zajišťuje
společnost EKO - KOM a.s. Do tohoto systému jsou zapojeny téměř
všechny obce a města v České republice. V závislosti na množství vytříděného odpadu, který obec nashromáždí do nádob na tříděný odpad, jsou
následně společností EKO-KOM a.s.
obci propláceny odměny za množství

vytříděného odpadu. Za rok se však
jedná o částku, která tvoří necelých
10 % z celkových uhrazených nákladů na zajištění odpadového hospodářství obce.
Ve snaze o zvýšení odměn proplácených společností EKO-KOM a.s.,
aktuálně přistoupila obec k navýšení
počtu nádob na tříděný odpad v obci
a sjednocení četnosti svozu separovaného odpadu. Navíc všechny nádoby byly natřeny a barevně označeny
dle druhu komodity, pro kterou jsou
určeny.
S platností od 1. 7. 2019 je na
každém z pěti stanovišť umístěna
1 nádoba na směsné sklo, 2 nádoby

na směsný plast a 1 nádoba na papír.
Na stanovišti u sběrného dvora jsou
umístěny 3 nádoby na směsný plast,
3 nádoby na papír a 3 nádoby na
směsné sklo. Všechny nádoby jsou
opatřeny informačními nálepkami,
na kterých je uvedeno, jaké vytříditelné složky do nádob patří a jaké
nikoliv.
Četnost svozu všech nádob je
s platností od 1. 7. 2019 stanovena
tak, že směsné plasty budou sváženy
1x za 14 dnů (vždy čtvrtek v sudý týden), papír bude svážen 1x za 14 dnů
(vždy čtvrtek v lichý týden) a směsné
sklo 1x za 2 měsíce.
Lukáš Janků, referent OÚ
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Vítání občánků
v Dolním Podluží
V sobotu 22. 6. 2019 jsme do naší
obce přivítali 10 nových občánků
– 10 krásných princezniček. Tento
nádherný okamžik nám zpříjemnilo
milé vystoupení dětí z mateřské školy, za které jim i paní ředitelce a jejím kolegyním patří veliký dík. Za
vedení obce přeji holčičkám a jejich
rodinám nádherný život plný lásky,
zdraví a radosti. Věřím, že i díky nim
poroste naše obec do krásy. Jsem
moc ráda, že jsem u toho mohla být.
Iva Minárová, starostka obce

Nová dlažba před kostelem
sv. Kateřiny

DOLNÍ PODLUŽÍ – Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Dolním Podluží se
stal nedílnou součástí nové tradice masopustního setkávání. Každoročně
se prostranství před kostelem stává cílem dolnopodlužského, jiřetínského
a hornopodlužského průvodu maškar a jejich příznivců. I tato skutečnost
se stala významným podnětem k zamyšlení, jak vylepšit okolí kostela. První
vlaštovkou je oprava části plochy před vstupem do kostela, kterou z žulové
dlažby provedli mistři kameníci z firmy SaM Silnice a mosty Děčín. V rámci
možností rozpočtu obce budou další opravy pokračovat.
Ing. Adéla Macháčková, OÚ Dolní Podluží

Dobro dobro dobročinnost
v Dolním Podluží
DOLNÍ PODLUŽÍ – Je skvělé vědět,
že je kolem nás stále spousta lidí, kteří rádi podpoří dobrou věc. A právě
toho jsme mohli být svědky v sobotu odpoledne na akci Slunovrat na
koupáku, která začala pod taktovkou
uměleckého kroužku Terabithia, které již roky vede paní Marcela Surmajová za podpory rodiny a své sestry
Moniky Hejdukové. Nejprve jsme
měli možnost nechat se vtáhnout do
děje balady Vodník Karla Jaromíra
Erbena v podání dětí z uměleckého
kroužku Terabithia. Po tomto trošku hororovém zážitku došlo na již
tradiční dražbu obrazů, které namalovaly právě děti z tohoto kroužku.
A že bylo co dražit, o tom se mohli
přesvědčit všichni přítomní hned na
první pohled. Všechna díla a dílka
byla úžasná, o čemž svědčí fakt, že

se vydražila úplně všechna. Největší pozornost dražitelů upoutaly dva
obrazy s tématikou naší obce, a to
konkrétně kostela svaté Kateřiny Alexandrijské a dřevěné zvonice, která se
nachází ve spodní části obce. Obrazy
namalovala Martina Košťálová a je
více než jasné, že stejně jako ostatní
mladí umělci, má v sobě Martina obrovský potenciál, který jak pevně věřím, bude nadále rozvíjet. Oba obrazy s tématikou obce se díky štědrosti
dražitelů dostaly na náš obecní úřad,
kde budou již brzy ozdobou zasedací
místnosti.
Speciální poděkování patří panu
Richardovi Štrubinskému, který
obraz kostela, vydražený za nemalou částku, věnoval právě naší obci.
Ríšo, děkuji, moc si toho vážím.
Iva Minárová, starostka obce
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Prázdnin čas
Vážení spoluobčané, jen krátce chci
popřát hezké prožití prázdninového
a dovolenkového období.
Všem krásné počasí, pohodu a klid.
Doufejme, že nás ale nezasáhne vlna
veder jako loňský rok.
Mějte krásné sluníčkové dny.
Bohuslav Kaprálik
starosta obce Jiřetín pod Jedlovou

Z kultury 
v Jiřetíně pod Jedlovou

JIŘETÍN p/J – Programy jiřetínského
léta se zvolna rozbíhají. Jejich předzvěstí bylo koncertní vystoupení dívek z varnsdorfského sboru SCHOLA PUELLARUM (na snímku). Po
úterní bohoslužbě se 25. června kostel Nejsvětější Trojice rozezněl melodičností duchovních písní aranžovaných a nastudovaných sbormistryní
Alenou Převorovou. Sboru posílám
za všechny přítomné poděkování za

JIŘETÍN p/J – Dětský den je jednou
z akcí, na které se všichni pořadatelé
rádi připravují a těší. Nejinak tomu
bylo letos i v Jiřetíně pod Jedlovou.
V neděli 2. června se úderem druhé
hodiny odpolední zaplnil místní sportovní areál natěšenými dětmi. Však
se také bylo nač těšit! Celé jiřetínské
sportoviště patřilo nejrozmanitějším zábavným atrakcím, na kterých
si všichni mohli vyzkoušet svůj um.
Hladovec polykal hozené míčky, fotbalové naděje se snažily dát gól samotnému starostovi, šikovné ruce
mířily na pravý basketbalový koš,
v bezpečné vzdálenosti létaly šípy
malých lukostřelců, slalomy a prolézačky se hemžily zájemci. Oddech si
nedopřál ani nafukovací hrad a také

