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Práce se prolínají
JIŘETÍN p/J – Závěrem každého
roku se bilancuje, co se zvládlo či nezvládlo, a zároveň se plánuje, co se
v roce nastávajícím nebo v dlouhodobém horizontu bude dělat.
Příkladem toho jsou přípravné
a projekční práce na přivaděči vody
od vrtu za hřištěm do vodojemu pod
Křížovou horou. Zpracovávají se
znalecké odhady na odkup pozemků
pod odbočkou k Netopýru (od fotbalového hřiště směrem ke kruhovému
objezdu), které již byly odděleny plotem. Toto je důležité pro následnou
výstavbu osvětleného chodníku z naší
obce na Mýto. V loňském roce proběhla oprava mostku v ulici Nádražní u čistírny odpadních vod a ve dvou
třetinách této komunikace byla vyměněna šoupata na vodovodních přípojkách. Na jaře vyměníme zbylou třetinu a komunikace bude připravena

OÚ JIŘETÍN p/J
 CENA PITNÉ VODY

OD 1. LEDNA 2022

Zastupitelstvo obce Jiřetín pod Jedlovou schválilo usnesením č. 94/2021
ze dne 13. 12. 2021 cenu vodného
a stočného od 1. 1. 2022 takto:
– pevná složka ceny
pro vodné
... 600 Kč
– pevná složka ceny
pro stočné
... 500 Kč
– pohyblivá složka ceny
pro vodné
... 41 Kč
– pohyblivá složka ceny
pro stočné
... 38 Kč
Ceny jsou včetně DPH

na výměnu povrchu. Pokračovat se
také bude na opravách křížové cesty. Dokončena byla oprava komplet
celé střechy včetně krovu na Božím
hrobu, rozpracovaná je rekonstrukce konchy (půlkruhové klenby) nad
Pannou Marií. Vzhledem k nutnému
restaurátorskému zásahu se oprava
pravděpodobně protáhne až do roku
2023. Na jedenácti kapličkách (zastaveních) bude vyměněno oplechování.
Zapomenout nemůžeme ani na
rozhlednu na Jedlové a hrad Tolštejn.
Rozhledna dostane nový hromosvod
a venkovní tubus bude očištěn od náletových dřevin. Ve hře je také výměna vnitřního litinového schodiště
a oprava některých schodnic schodiště dřevěného. Na hradě Tolštejně dle možností budeme opravovat
drobnosti na hradbách, opravena již
byla spadlá klenba v hladomorně.

Cena dotovaná 4 Kč

Malá stavba nám přibude v severozápadním rohu Náměstí Jiřího
(stála zde telefonní budka). Vybudována zde bude, po žádostech našich
občanů, ale i turistů a obyvatel okolních vesnic, autobusová zastávka.
Dobrá spolupráce zde byla s památkáři, kteří nám pomohli s výběrem
vhodného typu, a nebude tak problém s povolením této malé stavby.
Za zmínku určitě stojí sportovní
areál. Tady se bude pokračovat na
výměně oplocení a zadána je oprava
dřevěné nástavby kamenného hrádku
u lesoparku.
V bytovém fondu se v roce 2021
opravily a přidělily dva byty, a to v číslech popisných 134 a 120. V lednu
letošního roku byla započata rekonstrukce bytu v čísle popisném 100 na
ulici Děčínská.
Z důvodu velmi špatného stavu
oken na naší poště již došlo k jednání s památkovým ústavem a okna po
schválení budou vyměněna. Tímto výměny oken nebudou končit. Napláno-

vat se musí výměna na dalších dvou
domech. Samozřejmě drobné opravy
na obecním bytovém fondu probíhají
neustále.
Důležitým faktorem při plánování je neopomenout obecní techniku.
Byla provedena kompletní renovace
velkého traktorového valníku a taktéž několik rozsáhlých oprav traktoru a UNC 060. Stav této techniky je
důležitý pro vykonávání běžných činností, jako je v současné době zimní
údržba komunikací a v letních měsících údržba zeleně, kompostárny
a podobně.
Ve výčtu již provedených a plánovaných činností by se dalo pokračovat dále, neboť náš obecní majetek je
rozsáhlý a nelze nic opomenout.
Myslím, že toho není málo. Vše je
však závislé například od úspěšného
čerpání dotací (ne vše můžeme dělat
z rozpočtu) a v současné době i dostupnosti firem.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce

