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JIŘETÍN POD JEDLOVOU
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DOLNÍ PODLUŽÍ
neděle 1. 12. 2019 od 17 h.
HORNÍ PODLUŽÍ
neděle 1. 12. 2019 od 17 h.

Téměř hotovo
DOLNÍ PODLUŽÍ – Obec Dolní
Podluží zahájila v září minulého
roku stavbu nového chodníku podél silnice III/2643. Zhotovitelem
stavby je firma ZEPS s.r.o. Ačkoliv
se stavba potýkala ve svém průběhu
s několika problémy, jakými byly například souběh s opravou krajské silnice i souběh s opravou státní silnice
I/9, či změna napojení na již dokončený chodník na katastru Horního
Podluží, podařilo se realizaci dotáhnout do konce. Tedy téměř.
Dílo bylo předáno, vyjma úseku v sousedství křižovatky s místní
komunikací. Dokončení této části
chodníku v délce 10 m brání strom.
Majitel stromu Správa a údržba silnic Ústeckého kraje podal již v loňském roce na Obecním úřadě Dolní
Podluží žádost o povolení ke káce-

Křížová cesta opět svítí
JIŘETÍN p/J – Po mnoha letech, co bylo osvětlení křížové cesty z části odcizeno a z části poničeno, opět svítíme. Celý
areál tak dostal punc kouzla noci na již tak mystickém místě. Rekonstrukce vyšla na zhruba 60 000 korun, z toho jsme
dostali 50 000 korun za vítězství v soutěži Památka roku 2017 od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce • foto Jiří Stejskal

ní. Obecní úřad Dolní Podluží vydal
rozhodnutí, avšak vůči rozhodnutí
podal jeden z účastníků řízení odvolání. Odvolací orgán, kterým je
Krajský úřad Ústeckého kraje, vy-

hověl námitce a vrátil rozhodnutí
k novému projednání. Obecní úřad
Dolní Podluží vydal nové rozhodnutí. Opět bylo podáno odvolání, opět
bylo vyhověno námitce a z rozhod-

nutí odvolacího orgánu je věc vrácena znovu k projednání. Obec Dolní
Podluží, jako právnický subjekt, je
sice stavebníkem, ale není vlastníkem stromu.
Vzhledem k tomu, že stavba je
financována zejména z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury a je vázána určitými podmínkami poskytovatele dotace, informovala obec Dolní Podluží SFDI, že není
schopna ve smluveném termínu, tj.
do konce letošního roku, doložit kolaudaci stavby a požádala o změnu
v harmonogramu dotace. Žádosti
bylo vyhověno, avšak za podmínky,
že stavba bude dokončena.
Náklady stavby činí 5 487 146,90
Kč včetně DPH, z toho je příspěvek
Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3 160 000,00 Kč.
Ing. Adéla Macháčková,
starostka obce
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Systém tříděného odpadu v Dolním Podluží
Obec Dolní Podluží vynakládá ročně na zajištění odpadového hospodářství obce na straně výdajů částku
1 255 000 Kč. Příjem od obyvatel
obce za poplatek za svoz komunálního odpadu je 630 000 Kč a na dalších
platbách souvisejících s odpadovým
hospodářstvím je ročně vybráno přibližně 188 000 Kč.
Na systém odpadového hospodářství jsou tedy ročně dopláceny značné
finanční prostředky. Jednou z nejlepších cest ke snížení těchto nákladů je
podpora třídění odpadů, a tím i sni-

žování objemu komunálního odpadu
ukládaného do popelnic nebo odváženého do sběrného dvora.
S platností od 1. 7. 2019 byly
sjednoceny počty nádob na tříděný
odpad, kdy všechny nádoby jsou o objemu 3 200 litrů, komodita papír je
vyvážena 1x za 14 dnů (v sudé čtvrtky), komodita plast je vyvážena 1x za
14 dnů (v liché čtvrtky) a komodita
sklo je vyvážena 1x za 2 měsíce.
Obec Dolní Podluží má již od
19. 5. 2014 uzavřenu „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití od-

padů a obalů“ se společností EKO-KOM a.s. Tato společnosti kvartálně
proplácí obci na základě pravidelně
kvartálně vykazovaných informací
odměnu za sběr tříděného odpadu.
Meziročním porováním 1.–3.
kvartálu 2018 a 1.–3. kvartálu 2019
bylo zjištěno, že došlo k výraznému
nárůstu množství vytříděného odpadu i k nárůstu finanční odměny proplácené společností EKO-KOM a.s.
Dne 15. 10. 2019 byl na Obecním úřadu Dolní Podluží realizován
zástupcem společnosti EKO-KOM

a.s. audit plnění „Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů a
obalů“. Kontrolovaným obdobím byl
rok 2018, kontrolováno bylo výkaznictví množství separovaně sbíraných
odpadů z obalů, množství nádob na
území obce a další parametry, které mají vliv na odměnu vyplácenou
společností EKO-KOM a.s. Audit byl
uzavřen výrokem „Při auditu nebyly
zjištěny nedostatky“.
Lukáš Janků,
referent OÚ Dolní Podluží

S EPA R O VA NÝ O D PA D D O L N Í P OD L U ŽÍ 2 0 1 8 / 2 0 1 9
Papír
1.–3. kvartál 2018 12 744 kg

Plast

Sklo

Tříděný
Meziroční
Náklady na svoz
Meziroční
odpad celkem nárůst v % separovaného dopadu nárůst v %

Odměna od
EKO-KOM

Meziroční
nárůst v %

6 604 kg 12 259 kg

31 630 kg

/

117 006 Kč

/

77 308 Kč

/

1.–3. kvartál 2019 12 057 kg 12 831 kg 17 732 kg

42 580 kg

34,73 %

153 616 Kč

31,29 %

106 451 Kč

37,70 %

Nové místo pasivního odpočinku v Dolním Podluží
V roce 2018 byla v Dolním Podluží
realizována dotační akce „Demolice
objektu čp. 142“ (objekt NAVIGA),
kdy v rámci tohoto projektu byla Ministerstvem pro místní rozvoj poskytnuta dotace ve výši 1 713 045 Kč na
odstranění objektu čp. 142 NAVIGA.
Podmínkou pro poskytnutí dotace
bylo na uvolněném pozemku zřídit
zastřešené místo pasivního odpočinku (přístřešku), jehož součástí měl
být stůl, lavice, odpadkový koš, stojan
na kola, informační cedule o obci a o
turistických cílech v okolí. Nesplnění této podmínky by vedlo k nařízení
vrácení již proplacené dotace poskytnuté na demolici objektu.

