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Cena dotovaná 4 Kč

OÚ DOLNÍ PODLUŽÍ
 Obecní úřad Dolní Podluží oznamuje, že v souladu s doporučením
Ministerstva vnitra ČR pro obce
k realizaci mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS COV-2),
jsou od 4. 5. 2020 upraveny úřední
hodiny pro veřejnost, a to:
pondělí 8:00–12:00 hod.
13:00–17:00 hod.
středa
8:00–12:00 hod.
13:00–17:00 hod.
 Sběrový dvůr je otevřen od středy
22. 4. 2020 dle běžné otevírací doby,
středa 15:00–17:00 hod.
sobotu 10:00–12:00 hod.
 Knihovna je otevřena od úterý
28. 4. 2020 dle prázdninové otevírací doby, tj.
pondělí a středa 8:00–12:00 hod.
13:00–17:00 hod.
úterý a čtvrtek 8:00–12:00 hod.
 Bio Luž zůstává uzavřeno.
Apelujeme na všechny občany, aby
při návštěvě obecního úřadu, sběrového dvora a knihovny respektovali
omezení, vyplývající z trvajícího mimořádného opatření. Připomínáme,
že při osobním kontaktu je potřeba
používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál
nebo jiné prostředky, které brání
šíření kapének, dále dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 m, je-li
to možné, a neshlukovat se na chodbách nebo v čekací zóně. Děkujeme
za pochopení.
Ing. Adéla Macháčková, starostka

OÚ JIŘETÍN p/J
 Známky na svoz směsného odpadu na období od 1. 5. do 31. 10. 2020
jsou k prodeji na OÚ:
• týdenní nádoba 120 l 1300 Kč
• 1x 14 dní nádoba 120 l 650 Kč
• 1x 14 dní nádoba 80 l 500 Kč
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V této době koronavirové, kdy utichla kulturní a sportovní činnost, kdy se nedoporučuje vycházet ven, přesto můžeme
alespoň do přírody. Takové výlety pak mohou být příležitostí objevovat v naší nádherné krajině málo známá místa,
nabízející zajímavé výhledy, jako je například tento pohled na jiřetínská dvojčata
Foto Jiří Stejskal

Nadace ČEZ
pomáhá

HORNÍ PODLUŽÍ – Rád bych Vás tímto informoval, že se obci Horní Podluží
podařilo získat z Nadace ČEZ finanční
dotaci na výsadbu nových stromů na našem hřbitově. Původně plánovaná výsadba stromů s přispěním veřejnosti byla z
důvodu pandemie koronaviru zrušena
a výsadbu provedli zaměstnanci obce.
Rád bych tímto poděkoval Nadaci
ČEZ za příspěvek ve výši 150 tis. Kč.
Díky také patří zahradní firmě paní
Chládkové, která nám zajistila dodávku
materiálu a dodání krásných vzrostlých
stromků.
Další poděkování Nadaci ČEZ je za
rychlý příspěvek 50 tis. Kč pro boj s koronavirem. Obec prostředky použila na
nákup dezinfekce a materiálu na ušití
roušek pro všechny občany starší 65 let.
Petr Hoření, starosta obce

Ze zimy rovnou do léta

JIŘETÍN p/J – Je téměř běžné, že v posledních letech matka příroda zkrátí
jaro na minimum a přijdou letní dny bez životadárných dešťů. Letošní rok
asi nebude jiný, a tak jiřetínská vodárenská bude mít plné ruce práce a hlavu starostí, jak suché období uválčit. Již teď je téměř jisté, že se nevyhneme
omezení v hospodaření s pitnou vodou, což se dotkne každé domácnosti,
občana, chalupáře a návštěvníků Jiřetína pod Jedlovou.
Prosím Vás tedy o důsledné nakládání a šetření s pitnou vodou a vodou
obecně. Její nedostatek již několik let všichni pociťujeme na vlastní kůži.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce

Pro aktuální informace sledujte také obecní stránky
www.dolnipodluzi.cz • www.jiretin.cz • www.hornipodluzi.cz