Šáša Váša všechno to hemžení podmalovával hudbou i slovem. A vrcholný okamžik? Přece pěna, kterou připravili na trávníku hasiči z Horního
Podluží. To bylo válení a dovádění!
To bylo smíchu, který se nesl celým areálem. Vše se utišilo až před sedmnáctou hodinou. To totiž děti se
svými rodiči usedli do hlediště lesního divadla a nechali se unášet přívětivou atmosférou Sváťova dividla
a jeho loutkovou pohádkou „Kašpárek a hodná víla Jarmilka“.
Bylo to báječné odpoledne a spokojenost malých návštěvníků byla milou
odměnou všem, kteří se o zdárný průběh dětského dne zasloužili.
-kaM-, foto Josef Zoser

hezký zážitek a posluchačům patří
dík za příspěvek na opravu hlavního oltáře.
Na dalším koncertním večeru se
můžeme potkat v sobotu 6. července. S duchovní tvorbou se po
roce do jiřetínského kostela vrací
polský KOMORNÍ SBOR MĚSTA
SULEJÓWEK.
Text a foto -kaMJIŘETÍN p/J – Ekologická výchova může mít různé podoby. A hlavně - když
se pozorně rozhlédnete kolem sebe – nikdy jí není dost. Své o tom ví i dobrotivý loupežník Vilda, který přišel povyprávět dětem z Benešova nad Ploučnicí
o tom, jak se mají chovat na stezkách Tolštejnského panství. A když pak na
konci pobytu malé žáky pasoval za řádné poddané panství, bylo vše stvrzeno
spokojeností a dětským úsměvem. A neuplynul týden a Vilda měl ve své lesní
schránce poštu. Pozdrav mu poslalo víc než dvacet žáků benešovské základní
školy. Z jednoho kousek ocituji: Milý Vildo loupežníku! Naše třída III. C u tebe
byla minulý týden. Moc se nám v Tolštejnském panství líbilo. Byli jsme na Jedlové, ve štole sv. Jana Evangelisty a zakončili jsme to kozí farmou. Vlastně jsme
ještě byli na hradu Tolštejně. Jo, a našli jsme poklad! Vildo, přeji ti, ať ti nikdy
nikdo nezničí les! Kristýna Zučková, III. C. No, řekněte – nestojí trochu té námahy za to?
-kaM-, foto Martina Rejmanová
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Jiřetínský Martin Paur reprezentuje region
Sportovní zázemí v Jiřetíně pod Jedlovou nabízí
zájemcům o aktivní využití volného času celou řadu
možností. Nemluvím jen o turistických či cykloturistických trasách, které zájemce provázejí zdejší krásnou krajinou. Vždyť i pouhé nahlédnutí do
sportovního areálu může přiblížit širokou škálu
možností her, zábav a sportu. Od nejmenšího míčku na stolní tenis až po fotbalový míč, od tenisových kurtů až po hřiště plážového volejbalu. Není
proto divu, že semínka zájmu vyklíčí v Jiřetíně
i mezi dětmi a mládeží. Jedním z těch, kteří rádi
propadli sportu, je dvanáctiletý jiřetíňák Martin
Paur. Je pravda, že jeho zálibě (kterou nejspíš zdědil po mamince) – plavání – už bazén ve sportovním areálu nestačil. Od čtyř let se totiž stal členem
palveckého oddílu TJ Slovan Varnsdorf, za který
dosud startuje na soutěžích. Naposledy reprezentoval oddíl a náš region na letošním červnovém
Mistrovství České republiky v Novém Jičíně. Pod
trenérským vedením Zbyňka Šimáka zaplaval ve
všech disciplínách v nových časech svých osob-

ních rekordů. I když to tentokrát nestačilo
na stupně vítězů, jeho výkony se mezi dvaatřiceti startujícími v každé kategorii určitě neztratily: 100 m prsa – 1:29,47, 200
m prsa – 3:06,48, 100 m volný způsob –
1:09,34. Martin je devítinásobný přeborník Ústeckého kraje a ještě zdaleka neřekl
své poslední slovo. Jak řekl jeho trenér –
má skvělý vztah k přípravě a pravidelným
tréninkům a trénuje raději tvrdě, nešetří
se. A to jsou jistě předpoklady k dalším postupům a úspěchům v plaveckém bazénu.
Že cesta na stupně vítězů je vroubena častým odříkáním, nutnou vytrvalostí a osobní
disciplínou, to už Martin Paur poznal. Prvním rokem letos navštěvoval varnsdorfské Mistrovstí ČR v Novém Jičíně přineslo Martinovi řadu
gymnázium, v základní umělecké škole na- poznatků
vštěvuje hodiny výuky na kytaru a přidává si
také hodiny anglického jazyka. Se vším tím dokáže mu vše vychází, aby si mohl splnit své sportovní
skloubit ranní i odpolední tréninky a postupovat a plavecké sny. Držíme palce!
v plavecké výkonnosti. Přejme tedy Martinovi, ať
Martin Louka, foto Zbyněk Šimák

MATEŘSKÁ ŠKOLA SMÍŠEK JIŘETÍN POD JEDLOVOU
Krásné počasí konečně začalo a my
mohli přivítat své maminky v lesním
divadle a popřát jim k jejich květnovému svátku. Zpívali jsme, tančili, obdarovali maminky přáníčkem a medem vlastní výroby. Nakonec jsme se
vydali hledat do lesa poztrácené luční kytičky, které skrývaly tajenku do
naší básničky. Vše se podařilo, takže
zahradní piknik u vuřtíku jsme si patřičně užili.
Na školní výlet jsme se letos vydali autobusem do Starých Hradů. Na
hradě nás vítala Čarodějnice a Čaročertice. Společně nás provedli pohádkovým sklepením a půdou, kde jsme
viděli spoustu skřítků, draků a učili se
na nádvoří létat na koštěti Prohlídku
jsme ukončili v čarodějné bestiole, kde
děti viděly spoustu zvířat, třeba páva,
který se zrovna chlubil svou krásou.

Den dětí jsme si užili s našimi
skřítky. Skřítci totiž nelenili a připravili pro děti kouzelnický den. Každý
skřítek děti naučil jedno své kouzlo,
které si každý kamarád sám vyzkoušel – vyrobit sopku, umět vyčistit
i tu nejšpinavější vodu, vyfouknout
housenku nebo najít jehlu v kupce
sena. Po obědě nás pak čekala cesta
za pokladem, bylo to trochu zapeklitý, ale nakonec jsme ho přece jen
našli a studený nanuk byl tou pravou
tečkou nakonec celého dne.
Hasiči z Horního Podluží nás
pozvali k sobě do hasičárny a spolu
s kamarády z horňácké školky jsme
si mohli vyzkoušet být na chvíli hasičem – stříkání na cíl, překážková
dráha s proudnicí a rozhazování
hadic. S nadšením jsme pozorovali
ukázku hasičů při výjezdu k auto-