Přechody pro chodce na silnici I/9 u ordinace
obvodní lékařky a místního kina
DOLNÍ PODLUŽÍ – Jak již bylo avizováno v záříjovém
vydání Permoníku, tak obec na tento rok připravila rekonstrukci dvou přechodů pro chodce v blízkosti Bia Luž
a u ordinace MUDr. Martinkové, včetně jejich nasvětlení
a vybudování přístupových chodníků, a modernizace autobusové zastávky. Tato rekonstrukce je nezbytná, protože
jinak by ze strany Krajského úřadu Ústeckého kraje došlo
ke zrušení obou přechodů, protože již nesplňují současné
dopravně-stavební předpisy.
V únoru 2021 byla podána žádost o dotaci na Státní
fond dopravní infrastruktury České republiky. V srpnu

2021 byla obci požadovaná dotace 2 616 328 Kč schválena. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel
– firma SaM silnice a mosty Děčín a.s. – který zahájí práce
v dubnu a podle plánu by měly být všechny práce hotové
na konci srpna 2022. Celkové náklady na tuto akci činí
3 597 776 Kč, z toho schválená dotace činí 2 616 328 Kč
(viz výše) a povinná finanční spoluúčast obce je 981 448
Kč. Nasvícením přechodů a obnovou veřejného osvětlení
v úsecích před přechody (tzv. adaptační zóny) bude přecházení přes silnici I/9 bezpečnější.
Lukáš Janků, referent OÚ Dolní Podluží
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Základní škola Dolní Podluží
bude mít nové dílny
Základní škola Dolní Podluží získala
dotaci z evropských fondů na pořízení nového moderního vybavení dílen
(pracovní ponky, stoličky, svěráky,
ruční nářadí, atd.). Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele veškerého vybavení, které bude dodáno
v červenci – srpnu 2022. Celkové

náklady jsou 788.739 Kč, schválená
dotace je ve výši 749.302 Kč a vlastní
povinná finanční spoluúčast základní
školy je 39.437 Kč. Dotace byla získána z 9. výzvy IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání, která
byla vyhlášena MAS Český sever z.s

Počasí dovolilo

foto Stanislav Soška

Ořez vrby na koupališti
v Dolním Podluží
Vrba na hrázi koupaliště je zachycena už na fotografiích z období první
republiky, je jí tedy již minimálně sto
let. Bohužel od jejího posledního ořezu v roce 2016 se její zdravotní stav
výrazně zhoršil. Vrba byla napadena
dřevokaznou houbou sírovcem žlutooranžovým, který způsobuje trouchnivění dřeva. Stabilita kosterních
větví již byla velice špatná a hrozilo
rozlomení celého stromu a pád na

JIŘETÍN p/J – Již v loňském roce se pracovalo na obnově komunikace pod
hřbitovní zdí. Několik dní v novém roce bez sněhu dovolilo v započatých pracích pokračovat, a tak došlo i na částečnou likvidaci skládky za malou boční brankou. Ještě se bude muset vše roztřídit a provést dokončovací práce.
Rádi bychom vybudovali novou branku směrem ke kompostárně. Snad to
bude stavebně možné, a tak by se biologický odpad mohl ukládat rovnou na
kompostárnu. Pokud to možné nebude, najdeme jinou možnost ukládání bio
odpadu ze hřbitova. Skládku však vytvářet nebudeme. Malý bagr obsluhuje
Ladislav Červinka z Dolního Podluží.
Bohuslav Kaprálik, foto Stanislav Císař

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

kolemjdoucí. Za oborného dohledu
pracovníka Správy CHKO Lužické
hory a zastupitele obce Tomáše Paličky provedla dne 13.1. 2022 zdravotní
a bezpečností ořez vrby arboristická
firma Monkey works (v češtině Opičí práce) z Varnsdorfu. Přestože vrba
působí jako torzo, v jarních měsících
znovu obrazí mladými větvemi a doufejme, že tu s námi bude ještě alespoň
dalších 50 let.

