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Cena dotovaná 4 Kč

OÚ HORNÍ PODLUŽÍ
 INFORMACE
Obec Horní Podluží získala dar od
Ústeckého kraje, který dne 21. září
2019 slavnostně převzal velitel našeho sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o čtyři dýchací přístroje Dräger
v celkové hodnotě 159 996 Kč.

OÚ JIŘETÍN p/J
 ČIPOVÁNÍ PSŮ
Obec Jiřetín ve spolupráci s veterinářem MVDr. Martinem Russem
provede dne 22. 10. 2019 od 15 do
17 hod. čipování psů. Čipování bude
probíhat ve vestibulu obecního úřadu. Cena čipu je 400 Kč.

POZVÁNKY
JIŘETÍN p/J – Se svými starostenskými starostmi se svěří Bohuslav
KAPRÁLIK při dalším společném
posezení s místními občany i chalupáři. Besedovat se bude na téma:
„Šmejdské“ nabídky energií v Jiřetíně
a další místní aktuality, co nám přineslo léto a plánování akcí do rozpočtu roku 2020. Na VII. podvečer se
starostou vás zveme do Spolkového
domu v sobotu 5. října 2019 v 17:00
hodin. Připomínky a podněty hostů
jsou vítány!
- kaM-

DRAKIÁDA

v neděli 13. 10. 2019 ve 14 h.
u vleku v Horním Podluží
Zvolíme dračího misáka krásy
a misáka létání.
Vezměte si s sebou buřtíka a k zarásy a misáka
kousnutílétání.
chleba, budeme opékat!
Přijďte se svými dětmi pouštět
utí chleba , budeme opékat !
draka.

pouštět draka 

foto Josef Zoser

Hry legrace a smíchu potřetí
JIŘETÍN p/J – Poté co jsme po několika letech opět obnovili hry legrace
a smíchu, se tentokrát o první zářiové sobotě v našem sportovním areálu sešlo třetím rokem po sobě celkem
pět pětičlenných družstev (Krotitelé duchů z Dolního Podluží, Rambo
team z Horního Podluží, Rychlá rota
z Jiřetína, Rybniště a Drsňáci). Ta
mezi sebou svedla líté souboje v šesti disciplínách. Jednalo se o čtyřlístek
v žoku, lyžníky v trávě, bombardíno,
tahanice v trávě, přečerpávací stanice a pivoš. Bohužel nám tentokrát
nepřálo počasí, poprchávalo a bylo
ve srovnání s celým letošním letním
počasí poměrně zima. Soutěžícím
uvedené evidentně nevadilo a početným přihlížejícím divákům pouze na
začátku. Nebyla disciplína, abychom

se při ní jak soutěžící, tak i přihlížející, nezasmáli. Nevadila ani voda na
úborech jednotlivých členů družstev,
která se při předávání naplněného
malém kyblíku nad hlavami občas
vylila a nasákla do kalhot nebo triček. Soutěž byla vyrovnaná a před
poslední disciplínou vedlo ještě Rybniště. Rozhodla poslední disciplína,
tak jako v minulém ročníku. Byl to
pivoš. Po sečtení konečných výsledků z jednotlivých soutěží se stanovilo pořadí. Zvítězili, tak jako v minulém roce, Krotitelé duchů z Dolního
Podluží, před Rychlou rotou z Jiřetína a Rybništěm. Tím ale ještě nebyl
konec. Hodnotila se i ústroj jednotlivých týmů. I zde porota jednomyslně
rozhodla o vítězství Krotitelů duchů.
Všechna družstva poté získala ceny

zaměřené na doplnění kalorií a srovnání pitného režimu. Nescházely ani
vuřtové věnce vítězů, která si družstva po vyhlášení výsledků obratem
opekla na připraveném táboráku. Ani
to ještě nebylo vše. Ti nejvíce rozjetí
ještě několik hodin po vyhlášení výsledků hopsali při diskotéce na venkovním parketu. Poděkování patří
příchozím členům družstev, škoda,
že nedorazilo původně přihlášené
družstvo ze Chřibské. Pochvalu si zaslouží též pořadatelé – manželé M.a P.
Štolbovi, J. Křížová a Jana Knitlová.
Poděkování patří všem sponzorům –
pivovaru Kocour, fi. Simens, P. Erlebachovi a obci Jiřetín pod Jedlovou.
Opět jsme ukázali, že i dospělí v Dobrovolném svazku obcí Tolštejn se umí
bavit.
Josef Zoser

HORNÍ PODLUŽÍ – Ještě plni dojmů z dovolených a prázdninových
dobrodružství jsme se již po několikáté nechali zlákat na hry plné legrace
a smíchu do sportovního areálu do Jiřetína pod Jedlovou. Tentokrát se nás
sešlo pět týmů: domácí Rychlá rota
a Drsňáci, Krotitelé duchů z Dolního
Podluží, tým z Rybniště a my Rambo
tým z Horního Podluží.

Někdo by si možná myslel, že pro
ty, kteří již tyto hry absolvovali, bude
hračka zvládnout známé disciplíny,
ale vždy se najde něco, co může překvapit. Lyžovačka v trávě nebyla tentokrát nic složitého, jelikož byla tráva
mokrá, pěkně to klouzalo a „lyžovalo“ se lépe než po sněhu. Problém byl
trochu, jak již tradičně, v pokynech
pravá x levá, protože v tom frmolu se

i taková jednoduchá slova dají snadno zaměnit. Příště možná zvolíme
jiný pokřik, hodil by se třeba Horní
x Dolní nebo Jiřetín x Rybniště.
Na skákání v žoku jsme tu správnou taktiku ještě nenašli. To co fungovalo loni, nefungovalo letos. Tam
jsme byli prostě a jednoduše v žoku.
Dobrá zpráva je, že skoro u cíle jsme
pokračování na další straně
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se jako zázrakem vzchopili, našli ten
správný rytmus a dohopsali do cíle,
i když s menším zpožděním.
V čem jsme letos zcela neočekávaně zazářili, bylo přetahování lanem.
Ne nadarmo jsme se jmenovali Rambo tým, přetáhli jsme poprvé v historii her úplně všechny. I přes boule,

modřiny a škrábance jsme se radovali
jako malé děti a byli na sebe hrdí, že
jsme to dokázali.
A pak to přišlo….nová disciplína
balónkové Bombardino. Nafouknutý
balónek přivázaný na zadní části těla
toho druhého jsme museli prasknou
bez použití rukou. Pokud má někdo

foto Josef Gerhát
DOLNÍ PODLUŽÍ – Nevím, jestli má Jiřetín v inventáři nějaké duchy, každopádně na jím pořádaných
Hrách legrace a smíchu stoprocentně žádní nebyli. Tým Dolního Podluží
byl totiž letos týmem Krotitelů duchů,
a tudíž by je pomocí elektronických
detektorů rozeznal a zároveň svými
pozitronovými urychlovači porazil.
Jenže když nebyli duchové, nezbývalo
nežli se utkat s dalšími týmy. Tedy se
dvěma týmy z Jiřetína, a po jednom
z Horního Podluží a Rybniště. A tento
souboj, milí Dolní Podlužáci, dopadl
pro naši obec nanejvýš skvěle. Po ně-