nehodě a vyprošťování zraněného,
jak uhasit hořící pánvičku, aby nám
nechytla celá kuchyň.
Děkujeme moc za přínosnou akci
pro děti, diplomy a mlsku.
Ve čtvrtek 20.6. čekala naše předškoláky malá maturita a slavnostní ošerpování. Za přítomnosti rodičů, pana starosty a paní učitelek ze
základní školy děti postupně plnily
úkoly, za které dostávaly své první jedničky. Odpoledne bylo krásné, plné radosti, ale i slziček dojetí.
Tímto děkujeme rodičům za krásný
dárek a přečtené přání a panu starostovi za dárečky pro děti. Když
rodiče odešli, udělali jsme si diskotéku a čekali na západ sluníčka. To
byl ten pravý čas na večeři u táboráku, a když na kostele odbila devátá

hodina, vydali jsme se se sovičkou
Rozárkou do lesního království najít
poklad, a tím splnit stezku odvahy.
Ani nevíte, jak se děti těšily do svých
malých postýlek, byly tak unavené
a plné zážitků, že usnuly během
chvilky. Druhý den ráno jsme vítali
přicházející děti a vyprávěli jim, co
jsme všechno dokázali, a věřte, že
přespat ve školce bez maminky byla
pro některého předškoláka premiéra. Po svačině nás čekalo předávání vlády novým předškolákům
a šikulínům.
Školní rok nám končí, a tím i naše
celoroční hra se skřítky a sovičkou
Rozárkou. Poklady v pytlíčkách už
máme nasbírané, vzpomínky v putovním deníku zapsané, takže hurá
na prázdniny.
Učitelky Kačka a Radka
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Kultura v Horním Podluží
Pohádková stezka v Horním Podluží
Pro děti to byl sváteční den, sluníčko se od rána usmívalo, brána do pohádky byla zlatým klíčem odemčená a
lev s čarodějnicí hlídali, aby byla pro
všechny milovníky pohádek a legrácek otevřená.
Úkolem všech bylo užít si hezké
dopoledne a pobavit se. Je pravda, že
návštěvníci museli prokázat nejen dovednosti pohybové, ale i znalosti přírody. Stezku všem zpříjemnila zebra,
koala, vodnická rodinka, čarodějni-

odměněn. Nikdo si sice neodnesl půl
království a princeznu k tomu, ale i
tak dostal něco pro radost.
Sváteční den se vydařil a dobrá zpráva je, že pohádky jsou stále v oblibě…
Děkujeme OÚ Horní Podluží za
financování akce, hasičům, Veronice
Říhové, která vykouzlila barvičkami
nové obličeje, a všem těm, kteří mají
rádi legraci – Lyžařské škole Horní
Podluží: Evženu Šmidtovi, Lubomíru
Hořákovi, Vítkovi Nekvindovi, Hance

Dětský sportovní den
TJ Čechie v sobotu 22. června 2019
připravila pro děti sportovní den na
uvítání již blížících se letních prázdnin. Jako již každoročně jsme zvali do sportovního areálu TJ Čechie
Horní Podluží, kde bylo pro soutěžící připraveno mnoho obvyklých
i neobvyklých sportovních soutěží.
Skákání v pytlích, běh čtyřčlenných
týmů v duši, fotbalový slalom i střelba, házení neobvyklých předmětů
na cíl, vrhání petanqové koule, hod

ce, tygříci, víly, indiáni, lední medvěd,
Hulk a hasiči. Pokud se někdo domníval, že potkat sněhuláky začátkem
léta není možné, tak se spletl, protože
v pohádkách je možné všechno. Naši
sněhuláci dokonce vesele pobíhali po
trávě a vůbec se nerozpustili.
Ten, kdo splnil cestou všechny důležité úkoly a nezapomněl přinést do
cíle dárek z přírody pro loupežníka
Buráska, měl vyhráno a byl náležitě

Fleknové, Terezce a Martině Pípové,
dále pak Margitě Matouškové, Janě
Ledvinkové a Ivetě Chaloupecké,
Vaškovi Žákovi ml., Adéle Petružálkové, Míšovi Špruncovi, Nele Petružálkové, Kátě Podlahové, manželům
Žákovým a Havlíčkovým.
Těšíme se zase za rok!
Pavla Petružálková, Jindra
Koldová, Anita Hermannová,
foto Josef Gerhát

Senioři se vydali za zábavou
V neděli 23. 6. 2019 se naši senioři vydali pobavit a strávit pěkné odpoledne
ve společnosti kapely Krušnohorka, která vystupovala v DK Střelnice v Rumburku v rámci cyklu Kavárna POHODA. Program trval od 14 do 18 hodin a
velmi se líbil.
Děkuji obci Horní Podluží, která zajistila platbu vstupného i dopravu.
Jindra Koldová

Dne 27. 8. 2019 se koná ZÁJEZD na zámek LOUČEŇ
Odjezd v 8.30 hodin od Obecního
úřadu v Horním Podluží.
Předpokládaný návrat kolem
19. hodiny.
Cena zájezdu 200 Kč za osobu.
Zájemci se mohou přihlásit na OÚ
Horní Podluží u paní Mikelové
do 23. 8. 2019

na koš, baseballový odpal ze stojanu
i bez něj, chytání baseballovou rukavicí, golfové patování na greenu,
střelba ze vzduchovky, kroket, šipky
trochu jinak, mini tenis s líným míčkem. K vyzkoušení toho bylo opravdu hodně. Pro soutěžící bylo připraveno občerstvení zdarma.
Děkujeme dětem z Horního Podluží, Dolního Podluží a Jiřetína pod
Jedlovou za pomoc při pořádání.
Sportu ZDAR!
TJ Čechie Horní Podluží,
foto Josef Gerhát

PERMONÍK

6

Červenec–srpen 2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Závěr školního roku
2018/2019
Poslední školní den tradičně slavnostně ukončujeme v aule školy. Sejdou se
zde všichni žáci a učitelé. Po zaznění
české hymny zhodnotíme školní rok,
v čem se nám dařilo, co významného se stalo apod. Vyhlásíme také nejlepšího žáka z každé třídy, což ale nemusí být ten, který má úplně nejlepší
prospěch, ale může to být žák, který
k pěkným známkám přidá i ochotu, je
kamarádský, pomáhá ostatním.
Těmi nejlepšími žáky letos byli:
1. třída Alice Křížová		
2. třída Josef Hybelbauer
3. třída Matěj Kout
4. třída Viktorie Černá
5. třída David Veroněk
6. třída Barbora Petriková		
7. třída Liliána Švadlenková
8. třída Natálie Kučerová
9. třída Eliška Říhová
Všem patří gratulace za jejich snahu
a přání, ať jim úspěchy vydrží!
Nadešel čas rozloučení s vycházejícími žáky. Toto loučení je vždy dojemné, protože si najednou více uvědomíme, že nedávno byli tito žáci malými
prvňáčky, které jsme učili číst a psát
první písmena, počítat do deseti.
A najednou před námi stojí slečny
a urostlí hoši, kteří opouštějí „naše
hnízdo“ a dělají první významný krok
do života.
Hodně úspěchů a vykročení tím
správným směrem přejeme těmto
žákům: Daniele Beniačové, Kristýně Čechové, Kláře Dvořákové, Adéle
Grösserové, Ondřeji Hanžlovi, Tereze Hlaváčikové, Miroslavu Hubkovi,
Františku Hurtigovi, Karolíně Hroníkové, Anežce Korbové, Anně Kratochvílové, Štefanu Kučovi, Elišce Nezdarové, Lucii Nováčkové, Martinu
Mackovi, Vladimíru Pavlukovi, Lukáši Preisovi, Anně Rozinajové, Elišce Říhové, Radku Sýkorovi, Albertu
Svobodovi, Josefu Thiemu, Martin
Veroněk, Tereze Godlové a Michaele
Hanykýřové.
Děkuji všem kolegům a zaměstnancům školy za obětavou celoroční
práci. Děkuji zřizovateli za vstřícnost
a potřebné finanční prostředky pro
chod školy, rodičům za spolupráci.
Přeji všem žákům, rodičům, učitelům a ostatním zaměstnancům školy
krásné léto, hezké a klidné prázdniny
i dovolenou! Totéž přeji jménem školy všem čtenářům Permoníku!
Mgr. Markéta Hobzová