Soutěž řemesel

Připravil Lukáš Janků, referent OÚ Dolní Podluží

V pátek 21. 1. 2022 se uskutečnil další ročník Soutěže řemesel na VOŠ,
SPŠ a SOŠ Varnsdorf p. o. Žáci soutěží v oboru elektrikář, automechanik, truhlář, kovoobráběč a kuchař.
Na závěr je vědomostní kvíz pro celé
družstvo. Naše družstvo ve složení Václav Šindelář, Adam Pecinovský, Jakub Chládek, Alois Macháček
a Eliška Macháčková obsadilo celkově 3. místo. K dobrému umístění pomohl závěrečný vědomostní kvíz, který naše družstvo vyhrálo. Družstvo
obdrželo věcné ceny, které si soutěžící
spravedlivě rozdělili.
Děkujeme řediteli školy panu Ing.
Bc. Petru Kotuličovi a Mgr. Pavlu Ko-

lárovi za dobrou organizaci, občerstvení a zajištění cen. Soutěž se nám
líbila a těšíme se na příští ročník.
Text a foto Mgr. Jiří Ulrich
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Z deníku učitelky aneb Lyžařský výcvik 2022
Já: „Máme s dvěma kolegyněmi
zamluvenou na týden chatu
v Jizerkách.“
Kamarádka: „Ty jo, závidím.“
Já: „No, je to taková starší chata,
horská klasika, krbovky, topíme
si sami.“
Kamarádka: „Ty jo, tak to má pak atmosféru, závidím.“
Já:„Ráno si společně připravíme snídani, oběd přivezou, ale sami si
ho nachystáme a večeře potom
taky.“
Kamarádka: „Zase si objednáte, co
vám chutná. Paráda, hned bych
jela taky.“
Já: „Budeme lyžovat čtyři dny, jeden
den pauza.“
Kamarádka: „No luxus, já se k vám
snad přidám.“
Já: „Jede s námi pár dětí, vlastně
teenagerů.“
Kamarádka: „To budou ale už všichni
lyžaři, ne? Jinak by se jim na lyžák nechtělo.“
Já: „Vlastně 16 z nich nikdy na lyžích
nestálo, takže úplní začátečníci.“
Kamarádka: „Ale sjezdovku máte určitě hned u chaty, ne?“
Já: „Ne ne. Je to něco přes kilometr
z kopce a odpoledne zase kilometr zpátky do kopce.“
Kamarádka: „Je škoda, že máme
v práci teď frmol, to mi šéf dovolenou asi nedá…“
Já: „Ale víš co, horská chata, zapadaná sněhem, pohoda, klid, skupina hodných dětí, nadšení z prvního lyžování, to bude paráda.“
Kamarádka: „Jo, jo, hele, já se ti ještě
ozvu, teď jsem si vzpomněla, že
už musím jít…“

Tímto fiktivním rozhovorem jsme
vám chtěli přiblížit přípravy a podmínky našeho lyžařského kurzu. Ještě
se tam nevešla všechna různá vládní
nařízení a opatření, která se měnila
snad každým dnem. Dá se říct, že
jsme do poslední chvíle netušili, zda
na kurz vůbec odjedeme.
Zadařilo se a v neděli 2. ledna
mohlo 22 žáků naší školy spolu s třemi odvážnými učitelkami vyrazit do
Hrabětic v Jizerských horách. Odvážnými? Rozhodně. Vzít si na starost dvaadvacet puberťáků v neděli
po Vánocích, kdy jsou nadmíru odpočatí, nadopovaní vánočními sladkostmi, natěšení na týden bez rodičů,
rozjaření z toho, že se téměř po měsíci vidí se svými spolužáky…odvážný
krok. První noc byla opravdu náročná… obzvlášť poté, co nás v jednu hodinu ráno jedna z dívek svým pádem

