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Sportovní, kulturní a společenské akce nám
zase trošku zamrzly.
Ale, nebojte se – po každém mrazu
určitě přijde nakonec tání.
No – už aby to bylo!


DOLNOPUDLUŽSKÁ KNIHOVNA STUDENTŮM
Dolnopodlužská knihovna se přizpůsobuje náročné době a umožňuje
zejména studentům plnit své školní povinnosti.
Nabízíme:
- 3 studijní místa s PC terminály s přístupem na internet
- webové stránky s přístupem do online katalogu knihovny
- volný výběr beletrie a naučné literatury
- možnost tisku, kopírování, skenování dokumentů
- zhotovení černobílých i barevných kopií formátu A4 (zhotovené
kopie slouží pouze pro osobní potřebu koncového uživatele a
uživatelé jsou povinni s nimi nakládat v souladu s ustanovením
autorského zákona - Zákon č.121/2000 Sb. ve znění platných změn).
- WI-FI připojení přenosných počítačů a mobilních zařízení
- Meziknihovní výpůjční služba (MVS) na základě legislativního
opatření umožňuje vyžádat a vypůjčit si z jiné knihovny pro
uživatele dokumenty, které nemáme ve svém vlastním fondu.
Naopak umožňuje také vypůjčovat dokumenty jiným knihovnám z
našeho fondu.
- MVS je knihovnám poskytována bezplatně, hradí se pouze
vynaložené náklady na dopravu.
- objednávku a výpůjčky dokumentů z jiných knihoven zajišťujeme
pouze uživatelům (registrovaným čtenářům) naší knihovny.
Jsme tu pro Vás, abychom zprostředkovali co nejvíce informací,
zajistili studijní zdroje a byli nápomocni při výuce v distančním
prostředí. Těší nás, že právě v čase všemožných omezení můžeme za
předpokladu dodržení hygienických podmínek fungovat a že práce
malých knihoven má smysl.
Za knihovnu v Dolním Podluží Lída Zavadilová.

PODTOLŠTEJNSKÝ MASOPUST?
Nový rok převzal vládu a svátkem Tří králů (6. ledna) začíná
období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami - období
masopustu. Masopustní veselí končí Popeleční středou, která připadá
na 17. února. A jak to tedy letos bude s masopustními radovánkami v
obcích Podtolštejnska? Doba naplněná špatně přehlednými opatřeními
stále ještě nepřeje veselému potkávání, stánkovému prodeji lahůdek,
hudbě, zpěvu, tanci a bujaré zábavě. Starostenská rada Dolního
Podluží, Horního Podluží a Jiřetína pod Jedlovou proto pro letošní rok
nerada upustila od pořádání masopustních průvodů a společného
setkání s vábením jara u kostela sv. Kateřiny, které bylo plánováno na
sobotu 6. února. Pro milovníky zábavy je to jistě nepříznivá zpráva,
ale přinášíme i radu, jak nepodlehnout lítosti. Na masopust jsme se
těšili – pojďme si ho tedy užít doma ve svých rodinách! Dětem, které
karnevalové hrátky milují, pomůžeme s přípravou maškar a dospěláky
překvapíme vlastním převlekem. Také trocha hezkých barevných
dekorací udělá tu správnou atmosféru. Masopustní stůl doma
vyzdobíme jitrničkami, voňavým gulášem, ovarem s přídavkem
čerstvě strouhaného křenu, džbánkem a štamprličkou pro tátu i
koblihami a koláči pro milovníky sladkého. A pak už jen stačí
připomenout dětem příběh zimní vládkyně Lužických hor – Ledové
Mařeny z Mařenic i jejích nezvedených dcer a naučit je kouzelnou
říkačku, která k nám přivolává jaro:
„Hory naše, hory krásné, ať už hřeje slunko jasné! Ať už zmizí bílé
pláně, ať rozkvetou vaše stráně! Mařeně už hrana zvoní a všude
kolem jaro voní!“
Zkusíte si užít domácí masopust? A víte co? Vyfotografujte vaše
domácí masopustní veselí a pošlete nám své fotografie! (adresa:
martin louka@seznam.cz). Nejzajímavější obrázky rádi zveřejníme a
nejhezčí masopustně odměníme! Protože – MASOPUST JE POŘÁD
NÁŠ! Martin Louka .

Vážení pořadatelé sportovních, kulturních a společenských akcí
pro veřejnost! Moc si přejeme, aby už skončila doba koronavirového
temna a mohli jsme publikovat pozvánky na vaše programy v obcích
Podtolštejnska. Věřme tedy, že se brzy budeme moct vrátit k naší
pořadatelské práci a znovu se potkávat v kině, v lesním divadle,
v tělocvičnách, v kulturních a sportovních areálech. Působíte v oblasti
Dolního Podluží, Horního Podluží či Jiřetína pod Jedlovou a máte
zájem o publikování vaší pozvánky v našem přehledu programů, který
rozesíláme četným zájemcům, informačním střediskům, tisku a
regionálním rozhlasovým stanicím? O vašich únorových akcích rádi
zveřejníme informace, které zašlete do neděle 24. ledna 2021 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.