Návštěva Památníku Terezín
Ve čtvrtek 13. 6. jela 8. a 9. třída navštívit Terezín. Terezín je pevnostní město s šachovnicovým půdorysem
a zároveň barokní pevnost. Malá pevnost a Památník
Terezín připomínají období německé okupace, kdy se
Terezín stal pro Židy z celé Evropy přestupní stanicí na
cestě do vyhlazovacích táborů, většina transportů byla
směřována do Osvětimi.
Do příběhů jsme se vžili díky skvělému průvodci, který nám převyprávěl osudy některých vězňů. Vyzkoušeli
jsme si také, jaké je to být zavřeni v cele, kde jich bylo
natěsnáno přibližně 70. Pan průvodce nás do cely zavřel
na necelou minutu, a i když nás bylo jen 50, byli jsme na
sobě namáčknutí a po chvíli jsme cítili, že se nám nedostává čerstvý vzduch.
Cely bez oken, úzké dřevěné postele, malé sprchy
a žádné toalety, jen kbelíky. Myslím si, že to nebylo to nejhorší, co někteří zažívali. Lidské tělo si muselo zvyknout
na úplně jiné podmínky. A to nemluvím jen o zvěrstvech,
které páchali nacisté na ubohých vězních, mluvím také
o nedostatku jídla, pití a hygieny. Právě z důvodů ne-

dostatečné hygieny museli na konci války vše podrobit
dostatečným kontrolám. I dozorci v táboře byli postiženi
nemocemi.
Dokumenty z pevnosti, které se dochovaly, jsou uloženy v nové grafické podobě v terezínském Muzeu ghetta, kam jsme se také vydali. V muzeu byla místnost, kde
byly stěny popsány jmény dětí, které zemřely v koncentračních táborech. Děti své pocity vyjádřily kresbou a psaly na kousky papírů. Z těchto věcí nám běhal mráz po
zádech. Na malých obrazovkách se odehrávaly skutečné
příběhy lidí, kteří přežili, a byl s nimi natočen dokument.
I když byli jen na obrazovkách, při pohledu do jejich očí
jsme cítili to utrpení, které mají za sebou. Překvapilo nás,
když jsme v jejich očích spatřili i střípky odpuštění.
Co se ale skutečně dělo za terezínskými zdmi se už jen
málokdo z nás dozví. Každý by si z tohoto místa měl vzít
jedno velké ponaučení. Važme si toho, co máme, a to je
svoboda, zdraví, láska, dobré rodinné vztahy a zázemí.
Lucka a Eliška, 9. třída
foto Radek Sýkora

Já, občan
Dne 7. 6. 2019 navštívila žáky 8. a 9. třídy děvčata, studentky z Gymnázia
Rumburk. V rámci projektu JÁ, OBČAN, který pojednává o problémech dnešní společnosti, si děvčata pro žáky připravila hodinu na téma návykové látky.
Žáci si nejprve poslechli krátkou přednášku, kde se dozvěděli spoustu nových
a zajímavých informací. Dále zhlédli krátký film a následně si také zahráli
hru, kde si ověřili, jak dobře poslouchali a co vše o návykových látkách vědí.
Na konci hodiny všichni děvčatům vyplnili krátký anonymní dotazník. Žáci
celou dobu pečlivě naslouchali a s dívkami po celou dobu spolupracovali. Aby
také ne, když je na konci čekala sladká odměna.
Kristýna Rigová
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Soutěž o nejzdařilejší hrad
HORNÍ PODLUŽÍ – Soutěž o nejzdařilejší
hrad má své vítěze. Hradů se sešlo celkem 13
a byly k vidění v místní knihovně. Bylo velmi
těžké vybrat ten nejzdařilejší. Rozhodli jsme
se, že odměnu si zaslouží všichni tvořitelé
hradů, i když jsme přeci jen ty o fous zdařilejší vybrali. Třetí místo si za hrad KVÍTKOV
zasloužili sourozenci Bára a Ondra Stützovi
s maminkou, druhé místo získal Jakub Jed-

lička s rodiči za hrad JEDLA a první místo
za hrad STŘEVÍC získala Eliška Prejzková s maminkou (na fotografii vpravo). Hrad
AVALOR Terezky Svatkové a její maminky
(na fotografii) vybrali jako nejzdařilejší návštěvníci knihovny. Slavnostní ceremoniál
proběhl v naší knihovně, kam byli všichni
soutěžící pozváni i se svými rodinami.
Děkuji všem rodičům a dětem, kteří se této
soutěže, která vznikla tak trochu náhodou, zúčastnili a svého úkolu se zhostili na jedničku
s hvězdičkou. S tak velkou účastí a popularitou jsem původně
vůbec nepočítala, ale o to bylo
překvapení příjemnější. Alespoň
již víme, kolik fantazie a šikovnosti ve všech dřímá, jen ji trochu popostrčit…
Poděkování patří i OÚ Horní
Podluží za financování cen pro
děti, paní knihovnici a všem porotcům, kteří se mnou poctivě
vybírali a vybrali.
Pavla Petružálková,
foto Jaromír Petružálek

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK HORNÍ PODLUŽÍ
Naše pirátské putování je u konce. Ostrovy jsme prozkoumali a na
některých jsme zažili zcela nevšední věci. Projeli jsme se výletní lodí
po Máchově jezeře, prohlédli jsme
si zvířata v ZOOparku v Doksech
a některé jsme mohli nakrmit, což
byl nezapomenutelný zážitek. Svátek
dětí jsme si užili v lese, kde roste zcela zvláštní strom Hračkovník, který
nám udělal velkou radost. V lese
jsme pozorovali pavouky a žabku,
která si skákala přes kameny tam
a zpět. Bylo nám tam moc dobře.