Obec byla při rozhodování o zřízení popisovaného místa pasivního
odpočinku vedena především snahou
o vynaložení minimálního množství
finančních prostředků z rozpočtu
obce. Odpočinkové místo proto nebylo realizováno jako zcela nové. Došlo
pouze k přemístění minimálně využívaného přístřešku, stojanu na kola a
odpadkového koše z lesního pozemku v prostoru pastvin nad koupalištěm na pozemek uvolněný demolicí
objektu NAVIGA. Informační tabuli
se obci podařilo získat bezplatně, takže jediným nákladem bylo pořízení
turistické informační cedule s informacemi o obci.

Protože také přístřešek, stojan
na kola a odpadkový koš instalovaný
na lesním pozemku, byl v roce 2016
pořízen z dotace, bylo nutno si vyžádat i souhlas poskytovatele dotace s přemístěním toho mobiliáře na
nové místo. Tento souhlas obec od
poskytovatele dotace obratem obdržela a pak již nic nebránilo realizaci
přemístění mobiliáře na nové místo.
Zřízením místa pasivního odpočinku bylo dosaženo hned několika
cílů najednou, protože byla splněna podmínka poskytovatele dotace
na demolici, byl přemístěn nevhodně umístěný nevyužívaný mobiliář
z lesního pozemku v prostoru pastvin

nad koupalištěm a bylo zřízeno nové
místo pasivního odpočinku nejen pro
obyvatele obce, ale také pro cyklisty
využívající cyklotrasu č. 3015 spojující německý Waltersdorf s českým
Jiřetínem pod Jedlovou.
Závěrem je nutno připomenout,
že demontáž mobiliáře z lesního pozemku, jeho přemístění a instalace na
pozemku po objektu NAVIGA bylo
provedeno vlastními pracovníky a
vlastní technikou obce.
Text a foto Lukáš Janků,
referent OÚ Dolní Podluží

Listopad 2019

PERMONÍK

3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ
Na přelomu září a října jsme využili krásného počasí a zorganizovali několik projektových dnů v Praze.
 V úterý 24. září proběhl
projektový den pro žáky čtvrtých tříd naší školy a ZŠ Karlova Varnsdorf. Cílem tohoto
projektu bylo seznámit žáky
s Vyšehradem, připomenout
souvislosti této pevnosti s pověstmi, které žáci četli v hodinách vlastivědy a čtení. Program byl doplněn výstupem
na Petřínskou rozhlednu. Děkujeme MAS Český sever za
financování projektového dne.

 V úterý 1. října se uskutečnil projektový den pro žáky pátých tříd. Tohoto projektu se zúčastnily celkem tři školy – ZŠ Dolní Podluží, ZŠ Karlova a
Bratislavská z Varnsdorfu. Děkujeme MAS Český sever za financování projektového dne.
Projektový den ve slohové práci žáka 5. třídy Vítka Danka:
Jeli jsme na výlet se školou. Bylo to opravdu krásné. Byli jsme v muzeu pro
letadla a v Loretě a slyšeli zvonkohru. Viděli jsme z Pražského hradu na celou
Prahu. Jeli jsme metrem, což byl pro mě opravdu zážitek. Paní učitelka nám
všechno pečlivě vysvětlovala, i když jsme ani moc nedávali pozor. Počítali jsme
domovní znamení v Nerudově ulici a za odměnu šli do Mc Donaldu nebo do
KFC, každý si mohl vybrat. Vrátili jsme se asi v 18 hodin unavení, ale podle mě
plní zážitků.
 Také žáci 6. a 7. třídy se vydali do Prahy na tradiční projektový den. Šesťáci
zhlédli komentovaný program v Planetáriu o hvězdách a pohybech Země a
následně si prohlédli unikátní zobrazení bitvy u Lipan – Maroldova panorama. Nakonec jsme se vydali na prohlídku nově zrekonstruovaných prostor
Národního muzea. Zde nás nadchla nově obnovená výzdoba, výstava – historie kazašské stepi a hlavně kostra plejtváka myšoka.
Připravila Mgr. P. Sošková
Naši žáci se zúčastnili dvou různých
programů v rámci projektu MAS
Český sever. Exkurze vycházela z tematického zaměření ŠVP „Ochrana
přírody a krajiny – národní parky“.
Ve čtvrtek si žáci 3. a 4. třídy z důvodu špatného počasí prohlédli expozici v Domě Českého Švýcarska.

Každá třída měla svoji průvodkyni.
Po prohlídce následovala práce ve
skupinkách, kde si žáci osvojili získané informace. V závěru dne nám
byl promítnut film o vzniku přírodních úkazů.
Druhý den žákům 5. a 6. třídy přálo počasí, proto mohli absolvovat po-

chod se zkušeným lektorem napříč
Kyjovským údolím. Čekala na nás
cesta plná zajímavých památek a příběhů. Během cesty se třída dozvěděla
o vzniku národního parku, jaká zvířata a rostliny zde žijí. Nadchly nás
výhledy na skalní stěny a věže. Paní
průvodkyně byly velmi milé a ochot-

ně odpovídaly na zvídavé otázky. Program se nám moc líbil.
Mgr. M. Hofmanová,
Bc. J. Ptáčková,

Retrostipendium – výzva pro studenty do 30. 11. 2019
Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem v tísni rozděluje stipendia
Albatros. Tím podporujeme ve vzdělání studenty ze Šluknovského výběžku, kteří přes ne zcela ideální rodinné dispozice najdou motivaci se
vyučit nebo studovat střední školu jakéhokoliv typu. Podmínkou schválení žádosti je, že minimálně jeden z rodičů má pouze základní vzdělání.
Cílem retrostipendijního programu je podpora studenta v úspěšném
absolvování školy.
Jak stipendium funguje?
Studenti po uzavření smlouvy musí dodržovat určité podmínky. Nejdůležitější z nich je prospěch. To znamená, že ze čtyř klíčových předmětů
nesmí mít horší známku než za 3. Stejnou váhu má ale také nízká absence
ve škole. Na pravidelných setkáních a při splnění podmínek jsou studen-