ze schodů přesvědčila, že jsme si přivezli opravdu kvalitní “materiál”. Jak
je budeme učit lyžovat, když neumí
chodit ani po schodech?
To dáme…
PONDĚLÍ: počasí nám přeje, trocha sněhu na sjezdovce je, můžeme
vyrazit. Hůlky, lyže, helma, rukavice, poma, sjezdovka, rolba, oblouk,
pluh, permice, vlekař…takových nových pojmů, až se z toho motala nejen hlava, ale i nohy a my byli svědky
několika vtipných pádů a kaskadérských kousků…Vše dopadlo dobře
a večer jsme si mohli nadšeně povyprávět o svých zážitcích.
ÚTERÝ: počasí nám nepřeje, prší
a prší… zařazujeme tedy odpočinkový den již dnes a vyrážíme na výlet
do Liberce. Procházky, nákupy, jídlo,
úsměvné zážitky, které si u společné
večeře opět vyprávíme.
STŘEDA: jupí, déšť se mění v sníh
a kolem poledne můžeme opět vyra-

zit na kopec. Někdo potřebuje ještě pár jízd na malém vleku, pomoci
s pluhem, zastavením, obloučky, ale
ze sněženek se nám stávají machři
a objevují kouzlo carvingových oblouků. Je to paráda.
Večer připravujeme dobroty
a opět se dělíme o skvělé zážitky.
Noci už jsou lepší. Vědí, že když se
nevyspí, nebudou mít na kopci sílu.
Dobrovolně tedy po večerce odevzdávají mobilní telefony, povídají si
a brzy se snaží usnout. Když přesto
někdo ruší usínání, stačí návrh paní
učitelky, že bude druhý den jezdit na
tom nejpomalejším vleku a rázem je
klid. Ve snech se totiž už všichni vidí
skoro jako Ester Ledecká nebo Ondřej Bank a ti na cvičné louce nejezdí.
ČTVRTEK: Jizerky nás mají rády, přichystaly nám luxusní počasí, sluníčko, nový sníh, další ujeté kilometry na
lyžích. Nejhezčí den z celého pobytu.
Atmosféra na chatě je bezvadná.
Denně se střídají služby na přípravu
snídaně, pomáhají u večeří, sušit lyžáky, nosit dřevo. Někdo poprvé nejen lyžuje, ale i krájí cibuli, papriku,
vzpomíná, k čemu slouží utěrka na
nádobí…
PÁTEK: Poslední den. Dopoledne
ještě stihneme vypilovat několik obloučků, ale po obědě už balíme, uklízíme a přecházíme k přistavenému
autobusu. Odjíždíme neskutečně
unavení, ale nadšení a plní nezapomenutelných zážitků, nových přátelství a můžeme říct, že jsou z nás všech
LYŽAŘI.
Velké poděkování patří Lyžařské
škole Horní Podluží. Ochotně dětem zapůjčili skvěle připravené a seřízené lyže a další potřebné vybavení.
Bez jejich pomoci by se většina dětí
nemohla kurzu vůbec zúčastnit. Ještě
jednou DĚKUJEME.
Text a foto Mgr. Markéta
Šmidílková, Mgr. Pavla Sošková,
Mgr. Ivana Novodárská
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NAPSALI NÁM