Ilustrační foto
Jiří Stejskal
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OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ PODLUŽÍ

Dotace z Nadace Agrofert na pořízení
dýchacích přístrojů
Sbor dobrovolných hasičů Dolní
Podluží ve spolupráci s obcí Dolní
Podluží podal dne 4. 12. 2019 žádost o udělení nadačního příspěvku
z Hasičského fondu Nadace AGROFERT. Mimo jiné bylo žádáno také na
pořízení 2 kusů dýchacích přístrojů
Dräger s obličejovou maskou, kandahárem a ocelovou lahví na stlačený

vzduch. Po vyhodnocení předložené
žádosti obdržel dolnopodlužský Sbor
dobrovolných hasičů dne 8. 4. 2020
potěšující informaci o schválení příspěvku ve výši 50 000 Kč. Tato částka
bude použita na nákup 2 kusů dýchacích přístrojů s příslušenstvím, které budou poskytnuty jednotce Sboru
dobrovolných hasičů Dolní Podluží.

Další etapa rekonstrukce elektroinstalace v Základní škole Dolní Podluží
V objektu Základní školy Dolní Podluží bude i v tomto roce přes všechny
překážky pokračovat další etapa rekonstrukce elektroinstalace. V roce
2020 bude provedena výměna zastaralých a technicky dožilých elektrorozvodů v suterénních prostorách základní školy, tedy zejména v kuchyni,
jídelně a v souvisejících prostorách.
Práce budou organizovány tak, aby
mohlo být zajištěno vaření obědů pro
cizí strávníky i o letních prázdninách
2020.

Dne 24. 3. 2020 bylo vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele II. etapy rekonstrukce elektroinstalace. Základní škola obdržela jedinou nabídku
od uchazeče, který nabídl cenu o několik desítek tisíc nižší, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky.
Na zasedání zastupitelstva obce, které
se bude konat ve čtvrtek 14. 5. 2020,
bude schváleno uzavření smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem. Práce
budou zahájeny na začátku července
a ukončeny na konci srpna 2020.

Pomoc z Nadace ČEZ při nouzovém
stavu pro Základní školu Dolní Podluží
V krizové situaci způsobené pandemií coronaviru nabídla pomoc také
Nadace ČEZ. Vyhlásila mimořádný
dotační program „Krizová pomoc
2020“, který byl určen na podporu
projektů, které pomáhají zmírňovat dopady krizové situace spojené
s onemocněním Covid-19. Této pomoci využila Základní škola Dolní
Podluží a na základě předložené žá-

dosti získala takřka okamžitě příspěvek ve výši 38 680 Kč. Za tyto finanční prostředky byly pořízeny 2 šicí
stroje a množství látek a galanterního
zboží (nítě, šňůrky, jehly, knoflíky).
Pořízené vybyvení bylo ihned využito
pro šití obličejových roušek a jejich
bezplatnou distribuci všem potřebným osobám a organizacím.
Připravil Lukáš Janků

Kaskády v osadě Lesné
možná ožijí
JIŘETÍN p/J – V listopadu loňského roku jsem si v tisku přečetl rozhovor s generálním ředitelem Lesů ČR.
Rozhovor byl zaměřen na současný
problém týkající se úbytku vody v krajině. Pan ředitel ing. Vojáček se mimo
jiného zmiňoval o programu „Vracíme vodu lesu“. V něm říká „Naše
úpravy drobných toků zmírňují dlouhotrvající sucho a zpomalí odtok vody
z krajiny, proto obnovujeme nebo budujeme nové tůně, mokřady a rybníky,
jakékoliv opatření, které zlepší vodní
bilanci má smysl“. Při té příležitosti
jsem si vzpomněl na rok 2011, kdy
jsme měli právě s Lesy ČR domluvené zprovoznění kaskády dvou rybníčků a náhonu na vodní pilu v osadě
Lesné. Začalo se projektovat, geodeti
zaměřili pozemky, obec odhlasovala
v zastupitelstvu bezúplatný převod
jednoho rybníčku do majetku Lesů
ČR. Nakonec k převodu nedošlo,
neboť si lesy vše rozmyslely a sdělily
nám, že od záměru upouštějí.
Výše zmíněný rozhovor byl pro
mě impulzem, abych jako zastupitel
obce panu řediteli napsal a slušně se
ho zeptal, zda-li by lesy neměly zájem