tovi propláceny náklady v hodnotě 1000 Kč měsíčně. Na konci školního
roku je možné získat bonus za výsledky ve výši 2000 Kč.
Od letošního školního roku 2019/2020 je tu ještě novinka. Pokud student dodržuje podmínky stipendia a má dobré studijní výsledky, může
pobírat dokonce stipendium ve výši 1500 Kč. A to ještě není všechno. Další
novinkou je pro studenty, kteří právě nastoupili do 1. ročníku středních
škol, nárok na jednorázový příspěvek na školní pomůcky ve výši 2000 Kč.
Kostka Krásná Lípa nyní takto podporuje 35 studentů. Stále však přijímáme nové studenty, takže pokud máš zájem, neváhej mě kontaktovat
na tel. čísle 775 441 238. Noví studenti na další školní pololetí se nám
mohou hlásit až do 30.11.2019.
Kateřina Dančová,
kariérová poradkyně
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ
Stejně jako v loňském školním roce
chceme pokračovat v pravidelných
návštěvách obecní knihovny, kde se
děti setkávají nejen s psanou podobou našeho jazyka. Tyto návštěvy rovněž přispívají k rozvoji předčtenářské gramotnosti, která je důležitá pro
úspěšný vstup do základní školy a budoucí učení. První návštěva knihovny
v tomto školním roce se uskutečnila
1. října. Chceme touto cestou poděkovat paní knihovnici, která je na naši
návštěvu vždy pečlivě připravena. Na
předem dohodnuté téma si s dětmi
povídá, předčítá jim poutavé úryvky
z knih, seznamuje je s veršovanou podobou našeho jazyka. Děti mají i dostatek prostoru si prohlédnout knihy
podle vlastního zájmu.

10. října nás čekalo setkání s naší partnerskou školou v Neugersdorfu. Akce
nazvaná Jablíčkování se uskutečnila díky projektu ,,Společně si hrát a navzájem se učit/ Gemeinsam spielen, voneinander lernen“. Společné setkání jsme
zahájili v kruhu, kde jsme se přivítali a zazpívali si české i německé písničky.
Volná hra v prostorách zahrady umožnila dětem navázat kontakt s dětmi z
partnerské školky nejpřirozenějším dětským způsobem. Po přesunu do mateřské školy si děti daly svačinku z jablečných produktů, např. jablečné pyré,
mošt, křížaly, jablečné chipsy. Posilněny dobrotami z jablek se pustily do vyrábění jablečného panáčka, kterého si odvezly domů. Po společném obědě přišel
čas se rozloučit, jak jinak, než společnou písničkou v kroužku.
Kolektiv MŠ

OBECNÍ KNIHOVNA DOLNÍ PODLUŽÍ
Čím děsivější, tím lepší. Tak by se dal
nazvat den, ve kterém jsme společně
oslavili Halloween. Tento anglosaský
lidový svátek, který se i u nás rychle
zabydlel, si připomínáme 31. října.
Toto veselejší pojetí našich „Dušiček“
dává příležitost dětem obléknout se
do kostýmů a prožít tento čas v duchu karnevalu.
Strašidelné setkání jsme si nenechali ujít ani u nás v Dolním Podluží. Ve středu odpoledne 24. října se

knihovna proměnila do halloweenského stylu. Výzdobu v podobě lampionů, girland kostlivců a dýní doplnily
děti o své obrázky duchů, netopýrů
a jiných halloweenských symbolů.
Obličeje čarodějnic byly pomalované pavučinami a bradavicemi, masky a převleky byly zábavné a téměř
skutečné.
Vyprávěli jsme si hororové historky, četli strašidelné příběhy a zkoušeli se společně bát. Na řadu přišla

i soutěž v počítání. To proto, aby si
děti uměly spočítat svou halloweenskou koledu. Na duchařské párty nechybělo občerstvení v podobě krvavého lektvaru z čaje rooibos, cukroví
z useknutých čarodějnických prstů
a jiné dobroty.
Děti si užily atmosféru, kterou
běžně doma nezažívají. Vytvořené

obrázky a dekorace jsme vylepili na
zeď, aby nám připomínaly prima strašidelný den. Za své výkony byli všichni náležitě halloweensky odměněni
a už teď se budeme těšit na příští akci
a nové zážitky.
Text a foto Lída Zavadilová,
knihovna Dolní Podluží
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ŽIVOT – Spolek pro ochranu dětí, mládeže a seniorů

Konference
Jako každý rok se konalo dvoudenní společné
setkání spolků z Polska , Německa a Česka,
které se starají o volnočasové aktivity dětí,
mládeže a seniorů. Toto setkání se uskutečnilo v Jizerských horách v lázních Swieradow Zdroj. Společně strávený čas jsme využili k diskuzi o činnosti jednotlivých spolků,
o tom, co se nám v práci daří, co potřebujeme
zlepšit do budoucna. Učili jsme se, pod vedením lektora, schopnosti týmové spolupráce
prostřednictvím prožitkových her a pracovních dílen. Také jsme navštívili planetárium,
Čertův mlýn, prohlédli si město, lanovkou vyjeli na Stóg Izerski. Tato setkání jsou pro nás
velmi zajímavá a přínosná.

Výlet na Stóg Izerski, foto Božena Wieczorek

Výlet na ostrov Brač, foto Luboš Klimeš

Podzim v Chorvatsku
Koncem října jsme se seniory navštívili Omiš . Počasí bylo překrásné a teploty na toto období byly nadprůměrné. Užili jsme si slunce, koupání, výletu lodí na ostrov Brač, prohlídku Splitu a Omiše. Ti zdatní uvítali procházky do hor
s nádherným výhledem na moře. Odvážní se dokonce nebáli účastnit adrenalinových sportů, spustit se z hor na laně
až do údolí. Deset dnů uteklo jako voda a my se museli rozloučit s Jadranským mořem, ale odpočatí a plni zážitků.
Za ŽIVOT Miloslava Böhmová

DOLNÍ PODLUŽÍ – V pátek 11. října pořádala obec Dolní Podluží setkání v kinokavárně Bia Luž v rámci
Dne úcty ke stáří. Milým hostem podzimního setkání byl majitel vyhlášeného Bohemian coffee house, který
se svou kolegyní na malý moment
proměnil místo v téměř skutečnou
kavárnu. Úvod pátečního odpoledne patřil velmi zajímavému povídání
o kávě, o její historii, o druzích a způsobech pěstování i pražení a hlavně
o její přípravě. Nu a pak se rozjely
naplno kávovary a podávala se dobrá káva, připravená tradičním i netradičním způsobem. Ovšem ke kávě
patří něco dobrého. Na to bylo rovněž
pamatováno. Schwarzwaldské dorty,
připravené na zakázku ve školní kuchyni naší základní školy, sklidily nejeden kompliment. Podobná setkání
budou pořádána v kinokavárně Bia
Luž pravidelně každý měsíc, a proto si vás dovolujeme pozvat na další,
tentokrát „Sametové posezení“, které
se bude konat v pátek 8. listopadu od
17.00 hod. Nechte se překvapit krátkým programem a přijďte si zavzpomínat na rok 1989. Tak trochu retro
bude i pohoštění. Těšíme se na vás.
Ing. Adéla Macháčková, starostka
Sbor dobrovolných hasičů
Dolní Podluží
pořádá 3. ročník soutěže
v požárním útoku