Nachytali jsme si také v kopřivách
housenky a pozorovali jejich proměnu v krásné motýly, které jsme pustili
do přírody.
Pro případ ztroskotání se ti starší
z nás naučili pravidla první pomoci, takže nás nemůže nic překvapit.
Na návštěvu nás a naše kamarády
z Jiřetína pod Jedlovou pozvali naši
hasiči. Vyzkoušeli jsme si dovednosti, které oni zvládají jako nic. Ukázali nám, jak se vyprošťuje raněný
z havarovaného auta nebo co dělat,
když hoří pánvička s olejem. Nejví-

ce se nám líbily houkačky a jízda hasičským autem. To jsme si opravdu
užívali. Piráti musejí zvládat i dovednosti pohybové a ty jsme si vyzkoušeli na fotbalovém hřišti s fotbalisty. Někomu dal pohyb trochu zabrat,
ale jinak to bylo moc hezky strávené
dopoledne.
Samozřejmě nejvíce očekávaná
událost nastala ve chvíli, kdy jsme
dostali znamení a mohli se vydat pro
poklad. Místo, kde byl poklad schovaný, žádný pirát vyzradit nemůže,
to je jasné. I my jsme museli pocti-

vě hledat cestu, která byla nelehká
a plná překážek, které jsme museli
zdolávat jednu po druhé. Měli jsme
velké štěstí, protože jsme prošli výcvikem u záchranářky, hasičů i sportovců. Nejvíce se nám všem líbilo
„rejžovat zlato“ a lovit mušle z potoka, a to dokonce tak moc, že jsme
málem zapomněli ten poklad najít!
Na slavnostní loučení s budoucími školáky jsme pozvali rodiče i prarodiče. Naposledy jsme si zatančili
u pirátského korábu a dostali na cestu do školy dárečky, které se budou
jistě hodit i v první třídě. Tak hodně
štěstí a vítr do plachet: Kubíku, Mikuláši, Nelčo, Adame, Honzíku, Jakube, Adélko, Emičko, Aleši, Míšo,
Ondro, Julie a Dominiku.
Naší paní učitelce Kačce, která
se vydává do dalekého světa za dobrodružstvím s batohem na zádech,
přejeme spoustu hezkých zážitků
a splnění snů…
Ráda bych poděkovala zřizovateli
naší MŠ a pracovníkům obce, kteří se o nás vzorně starají, hasičům,
sportovcům, manželům Svatkovým,
paní Kateřině Smutné za dárečky
pro děti a zaměstnancům MŠ, kteří se starají velmi dobře o chod naší
školky.

Všem přeji hezké léto.
Pavla Petružálková
foto Kateřina Podlahová
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Mezinárodní den dětí jsme v naší
mateřské škole oslavili už 31. května. Udělali jsme si karnevalový den,
všichni jsme přišli v maskách. Od veselého povídání a zpívání s doprovodem piána jsme přešli k soutěžení na
zahradě a ovocné hostině. Užili jsme
si opravdu hezký dětský den.

tůžky na zádech jako správní výletníci
na náš autobus. Program v zámecké
zahradě byl nejen zábavný, ale i poučný, děti si mohly prohlédnout středověké zbraně, brnění. Dozvěděly se,
jak se vyráběly látky ze lnu, jak si lidé
ve středověku vyráběli mouku, proč
chovali ovce a kozy.

Konec školního roku bývá ve znamení výletů. I my jsme se na ten náš, na
zámek v Zákupech, moc těšili. Dne
5. května jsme nedočkavě čekali s ba-

V pátek 7. června jsme společně se
školáky z první a druhé třídy zhlédli v aule ZŠ velmi pěknou loutkovou
hudební pohádku O princezně Rozmařilce. Naše děti
sledovaly pohádku
o princezně, odvážném Honzovi,
jeho kamarádovi
kašpárkovi a hrozném Luciferovi se
zatajeným dechem
až do konce.
V pátek 14. června v odpoledních
hodinách jsme se
s našimi dětmi zúčastnili slavnostního otevření dětského hřiště Kateřina.
A nejen to! Naše
děti sem přišly
soutěžit. U příležitosti otevření se
zde konala Olympiáda mrňousků.
I přes velké vedro
podali všichni soutěžící skvělé výko-

Poslední výlet v tomto školním roce v rámci projektu ,,Společně si hrát a navzájem se učit/ Gemeinsam spielen, voneinander lernen“ se konal 12. června.
S kamarády z Německa jsme se vydali do ZOO parku v Žitavě. Děti si mohly vyzkoušet krmení nosálů, dikobrazů a tučňáků. Dopoledne v ZOO rychle
uteklo. Po krmení zvířat a prohlédnutí celého areálu jsme si pochutnali na
zmrzlině a autobusem jsme se přesunuli do partnerské školky na oběd. Poté
jsme se rozloučili a spěchali domů za rodiči.

ny! A kdo zvítězil? No přece všichni!
Všechny děti obdržely krásné dárky.
Již tradičně se loučíme každý rok
s budoucími školáčky. I letos jsme
se 20. června všichni sešli, abychom
se s nimi rozloučili. Uspořádali jsme
velkou kloboukovou slavnost, kde každý host musel mít pokrývku hlavy.
K tomu všemu přistál na naší zahradě
velký klobouk kouzelníka Pokustóna a z něj vyskočili dva králíci – Bob
a Bobek. Ti nám pomohli naši zahradní slavnost zahájit. Každý předškoláček přednesl básničku či zazpíval písničku, kterou si vybral a pilně
nacvičoval. A všichni společně složili slavnostní přísahu. Pak byl každý
šerpován paní starostkou na školáka.
Současně jsme slavnostně uzavřeli
sportovní projekt „Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky“. Předali
jsme všem dětem diplom a dárky od

České obce sokolské, která je zakladatelem a patronem tohoto projektu.
Všechny děti ukázaly, co se naučily
v německém jazyce, a obdržely fotoknihu z akcí projektu „Společně si
hrát a navzájem se učit/ Gemeinsam
spielen, voneinander lernen“. Trochu
nás pozlobilo počasí, ale nakonec se
umoudřilo, tak jsme si mohli na závěr této akce posedět u ohně a opéct
špekáčky.
Stejně jako každý rok jsme se i letos,
26. června, podíleli na programu
u příležitosti Vítání občánků. Naše
děti zde vystoupily s krátkým kulturním pásmem O lásce a narození
miminka.