kolika soutěžích jsme se probojovali na celkové první místo, čímž jsme
již podruhé za sebou získali Dolnímu Podluží vítězství. A kromě toho
cena za nejlepší masku…J. Takže
děkuji celému týmu Krotitelů z Dolního Podluží za účast, zápal, nadšení a bojovnost. Zároveň děkuji pořadatelům za úžasnou volbu disciplín,
bezchybnou organizaci a skvělé ceny
a v neposlední řadě velký dík soupeřům. Byli jste báječní a za nás jsme
si to moc užili. Už se těšíme na příští ročník!
Petra Frančová

zkušenost s nafouknutým balónkem,
který praskne tak nějak snad i sám po
pár minutách, tak my máme zkušenost zcela opačnou. Balónek ne a ne
prasknout. Polehčující okolnost byla
ta, že jsme byli zcela oslabeni smíchem a překvapeni kvalitou balónků.
Další nečekanou novinkou byla
disciplína s vodou s názvem Přečerpávací stanice. Rázem jsme se proměnili v malé děti, které s radostí lijou vodu na sebe, vedle sebe, pod sebe
a pokud něco náhodou zůstalo v kyblíku, tak se voda přečerpala tam, kam
měla.
A to poslední, co nás čekalo a na
co se někteří těšili celý den a dost
možná i celý týden, byl již všem známý Pivoš. Našli se mezi námi opravdu rychlíci, kteří měli za pár vteřinek
prázdný kelímek a vypito, a pak ti,
kteří si to (ne)vychutnávali, dávali si
na čas, počítali bublinky a přáli si jediné – PŘEŽÍT PIVOŠE, a to jsou teprve borci, kteří si zaslouží pochvalu!
Zvládli jsme všichni všechno a to
bylo důležité. Naladěni na stejnou vl-

Říjen 2019

novou délku plnou smíchu a legrácek
jsme se hezky pobavili. Krotitelé duchů zvítězili a ještě si odnesli zvláštní
cenu za nejhezčí kostýmy a o to obr
šampaňské se navíc kamarádsky
rozdělili. Na nás zbyla bramborová
příčka, ale my to nevzdáváme. Na ten
stupínek vítězů se pěkně krůček po
krůčku dostaneme. Kdo si počká, ten
se dočká.
Opekli jsme si buřtíky, chleby
i rohlíky a pili to, co nám chutnalo (i čajíky). Potom jsme se vrhli do
rozmanitých a velmi propracovaných
tanečních kreací, a jak poznamenal
krotitel duchů Jarda: „Je fajn, že v Jiřetíně hrajou, aby si Dolňák a Horňák
zatancoval“.
Tak nejen za to děkujeme. Byl to
hezký den i večer, a to i v tom chladném počasí. Za rok si určitě přijdeme
zase „zablbnout“.
Za Rambo tým: Petr, Bára, Jindra,
která na nás myslela, manželata Martin s Danou a Pavla
Pavla Petružálková

foto Anežka Samková

Připravovaná přeshraniční spolupráce Dolního
Podluží a Seifhennersdorfu
DOLNÍ PODLUŽÍ má v porovnání s mnoha jinými obcemi
v České republice značnou výhodu, neboť leží přímo na hranici
se Spolkou republikou Německo. Je zde proto zájem tuto výhodu
využít pro podporu kulturního a spolkového života ve prospěch
obyvatel Dolního Podluží. V předchozích měsících byla proto na
úrovni starostek obou obcí návázána spolupráce se sousedním
Seifhennersdorfem. Nabídka zahájení přeshraniční spoluprá�ce byla v Seifhennersdorfu přijata pozivitivně a aktuálně jsou
připravovány první přeshraniční projekty.
Významným krokem k navázání přeshraniční spolupráce
bylo setkání s německými rodáky, kteří přímo pocházejí nebo
mají vztah k Dolnímu Podluží. Toto setkání se uskutečnilo v pátek 30. 8. 2019 na Obecním úřadě v Dolním Podluží a přítomno
bylo 8 německých rodáků vysokého věku. Na setkání byli všichni přítomní seznámeni s připravovanými akcemi zaměřenými
na zachování kuturního dědictví v obci (obnova křížků, obnova
hrobky rodiny Gustava Brasseho, obnova hrobů padlých ve světových válkách, atd.). Ze strany německých rodáků bylo velice
uvítáno, že obec má zájem na obnově a zachování kulturního
dědictví pro další generace, bez ohledu na to, na které straně
hranice žijí.
Lukáš Janků, referent OÚ
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Nová technika v Dolním Podluží
Obec Dolní Podluží má již z minulého roku schválenou dotaci z Operačního
programu Životní prostředí na pořízení techniky pro nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem. Jedná se o štěpkovač s vlastním pohonem na podvozku, dva kusy kontejnerů o objemu 6 m3, jeden kus kontejneru o objemu 5,5 m3
a jeden kus velkokapacitního kontejneru o objemu 24 m3. Dodavatelem byla
na základě realizovaného výběrového řízení společnost I-TEC Czech spol.
s.r.o. Celkové náklady na pořízení techniky jsou 761.816 Kč, kdy schválená
dotace činí 581.102 Kč a vlastní spoluúčast obce je tedy 180.714 Kč. Pořízená
technika byla v pondělí 11. 9. 2019 oficiálně předána dodavatelem k užívání.
Lukáš Janků, referent OÚ, foto Ing. Adéla Macháčková

KRÁTCE Z JIŘETÍNA POD JEDLOVOU

Poděkování
Chtěl bych touto cestou
poděkovat panu Jaroslavu
Novákovi, který obci
Jiřetín pod Jedlovou
věnoval frézu na sníh.
Děkujeme a využijeme při
zimní údržbě.