O putovní zimní pohár
obce Dolní Podluží
v sobotu 7. 12. 2019

v Dolním Podluží na koupališti
od 9 hod.
Přijďte podpořit naše hasiče!
Akci podpořili:
Obec Dolní Podluží • p. Oto
Stredák • Občerstvení na koupališti
• výšivky Hana Stredáková

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK HORNÍ PODLUŽÍ
Letošní školní rok jsme se rozhodli, že
budeme z letadla poznávat místa, která
ještě neznáme. Na palubu letadla s námi
nastoupili nejen dětští pasažéři, ale i nová
paní učitelka Monika Hofmanová.
Nezahálíme, naopak máme plné ruce
práce, hledáme a objevujeme. Byli jsme
se podívat v naší knihovně na samorosty,
které vytvořil pan Josef Gerhát z Varnsdorfu. Věnoval nám svůj čas a zasvětil nás
do samotné výroby samorostů. Do školky
přijelo divadlo Úsměv s pohádkou Jak na
podzim pejsek s kočičkou pouštěli draka.
Tato pohádka byla financována z Místního
akčního plánu vzdělávání II pro SO ORP
Varnsdorf a SO ORP Rumburk. Také opět
objevujeme kouzlo keramické hlíny s paní
Kamilou Žítkovou.
Užíváme si hezkého podzimního počasí
a až se zase bude prohánět vítr kolem naší
školky, tak určitě půjdeme pouštět draky.
Paní učitelky ze školky Pavla s Monikou

Den úcty ke
stáří

Spolek DOMOVINA
pořádá

30. 11. 2019 od 13 h.
v kinokavárně Bio Luž

Burzu hudebních
a filmových nosičů

Foto Pavla Petružálková

Pokud máte doma staré LP desky,
kazety, filmy na DVD a VHS, filmové a hudební plakáty, časopisy nebo
knížky, můžete je přinést do Bio Luž
a zkusit je vyměnit, prodat, nebo jen
tak darovat.
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Kultura v Horním Podluží
Čaj o páté
Po prázdninovém odpočinku jsme se
opět sešli v místní knihovně na oblíbeném čaji o páté. Prostřednictvím
Haliny Pawlowské jsme zjistili, že nejen ženy chtějí být krásné. Ani muži
by neměli být v tomto směru opomíjeni. Fejetonem Zuzany Hubeňákové
Já to balím jsme se vrátili zpět do léta
a zasmáli se úsměvné historce, jak to
vypadá, když se rodina s malými dětmi balí na dovolenou.
Kdo by chtěl vědět, Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, odpovědi by našel ve stejnojmenné knize. Je to v podstatě velmi
vtipné nahlédnutí do mozků mužů a
žen a jejich rozdílného vidění světa.
Poté jsme se zastavili s knihou Máš
mě vůbec rád? u vyprávění pětačtyřicetiletého právníka Diega, který tr-

pěl depresí a ještě více trpěl tím, že si
toho nikdo z blízkých nevšímá. Rozhodl se tedy spáchat sebevraždu, protože toho si už někdo všimnout musí.
S humorem sobě vlastním popisuje
tento akt do nejmenších podrobností
krok za krokem. To, že se druhý den
probudil do dne, s kterým nepočítal,
asi nikoho z nás nepřekvapilo.
Krásně poetickou tečkou byl přednes několika romancí Jana Nerudy
z úst pana Jana Hermanna nestaršího. Nepotřeboval žádnou písemnou
předlohu, všechny verše si pamatoval
a nás přítomné tím zcela ohromil.

Podzimní tvoření
Sobotní dílničky byly pojaty v duchu podzimním, tvořily se podzimní dekorace na stůl a o tuto dílničku
se postarala Dana Havlíčková s ma-

minkou. Druhou dílničku si vzala
pod palec paní Brožová a kdo chtěl,
mohl si s ní uplést z papíru košíček
nebo třeba květináč.

Drakiáda na vleku
Vítr foukal, co mu síly stačily, a poháněl draky papíráky, aby předvedli
ve vzduchu všechno, co umí. Někteří
se předváděli, dělali salta a dokonce
nám dva draci předvedli tandemový
let. Děti se naběhaly a rodiče s nimi,
však také byli všichni odměněni barevným větrníkem. Nechyběl ani
ohýnek, na kterém se opékaly buřty.
Počasí bylo jako z katalogu a všichni ti, kteří přišli, se mohli vyřádit dle
libosti.
Děkujeme OÚ Horní Podluží za
finanční podporu akcí.
Pavla Petružálková

Prosíme majitele betlémů
o jejich zapůjčení. Rádi
vystavíme i betlémy doma
vyrobené.
Betlémy prosím noste do
19. listopadu na OÚ Horní
Podluží k p. Mikelové.

Výstava betlémů
V Obecní knihovně Horní
Podluží
Zahájení výstavy
dne 20. listopadu 2019
ve 13 hodin.
Výstava přístupná každou
středu 13–17 hodin a potrvá
do 4. prosince 2019.

Listopadové
tvoření

Sobota 9. listopadu
od 13 do 17 hodin

 Cínování šperků
 Adventní věnce

foto Josef Gerhát

Obecní klub Horní Podluží
Kurzovné 50 Kč za osobu a kurz

Chalupáři, zbystřete!

Hřbitovní práce
JIŘETÍN p/J – Neutěšený stav v urnovém hájku na jiřetínském hřbitově nás
dovedl k radikálnímu zásahu a pokácení většiny dřevin zde rostoucích. Vzhledem k náročnosti a odbornosti jsme celou akci zadali firmě Sabiny Chládkové. Následovat bude ošetření pařezů, aby došlo k urychlení tlejícího procesu.
Zároveň zvažujeme vhodnou náhradní výsadbu. V každém případě si ale necháme poradit.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce,
foto Renáta Středová

