DOLNÍ PODLUŽÍ – HORNÍ PODLUŽÍ – JIŘETÍN POD JEDLOVOU

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK
PROGRAMOVÝ PŘEHLED na BŘEZEN 2021
„Když ti v březnu zvlhne rouška, v dubnu čeká další zkouška!“
(z novokovidových pranostik 2021)
Pohoda léčí! Udělejte si radost
a potěšte se neobvyklým krásným pohledem na Křížovou horu:

Foto Ilona Rosenkrancová
______________________________________________________________________
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Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.
Hippokratés

POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
V OBCÍCH PODTOLŠTEJNSKA.

Programy:
Středa 24. 3. od 8:00 h. (do 13:30 h.)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zajímavý program pro všechny zájemce:
Nahlédnutí do výuky (8:00 – 12:30, II. stupeň – do 13:25), prohlídka celé školy,
ukázky různých výukových metod,
ochutnávka obědů ve školní jídelně (v 10:00, 11:15 a 12:15).
Z důvodu vydávaných vládních opatření sledujte prosím aktuality obecního a
školního informativního webu.
Dolní Podluží – základní škola

Čtvrtek 1. 4. až pondělí 5. 4.
ZAJÍČKOVO VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ
Zábavné dětské výpravy po předem určených zastávkách v Dolním Podluží.
Navštivte 14 stanovených zastavení v termínu, který si vyberete v určeném
časovém rozmezí. Podrobné informace a seznam zastávek najdete na webových
a facebookových stránkách obce.
Sledujte aktuální doolnopodlužskou propagaci!
Dolní Podluží

Čtvrtek 8. 4. od 14:00 h. (do 17:00 h.)
ZÁPIS DO ŠKOLY
Zápis žáků do 1. třídy a do přípravné třídy. Forma zápisu podle aktuálních
nařízení MŠMT bude upřesněna, informace dostanou zákonní zástupci v MŠ a
najdete je také na webu školy www.zsdp.cz. Z důvodu vydávaných vládních
opatření sledujte prosím aktuality obecního a školního informativního webu.
Dolní Podluží – základní škola

A VÍTE VY CO? ZKUSTE SE NALADIT NA NÁŠ KANÁL!

Zbav se snadno každé tíhy, vždyť je březen – měsíc knihy!

VAŠI

boříkfrýbaloukamartin

Užijte si báječný pohled na večerní podjedlovské ticho:

Foto Petr Musil
________________________________________________________
V jiřetínské galerii V Podstávce zvolna
připravujeme výstavu velkoformátové
krajinářské fotografie Josefa Zosera a
těšíme se na okamžik, až se všichni zase
potkáme při vernisáži. Těšíme se, že
v našem útulném výstavním prostoru
v budoucnosti třeba představíme také
snímky Ilony Rosenkrancové a Petra
Musila, kterým děkujeme za možnost
zveřejnění v dnešním obšťastníku.
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Ve fotosoutěži o nejlepší dokumentární snímek
z domácích masopustních hrátek oceňujeme
dvě fotografie dvou Jitek:
JITKA
PTÁČKOVÁ
a

JITKA
ŠIŠULÁKOVÁ

Vítězné snímky najdete na stránkách březnového Permoníku
a za Jitkami putují masopustní ceny!
______________________________________________________________________
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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 dubnové
pozvánky v Permoníku a také v Podtolštejnském obšťastníku, který
rozesíláme četným zájemcům, informačním střediskům, tisku i
regionálním rozhlasovým stanicím? Podaří se vám už akce v měsíci
dubnu? Rádi o nich zveřejníme informace, které zašlete do neděle 28.
března 2021 na adresu martin.louka@seznam.cz . Na stejné adrese si
každý zájemce může také objednat pravidelné bezplatné zasílání
programového přehledu „Podtolštejnský obšťastník“ na svou domácí
elektronickou adresu.