Další etapa dokončena
Na Husově ulici byla dokončena třetí etapa její rekonstrukce. Dodělat zbývá
ještě oprava asfaltu pro její napojení na přilehlé komunikace. Poděkovat bych
chtěl touto cestou občanům této ulice, kteří přiložili ruku k dílu a upravili pozemky mezi ulicí a svými domky.
Celá akce byla financována za přispění Programu obnovy venkova Ústeckého kraje a z obecního rozpočtu.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce

Vlci a hospodářská zvířata
Setkání s vlky začíná být reálné i v našem regionu. Objevily se také první
případy napadení hospodářských
zvířat. Proto i náš zpravodaj přichází se základními informacemi Správy
Národního parku České Švýcarsko
o možnosti náhrady škod způsobených vlkem.
Ochrana a zachování některých
druhů živočichů, včetně ochrany
vlka, je nejen v zájmu udržení stability přírodního prostředí, ale také v zájmu celé společnosti. V České republice proto zvláštní zákon garantuje
povinnost státu poskytnout náhradu
za škody, které tato zvířata způsobí.
Jedná se o zákon č. 115/2000 Sb.,
o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, který určuje jmenovitý okruh těchto živočichů
a stanoví podmínky náhrady škod
jimi způsobených. Způsob výpočtu
výše škody je uveden ve vyhlášce
č. 360/2000 Sb. U chovatelů hospodářských zvířat se nejčastěji jedná
o škody způsobené vlkem na:
– ovcích, kozách, telatech, případně dalších domestikovaných zvířatech (prasata, drůbež, koně, osli
apod.), neproplácí se škoda na chované zvěři (daněk, jelen, muflon ap.)
a exotických chovech (pštrosi)
– objektech a zařízení, která chovaná zvířata poškodila v důsledku
rozplašení vlky

– psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat.
Zákon pamatuje i na případnou
škodu na zdraví a životě člověka.
Náhrada škod na hospodářském zvířectvu je poškozenému
přiznána:
– pokud byla zvířata v době vzniku
škody umístěna v uzavřeném objektu (pastvina oplocená běžným typem
pastevní ohrady nebo elektrickým
ohradníkem, uzavřený dřevěný přístřešek sloužící k přenocování zvířat
na pastvině, uzavřený zděný chlév,
oplocený dvůr apod.);
– pokud byla zvířata v době vzniku škody pod přímým dohledem fyzické osoby nebo pasteveckého psa
(v tomto případě nemusí splňovat
podmínku umístění v uzavřeném
objektu nebo el. ohradníku).
Informace, postup při žádosti
o náhradu škody a potřebné formuláře najdete na stránkách NP České
Švýcarsko http://www.npcs.cz/vlk.
Krizový telefon pro případ zjištění
škodní události je 603 990 000. Pokud se událost stane v územní působnosti CHKO Lužické hory, kontaktujte p. Waldhausera: martin.
waldhauser@nature.cz, 487 762
356, 487 762 355, ale budete-li volat
na Správu NP určitě Vás nikdo neodmítne. Vlků si vážíme, ale chovatelům
přejeme, aby se s těmito postupy nemuseli blíže seznamovat!
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Zahrada Čech
Ani letos jsme nevynechali oblíbenou
výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích. Před osmou hodinou bylo nádvoří za Obecním úřadem v Horním
Podluží plné natěšených zahrádkářů,
kutilů a někteří se jeli jenom podívat.
Cesta ubíhala rychle díky příjemnému řidiči. Po převzetí vstupenek
jsme se rychle rozprchli podle svých
zájmů do pavilonů a stánků. A opět
bylo co prohlížet, od stromků, keřů,
květin, ovoce až po oblečení. Nabídka
byla pestrá, tak se dobře okukovalo,

PERMONÍK

nakupovalo, ale i ochutnávalo. Pro
návštěvníky, kteří si chtěli odpočinout, byl připraven hudební program
a písničky Ewy Farné.

Zájezd na zámek
Loučeň
V úterý 27. 8. se konal zájezd na zámek Loučeň, který patří mezi nejnavštěvovanější v Čechách, jelikož je
otevřený celoročně. Vyjíždělo se za
krásného počasí od Obecního úřadu
v Horním Podluží plně obsazeným

autobusem. Po příjezdu na zámek,
po menším zpoždění, si nás převzal
trochu nazlobený kastelán a poskytl
nám zajímavý výklad o historii a současnosti zámku. V nedaleké restauraci jsme si dali dobrý oběd a poté se
vrátili do historického parku v anglickém stylu, který se skládá z dvanácti
zahradních labyrintů a bludišť. Je to
Labyrintarium první v Čechách a jediné v Evropě.
Zahrada nám nabídla plno míst
k odpočinku, kde se nacházela pohodlná křesílka a lavičky, které lákaly k posezení, někteří z nás je využili
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k posezení i s občerstvením ze stánků, kterých bylo v zahradě několik.
V průběhu srpna probíhalo na
zámku České pohádkové léto pro
děti s účinkujícími v dobových krojích. I děti z našeho zájezdu se mohly zúčastnit soutěží, her nebo se tak
trochu ztratit v labyrintu.
Poděkování patří Obecnímu úřadu
Horní Podluží, který finančně přispěl
na obě akce.
Anita Hermannová,
foto Jaromír Petružálek

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ
Na začátku školního roku 2019/
2020 jsme přivítali 13 nových dětí.
První týden byl někdy krušný, poplakaly si nejen nové děti, ale slza ukápla
při loučení i některým maminkám.
Díky adaptačnímu programu pro
nově příchozí děti můžeme říct, že
nyní už jsou děti spokojené a do mateřské školy přicházejí s úsměvem.
Stejně jako v loňském roce pokračujeme ve školním vzdělávacím
programu „Co povídal starý strom“.
S německým jazykem budou děti seznamovány díky projektu „Společně
si hrát a navzájem se učit / Gemeinsam spielen, voneinander lernen“,
který potrvá do konce roku 2019. Od
začátku nového roku 2020 máme již
zažádáno o nový projekt z Euroregionu Nisa. Dětem se věnuje lektorka
Monika Swarzová.
V kolektivu zaměstnanců došlo
k drobné změně, přivítali jsme no-

vou školní asistentku Hanu Gašovou,
kterou si děti hned oblíbily. Nadále
chod MŠ zajišťuje ředitelka Bc. Blan�ka Mannová, učitelka Bc. Hana Sam�ková a hospodářka Jana Nováková.
Od začátku školního roku máme za
sebou mnoho akcí. Dne 9. září za
námi se svými ptáčky a zajímavém
povídání o jejich životě přijel pan
Burghauser. Tentokrát dětem představil čížka, sovici sněžnou, sovu pálenou, rarocha, orla skalního a papouška ara, se kterým se děti mohly
vyfotografovat.
Výlet do ZOOparku v Žitavě čekal na starší děti 13. září. Rozloučení
se stávajícím projektem „Společně
si hrát a navzájem se učit / Gemeinsam spielen, voneinander lernen“, se
konal v předstihu již v září. Sešlo se
zde všech šest zúčastněných mateřských škol a společně si užily bohatý

program. Děti si ve výtvarné dílně vyrobily masku zvířátek, krmily mývaly
a dozvěděly se spoustu zajímavostí
z jejich života, svezly se na ponících,
prohlédly si celý areál ZOOparku
a mohly krmit papoušky a andulky.
Dne 16. září za námi přijelo divadlo Úsměv s humornou hudební
pohádkou O kočičce, která zapomněla mňoukat. Veselá pohádka zaujala
i naše nejmenší děti, které ji vydržely
sledovat až do konce.
V rámci projektu „Společně si
hrát a navzájem se učit / Gemeinsam spielen, voneinander lernen“ se
18. září konal ještě jeden výlet, tentokrát i s našimi nejmladšími dětmi.
S partnerskou školou jsme se vydali
za dobrodružstvím na hrad Tolštejn.
Tajemný příběh o loupeživém rytíři
a jeho ženě, která se dodnes zjevuje jako bílá paní, děti zaujal. S napětím sledovaly hradby, zda se nám bílá