JIŘETÍN p/J – Zima přešlapuje za dveřmi
a nikdo zatím neví, kolik mrazivých stupňů
budeme počítat na teploměru. A jak vyplynulo ze slov Bohuslava Kaprálika, ne všichni
chalupáři dostatečně zabezpečují po dobu
své zimní nepřítomnosti rozvody a vodoměry před zamrznutím. Aktuální upozornění
na tento problém, který sebou nese nejen finanční náklady na opravu, ale také nemalé
ztráty ve vodním hospodářství, zaznělo na
VIII. podvečeru se starostou.
Přítomným zájemcům zde také byly –
jako varování – předvedeny ukázky praktik
„šmejdů“, kteří se i v naší obci vtírají s nabídkami energií, či dalším podomním obchodem. Na souhrn všeho, co přineslo Jiřetínu
letošní léto, pak navázaly informace o předběžných plánech na příští rok a o rozpočtu
roku 2020. Také občanské podněty a dotazy
hostů byly zajímavé a my se už můžeme těšit na další starostenské setkání, tentokrát
vánoční, v sobotu 14. prosince 2019
-kaM-, ilustrační foto Jiří Stejskal
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JIŘETÍN p/J – V srpnu letošního roku se v čínském Chengdu konala vrcholová záchranářská sportovní událost – Světové policejní a hasičské hry. Návštěvníci říjnové besedy v jiřetínském Spolkovém domě měli možnost poznat
odvahu, odhodlání a dovednost tří přímých účastníků, varnsdorfských profesionálních hasičů. Jan Šeps, Josef Kroupa a Jan Hocko komentovali promítané snímky a svěřovali posluchačům zajímavé i méně příjemné zážitky
z domácí přípravy, z náročných soutěžních disciplín a z chvilek odpočinku
v exotické zemi a se zajímavými lidmi. Jejich sportovní působení na akci, která
se rozsáhlostí vyrovná olympiádě, přineslo vynikající výsledky. Ke svým předchozím úspěchům dokázali tito tři sportovci přidat celkem sedm cenných medailí z Chengdu. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích!
-kaM-, foto Jiří Stejskal
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JIŘETÍN p/J – Ručně vyráběné draky vídáme na lukách a větrných vršcích
čím dál méně. Přesto mohl starosta Bohuslav Kaprálik na říjnové jiřetínské
drakiádě předat ceny za nejhezčí domácí výrobek. Titul DRAKORATÉRKA
2019 si tedy po zásluze odnesly Charlotte Goldammerová (na snímku) a
Alice Křížová. Vítr tentokrát svou podjedlovskou sílu příliš nepředvedl, a
tak lehounké igeliťáky ovládly nebe. Je to pochopitelné, snadno se složí, jsou
zajímavě barevné, nepromočí se a poletují i při slabých závanech. Právě čtvrthodina, která byla určena k hodnocení poletujících draků, dračic a dráčat, větrem příliš neoplývala. Některé z draků však dokázali jejich piloti usadit tak, že
našli správné poryvy větru a na svět shlíželi z obrovské výšky. Jiřetínský dračí
sněm tak mohl vyhlásit vítěze. Titul DRAČÍ KRÁL 2019 získal Filip Kříž a
dračí královnou se stala Kateřina Fatka. V teple ohýnku a při vůni opékaných
špekáčků byli přítomným představeni také přítomní nejmladší drakonauti
Viktorie Fatka a Dorián Zoser. Děkujeme všem malým i velkým za báječnou
účast a těšíme se na příští ročník!
Text a foto -kaM-

OBEC JIŘETÍN POD JEDLOVOU VÁS ZVE

na rodinné pohodové setkání při

zahájení adventu
a

rozsvícení vánočního
stromu
v sobotu 30. listopadu 2019
13:30 h. ADVENTNÍ DÍLNA – Spolkový dům (náměstí č. p. 36)
Výroba věnců a vánočních dekorací. Potřebný materiál
přineste s sebou, možné i dokoupit, přírodní materiál
k dispozici. Malé vánoční občerstvení.
16:30 h. POD VÁNOČNÍM STROMEM – náměstí

Blahopřání
JIŘETÍN p/J – Dne 27.10. se sešlo několik gratulantů v klášteře řádu sv. Voršily, který v Jiřetíně působí nepřetržitě od roku 1986. Mezi nimi byli také D.
Zoser, P. Zoser st., J. Zoser st. Důvodem jejich návštěvy bylo připomenutí 90
let od narození naší sestřičky Conzuláty, kterou jsme mohli mimo jiné často
ještě v loňském roce vídat za volantem osobního vozu Škoda projíždět přes
naše náměstí.
Tak sestři, ještě jednou hodně zdraví, ať jste ještě dlouho čiperná, tak jako
doposud.
Josef Zoser, foto B.Vávrová (rodná sestra)

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ DEKORACI
Soutěž pro všechny šikovné ruce. Předávání soutěžních
vlastnoručně vyrobených vánočních dekorací
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ VÁNOČKU
Soutěž O putovní pohár vánočního andílka. Předávání
soutěžní vánočky k vyhodnocení.
JEŽÍŠKOVA POŠTOVNA a VÁNOČNÍ NADÍLKA
pro opuštěná zvířátka. Zasílání dopisů pro Ježíška.
Vánoční razítkování a odeslání předem připravených
i na místě psaných dětských tajných dárkových přání
a dárky dobrovolných dárců pro děčínský útulek.
17:00 h. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
se svátečním slovem a malým programem.
Vyhodnocení soutěží, občerstvení, svařáček
a příjemná předvánoční pohoda.

PERMONÍK
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KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ

POZVÁNKY

Sony Digital Cinema 4K

Dne 18. 10. 2019 oslavil manžel, tatínek, strýček, dědeček a pradědeček
Václav KUBÍK 85. narozeniny. K tomuto životnímu jubileu mu přejeme
stále hodně zdraví a životního elánu.
Rodina

PROGRAM na LISTOPAD
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

WILLY A KOUZELNÁ
PLANETA

ČV

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
 Sobota 9. 11. v 18 hodin

TIT
TIT

TERMINÁTOR: TEMNÝ
OSUD
USA – Vědeckofantastický film – Po
Dni zúčtování přichází nový den –
Ml. přístupno – Vstupné 130 Kč –
110 minut

 Pátek 15. 11. ve 20 hodin
 Sobota 16. 11. v 18 hodin

BLÍŽENEC

Potěšte své děti

JIŘETÍN p/J – Jméno JIŘÍ SUCHARDA už není místním i přespolním příznivcům cestopisného vyprávění neznámé. Své poznatky z cest po Evropě
v sedle motorky představuje zajímavými fotografiemi a bezprostředním komentářem zážitků a setkávání s lidmi i s krajinou, kterou obývají. Do Jiřetína
se vrací po letním motoputování Ukrajinou a Rumunskem. Na besedu, kterou
autor nazval „Evropou bez Afriky“, vás zveme do Spolkového domu v sobotu
23. listopadu 2019 od 17:00 hodin.
-kaM-, foto archiv J. Suchardy