Přejeme všem krásnou dovolenou
a dětem úžasné prázdniny!
Kolektiv MŠ
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Úspěšná Olympiáda mrňousků v Dolním Podluží
DOLNÍ PODLUŽÍ – V pátek 14. 6.
2019 od 15.00 hod. se v Dolním Podluží konala Olympiáda mrňousků
na nově vybudovaném dětském hřišti
v místní části Kateřina. Mrňouskové
z mateřské školky v Dolním Podluží
byli i se svými učitelkami přivezeni
na sportovní kolbiště a ze všech sil
se vrhli na plnění určených disciplín.
Otočku na kolotoči, šplh na lanovou pyramidu, houpání na houpačce, skluz na klouzačce i houpání na pružinovém autíčku všechny
děti úspěšně splnily. Odměnou jim
byly pamětní medaile a dárkové tašky s hračkami pro každého účastníka. Organizátoři akce navíc pro děti
připravili závěrečnou sprchu, která
přišla všem v horkém počasí více než
vhod. Všechny děti měly zajištěný pitný režim, svačinky i odpočinek ve stínu pod velkoformátovými stany.
Akce se zúčastnilo celkem 18 dětí,
které přišli podpořit jejich rodiče,
prarodiče i sourozenci. O skvělé organizační zajištění se postarala Vyšší
odborná škola, Střední průmyslová
škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu z Varnsdorfu a jako dobrovolníci pomáhali mrňouskům žáci 8. a 9. tříd ze Základní
školy v Dolním Podluží.
Vybudování dětského hřiště „Kateřina“ bylo podpořeno z Nadace

ČEZ z grantového řízení Oranžové
hřiště příspěvkem ve výši 500 000
Kč. Uspořádání akce Olympiáda
mrňousků bylo možné díky finanční podpoře 46 322,70 Kč MAS Český

sever z programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2019.
Lukáš Janků, referent OÚ
foto Ing. Adéla Macháčková

Zkouška odvahy v Dolním Podluží
DOLNÍ PODLUŽÍ – V sobotu 15.
června 2019 se v Dolním Podluží konal čtvrtý ročník stezky odvahy, kterou pořádají místní hasiči. Ve 21.30

hod. čekalo na start u bývalé restaurace Hromek na 80 dětí a dospělých,
kteří si přišli otestovat svou odvahu.
Děti dostaly od hasičů na ruku sví-

tící náramky a po skupinkách byly
pouštěny na trať. Cestu jim ukazovaly svíčky a balónky. Nejprve na
ně z křoví vykoukli zombíci. Cesta

lesem už byla strašidelnější, ve tmě
bylo možno vidět jen plápolající
svíčky, když tu najednou se objevila
hrůzostrašná jeptiška s křížem. Za ní
už číhala smrtka s kosou. Po nabrání
další odvahy se zčista jasna objevil
duch, který prolétl vzduchem okolo
zúčastněných. Na konci lesa už na
všechny čekal klaun s motorovou
pilou, který vypadal jak z amerického hororu. Lidé, co se oklepali a pokračovali dál do cíle, o chvíli později
potkali čerty, kteří si jejich děti chtěli odnést do pekla. Těsně před cílem
ještě všechny vylekal hejkal a zasloužená odměna byla na dosah. Na koupališti na děti čekaly balíčky, diplom
a buřty za úspěšné absolvování naší
stezky odvahy.
Chtěla bych poděkovat hlavně našim hasičům za zorganizování této
akce. Největší dík však patří sponzorům, a to manželům Stredákovým
a manželům Rozsypalovým ml., bez
kterých by ceny pro děti nebylo možno zakoupit.
Text a foto Pavlína Kocůrková,
starostka SDH Dolní Podluží

PERMONÍK
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KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ

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

Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou
Vás co nejsrdečněji zve na 4. ročník

PROGRAM NA ČERVENEC–SRPEN

 Pátek 5. 7. v 19 hodin
 Sobota 6. 7. v 19 hodin

ČV
ČV

 Pátek 2. 8. v 19 hodin
 Sobota 3. 8. v 19 hodin

ALADIN

3D

RYCHLE A ZBĚSILE: Hobbs
a Shaw

USA – Dobrodružný pohádkový příběh o zlodějíčkovi Aladinovi, princezně Jasmíně a Džinovi – Ml. přístupno – Vstupné 130 Kč, děti a důchodci
110 Kč – 125 minut

TIT
TIT

USA – Akční film s první samostatnou zběsilou jízdou – Ml. přístupno
– Vstupné 130 Kč – asi 100 minut

 Pátek 9. 8. v 19 hodin                 ČV
 Sobota 10. 8. v 19 hodin           ČV

VARY VE VAŠEM KINĚ
Tři filmy vezou festival
do vašeho kina

 Pondělí 8. 7. v 19 hodin

TIT

DEVADESÁTKY
USA – Slunná Kalifornie, mejdany,
skejt a parta starších kluků. To je léto
jak má být – Ml. přístupno – Vstupné
100 Kč – 85 minut

 Úterý 9. 7. v 19 hodin

TIT

DIEGO MARADONA
GB – Životopisný film o fotbalové legendě – Rebel, hrdina, podvodník,
bůh – Ml. přístupno – Vstupné 100
Kč – 130 minut

 Středa 10. 7. v 19 hodin

TIT

BÍLÝ BÍLÝ DEN
ISLAND – Filmové drama – Jak dobře znáte svoje nejbližší? – Ml. přístupno – Vstupné 100 Kč – 105 minut

TOY STORY 4 : Příběh
hraček

3D

USA – Animovaný film pro celou rodinu – Kovboj Woody s novými kamarády s novými příhodami – Ml.
přístupno – Vstupné 150 Kč, děti a
důchodci 130 Kč – 95 minut

 Pátek 16. 8. v 19 hodin

Dne otevřených dveří
dne 5. července 2019 od 11 hodin
PROGRAM

Ukázka techniky složek IZS – Policie ČR, Celní správa ČR,
dobrovolní hasiči, jízdní skupina Městské policie hlavního města
Prahy, výcvik služebních psů, CITES
Barmanská show – ambasador pro Aperol Spritz Miroslav
Dvořáček
Spolek přátel aktivních záloh
Letní muzikohraní
Kinematograf 100
Hudba k tanci a poslechu
Soutěže pro děti
Občerstvení

TIT

KINEMATOGRAF 100

PAVAROTI
GB – Pohled na život a práci osoby,
která se stala operní legendou – Ml.
přístupno – Vstupné 120 Kč – 110
minut

 Sobota 17. 8. v 19 hodin

ČV

HODINÁŘŮV UČEŇ
CZ – Nová filmová pohádka o boji
dobra a lásky se zlem – Ml. přístupno – Vstupné 120 Kč, děti a důchodci
100 Kč – asi 100 minut

10.00–18.00 Výstava ke 100. výročí českého optického průmyslu (náměstí)
19.30–21.15 Magie Máje – magie filmu (kostel Nejsvětější Trojice)
zaznějí slova Václava Vosky a Jana Třísky, beseda s hosty 		
F. A. Brabcem (režisérem) a J. Pecharovou (kostýmy)

21.30

Film Máj, ČR 2008, 35 mm, 69 min., vstup zdarma
(promítání na úpatí Křížové hory pod křížovou cestou)