se do zmíněného projektu pustit. Po
prvním jednání, které proběhlo do
tří týdnů od odeslání mého dopisu,
to nevypadalo s projektem nijak růžově. Následovala nabídka našeho zastupitelstva na druhé jednání, které
bylo již podstatně vstřícnější, i když
bude potřeba ještě nějaké náležitosti doladit. Otázkou je, zda se za současné situace kolem pandemie celý
záměr o dalších několik let neposune.
Bez toho, zda se vše v dobré obrátí a revitalizace rybníčků na tůně se
rozjede, obec začala na náhonu k bývalé vodní pile s některými pracemi.
Náhon dlouhý asi 150 m jsme začali
zbavovat náletů a zrekonstruovali kořeny zarostlý propustek, kterým do
něj v minulosti natékala voda z lesního potůčku od hradu Tolštejna. Před
tím do něj natékala vrchem přes lesní
cestu.
Věříme, že vše je na dobré cestě
s tím, že obec je připravena Lesům
ČR při realizaci zadržování vody
v lesních prostorách, dle svých možností, napomáhat .
Text a foto Josef Zoser
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ

Opravy v MŠ Podlužánek v době koronavirové
Mateřská škola Dolní Podluží přerušila od 23. března
2020 provoz. Děti sice do školky nechodí, ale to neznamená, že se ve školce nic neděje. Ba naopak! My – zaměstnanci mateřské školy – nezahálíme.
První týden jsme nejdříve začali s kompletní desinfekcí prostor, hraček, úklidem skříní s pomůckami...
a šili jsme roušky, které jsme na konci týdne všechny
zdarma rozdali.
Ve školce se rozběhly plánované opravy, které by
se za normálního provozu daly jen těžko realizovat.
Natáhlo se nové pletivo v horní a dolní části zahrady,
natíraly se zahradní prvky, vchodové dveře a zábradlí
u vchodu, vybílila se kuchyňka a stěny za topnými tělesy, vyčistil se trávník od mechu pomocí vertikutátoru.
Zabetonováním plotových polí na zahradě se vytvořila

malá zahrádka s bylinkami a dvěma keříky kanadských
borůvek. Klempířská a pokrývačská firma Michaely Ilčíkové se pustila do plánované opravy terasy, kam léta
zatékalo.
To všechno se děje ve spolupráci s obecním úřadem.
Moc děkujeme za úžasnou spolupráci s paní starostkou
Ing. Adélou Macháčkovou a s pracovníky úřadu.
Čeká nás dokončení kolekce obrazů s názvem Abstrakce, na které se ještě před uzavřením školky podílely
i naše děti. Kolekce bude zdobit stěny v kinokavárně Bia
Luž v Dolním Podluží.
A jedeme dál.... Ještě jsme neskončili. Než přijdou
dětičky, musí být hotovo.
Pevné zdraví přeje
kolektiv mateřské školy
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 11. dubna tomu byl rok,
kdy nás navždy opustila paní
Olga NĚMCOVÁ.
Děkujeme za Vaši tichou
vzpomínku.
OÚ Horní Podluží
•

Dne 9. 5. 2020 uplyne 20 let,
co nás navždy opustil pan
Kurt ZÁVESKÝ.
S láskou vzpomínají
Renata a Erika s rodinami

10 ZÁKLADNÍCH ZÁSAD,

které lékárníci doporučují
dodržovat v období zvýšeného
výskytu

RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Zápis
do mateřské školy
na školní rok 2020/21
Místo podání žádosti: 	