Objednejte jim Mikuláše,
čerta a anděla.
HASIČI z Dolního Podluží si pro
Vás připravili
jedinečnou nabídku.
Dne 5. prosince přijdeme k Vám
a potěšíme Vaše děti

TIT
TIT

HFR 3D

Objednávejte na tel. čísle:

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

 Pátek 22. 11. ve 20 hodin ČV

ABSTINENT
CZ – Filmové drama o tom, jak rychle se lze dostat na dno lahve i života
– Ml. nepřístupno – Vstupné 120 Kč
– 75 minut

 Sobota 23. 11. v 18 hodin ČV

SNĚŽNÝ KLUK
USA – Dobrodružný animovaný film
– Najdi cestu domů – Ml. přístupno –
Vstupné 130 Kč, děti a důchodci 110
Kč – 95 minut

 Pátek 29. 11. ve 20 hodin TIT
 Sobota 30. 11. v 18 hodin TIT

RAMBO: POSLEDNÍ KREV
USA – Akční thriller – Zbývá ještě jedna bitva – Ml. nepřístupno –
Vstupné 110 Kč – cca 120 minut

Vysvětlivky:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOPŘEJEME

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

 Pátek 1. 11. ve 20 hodin

Listopad 2019

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné

723 907 310

(prosíme o včasné objednání)

PODTOLŠTEJNSKO – Také už vnímáte to úžasné skořicové aroma staročeského trdelníku, které se lehce mísí s vůní svařeného vína? A to nejenom
na lidmi nabité jiřetínské faře, ale také při prvních předvánočních setkáních.
V Jiřetíně se rozsvítí vánoční strom v předvečer první adventní neděle. Pro
radost malým i velkým se rozsvítí stromy v Dolním a Horním Podluží v neděli
1. prosince. Podrobnosti jsou pro vás připraveny v programovém přehledu
Permoníku a v Podtolštejnském obšťastníku. Přejeme vám pohodový vstup
do času adventu!
-kaM-, foto Marian Maštrla

POZVÁNKA OD SOUSEDŮ
Oblastní muzeum Děčín, pobočka Rumburk, Vás zve na výstavu SPOLKU
PŘÁTEL UMĚNÍ v Rumburku, která byla zahájena 30. října 2019 v nové
výstavní síni rumburského muzea a potrvá do 31. ledna 2020.
Autoři spolku, který vznikl v roce 1986, zde vystavují svá díla z různých výtvarných oborů:
Hana Dvorská (keramika, malba)
Jitka Dvorská (pastely)
Pavel Homolka (hutní plastika)
Jaroslava Křížová (plstění, kůže)
Jiří Martínek (dřevořezba)
Jiří Mašek (malba)
Dana Nováková (malba)
Jiří Stejskal (fotografie)
František Zahradník (dekorativní plastika)

Otevřeno: úterý–středa 10–15 h, čtvrtek–pátek 10–17 h. Pro další informace o otevírací době doporučujeme hledat na www.muzeumdc.cz.

Zahájení
adventu
v Horním Podluží

1. 12. 2019 v 17 hodin
Projekce fotografií o dění v obci •
Vystoupení dětí z MŠ Klíček •
Vánoční koledy v podání
Varnsdorfského Náhodou
Ježíškova poštovna – děti,
přineste dopis pro Ježíška (s vaší
zpáteční adresou) a náš pošťák se
postará o doručení
Vánoční tombola – každé sudé
číslo vyhrává
Přineste ochutnat vaši vánoční
dobrotu a odneste si odměnu.
Rozsvícení vánočního stromu
Možnost zakoupení vánočních
drobností
Dílničky pro děti i dospělé
Svařák na zahřátí a něco dobrého
na zub
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KAM VE VOLNÉM ČASE?
P O Z VÁ N K Y N A S P O R T O V N Í , K U LT U R N Í A S P O L E Č E N S K É A K C E V O B C Í C H P O D T O L Š T E J N S K A

 Pátek 8. 11. od 17:00 h.

SAMETOVÉ PODZIMNÍ
POSEZENÍ
Společné připomentí 30. výročí Sametové revoluce. Součástí podvečera
bude vystoupení pěveckého souboru
Náhodou.
DOLNÍ PODLUŽÍ, kinokavárna
Bia Luž

 Pátek 8. 11. od 17:00 h.

ČAJ O PÁTÉ
Pohodové posezení při čtení a šálku
čaje.
HORNÍ PODLUŽÍ, ob. knihovna

 Sobota 9. 11. od 13:00 h.

LISTOPADOVÉ TVOŘENÍ

drží vstupenky u autobusu. Předpokládaný návrat mezi 19. a 20. hodinou. Informace a přihlášky OÚ Horní
Podluží.
HORNÍ PODLUŽÍ, odjezd od OÚ

 Středa 20. 11. od 13:00 h.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
BETLÉMŮ
Prosíme majitele betlémů o jejich
zapůjčení. Rádi vystavíme i betlémy
doma vyrobené. Betlémy prosím noste do 19. listopadu na OÚ Horní Podluží k p. Mikelové.
HORNÍ PODLUŽÍ, obec. knihovna

 Pátek 22. 11. od 17:00 h.

KATEŘINSKÉ POSVÍCENÍ

Zajímavá rukodělná tvorba s cínováním šperků a výrobou adventních
věnců. Kurzovné 50 Kč/os. a kurz.
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní klub

Na pravé posvícenské hodování a
hudbu harmonikáře Míry zve Spolek Domovina a Spolek Život.
DOLNÍ PODLUŽÍ, kinokavárna
Bia Luž

 Sobota 9. 11. od 14:00 h.

 Sobota 23. 11. od 17:00 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 POD
JEDLOVOU – FK CHŘIBSKÁ
Mistrovské fotbalové utkání 12.
kola okr. přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště

Jiří Sucharda: EVROPOU BEZ
AFRIKY
Promítání s vyprávěním o jedné cestě
na motorce, rozbitých silnicích, veselém hřbitovu, krásné přírodě, úchvatných památkách a taky trošku o medvědech. Vstupné dobrovolné.
JIŘETÍN p/J, Spolkový dům

 Sobota 30. 11. od 13:00 h.

BURZA HUDEBNÍCH A
FILMOVÝCH NOSIČŮ

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

Zkuste vyměnit, prodat, nebo jen
tak darovat staré LP desky, kazety,
filmy na DVD a VHS, filmové a hudební plakáty, časopisy nebo knížky.
Zve Spolek Domovina.
DOLNÍ PODLUŽÍ, kinokavárna
Bia Luž

 Středa 13. 11. od 13:00 h.

 Sobota 30. 11.

 Neděle 10. 11. od 14:00 h.