Akce se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje
a starosty obce Jiřetína pod Jedlovou

 Pátek 23. 8. v 19 hodin            TIT
 Sobota 24. 8. v 19 hodin         TIT

KOŘIST
 Pátek 12. 7. v 19 hodin
 Sobota 13. 7. v 19 hodin

ČV
ČV

SPIDER MAN: DALEKO OD
DOMOVA
3D

USA – Horor – Aligátoři plavou rychleji jak člověk – Když tě nedostane
bouře, dostanou tě oni – Ml. přístupno – Vstupné 120 Kč – 85 minut

 Pátek 30. 8. v 19 hodin             TIT

USA – Akční film – Nyní je náš superman se svými kamarády na prázdninách v Evropě – Ml. přístupno –
Vstupné 150 Kč, děti a důchodci 130
Kč – 130 minut

YESTERDAY

 Pátek 19. 7. v 19 hodin
TIT
 Sobota 20.7. v 19 hodin          TIT

 Sobota 31. 8. v 19 hodin

MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
USA – Hororová komedie s největší
zombie sešlostí v historii – Ml. nepřístupno – Vstupné 120 Kč – 105 minut

 Pátek 26. 7. v 19 hodin
 Sobota 27. 7. v 19 hodin

GB – Hudební komedie – Všichni zapomněli, že existovali Beatles. Jack
ne! – Ml. přístupno – Vstupné 120
Kč – 110 minut
ČV

TLAPKOVÁ PATROLA
USA – Kreslený dobrodružný film
pro celou rodinu – Ml. přístupno –
Vstupné 120 Kč, děti a důchodci 100
Kč – asi 90 minut

TIT
TIT

SPOLUJÍZDA
USA – Akční film – Šílená jízda, při
které hrozí ztráta zdravého rozumu
– Ml. přístupno – Vstupné 120 Kč –
90 minut

Vysvětlivky:

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné

JIŘETÍN p/J – K radosti přátel divadelního umění opět po roce ožívá jiřetínské
Malé lesní divadlo. Už 2. června tam se svou pohádkou pro nejmenší vystoupilo Sváťovo Dividlo a čas prázdnin nabídne programy další. Příznivce humoru
a dobré zábavy pozveme do našeho divadla 20. července. L.S.D. – Lučanský
spolek divadelní uvede v režii Jany Kouřilové hru Noela Cowarda Rozmarný duch (na snímku). Divadelní komedie vás bude přesvědčovat o tom, že
není radno zahrávat si s okultními vědami a brát spiritismus na lehkou váhu.
Manželské vztahy totiž nekončí ani na onom světě a mít dvě ženy není žádná
legrace - i když ta druhá je nebožka. Přijďte se pobavit do jiřetínského lesního
divadla. Programový přehled na předposlední straně Permoníku vám nabídne
pozvánky na další programy Jiřetínského léta. -kaM-, foto archiv divadla
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KAM VE VOLNÉM ČASE?
P O Z VÁ N K Y N A S P O R T O V N Í , K U LT U R N Í A S P O L E Č E N S K É A K C E V O B C Í C H P O D T O L Š T E J N S K A

 Čtvrtek 4. 7. od 19:30 h.

Koncert: MECONIO (ESP) a
UNKILLED WORKER (CZ)
Spolek Domovina zve na koncert alternativní hudby. Vstupné dobrovolné.
DOLNÍ PODLUŽÍ, Bio Luž, kinosál

 Pátek 5. 7. od 9:30 h.

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

 Pátek 5. 7. od 10:00 h

nostní vyhlášení v 17:00, zábava na
terase od 18:00 hodin.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Sobota 20. 7. od 19:00 h.

ROZMARNÝ DUCH
Divadelní komedie o tom, že není
záhodno zahrávat si s okultními vědami. Hru Noela Cowarda uvádí
v režii Jany Kouřilové L.S.D. (Lučanský spolek divadelní). Vstupné
dobrovolné.
JIŘETÍN p/J, Malé lesní divadlo ve
sportovním areálu

Kinematograf 100:
VÝSTAVA 100

 Neděle 28. 7. od 17:00 h.

100. výročí optického průmyslu.
Vstup volný.
JIŘETÍN p/J, náměstí

Klasická nedělní rodinná divadelní
pohádka s drakem a přemírou buchet. Na námět Nezbedných pohádek Josefa Lady nastudoval Divadelní
spolek Žandov. Vstupné dobrovolné.
JIŘETÍN p/J, Malé lesní divadlo ve
sportovním areálu

 Pátek 5. 7. od 11:00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DOMOVA SV. MÁŘÍ
MAGDALENY
Bohatý program se složkami IZS a
dále barmanská show, muzikohraní,
soutěže pro děti, ukázky jízdní skupiny policie, výcviku psů a hudba k poslechu i tanci. Vstup volný.
JIŘETÍN p/J, náměstí

 Pátek 5. 7. od 19:30 h.

Kinematograf 100: MAGIE
MÁJE – MAGIE FILMU
Hosté: F. A. Brabec (režisér), J. Pecharová (kostýmy) Přednes, beseda
s hosty. Vstup volný.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

 Pátek 5. 7. od 21:30 h.

Kinematograf 100: Promítání filmu MÁJ režiséra F. A.
Brabce
Uvádí Pavel Čadík. Vstup volný.
JIŘETÍN p/J, schodiště u dolního
vstupu na Křížovou horu

 Sobota 6. 7. od  19:00 h.  

KOMORNÍ SBOR MĚSTA
SULEJÓWEK
Program duchovních písní a veršů
v podání hostujícího sboru z Polska.
Sbormistr Michał Śmigielski, přednes Dagmar Foniok.
Vstupné – dobrovolný příspěvek na
opravu hlavního oltáře.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

 Sobota 13. 7. od 10.00 h.

HORNOPODLUŽSKÝ
FOTBALOVÝ FESTIVAL
6. ročník turnaje v minikopané o pohár Čechie. Prezence od 9:30, slav-

 Sobota 10. 8. od 20:30 h.

 Sobota 7. 9. od 15:00 h.

SVĚTLUŠKOVÝ POCHOD

HRY LEGRACE A SMÍCHU

Dobrodružná večerní výprava na
starý hrad na oslavu narozenin draka Růženky. Lucerny a dostatek odvahy s sebou!
JIŘETÍN p/J, Křížová hora

Pohodové odpoledne netradičních
zápolení a zábavy pro soutěžní družstva i jejich fandy a salvy smíchu příchozích diváků. Celkové hodnocení
všech týmů proběhne od 18:30 při
posezení a živé hudbě. Přihlášky se
přijímají do 31. 8. 2019 na tel. čísle
603 887 907.
JIŘETÍN p/J, Sportareál

 Sobota 10. 8. od 21:30 h.