Lyžařský areál a jiné...
Vážení čtenáři, jako řadový občan
mám právo se vyjádřovat k dění
v obci. Své pohledy a názory na věc
nikomu nevnucuji. Jestli s nimi někdo souhlasí či nesouhlasí, je každého věc.
Pan starosta Hoření reagoval na
můj článek v minulém čísle Permoniku vyčíslením nákladů na zasněžování a provoz dětského areálu. Nesmí se
ale zapomínat na to, že součástí areálu je též lyžařská škola a restaurace. Proto bych rád pro úplnost doplnil ještě další údaje. Po dobu 3 dnů
lyžování je reálné,vlivem vánočních
svátků, aby areál navštívilo denně
300 lidí. Za 3 dny je to asi 900 návštěvníků. V tržbách by to mohlo dát
asi 54 000 Kč. Tato částka by tedy téměř pokryla náklady ve výši 58 000
Kč, které pan starosta vyčíslil. Navíc
by zaměstnanci mohli dostat volno ve
dnech, když je areál mimo provoz.
P. H. Tyto matematické údaje pana
Kopeckého vychází z naivní
představy, že když se otevře jen
dětský areál, tak bude stejná návštěvnost jako při plně vytíženém areálu. Což je samozřejmě
nesmysl. Jen pro přesnost – zasněžovat se dalo od soboty odpoledne do neděle večer. Za tu
dobu se dá zasněžit jen dětský
areál, nebo udělat hromady na
hlavní sjezdovce. Hromady by
vlivem počasí stejně nevydržely a otevřít jen dětský areál je finanční nesmysl. Otevřít dětský
areál by šlo nejdříve v pondělí
pravděpodobně až odpoledne,
ve středu již ráno mrholilo a odpoledne pršelo s teplotou nad
3 stupně, přesně dle předpovědi. Poté pršelo ještě 4 dny a teploty byly nad 6 stupňů. Za těchto
podmínek s takovou předpovědí se nikdy v historii areál, natož jen dětský, neotevřel ani za
pana Kopeckého. Počasí přesně
ukázalo, že by byl nesmysl areál
zasněžovat a zkusit otevřít, ale
pan Kopecký má asi názor, že
déšť je vlastně skoro sníh, tak
co bychom nelyžovali.
Ty finanční kalkulace školy a restaurace jsou jen výplody bujné
fantazie pana Kopeckého a už
vůbec se nejedná o peníze obce.
Počty návštěvníků, které uvádí,
odpovídají běžnému provozu
celého areálu, a ne té variantě,
kterou doporučil, tedy otevřít
jen dětský areál.
Jen pro informaci těch uvedených 150 hodin níže, znamená
do naší pokladny pouze 7500
Kč za tři dny, zbytek nejsou naše

peníze a těžko s nimi mohu kalkulovat při propočtu zda zasněžovat či nikoliv.
Když to shrnu dle propočtu
pana Kopeckého, navštívilo by
dětský areál 900 dětí plus 150
přes školu.
Tedy asi 900x60 Kč a 150x50 Kč
celkem 61 500 Kč (50 Kč nám
platí za žáka lyžařská škola). Takže v situaci, kdy by byl otevřen
jen dětský areál a zbytek mimo
provoz, bychom za 3 dny provozu vydělali asi 4 000 Kč, a to ale
jen za předpokladu, že by přišlo
tolik dětí, jako když je v provozu celý areál. Přesněji dětí tak do
6 let věku, starší by určitě v dětském areálu nejezdily, je to na
ně moc pomalé. Myslím, že pan
Kopecký si popletl počty dětí
(osoby do 18 let) na běžné sjezdovce při plném provozu s počty
dětí v dětském areálu. Tam totiž
jezdí jen ty nejmenší a těch by
bylo možná oněch 150, co projdou dětskou školou. Tedy ne
tržba 54 000 Kč, ale jen 7 500 Kč.
Celá ta kalkulace a přesvědčení,
co by bylo, je takové úsměvně
Trumpovské, „sice to není pravda, ale mohla by být, když nám
to někdo uvěří“.
K těmto údajům je ale nutné přidat
a zohlednit již zmiňovanou lyžařskou
školu a restauraci. Pokud by lyžařská
škola měla k dispozici asi 10 instruktorů a ti by za 3 dny odučili každý 15
hod., tak je to dohromady 150 hod.
Za 1 hod. vyučování se účtujete 450
Kč. To je celkem 67 500 Kč. K tomu
je potřeba přičíst ještě částku za zapůjčení lyžařského vybavení. Tu sice
nedokážu odhadnout, ale nějakou korunu by to též dalo. Co se týče restaurace, tak tam odhaduji tržby za 3 dny
též v řádu několik desítek tisíc korun.
Vycházím z údajů, které v minulosti
takto vycházely. Asi nejdůležitějším
kritériem v tomto případě je spokojenost všech našich občanů a rekreantů. Nelze brát vždy na prvním místě
zisk. Po tom, co zde uvádím, si trvám
na tom, že se situace špatně vyhodnotila a odhadla. V takovém případě
mi jsou i dvě aplikace na počasí k ničemu. Pro provoz areálu je neméně
důležité vyzkoušení celého systému
zasněžování. Vždy se může něco vyvrbit a vlivem počasí byla jedinečná
příležitost vyzkoušet zasněžování na
plný výkon. Nechám na čtenářích, jak
si tyto dva pohledy na věc vyhodnotí. Dne 12. ledna se spustilo zasněžování a opět se dle mého situace špatně vyhodnotila. Vědělo se, že mrazy
dovolí zasněžovat pouze jeden den,
a proto bylo nutné zaměřit zasněžo-