Mateřská škola, Dolní Podluží,
okres Děčín, příspěvková organizace
Datum podání žádosti: 	
11. května 2020
Čas podání žádosti: 	
9.00–12.00 hod.
Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat BEZ DĚTÍ.
Potřebné dokumenty k zápisu: – občanský průkaz zákonného 		
zástupce dítěte
– rodný list dítěte
– očkovací průkaz dítěte (neplatí pro dítě,
		 které bude plnit předškolní vzdělávání)
Veškeré důležité informace obdržíte u zápisu, včetně dokumentů
a kritérií k přijímání.
Více na www.msdolnipodluzi.cz.
V případě dotazu volejte tel. číslo 412 374 100 nebo 602 388 661.
Bc. Blanka Mannová, ředitelka školy

PROSÍME
o zapůjčení
fotografií
Kolektiv Mateřské školy Dolní
Podluží se obrací na širší veřejnost
s prosbou o zapůjčení dobových
fotografií z MŠ Dolní Podluží.
Na září letošního roku chystáme
oslavu významného výročí 75 let
naší mateřské školy a k této příležitosti bychom rádi v prostorách
mateřské školy uspořádali výstavu
fotografií. Předem všem, kteří by
byli ochotni fotografie zapůjčit,
slibujeme, že fotografie v pořádku opět vrátíme jejich majitelům.
Předem moc děkujeme a těšíme
se na spolupráci.

1 Často a důkladně si myjte ruce mýdlem. Pokud si nemůžete ruce umýt, použijte účinný dezinfekční gel. S výběrem
vám poradí lékárník.
2 Pravidelně otírejte dezinfekčními
ubrousky také vlastní předměty, kterých
se často dotýkáte – mobilní telefon, tablet, notebook, klávesnici aj.
3 Kašlejte a kýchejte do rukávu, šály
nebo kapesníku, ne do ruky.
4 Používejte jednorázové kapesníky
a po použití je vyhoďte.
5 Snažte se vyhýbat velkým kolektivům.
6 Bezpečný odstup ve společnosti
jsou asi 2 metry.
7 Zůstaňte doma, pokud se necítíte
dobře.
8 Pokud to nevyžaduje váš zdravotní
stav, odložte plánovanou návštěvu lékaře. Eliminujete tak kontakt s nemocnými
pacienty v čekárně.
9 Zdravého jedince rouška před infekcí koronavirem neochrání, k tomu je
nutný respirátor s třídou FFP3. Roušky
jsou vhodné pro nemocné a nakažené,
aby infekci dále nešířili.
10 Nepropadejte zbytečné panice
a dodržujte základní hygienická pravidla. V případě nejasností se poraďte s vaším lékárníkem.
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INZERCE

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA a ŘEZIVA

ROZVOZ OBĚDŮ

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA a ŘEZIVA

UNILES,
a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk • www.uniles.cz
UNILES, a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk
N a www.uniles.cz
bízíme:
Nabízíme:DŘÍVÍ ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ
DŘÍVÍ ŠTÍPANÉ
–PALIVOVÉ
délka polen
25 cm, 33 cm nebo 50 cm
délka polen 25 cm, 33 cm nebo 50 cm
– --listnaté
nebo jehličnaté dřeviny
listnaté nebo jehličnaté dřeviny
– -volně
sypané
rovnané,
volně sypané
nebonebo
rovnané,
sušené na sušené
paletách na paletách
ŘEZIVO standardních rozměrů
ŘEZIVO
standardních rozměrů
NYNÍ
AKČNÍ
NABÍDKA
ŠTÍPANÉHODŘÍVÍ
DŘÍVÍ
NYNÍ
AKČNÍ
NABÍDKA
ŠTÍPANÉHO

Od 30. 3. 2020 nabízíme možnost rozvozu obědů
v okolí Jiřetína pod Jedlovou.
Vaříme od pondělí do pátku s možností výběru ze tří jídel
v ceně od 60 Kč do 90 Kč.
V ceně je zahrnuta polévka dle denní nabídky
a dovoz jídla na Vaši adresu.
Výběr jídel se provádí na jeden týden dopředu.
V případě zájmu plánujeme celoroční provoz.