paní ukáže a prozradí, kde se skrývá
rytířův poklad. Zjevila a poklad jsme
opravdu našli. Projektový den jsme
zakončili společným obědem v Resortu Lípa.
Dne 20. září se děti v naší mateřské
škole zúčastnily projektu Zábavná
věda pro všechny. Nejprve se konala vědecká show, kde děti sledovaly
různé pokusy a seznamovaly se tak
s fyzikálními zákony srozumitelnou
formou. V druhé části si starší děti ve
vědecké laboratoři vyzkoušely některé pokusy např. s hustotou tekutin.
Za odměnu si všechny děti odnesly
dáreček.
Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do podzimní brigády
a pomohli s údržbou zahradních
prvků.
Kolektiv MŠ
(fotografie na další straně)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Pobyt žáků ZŠ Dolní Podluží v Kytlicích
Šesťáci ze ZŠ Dolní Podluží a ZŠ Edisonova Varnsdorf v rámci vzájemné
spolupráce mezi školami společně strávili krásné dva dny v Kytlicích v kempu
Pod skálou. Počasí jim přálo, a tak se mohly uskutečnit všechny plánované
aktivity. O sportovní a zábavné hry se postarali instruktoři ze Schrödingerova
institutu. Na procházce si užili krásnou okolní přírodu.
Chtěli bychom tímto poděkovat MAS Český sever za financování akce,
zaměstnancům kempu za vstřícný přístup a výborné jídlo a instruktorům SI
za sportovní a zábavný program.
Mgr. Ivana Novodárská, Mgr. Markéta Šmidílková DiS. (i foto >),
žáci 6.třídy

První školní den našich nejmenších

foto Tomáš Piller
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SAMAT TOUR 2019
JIŘETÍN p/J – V sobotu 31. 8. 2019
se jako každý rok v poslední srpnový víkend konal cyklistický závod
SAMAT TOUR 2019. Tento nápad
vznikl před 16 lety a v té době nikdo
nečekal, že se udrží ve víceméně nezměněné podobě tak dlouho. Jedná se o cyklistický závod, pořádaný
hlavně pro děti, ale zúčastňuje se ho
i stále více dospělých včetně několika profesionálů. V letošním ročníku
se zúčastnilo celkem 125 cyklistů,
z toho 74 dětí na kolech a odstrkovadlech. Z důvodu čím dál většího
počtu hlavně malých účastníků, musely být kategorie rozděleny do šesti
dětských a tří dospělých. Pro bezpečnost malých závodníků bylo potřeba
ty nejmenší kategorie rozdělit do několika rozjezdů, kde až při porovnání
všech časů bylo jasné, kdo bude na
stupních vítězů.
SAMAT TOUR je hlavně amatérský závod, který již od počátku razí
heslo Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Jde hlavně o to, abychom
naše děti přivedli k pohybu a aby si
každý odnesl hezký sportovní zážitek bez ohledu na to, jestli je na stupních vítězů nebo nikoli nebo jestli se
občas vyskytne drobná organizační
závada – všichni zúčastnění to dělají
hlavně pro radost a zábavu… Každý
účastník obdržel drobné věcné dárky, trička Samat tour a perníkové
srdce od sponzora Perník Manufaktury Varnsdorf a větší hodnotné dary
byly losovány z klobouku, aby tak měl
šanci vyhrát úplně každý. Celou akci
opět po dvou letech vtipně doprovázel Vratislav Krupa a zasloužil se tak
o příjemnou atmosféru závodu.

Tímto bychom chtěli poděkovat
účastníkům závodu, fanouškům,
organizátorům a především sponzorům, kteří věnovali pěkné a hodnotné ceny pro všechny závodníky,
dále obci Jiřetín pod Jedlovou, která
každoročně umožňuje uspořádání
akce ve sportovním areálu a v neposlední řadě Hasičskému záchrannému sboru Horní Podluží, kteří ve
velkém vedru pomáhali s osvěžením
všech zúčastněných.
Těšíme se opět za rok na startu
v dalším, již XVII. ročníku závodu
SAMAT TOUR 2020 v Jiřetíně pod
Jedlovou.
Hlavní pořadatel akce SAMAT,
spol. s r.o., výrobce plastových oken
a dveří, ve spolupráci s Cyklosport
Bartys Rumburk a Ruli Rumburk.
Startovalo se v těchto kategoriích:
KATEGORIE A (74 závodníků)
A1) odstrkovadla
1. Jiří Balog
0:29:12
2. Richard Procházka
0:29:40
3. Kryštof Krejza
0:41:28
Želvičky:
1. Majda Donátová
1:37:83
2. Lucie Eichlerová
1:31:64
3. Anna Eichlerová
1:29:30
A2) děti do 7 let
1. Ondřej Dumek
1:00:40
2. Vojtěch Šmidílek
1:23:50
3. Ondřej Novák
1:25:48
A3) děti do 10 let
1. Oliver Bělič
2:27:90
2. Teodor Bělič
2:32:19
3. Toník Fiala
2:33:84
KATEGORIE B (14 závodníků)

B1) holky:
1. Karolína Tlapáková
2. Jana Fetrová
3. Hana Fetrová
B2) kluci:
1. Vojtěch Šelmmeci
2. Josef Suk
3. Jakub Veroněk

Říjen 2019

12:16:15
12:38:89
12:39:40
10:33:94
13:09:00
13:21:04

KATEGORIE C / mládež a dospělí
od 16 do 99 let (celkem 37 závodníků)
C1) ženy:
1. Jana Kovářová
22:56:13
2. Veronika Lhotská
26:48:43
3. Markéta Šmidílková
28:30:72
C2) muži (kategorie Amatéři):
1. Jan Zeman
26:22:92
2. Matěj Rothe
26:27:14
3. Josef Kroupa
26:31:08
C3) muži (kategorie Profíci):
1. Tomáš Kolařík
35:45:00
2. Jiří Švorc
42:39:00
3. Aleš Vohanka
44:56:25
Sponzoři cyklistického závodu SAMAT TOUR 2019:
SAMAT, Cyklo sport Bartys, Ruli,
Hőrmann, Euro air, AB Elektro Pavel Bukáček, Climax, Amann, Soudal, VP Trend, Café Dlask, Fima,
Cukrárna Sluníčko, Geze, Stavby Jožák, Rina Sport, Radek Sadil, Deceuninck, EKO Servis Varnsdorf, Berner, Mühl, Aluprof, Silnice a Mosty,
Noprosu, Ratio, VBH, Eurogreen,
Metal Trade Comax, Nobilis Tilia,
Uplifter, Würth, Meesenburg, Safety Master, Falta Stavebniny, WMA-Glass, Jiří Žďárský, Krupovi-VHM,
Pavlů-Complex, Hilti, Cukrárna Venezia, IVT Petr Vágner, Varnsdorfské uzeniny, Gealan, Dárky z Věžičky, Perník Manufaktury.
Barbora Dvořáková,
SAMAT, spol. s r.o.