FK DOLNÍ PODLUŽÍ – FK
BYNOVEC

DESKOHRÁTKY
Zábavné herní odpoledne pro děti.
Čekají na vás deskové, vědomostní,
karetní, postřehové hry a hlavolamy.
DOLNÍ PODLUŽÍ – obec. knihovna

 Pátek 15. 11. od 17:00 h.

FANTOM MORRISVILLU
Napínavý divadelní příběh ve stylu
anglických detektivek. Představení
krompašského amatérského divadelního spolku Ď.A.S.
DOLNÍ PODLUŽÍ, Bio Luž

 Neděle 17. 11. v 11:30 h. (odjezd)

Zájezd: SESTRA V AKCI
Muzikálová komedie na scéně Hudebního divadla Karlín. V hlavní roli
LUCIE BÍLÁ. Přihlášení zájemci ob-

ZAHÁJENÍ ADVENTU A
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU V JIŘETÍNĚ

†

Od 13:30 h.
ADVENTNÍ DÍLNIČKA
Výroba vánočních dekorací a adventních věnců.
Spolkový dům (Nám. Jiřího č.p. 36)

†

Od 16:30 h.
PŘÍJEM VÝROBKŮ DO SOUTĚŽÍ
O nejhezčí vánoční dekoraci a O nejlepší domácí vánočku.
Náměstí Jiřího
JEŽÍŠKOVA VÁNOČNÍ
POŠTOVNA
Přijímání psaných dětských vánočních přání se svátečním razítkem.
Náměstí Jiřího

VÁNOČNÍ NADÍLKA PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘÁTKA
Dárky dobrovolných dárců pro děčínský útulek. Náměstí Jiřího.

†

Od 17:00 h.
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
Předvánoční pohoda se svátečním
slovem, malým dětským programem,
vyhodnocením soutěží a s vůní svařeného vína. Náměstí Jiřího.

 Neděle 1. 12. od 9:15 h.

MŠE SVATÁ O PRVNÍ
NEDĚLI ADVENTNÍ
Bohoslužba se žehnáním adventních
věnců a zapálením první svíce.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

 Neděle 1. 12. od 17:00 h.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Setkání s náladou Vánoc o první adventní neděli.
DOLNÍ PODLUŽÍ, před OÚ

 Neděle 1. 12. od 17:00 h.

ZAHÁJENÍ ADVENTU
Příjemná pohoda předvánočního
času. Projekce fotografií, vystoupení dětí z MŠ Klíček, vánoční koledy
v podání Varnsdorfského Náhodou,
Ježíškova poštovna, vánoční tombola, občerstvení, svařák a ochutnávky
vánočních dobrot, dílničky pro děti i
dospělé a slavnostní ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU.
HORNÍ PODLUŽÍ, u obec. klubu

 Středa 4. 12. od 13:00 h.

MIKULÁŠSKÁ PÁRTY
S KNÍŽKOU
Adventní naladění s vánočními příběhy (od 13 do 15 hodin)
DOLNÍ PODLUŽÍ, obec. knihovna

 Čtvrtek 5. 12. v podvečer

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Objednejte si domácí návštěvu Mikuláše, čerta a anděla u dolnopodlužských hasičů! Informace a přihlášky
na čísle 723 907 310.
DOLNÍ PODLUŽÍ, obec

 Pátek 6. 12. od 17:00 h.

MIKULÁŠSKÉ ADVENTNÍ
POSEZENÍ
Příjemné setkání s hudbou a zábavou.
V čase předvánočním k tanci a poslechu zahraje kapela Peleton.
DOLNÍ PODLUŽÍ, kinokavárna
Bia Luž

 Sobota 7. 12. od 9:00 h.

ZIMNÍ POHÁR OBCE DOLNÍ
PODLUŽÍ
Na III. ročník hasičské zimní soutěže v požárním útoku zve místní sbor
dobrovolných hasičů.
DOLNÍ PODLUŽÍ, koupaliště

 Sobota 7. 12. od 15:00 h.

SVATOJIŘETÍNSKÝ
ADVENT
Příjemné předvánoční odpoledne
s bohatým programem, prodejem
dárků, vánočních pokrmů a s ukázkami lidových tradic a dekorací i
s tombolou o štědrovečerního kapra.
JIŘETÍN p/J, budova fary

 Neděle 8. 12. od 9:15 h.

MŠE SVATÁ O DRUHÉ
NEDĚLI ADVENTNÍ
Bohoslužba s duchovním zastavením
pod druhou svící adventního věnce.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

 Pořad pravidelných

bohoslužeb v Jiřetíně p. J.
Středa v 17:00 h. – kostel N. Trojice
Neděle v 9:15 h. – kostel N. Trojice

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

VÝSTAVA BETLÉMŮ
Výstava s náladou adventu je přístupná od 20. listopadu do 4. prosince
každou středu od 13 do 17 hodin.
HORNÍ PODLUŽÍ, obec. knihovna
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 prosincových akcích rádi zveřejníme informace, které
zašlete do neděle 24. listopadu 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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Rybářský kroužek
Podzim o sobě dal už dávno vědět
a mohlo by se zdát, že rybářská sezóna je u konce. Opak je však pravdou. Na ryby se dá vyrazit kdykoliv
a za jakéhokoliv počasí. Například
teď při psaní tohoto článku, plánuji
s dětmi z dolnopodlužského rybářského kroužku rybolov o posledním
říjnovém víkendu na Ploučnici u České Lípy.

na pěkném třetím místě za druhou
Krásnou Lípou s 810 cm ryb a prvním Velkým Šenovem s 1021 cm nachytaných ryb.
Dalším závodem dětí v letošní rybářské sezóně byl Podlužský kapřík,
který se konal 8. června na koupališti
v Dolním Podluží. Závodu v lovu ryb
udicí se zúčastnilo kolem 25 závodníků, a to nejen z našeho rybářského