cena za 1 prms v Kč
dřevina délka dříve nyní
25 cm 741,- 690,jehličnaté 33 cm 710,- 660,50 cm 680,- 629,25 cm 1129,- 989,listnaté
33 cm 1090,- 950,ostatní
50 cm 1050,- 910,25 cm 1208,- 1104,bříza
33 cm 1150,- 1050,50 cm 1127,- 1019,-

MOŽNOSTI PLATBY :
Přijímáme platby všemi typy stravenek nebo hotově během
předání jídla.
Z důvodu současného nouzového stavu preferujeme platby na
bankovní účet č. 1165150036/5500.
KONTAKT:

přijímáme
telefonicky
nebo emailem
• objednávky přijímáme
telefonicky
nebo emailem
 objednávky
• kontakt:paní
paní Pavlína
PavlínaKocůrková
Kocůrková
 kontakt:
tel.: +420 606 484 518
+420
606 484 518
 tel.:email:
kocurkova.pavlina@uniles.cz
kocurkova.pavlina@uniles.cz
• prodejní
doba: Po-Pá 07:00 – 14:00 h
 email:
• manipulační
sklad
- Rybniště
258 - naproti
doba:
Po–Pá
7:00–14:00
h vlakovému nádraží Chřibská
 prodejní
manipulační
Rybniště
258akce
(naproti
nádraží
Chřibská)
 Ceníky,
aktuálnísklad
informace
a prodejní
zjistítevlakovému
na www.uniles.cz
a facebook.com/uniles.cz.
Ceníky, aktuální informace a prodejní akce zjistíte na www.uniles.cz a facebook.com/uniles.cz

NALAĎTE SE NA NÁŠ KANÁL

Objednávky přijímáme telefonicky na č. 777 707 340
nebo e-mailem m.ezrova@gmail.com
IČ 406 33 411
Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

Penzion Pod Jedlovou

aneb KDYŽ POCÍTÍŠ V DUŠI TÍHU,
NEVÁHEJ A VEZMI KNIHU!

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 16.–17. 5. 2020

MUDr. Křemen Adolf
tel. č.: 412 550 343
Teplická 270, Jílové

 23.–24. 5. 2020	 

MUDr. Sudová Olga		
tel. č.: 412 513 989
Fügnerova 600/12, Děčín I

 30.–31. 5. 2020

MUDr. Šetek Vladislav
tel. č.: 412 539 310
Fügnerova 600/12, Děčín I

 6.–7. 6. 2020

MUDr. Vojtěch Vladimír
tel. č.: 412 151 056
28. října 110, 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.

Veselou mysl a stálé zdraví přeje bflm a Permoník

PERMONÍK

JIŘETÍN POD JEDLOVOU
svoz tříděného odpadu
každý sudý týden

11. 5. – 25. 5. 2020

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 26. 5. 2020 a vyjde ve středu 3. 6. 2020

– měsíčník pro občany a chalupáře Jiřetína pod Jedlovou, Dolního Podluží a Horního Podluží • vydávají: OÚ Jiřetín p. J. (IČ 261416), tel. 412 379 231, e-mail: obec@jretin.cz • OÚ Dolní Podluží (IČ 261271), tel. 412 379 264,
e-mail: urad@dolnipodluzi.cz • OÚ Horní Podluží (IČ 524221), tel. 412 379 181, e-mail: obecniurad@hornipodluzi.cz • ev. č. MK ČR E 12241 • inzerci přijímá p. Kapráliková (OÚ Jiřetín p/J), tel. 412 379 231 • příspěvky čtenářů, jejichž obsah nemusí být totožný s názory a stanovisky redakce, přijímají OÚ • grafická úprava a sazba Jiří Stejskal, tel. 606 276 560, e-mail: info@jiristejskal.cz • tisk SOŠmgp Rumburk • náklad 1110 ks • vychází první (příp. druhou) středu v měsíci