DRAČÍ SLÁVA NA
TOLŠTEJNĚ
Oslava narozenin draka Růženky na
Tolštejně s podívanou pro celou rodinu aneb odvážnému štěstí přeje!
JIŘETÍN p/J, hrad Tolštejn

O LÍNÉM HONZOVI

 Středa 7. 8. od 17:00 h.

LETNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Prodejní přehlídku originální modelové tvorby textilní výtvarnice Dany
Maškové a Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel uvádí Česká krajka
cz. Vstupné dobrovolné.
JIŘETÍN p/J, Malé lesní divadlo ve
sportovním areálu

 Sobota 10. 8. od 16:00 h.

Vernisáž: ZDEŇKA
JOSEFINA TRNEČKOVÁ –
OBRAZY
Zahájení výstavy olejomaleb prostějovské malířky a fotografky, svébytné autorky postsurrealistické tvůrčí
orientace.
JIŘETÍN p/J, galerie V Podstávce,
Nám. Jiřího č. 129

 Čtvrtek 15. 8. od 17.00 h.

Bohoslužba: SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

 Pátek 9. 8. od 17:00 h.

 Úterý 27. 8. odjezd v 8:30 h.

DRAČÍ POHÁDKY

ZÁJEZD NA ZÁMEK
LOUČEŇ

Tři loutkové pohádky z dračího světa pro děti i jejich rodiče. V zábavném představení vystoupí v předvečer Tolštejnských slavností soubor
divadla Čmukaři Turnov. Vstupné
dobrovolné.
JIŘETÍN p/J, Malé lesní divadlo ve
sportovním areálu

 Sobota 10. 8. od 10:00 h.

TOLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI
aneb drak Růženka má
narozeniny!
Celodenní zábavný rodinný program
divadelních výstupů a hudby v režii
Divadla V Pytli a pozvání pana Albrechta Berky z Dubé na oslavu dračích narozenin. Vstup volný.
JIŘETÍN p/J, náměstí

 Sobota 10. 8. od 10:00 h.

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

Cena zájezdu 200 Kč za osobu. Předpokládaný návrat kolem 19. hodiny.
Zájemci se mohou přihlásit na OÚ
Horní Podluží u paní Mikelové do
23. 8. 2019
HORNÍ PODLUŽÍ, odjezd od obecního úřadu

 Sobota 31. 8. od 9.00 h.

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

 Neděle 1. 9. od 15:00 h.

... ahoj prázdniny!

VODNÍKOVA HANIČKA
Malebnou loutkovou pohádkou děčínského divadla Krajánek se vesele loučíme s krásným časem prázdnin. Vodník odtáhne s nepořízenou
a hrdinou bude Kašpárek. Vstupné
dobrovolné.
JIŘETÍN p/J, Malé lesní divadlo ve
sportovním areálu

V Ý S TAV Y
JOSEF ZOSER – KRAJINA
Autorská fotografická tvorba z toulek
přírodní i městskou krajinou. Dosud
největší prezentace velkoformátových fotografií Josefa Zosera.
Výstava je přístupná do 31. 7. 2019
na telefonické dojednání na č. 603
887 907.
JIŘETÍN p/J, galerie V Podstávce,
Nám. Jiřího č. 129

ZDEŇKA JOSEFINA
TRNEČKOVÁ – OBRAZY
Výtvarná tvorba prostějovské malířky
a fotografky, svébytné autorky postsurrealistické tvůrčí orientace. Výstava je přístupná od 10. 8. 2019 na telefonické dojednání na č. 603 887 907.
JIŘETÍN p/J, galerie V Podstávce,
Nám. Jiřího č. 129

 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
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
zářijových akcích rádi zveřejníme
informace, které zašlete do neděle 25. srpna 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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Proběhl XXI. ročník sportovních her SAMAT tour

31. 8. 2019

Milí sportovní přátelé,
zveme malé i velké cyklisty na XVI. ročník závodů SAMAT TOUR do sportareálu
v Jiřetíně p. J.
START:
v 9.30 hod – kategorie A/
A1) odstrkovala, A2) děti do 7 let,
A3) děti do 10 let
v 10.00 hod – kategorie B/ 		
děti do 15 let (malé v doprovodu
rodičů)
v 11.00 hod – kategorie C/ 		
mládež a dospělí od 16 do 99 let

JIŘETÍN p/J – Začátkem června již
tradičně v našem sportovním areálu
proběhly Sportovní hry škol Dobrovolného svazku obcí Tolštejn.
Tentokrát se je podařilo uspořádat až na druhý termín, neboť v původně dohodnutém květnovém termínu bylo proti nevlídné počasí. Her
za celodopoledního svitu sluníčka
se zúčastnili žáci z Jiřetína, Dolního
a Horního Podluží, Rybniště a Chřibské. Více jak sto soutěžících se utkalo
v šesti disciplínách o putovní pohár
předsedy DSOT. Po úvodním nástupu všech přítomných proběhly první
tři soutěže, a to v minikopané (chlapci), přehazované (děvčata) a minigolfu. V těchto sportech zvítězili chlapci
z Horního Podluží, děvčata z Jiřetína a v minigolfu zvítězilo družstvo
ze Chřibské. Poté nejrychlejší sprintery měl překvapivě Jiřetín a v přespolním běhu a hodu na koš zvítězila družstva složená z žáků Chřibské.

Zápis účastníků závodu vždy 30
minut před startem.
Vylosovaní účastníci závodu získají
hodnotné ceny, které věnovali sponzoři akce, a pro malé závodníky bude
navíc připraveno občerstvení zdarma.
Hlavní cena: kolo
Těšíme se na Vaši účast!
Hlavní pořadatel závodu SAMAT s.r.o., výrobce plastových oken a dveří, ve spolupráci s Cyklosport Bartys Varnsdorf a Rumburk

SOUTĚŽ

pro malé malíře

Malí sprintéři z Horního Podluží

Přestože sportovci z této obce zvítězili ve třech disciplínách, neobhájili
loňské celkové vítězství vinou pátého
místa děvčat v přehazované. Tím pádem se celkovým těsným vítězem sta-

lo družstvo z domácího Jiřetína (na
fotografii), které mělo vyrovnanější
výsledky v jednotlivých disciplínách,
ve kterých skončilo nejhůře třetí.
Text a foto Josef Zoser

OBEC JIŘE TÍN POD JEDLOVOU
Vás zve na tradiční

Hry legrace a smíchu
při netradičním zápolení soutěžních družstev

sobota 7. září 2019 od 15 hodin
ve sportareálu v Jiřetíně pod Jedlovou
Celkové hodnocení proběhne od 18.30 h při posezení a živé hudbě
Příjem přihlášek do 31. 8. na tel. č. 603 887 907 nebo josef.zoserjiretin.cz

PERMONÍK

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!
JIŘETÍN POD JEDLOVOU
svoz tříděného odpadu
každý sudý týden

8. 7. – 22. 7. – 5. 8. –
19. 8. – 2. 9. –16. 9.

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 27. 8. 2019 a vyjde ve středu 4. 9. 2019
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