Místní akční
skupina
Český sever
je tu již 15
let!
Tisková zpráva, Varnsdorf, 20. 9. 2019
Letos 2. listopadu uplyne již 15 let
ode dne, kdy se na Obecním úřadu
ve Vilémově konala ustavující schůze Místní akční skupiny (MAS)
Šluknovsko. Její účastníci se zde
sešli proto, neboť považovali vznik
MAS jako ideální příležitost pro
zapojení do tehdejší iniciativy LEADER+, jejíž princip spočíval v netradiční možnosti finanční pomoci
venkovským regionům. Poskytnutí
podpory bylo však podmíněno vznikem MAS v regionu Šluknovského
výběžku, složené ze zástupců místních subjektů – obcí, firem, fyzických
osob, nestátních neziskových organizací, škol atd.
MAS po svém oficiálním vzniku dne
15. 12. 2004 zaznamenala vzrůstající zájem o členství místních subjektů, v současnosti máme již 54 členů. Z původních 18 obcí a měst na
Šluknovsku se území MAS časem
rozšířilo na katastr 41 obcí a měst
i mimo Šluknovský výběžek a dokonce i mimo Ústecký kraj do sousedního Libereckého kraje, což nás vedlo
ke změně názvu na MAS Český sever,
který používáme od září 2015. Došlo
také ke změně naší právní subjektivity – ze sdružení jsme se stali spolkem.
V období 2009 až 2014 podpořila
MAS Český sever celkem 98 projektů
z Programu rozvoje venkova (PRV)
s celkovou výší dotace 26,5 mil. Kč.
V programovém období 2014 – 2020
mohou žadatelé z území MAS uspět
s projektovým záměrem s dotací nejen z PRV, ale i z Operačního programu Zaměstnanost, Operačního
programu Životní prostředí a z Integrovaného regionálního operačního programu. Z uvedených dotačních programů bylo v novém období
k dnešnímu dni podpořeno již 70 projektů s dotací ve výši téměř 54 mil. Kč.
Za den oslavy jsme si vybrali 12. září
2019. Místem setkání a oslavy se stal
zahradní pavilon v areálu Pivovaru
Kocour ve Varnsdorfu, do něhož na
náš velký den zavítala asi stovka hostů. O přivítání všech hostů se posta-

Děti z kategorie A, foto Jan Švec

pokračování na další straně
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rala paní Ing. Eva Hamplová, která ve
funkci předsedkyně představenstva
MAS působila v letech 2009 až 2013
a poté jako manažerka a vedoucí pracovník komunitně vedeného místního rozvoje až do dnešních dnů. Dále
se mikrofonu ujal náměstek hejtmana Ústeckého kraje pan Mgr. Bc. Petr
Šmíd, v jehož kompetenci je školství,
mládež a sport, a který shodou okolností před lety také působil v představenstvu MAS. Úvodní blok zakončily
žákyně ZŠ Edisonova z Varnsdorfu,
které publiku předvedly lidový tanec
v krojích a minikoncert dívčího flétnového souboru.
Měli jsme radost, že naše pozvání přijali také všichni tři bývalí členové přípravného výboru MAS, paní Libuše
Hlinková a pánové Hynek Raichart
a Mgr. Filip Mágr, kteří nám zprostředkovali svou osobní vzpomínku
na tehdejší úvahy o založení budoucí MAS a na začátky její existence.
Hlavní program odstartovalo oficiální zahájení paní Ing. Evy Hamplové
a zdravice senátorů Parlamentu ČR
pana Ing. Zbyňka Linharta za volební
obvod Děčín a pana Jiřího Voseckého za volební obvod Česká Lípa, kteří
zmínili především podíl MAS na rozvoji našeho regionu.
Celé pozdní odpoledne a večer patřily koncertům kapel ze Chřibské,
nejprve vystoupila hudební skupina
Familia a po ní přišel na řadu poctivý
bigbít v podání skupiny The Spirits.
S programem na podiu běžel souběžně i doprovodný program v areálu Pivovaru Kocour, kde byla pro návštěvníky připravena komentovaná
prohlídka výrobních prostor pivovaru
s ochutnávkou pivních vzorků. V občerstvovacím stanu jsme promítali fotografie z historie i současnosti MAS
a videa, vypovídající o našich aktivitách a realizovaných projektech.

Jiřetínská Raketa
JIŘETÍN p/J – Také v tenisu se nám podařilo obnovit
tradiční turnaj čtyřher s tím, že součet věku spoluhráčů
neměl klesnout pod 110 let. Poslední srpnovou sobotu
se v našem sportovním areálu konala téměř současně tři
sportovní klání. Probíhal Samat-tour, žáci Varnsdorfu na
našem pažitu hostili Spartak Ústí nad Labem a na tenisových kurtech se sešlo deset dvojic, které jsme rozlosovali do dvou skupin. Hrálo se za pěkného letního počasí
vždy na jeden set. Vše probíhalo bez problémů, takže ve
skvělém odpoledním čase mohlo po odehrání všech naplánovaných utkání proběhnout celkové vyhodnocení
celého turnaje s následujícím pořadí:
1/ Barborik – Mládek
2/ Suchý – Kňourek
3/ Krejčí – P. Zoser st.
4/ Hrabě – Hrabě
5/ Vajda – J. Zoser ml.

Celý turnaj se vydařil a náladu po turnaji nám nepokazil
ani jeden z účastníků, který neunesl tíhu porážky. Samozřejmě, že šlo o to zvítězit, ale to nebylo to nejdůležitější.
Šlo hlavně o to si zahrát, využít naše tři kurty, z nichž se
letos podařilo po třiceti letech provozu jeden zrenovovat,
a také se pěkně pobavit. To se nám dokonale podařilo, neboť jsme se bavili již po ukončení zápasů ve skupinách.
Ano uspřádali jsme před zahájením utkání o celkové pořadí v turnaji soutěž v přesnosti porážení naplněných
plechovek piva tenisovým míčkem. Bylo patrné, že tuto
disciplínu jsme v průběhu roku vůbec netrénovali. Nikoho
proto ani nepřekvapilo, že ji vyhrál nejstarší hráč turnaje,
dlouholetý jiřetínský chalupář Zbyněk Hanuš. Po celkovém vyhlášení výsledků, dobrém občerstvení a doplnění
pitného režimu jsme se rozcházeli těsně před setměním.
Na závěr se též sluší poděkovat všem nejmenovaným,
kteří se zasloužili o uspořádání zmíněného turnaje, našim ženám u cateringu, které se o nás vzorně postaraly,
a sponzorům Mirkovi Vajdovi a Péťovi Erlebachovi.
Josef Zoser