Šluknovský pohár vyhráli rybáři z Horního Podluží

Letošní rok toho mají malí rybáři
hodně za sebou. Nejprve však musím
vyzdvihnout ty velké, které jsou dětem vzorem. Ve dnech 25.–26. května
se konal na Novém rybníku v Jiříkově závod tříčlenných družstev v lovu
ryb udicí – Šluknovský pohár. Sobotní závod suverénně vyhrálo družstvo
rybářů z místní organizace Horní
Podluží, za které závodili Jiří Pavelka, Michael Houštecký a Lukáš Málek. Celkem nachytali 3137 cm ryb za
druhým Rumburkem s 1824 cm ryb
a třetím Jiříkovem s 1311 cm nachytaných ryb. Putovní pohár tak opět
skončil v Místní organizaci ČRS Horní Podluží.
Druhého dne si síly poměřily děti
z rybářských kroužků. Za ten dolnopodlužský závodili René Hurtig, Josef
Škvrna a Adam Pecinovský. Společně nachytali 807 cm ryb a umístili se

kroužku. Našim malým rybářům byli
konkurencí hlavně rybáři ze spřáteleného jiříkovského rybářského kroužku, ale i děti, které si přišly zkusit jen
zachytat a do kroužku nechodí. Závod vyhrál Jan Adámek se 490 cm nachytaných ryb, druhý se umístil Mikuláš Pavelka se 313 cm ryb a třetí
skončil Michal Bartoš se 301 cm nachytaných ryb. Za zmínku ještě stojí
největší ulovená ryba, kterou byl kapr
66 cm. Toho zdolal na svůj prut František Ťápal.
Podlužským kapříkem většinou
bývá dolnopodlužský kroužek zakončen a děti se opět schází na kroužku
až začátkem října. Díky dotaci, kterou letos kroužek získal od Českého
rybářského svazu, dále díky finančním darům na činnost kroužku od
obce Dolní Podluží a obce Horní
Podluží jsme mohli s dětmi uskuteč-

Stolní tenis – opět začínáme
JIŘETÍN p/J – Jaro s létem nějak rychle uběhlo a máme tady listopad,
to je měsíc, kdy dlouhodobě začínáme se stolním tenisem. Se zájemci z řad dětí naší společné ZŠ (s žáky od II. třídy) se poprvé sejdeme
12. 11. 2019 v jiřetínské herně našeho sportovního areálu, a to
v 16 hod. Poté ve čtvrtek 14. 11. ve stejnou dobu. Uvedené dny budeme trénovat až do konce letošního roku, který zakončíme, tak jako
každý rok, turnajem. V uvedené hrací dny budou trénovat též od
17.30 hod. zájemci z řad dospěláků.
Josef Zoser
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nit více akcí. A tak jsme 7. července
vyrazili na jednodenní rybaření k Labi
do Ústí nad Labem. Ono totiž pro nás
rybáře zvyklé vysedávat u rybníka je
rybolov na Labi něco úplně jiného.
Voda tam pořád teče, unáší nám nástrahu dolů po proudu a občas musíte pruty vytáhnout kvůli projíždějící
lodi. Kromě toho děti na řece naživo
poznají ryby, které běžně v rybníku
nechytí. Vylovily tak několik hlaváčů černotlamých, kteří dnes zamořují Labe od hranic až po střekovská
zdymadla, cejny přes 40 cm, candáta, který měřil 76 cm, jelce tlouště, aj.
Dopolední rybolov jsme zakončili návštěvou Ústeckého podzemí, což je
muzeum civilní obrany vybudované
v bývalém protileteckém krytu z roku
1942. Po jeho prohlídce jsem se vydali na městské středověké popraviště,
které stojí opodál, a po cestě k němu
jsme mohli v lese pozorovat krátery
po bombardování Ústí nad Labem
za 2. světové války a přemýšlet nad
lidmi, kteří se tehdy ve stejném lese
před bombardováním schovávali.
V polovině září jsme byli pozváni
jiříkovskými rybáři na závody v lovu
ryb udicí, které se konaly na Ostrovním rybníku v Jiříkově. Mrazivé ráno
vystřídal slunečný den, ve kterém první místo vybojoval Václav Šindelář se
191 cm nachytaných ryb, druhý se
umístil Adam Pecinovský se 130 cm
ryb a třetí Karolína Kubínová s 55 cm
nachytaných ryb. Jiříkovští nám připravili na grilu výborný oběd a my si
kromě příjemně stráveného dopoledne odvezli i pěkné ceny.
Předposlední letošní akcí bylo rybářské soustředění, pro které jsme letos vybrali přehradu Nechranice. O
posledním víkendu v září jsme s dětmi zajeli do Vikletic, kde jsme se ubytovali na 3 dny v chatkách. Protože
nám letos odpadla starost s vařením,
dětem jsme připravovali jen snídaně
a svačiny, mohli jsme se plně věnovat rybařině. Za ty tři dny jsme nachytali řadu kaprů, několik štik, cejnů,
plotic, bolenů, okounů a také jednoho raka . Navíc jsme se seznámili s rybářským kroužkem z Ústí nad
Labem, který kousek od nás měl také
rybářské soustředění. Díky nim jsme
se zúčastnili zajímavé přednášky Michala Jánošíka o lovu sumců. Michal,
který už ulovil několik stovek sumců, dětem vysvětlil, jaké vybavení je
potřeba na lov sumců, kde je hledat,
jak je zdolávat, jak se chovat k rybám,
abychom jim neublížili. Na echolotu
nám ukázal na dně ležícího sumce,
JIŘETÍN POD JEDLOVOU
svoz tříděného odpadu
každý sudý týden

11. 11. – 25. 11. – 9. 12.

Šluknovský pohár – 3. místo děti
z dolnopodlužského kroužku

kterého chce ulovit. Po přednášce si
děti mohly vytáhnout jeho nastražené
pruty a vyzkoušet si navíjení rybářské
šňůry pomocí multiplikátoru (speciální naviják pro lov sumců).
V letošním školním roce začal rybářský kroužek v říjnu, scházíme se
opět na koupališti v Dolním Podluží.
Zatím děti ulovily jen několik menších štik, ale ty větší ryby na ně určitě čekají. V příštím roce bych rád pro
děti opět připravil nějaké zajímavé
akce. Poděkovat chci ještě jednou obcím Dolní a Horní Podluží za finanční
podporu a všem ostatním, kteří mně a
Jirkovi Pavelkovi s rybářským kroužkem pomáhají.
Jan Hampl

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 9.–10. 11. 2019









MUDr. Charvát Pavel
tel. č.: 412 507 588
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
16.–17. 11. 2019
MUDr. Rambousková Rita
tel. č.: 412 526 250
Riegerova 773/72, Děčín II
23.–24. 11. 2019
MDDr. Křemenová Alena
tel. č.: 412 544 539
Sokolská 129, Děčín IX
30. 11.–1. 12. 2019
MUDr. Šetek Vladislav
tel. č.: 412 539 310
Fügnerova 600/12, Děčín I
7.–8. 12. 2019
MUDr. Sudová Olga
tel. č.: 412 513 989
Fügnerova 600/12, Děčín I

Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8–11 hod. Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme
správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře telefonicky ověřit.

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 26. 11. 2019 a vyjde ve středu 4. 12. 2019
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