vání pouze na spodní část sjezdovky.
Celý víkend by si pak mohli začátečníci a lyžařská škola užívat lyžování.
Na potřetí už na sjezdovce probíhalo vše podstatně lépe, dokonce došlo
i k částečnému zprovoznění areálu
. Potvrdilo se také, že mé několikateré upozornění, že zmenšení parkovací plochy bude pro obec vážný
problém. Při zahájení lyžování byl
v provozu pouze jeden vlek, a ten byl
vytížen ani ne na 50 %. Parkoviště ale
bylo téměř celé zaplněné. Kdyby se
spustil na plný výkon celý areál, tak
by návštěvníci museli parkovat na silnici, nebo by se raděději otočili a jeli
domů. Dojde k tomu, na co jsem upozorňoval – restaurace, lyžařská škola
i obec přijdou zbytečně o značné finance díky zmenšené ploše parkovací plochy. Nemám z toho radost a byl
bych rád, kdyby se nad tím, zastupitelé, hluboce zamysleli.
P. H. Dne 11. ledna jsme prováděli již
třetí test tlakování sjezdovky. Po
15 minutách došlo k poklesu tlaku. Po hodině hledání problému
jsme zjistili, že prasklo staré tlakové vedení od bývalé čerpací
stanice za domem Ulrichů. To,
že se vybudovala nová čerpačka v areálu a trubka až ke staré
čerpačce se nechala být a nepřerušila se v místě napojení na rozvod vody přímo v areálu, je nepochopitelné. Nyní tedy máme
v rozvodu tlakové vody více jak
100 m dlouhé slepé rameno, které je v bůhvíjakém stavu. Ještě
ten den večer jsme prasklé místo nechali odbagrovat a ráno ho
naši zaměstnanci opravili.
Podobný problém se objevil na
hlavní sjezdovce nahoře blízko
sprch. Tlakové vedení propouští asi 1–2 l vody za vteřinu. Naštěstí se to nezhoršuje, ale hned
po sezoně nás čeká toto opravit
a oddělit to slepé rameno bývalého přívodu. Pan Kopecký si na
to při budování nové čerpačky
bohužel nenašel čas.
Jelikož mrznout začalo až 12. 1.
večer, tak jsme tímto žádný čas
neztratili.
Dne 12. ledna jsme zasněžovali do zásoby, tedy na sjezdovku,
neboť tam nefouká vítr a sníh
se déle udrží. Nebylo záměrem
ihned otevřít sjezdovku právě
kvůli předpovědi. Sníh se nakonec skutečně udržel a při otevření jsme hromady využili. Pan
Kopecký si zajisté pamatuje, že
když fouká silný vítr a zasněžuje
se dole pod sjezdovkami, tak je
většina sněhu odnesena větrem
pryč. A jelikož při realizaci areálu
si nenašel čas na zasazení stro-