Naše poděkování patří nejen našim
hostům za to, že strávili slavnostní
den s námi, ale i všem účinkujícím,
dále přítomným přátelům z Místních
akčních skupin Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje, majiteli
pivovaru Kocour panu Josefu Šustovi, panu Ing. Karlu Dvořákovi z Kozí
farmy Žofín za prezentaci kozího
sýra – oblíbené regionální potraviny,
a rovněž panu Bohuslavu Kudlovi za
dodávku zvěřiny pro přípravu pohoštění. Naše slavnostní odpoledne se
vydařilo, hosté odcházeli spokojeni.
Věříme, že úloha a výsledky práce
MAS Český sever budou našemu regionu přínosem také v budoucích letech. Děkujeme, že nám důvěřujete.
MAS Český sever, z. s.
www.masceskysever.cz

DOLNÍ PODLUŽÍ – Poslední prázdninový víkend se v Dolním Podluží odehrál již 8. ročník v nohejbalu. Bojovalo 8 týmů
a v tom horkém počasí to bylo opravdu náročné. Všichni si zaslouží uznání. Zvítězil tým Sparťanů – Honza Rozsypal, Martin Tesař ml. a Míša Houštecký. Velké poděkování patří Honzovi a Andrejce Rozsypalovým za organizaci a občerstvení.
Tak zase za rok ahoj.
Hanka Kocherová
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POZVÁNKY

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Sony Digital Cinema 4K

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

PROGRAM na ŘÍJEN

 Pátek 18. 10. ve 20 hodin
 NABARVENÉ PTÁČE

ČV

4K

CZ – Natočeno podle světového knižního bestselleru – Světlo je vidět jen
ve tmě – Ml. přístupno – Vstupné
120 Kč – 165 minut
 Sobota 19. 10. v 18 hodin TIT

KURSK
L – Akční filmové drama podle skutečné události – Společně až do konce – Ml. přístupno – Vstupné 100 Kč
– 115 minut
 Pátek 25. 10. ve 20 hodin ČV
 Sobota 26. 10. v 18 hodin       ČV

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO
ZLÉHO
3D
USA – Dobrodružný pohádkový příběh ze studia Walta Disneye – Ml.
přístupno – Vstupné 150 Kč, děti
a důchodci 130 Kč – 110 minut
---- Pátek 1. 11. ve 20 hodin
TIT

TENKRÁT V HOLLYWOODU
USA – Devátý film kultovního režiséra Quentina Tarantina – Ml. nepřístupno – Vstupné 100 Kč – cca 100
minut
 Sobota 2. 11. v 18 hodin
ČV

WILLY A KOUZELNÁ
PLANETA

3D

FR – Kreslený film o tom nejvesmírnějším dobrodružství na světě – Ml.
přístupno – Vstupné 100 Kč, děti
a důchodci 80 Kč – 90 minut
 Pátek 8. 11. ve 20 hodin
TIT
 Sobota 9. 11. v 18 hodin TIT

JIŘETÍN p/J – Profesionální hasiči z varnsdorfské stanice Josef Kroupa, Jan
Šeps a Jan Hocko. Před několika týdny se zúčastnili Světových policejních
a hasičských her v Číně. Jejich výkon předčil všechna očekávání a jejich účast
byla ozdobena sedmi medailemi za nejlepší výkony. O své přípravě, o zážitcích
z účasti na světových hrách budou vyprávět při besedě v jiřetínském Spolkovém domě. Na promítání s jejich komentářem a na setkání s úspěšnými reprezentanty zveme všechny zájemce v pátek 25. října v 17 hodin.
-kaM-, foto Michal Šafus

FASCIÁLNÍ JÓGA s Pavlínou Stránskou
Cítíte se unaveni a bolí vás často záda? Přijďte si vyzkoušet jógu a její léčebný
účinek nejen na fyzické, ale také na mentální tělo. Naučíme se hlouběji vnímat
naše tělo skrze pobyt, probudíme svaly uložené hluboko v nás. Jejich aktivace je nejlepší prevencí při bolestech zad. Prostor vždy provoníme voňavými
aromaolejíčky, nebo také využijeme různé léčivé nástroje a svůj vlastní hlas
k tomu, abychom zregenerovali celý náš organismus. Budeme se potkávat
každou středu od 17 hodin v tělocvičně v jiřetínském sportovním areálu.

OBECNÍ ÚŘAD JIŘETÍN POD JEDLOVOU

Taneční
pro dospělé

zve děti, rodiče a příznivce dračí říše k soutěžení
O DRAČÍHO KRÁLE – NEJLÉPE LÉTAJÍCÍ
O CENU DRAKA RŮŽENKY – NEJHEZČÍ VYROBENÝ
O CENU PRO NEJMLADŠÍHO DRAKONAUTA

USA – Vědeckofantastický film – Po
Dni zúčtování přichází nový den –
Ml. přístupno – Vstupné 130 Kč –
110 minut
 Pátek 15. 11. ve 20 hodin TIT
 Sobota 16. 11. v 18 hodin TIT

HFR 3D

Vysvětlivky:

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné

ANEB - JAK ZKROTIT DRAKA?

V sobotu 19. října 2019 v 15:00 h.
na větrných lukách Křížové hory
v Jiřetíně pod Jedlovou
!!! Občerstvení zajištěno - opékání vuřtů !!!

Plakátek z OÚ Jiřetín p/J

USA – Mimořádně akční vědeckofantastický film – Film zpracovaný nejmodernější promítací technologií
je v Podluží. Máme na to promítací
techniku. Jinde v okolí ji nemají! –
Přijďte, uvidíte! – Budete spokojeni!
– Ml. přístupno – Vstupné 140 Kč –
115 minut

Taneční škola STYL
manželů Josefových
pořádá pro zájemce o tanec od 21
do x let a zejména manželské páry

TERMINÁTOR: TEMNÝ
OSUD

BLÍŽENEC

Milá Evo, pane Krejčí,
jelikož mi bohužel čas nedovoluje se s Vámi zatím rozloučit osobně,
chci to udělat alespoň prostřednictvím
„dopisu“ a možná zmíním vše, co bych
chtěla říct.
V první řadě bych Vám chtěla říct,
jak moc skvělí lidé jste. Vždy, když jsem
potřebovala, tak jste mi vyšli vstříc
a nikdy nebyl problém mi v něčem vyhovět. A že toho bylo.
Za druhé bych chtěla zmínit Váš
přístup ke všem, co na Tolštejně pracují (pracovali). I přes nějaké neshody jste se vždy ke všem chovali hezky
a slušně (ve vztahu nadřízený/zaměstnanec). Jste k sobě jako malá „rodina“, jste přátelé, pomáháte si a držíte
pospolu.
Na konec bych Vám tedy chtěla
moc poděkovat za krásných pět let
strávených na Tolštejně. Díky za příležitost se něco přiučit a získat novou
zkušenost. Jste tak skvělá parta a to je
myslím v práci nejdůležitější.
Přeji Vám, ať se restauraci daří
i nadále, a ještě jednou velké DÍKY!
Simča
P. S. – přijdu se s Vámi
rozloučit i osobně.

