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Rumburský řezbář, tvůrce a betlémář JIŘÍ COBL vzkazuje příznivcům:

Vážení přátelé - milovníci betlémů, omlouvám se Vám za to, že letos
(kvůli situaci, kterou všichni známe ) nebude Coblův betlém
zpřístupněn veřejnosti. Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků.

JAK TO LETOS BUDE S BETLÉMSKÝM SVĚTLEM?
Preventivní opatření vydaná v souvislosti se šířením nemoci Covid 19
nás přiměla upustit od tradičních vánočních akcí. Nevytvářeli jsme
spolu vánoční dekorace, nerozsvěceli jsme společně vánoční stromy,
horké víno jsme si připravili jen doma. Nejisté jsou adventní a
vánoční koncerty i živé Betlémy a nesejdeme se na Štědrý den na
Křížové hoře. Přesto bychom pro vás rádi jednu novodobou tradici
zachovali. Líbí se vám myšlenka Betlémského světla? Chcete svůj
Štědrý večer prozářit plamínkem, který připutoval až z místa
Ježíšova narození? Pokud se skautům podaří převézt rozžaté lampy
přes koronavirové hranice, bude pro všechny
zájemce
připraveno Betlémské světlo i v kostele Nejsvětější Trojice na
jiřetínském náměstí. Své lucerničky pro přepravu plamínku do
vašich domovů si přineste na Štědrý den - 24. prosince - od 14:00
do 16:00 hodin. Přijďte si pro vánoční radost! (Sledujte prosím i dále
aktuální vánoční programové informace ve svých obcích!)
Milí přátelé, fandové, posluchači, diváci a všichni příznivci akcí
v Podtolštejnsku! Obvykle zde pravidelně přinášíme informace o
zajímavém dění v Dolním Podluží, Horním Podluží a v Jiřetíně pod
Jedlovou. V závěru letošního roku se proti všem našim aktivitám
postavila koronavirová doba a všechna její opatření. Nepřísluší mi
hodnotit účelnost vydávaných pokynů a příkazů. Chci jenom říct, že
tato situace mrzí nejenom vás – návštěvníky, ale i nás, kteří rádi
pozvání za kulturou a sportem připravujeme. Také nadcházející
vánoční doba bude poznamenána vládními a ministerskými
omezeními. Velice špatně se orientujeme v termínech změn, které jsou
značně nekoordinovaně vyhlašovány. Proto jsme (do doby uzávěrky
obšťastníku) upustili od přípravy tradičních vánočních akcí. Je nám to
líto. Přesto vás prosíme – sledujte aktuální vánoční, silvestrovské a
novoroční informace ve vašich obcích. Ne, zatím nemůžeme nic
přislíbit, ale věřte, že bychom se s vámi rádi opět potkávali! A
nebude-li to o vánočních svátcích, pak se budeme těšit na předjarní
Masopust. Držme si tedy palce a uchovejme si zdravý optimismus a
úsměv! S přáním krásných vánočních svátků
PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

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
v našem přehledu programů? O vašich lednových akcích rádi
zveřejníme informace, které zašlete do neděle 27. prosince 2020 na
adresu martin.louka@seznam.cz . Na stejné adrese si každý zájemce
může také objednat pravidelné bezplatné zasílání programového
přehledu „Podtolštejský obšťastník“ na svou domácí elektronickou
adresu. Pro využití v nabídce programů rádi také přijmeme fotografie
z akcí i místní krajinné dokumenty.
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