DOLNÍ PODLUŽÍ – HORNÍ PODLUŽÍ – JIŘETÍN POD JEDLOVOU

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK
PROGRAMOVÝ PŘEHLED na DUBEN 2021
„Duben, ještě tam budem. A potom v máji kovid je v háji!
(Z novokovidových pranostik 2021)

„MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE
– TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MNE!“

„A - CO OCHRÁNÍ MŮJ
ÚSMĚV?“
bflm

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

Programy:
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
Neděle 18. 4. až neděle 25. 4.
BĚH DO VRCHU Jiřetín p/J – Jedlová (virtuálně)
IX. ročník memoriálu Milana Krupky.
Start: kdykoliv v daném termínu od brány sportovního areálu
v Jiřetíně pod Jedlovou, Školní 273
Cíl: na vrcholu hory Jedlová, dotykem na rozhlednu.
Přihlášky a zápis výsledků pouze na webu:
https://karlosdj2.wixsite.com/akce-bk-varnsdorf/beh-do-vrchu-jedlova
Všechny zájemce zve Běžecký kroužek Varnsdorf.
Jiřetín pod Jedlovou – SPORTAREÁL – Jedlová hora

Běžecký kroužek Varnsdorf

pořádá ve dnech 18.- 25.4.2021

Běh do vrchu Jiřetín – Jedlová 2021
IX. ročník memoriálu Milana Krupky
virtuálně
Přihlášky a zápis výsledků pouze na webu:

https://karlosdj2.wixsite.com/akce-bk-varnsdorf/beh-do-vrchu-jedlova

Start: kdykoliv v termínu od 18.4. do 25.4.2021 od brány sportovního
areálu v Jiřetíně pod Jedlovou, Školní 273
Cíl: na vrcholu hory Jedlová, dotykem na rozhlednu.
Trať: 5,7 km, převýšení 340 m, 10% asfalt, 60% štěrk,
30% lesní cesty

Pravidla:
Závodník si měří čas běhu sám a musí zapsat svůj výkon do formuláře
na webu závodu. Dosažený čas je nutné doložit a to buď: a) přiložením
odkazu na aktivitu do formuláře z jakékoliv sportovní aplikace (Strava,
Adidas running, Garmin Connect atd.) nebo b) odesláním výstřižku obrázku
z aktivity na e- mail geokaja@gmail.com. Počet pokusů je neomezený,
v období od 18. 4. 2021 do 25. 4. 2021. K vyhodnocení stačí zaslat váš
nejlepší výkon.
Trasa závodu bude značená fábory (plastové, žluté), ale doporučujeme si
ji i nastudovat na webu akce. Závodník běží po celou dobu závodu bez
uzávěry tratě, je povinný dodržovat pravidla silničního provozu. Každý
účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí,
odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a
život závodníků během celé akce. Závodník musí ke zdolání závodu použít
pouze vlastní fyzické a psychické síly. Závodníci se musí chovat ohleduplně
k okolní přírodě, neodhazovat odpadky, neničit okolí.
Ceny:
- drobné věcné odměny pro první tři ženy i muže
- elektronický diplom s výsledným časem pro každého účastníka
Kontakt: Karel Valenta, tel. č.: 602171409, geokaja@gmail.com

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 květnové 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 květnu? Rádi o
nich zveřejníme informace, které zašlete do neděle 25. dubna 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.

„AŤ NÁM VŠEM VELIKONOCE PŘINESOU
ZDRAVÝ A DOBRÝ ČAS BEZ ROUŠEK,
S ÚSMĚVEM A SE ŠIROKOU NABÍDKOU
PODTOLŠTEJNSKÉHO OBŠŤASTNÍKU!“