Klub Střelnice Varnsdorf 
(za náměstím)
Pátek 11. října 2019 od 19 hod.
Zmeškali jste taneční pro mládež
a teď toho litujete? Chcete se připravit na plesovou sezónu a zdokonalit
se v tanci? Chcete strávit příjemný
večer se stávajícími i novými přáteli?
Program: Výuka tanců standardních i latinsko-amerických, národně
společenských, Country, módní tance
atd. Celkem 9 lekcí včetně závěrečného (Věnečku). Pátá lekce prodloužená
(kurz se uskuteční při min. počtu 10
párů). Kurzovné: 900 Kč za osobu
Přihlášky na:
www.tanecniskolastyl.cz (TŠ Styl)
nebo:
Jaromír JOSEF tel. 603 578 627
tel. 412 373 880
E-mail: jaromir.josef@tiscali.cz,
jaromir.josef@uniqa.cz
Změna termínů jednotlivých lekcí
možná dle dohody.
Naše heslo:
Holduj tanci, pohybu – budeš fit!
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KAM VE VOLNÉM ČASE?
P O Z VÁ N K Y N A S P O R T O V N Í , K U LT U R N Í A S P O L E Č E N S K É A K C E V O B C Í C H P O D T O L Š T E J N S K A

 Sobota 5. 10. od 14:00 h.

HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

DOBA LEDOVÁ –
PODLUŽSKÁ

 Neděle 13. 10. od 14:00 h.

Odpoledne pro děti v duchu života DRAKIÁDA
Přijďte se svými
DRAKIÁDA
člověka neandrtálského se soutěžepouštět drami, táborákem a vařením v kotlíku.v nedělidětmi
14. 10.
2018 ve 14 hodin
Zvolíme
draDOLNÍ PODLUŽÍ, na koupališti u vlekuka!
v Horním Podluží
čího
misáka krásy a misáka létání.
 Sobota 5. 10. od 16:00 h.
Zvolíme dračího misáka krásy a misáka létání.
Vezměte si s sebou buřtíka a k zaSK SLOVAN JIŘETÍN p/J – Vezmětekousnutí
si s sebou buřtíka a k zakousnutí chleba , budeme opékat !
chleba, budeme opékat!
Přijďte se svými
dětmi pouštět
draka 
SK BŘEZINY
HORNÍ
PODLUŽÍ,
u vleku
Mistrovské fotbalové utkání 7.
kola okr. přeboru dospělých.
 Neděle 13. 10. od 15:30 h.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště
FK DOLNÍ PODLUŽÍ –

TJ DOLNÍ HABARTICE

 Sobota 5. 10. od 17:00 h.

VIII. PODVEČER SE
STAROSTOU
Beseda při kávě o obecních záležitostech na téma: Jiřetínské aktuality – co
přineslo léto – připravujeme akce do
rozpočtu roku 2020. Občanské připomínky a podněty vítány.
JIŘETÍN p/J, Spolkový dům (č. 36)

 Středa 9. 10. od 17:00 h.
a pak každou další středu

FASCIÁLNÍ JÓGA
S PAVLÍNOU STRÁNSKOU
Zbavte se únavy a napětí léčebnými
účinky jógy na tělo i ducha.
JIŘETÍN p/J, tělocvična sportareálu

Mistrovské fotbalové utkání 7.
kola okr. soutěže dospělých.
DOLNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Sobota 19. 10. od 13:30 h.

TEREZIÁNSKÝ POCHOD NA
JEDLOVOU HORU
Spolek Aktivní pes Jiříkov zve všechny zájemce na III. ročník pohodové
procházky s psími mazlíky. Udělejte radost pejskům a pojďte se projít!
JIŘETÍN p/J, sraz u kostela Nejsvětější Trojice na náměstí

 Sobota 19. 10. od 15:00 h.

JIŘETÍNSKÁ VELKÁ
DRAKIÁDA

 Pátek 11. 10. od 17:00 h.

DRAKIÁDA
Tradiční dračí lé-

DEN ÚCTY KE STÁŘÍ

v neděli 14. 10. 2018 ve 14 hodin

tání se soutěžením
o nejlépe létajícíu vleku v Horním Podluží
Posezení s doprovodným prograho a o nejhezčímem, nejen pro Podlužské, ale i přes- ho vlastnoručně vyrobeného draka.
dračího misáka krásy a misáka létání.
polní. Zváni jsou všichni moudří vě- Zvolíme
Hodnocení
u ohýnku a opékaných
Vezměte si s sebou buřtíka a k zakousnutí chleba , budeme opékat !
kem a mladí duchem.
vuřtů.
Přijďte se svými dětmi pouštět draka 
DOLNÍ PODLUŽÍ, kinokavárna
JIŘETÍN
p/J, na větrných lukách
Křížové hory
 Pátek 11. 10. od 17:00 h.
 Sobota 19. 10. od 15:30 h.
ČAJ O PÁTÉ
Pohodové posezení při čtení a šálku SK SLOVAN JIŘETÍN p/J –
čaje.
SK VELKÝ ŠENOV
HORNÍ PODLUŽÍ, obec. knihovna
Mistrovské fotbalové utkání 9.
kola okr. přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště

 Středa 23. 10. od 13:00 h.
 Sobota 12. 10. od 13:00 h.

ŘÍJNOVÉ TVOŘENÍ
Pletení z papíru a podzimní dekorace
aneb rukodělná tvorba s odborným
vedením. Kurzovné 50 Kč.
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní klub

HALLOWEEN –
STRAŠIDLOBRANÍ
Pozvánka pro všechny, kteří rádi tvoří
a čtou. Čeká vás tvorba halloweenských motivů, čtení a vyprávění strašidelných příběhů.
DOLNÍ PODLUŽÍ, obecní knihovna

 Sobota 12. 10. od 15:30 h.

 Pátek 25. 10. od 17:00 h.

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– TJ SPARTAK BOLETICE n/L

Beseda:
MEDAILE Z CHENGDU

Mistrovské fotbalové utkání 8.
kola okr. přeboru dospělých.

Komentované promítání, vyprávění úspěšných profesionálních hasi-

čů z Varnsdorfu a beseda o zážitcích
ze světových her záchranářů v Číně.
Vstupné dobrovolné.
JIŘETÍN p/J, Spolkový dům (č. 36)

 Sobota 26. 10. od 14:30 h.

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– SK PLASTON ŠLUKNOV „B“
Mistrovské fotbalové utkání 10.
kola okr. přeboru dospělých.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Sobota 26. 10. od 14:30 h.

SK SLOVAN JIŘETÍN p/J –
FK MALŠOVICE
Mistrovské fotbalové utkání 10.
kola okr. přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště

 Neděle 10. 11. od 14:00 h.

FK DOLNÍ PODLUŽÍ – FK
BYNOVEC
Mistrovské fotbalové utkání 11.
kola okr. soutěže dospělých.
DOLNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

V Ý S TAV Y
JOSEF ZOSER – KRAJINA
Autorská fotografická tvorba z toulek
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

 Neděle 27. 10. od 14:30 h.

 Pořad pravidelných

FK DOLNÍ PODLUŽÍ –
TJ TATRAN RYBNIŠTĚ

Středa v 17:00 h. – kostel N. Trojice
Neděle v 9:15 h. – kostel N. Trojice

Mistrovské fotbalové utkání 9.
kola okr. soutěže dospělých.
DOLNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Pátek 8. 11. od 17:00 h.

SAMETOVÉ PODZIMNÍ
POSEZENÍ
Setkání s hudebním a divadelním
programem – předvečer 30. výročí
sametové revoluce s vůní a barvami
podzimu.
DOLNÍ PODLUŽÍ, kinokavárna

 Sobota 9. 11. od 14:00 h.

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– SK DOBKOVICE
Mistrovské fotbalové utkání 12.
kola okr. přeboru dospělých.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Sobota 9. 11. od 14:00 h.

SK SLOVAN JIŘETÍN p/J –
FK CHŘIBSKÁ
Mistrovské fotbalové utkání 12.
kola okr. přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště

bohoslužeb v Jiřetíně p. J.

Vážení pořadatelé sportovních,
kulturních a společenských akcí
pro veřejnost!
Působíte v oblasti Dolního Podluží, Horního Podluží či Jiřetína
pod Jedlovou a máte zájem o publikování vaší pozvánky? O vašich listopadových akcích rádi
zveřejníme informace, které zašlete do neděle 27. října 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.

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 (játra, vepřová kýty, houby)
Bramboráčky se salámem
Kotleta Bača, obloha (kotleta, vejce, sýr)
Studánecký dlabanec, obloha (vepřová kýta, uzené, salám)
Smažený sýr v bramboráku, obloha
Kuřecí řízek v bramboráku, obloha
Krkonošská pochoutka (uzené, zelí)
Gulášek s bramborovými koulemi
Romadur v bramboráku
Hermelín v bramboráku

11. až 13. října

Otevřeno v pátek a sobotu 11–23 h, v neděli 11–21 h
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Tradiční modelářské klání Upoutaných modelů
Letecko-modelářský klub z Varnsdorfu uspořádal začátkem prázdnin
tradiční soutěž upoutaných modelů
o Pohár Tolštejnského panství a maketářský Varnsdorfský upoutanec.
Akce se konala v Horním Podluží, na místním fotbalovém stadionu.
Celý areál výborně pokryl potřeby pořadatelů na parkování, občerstvení,
výpočetní středisko a hlavně skvěle
připravenou letovou plochu.
V sobotu 5. 7. 2019 probíhala
soutěž školních modelů kategorie
UŠ. Dvanáct soutěžících ve třech
kolech odlétalo celkem 36 startů se
svou akrobatickou sestavou. Ne vždy
však dopadlo vše dle představ pilotů, silný vítr a nezkušenost zapříčinily
i nepříjemné havárie s větším i menším poškozením modelů. Dramatické
klání vyhrál Jaromír Hoblík z LMK
Rakovník, obdržel sošku loupežníka
Vildy, druhé místo si vylétal Richard
Hoblík, LMK Rakovník a třetí místo získal Vladimír Svoboda z LMK
Varnsdorf. Mezi juniory získal první
místo Martin Hildebrant ze Sebnitz,
druhé místo získal Leo Hildebrant

ze Sebnitz a třetí místo získal Albert
Svoboda z LMK Varnsdorf.
Druhý den 6. 7. 2019 byla zahájena soutěž maket kategorií F4B
a SUM. I tentokrát jsme viděli mnoho
skvělých výkonů, ale také likvidační
havárie favoritů soutěže. Zpestřením soutěže bylo napadení modelu při přistání pobíhajícím pejskem
(vše dopadlo šťastně pro obě strany).
V kategorii SUM se umístil na prvním místě Jaromír Hoblík z LMK Rakovník, na druhém místě David Jára
z LMK Varnsdorf, na třetím místě
Petr Skurčák mladší z LMK Varnsdorf. V kategorii F4B si první místo
vylétal Roman Kutmon z LMK Nymburk, druhé místo získal Petr Skurčák
senior z LMK Varnsdorf a třetí místo
získal Václav Šťastný z LMK Kladno.
Závěrem klub varnsdorfských
modelářů děkuje obci Horní Podluží za podporu a skvělou spolupráci
při přípravě a pořádání akce, městu
Varnsdorf za dlouholetou podporu
naší činnosti a práce s mládeží, dále
pak Svazu modelářů ČR.
Letu zdar!
LMK Varnsdorf

JIŘETÍN p/J – V sobotu 21. září jsme se v Malém lesním divadle loučili se sezónou letních
programů pro malé i dospělé návštěvníky.
A loučení to bylo vskutku veselé. Diváci, kteří se
nezalekli chladného večera a zachumlali se do
teplých svetrů, si přišli na své. Inscenace populárního autora divadelních komedií Antonína
Procházky pobavila konverzačním humorem
a zazněl i potlesk na otevřené scéně. Představení plné svižných zvratů a dobré zábavy Klíče
na neděli přivezl do Jiřetína Divadelní spolek
Pryskadlo a v předvečer prvního podzimního
dne tím také pozval k návštěvě divadla v sezóně 2020. Budeme se těšit! Text a foto -kaM-

INZERCE

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 5.–6. 10. 2019





Povinné „čipování“ psů!



Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)



Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

JIŘETÍN POD JEDLOVOU
svoz tříděného odpadu
každý sudý týden

14. 10. – 28. 10. 2019

PERMONÍK



MUDr. Vojtěch Vladimír
tel. č.: 412 151 056
28. října 110, Děčín I
12.– 13. 10. 2019
MDDr. Plyuschakov Oleksandr
tel. č.: 412 519 622
Myslbekova 404/23, Děčín I
19.–20. 10. 2019
MUDr. Křemen Adolf
tel. č.: 412 550 343
Teplická 270, Jílové
26.–28. 10. 2019
MUDr. Sudová Olga		
tel. č. 412 513 989
Fugnerova 600/12, Děčín I
2.–3. 10. 2019
MUDr. Bolfíková Renata
tel. č.: 412 535 930
Varšavská 1863/7, Děčín VI
9.–10. 10. 2019
MUDr. Charvát Tomáš
tel. č.: 412 507 588
J. Š. Baara 692/26, Děčín V

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.

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 29. 10. 2019 a vyjde ve středu 6. 11. 2019
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