mů, které by situaci zlepšily, tak
musíme počkat, než dorostou ty,
co jsme zasadili my.
Po sté, a snad již naposled, dodávám, že parkoviště jsme na
příkaz stavebního úřadu museli
uvést do souladu se stavebním
povolením, které pan Kopecký
ignoroval a udělal parkoviště
větší bez souhlasu CHKO a stavebního úřadu. Větší plochu prostě nemáme a je to zásluha pana
Kopeckého. Kdyby plochu vyplnil štěrkem, jak v CHKO chtěli,
a ne broušenou, a kdyby s nimi
nejednal arogantně, tak se to
nakonec podařilo. Takhle máme
parkoviště, jaké máme a u CHKO
skvělou reputaci, takže nám zamítli i dětské hřiště v areálu.
Ještě jednou polopaticky pro
pana Kopeckého – parkovat na
sjezdovce se smí na zpevněné
ploše, která byla pro tyto účely
zkolaudovaná. Její velikost se
určila a o stavební povolení se
požádalo v době, kdy byl pan
Kopecký starostou obce. Parkování na trávníku je zakázáno ze
zákona, jelikož je louka v CHKO.
Bohužel, tady větší parkoviště
nevyhádáme, i když bychom
samozřejmě chtěli.
Chci ještě podotknout, že má vyjádření a kritika k některým věcem a děním v obci není za účelem rýpnutí si
do zastupitelů, jak minule uvedl pan
starosta. S některými mám korektní vztahy a nemám důvod se do nich
navážet. O dění v obci se má diskutovat. Proto je dobře, že v minulém čísle
Permoníku napsal pan starosta, co
se v obci podařilo zrealizovat, a co se
plánuje v tomto roce. Jsem upřímně
rád, že se pokračuje na přípravě zasíťování dalších pozemků pro výstavbu
rodinných domků a na studii centra
obce. Na oba projekty se už v minulosti nějaké studie zpracovaly, a tak
lze z čeho čerpat. Jsem samozřejmě
ochoten přispět svými zkušenostmi.
Zastupitelům držím palce a přeji, aby
se vše zvládlo.
Z druhé strany se zcela neztotožňuji s údržbou zeleně. Kdyby se nejednalo o kácení listnatých stromů,
domníval bych se, že naši obec zasáhl kůrovec. Pokácení dvou více jak
100 let starých jasanů naproti panu
Levému, bylo dle mého naprosto
zbytečné. Stačilo pouze ořezat suché větve. V parku naproti Kalistům
byly vysazené nové stromky. Nevím
proč. Když se před léty park vytvářel,
projektanti nechali úmyslně prostory
otevřené, netvořily lesík. Ze stejného důvodu považuji za nevhodnou
pokračování na další straně
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plánovanou výsadbu stromků u našeho „Stonehenge“. Povodí Ohře
zde vysadilo dostatek stromů. Navíc
je pozemek hustě protkán inženýrskými sítěmi. Nejvíce pro mne bylo
nepochopitelné pokácení krásných
zdravých bříz u fotbalového hřiště.
Opravdu nevím, komu překážely
a koho ohrožovaly. Tímto krokem budou nyní spíše ohroženi projíždějící
cyklisté a motocyklisté. Při zakopnutì
míče může dojít k vážné kolizi. Když
byla vedra, tyto břízy sloužily pro
návštěvníky a uřícené fotbalisty jako
příjemný stín. Bohužel stejně jako
u paneláku se už nikdo před sluncem mnoho let neschová. Doporučuji
poohlédnout se po jiném poradci na
údržbu zeleně, neb popsané zásahy
jsou necitlivé a finanční prostředky
za tato pro někoho vylepšení jistě bylo
možno využít účelněji. Je sice hezké,
že se za každý (zbytečně) pokácený
strom vysadí dva nové, ale ty po mnoho desetiletí ty staré nenahradí.
P. H. Jasany u Levých byly napadeny a ve špatném stavu. To, že
zaměstnanci uklidí větve po
každém větru hned ráno, neznamená, že žádné nepadají.
Stejně jako břízy u hřiště, léta se
ořezávaly jen ze strany hřiště, až
se poslední tři naklonily do silni-

ce. Zbytek byl zdravý jen při pohledu ze země. Stačí zvednout
hlavu, když se jede okolo. Bříza
je zrovna strom, co snáší prořezy
jen velmi těžce. Většinou hned
začnou řezy hnít, což byl i případ
našich bříz u hřiště. Jestli je větší riziko dostat do hlavy míčem
nebo větví z desetimetrové břízy, nechť si každý posoudí sám.
Je třeba brát v potaz, že čím dříve nahradíme nevhodné stromy
novými, tím dříve budou sloužit svému účelu, poskytovat stín
a zároveň nepřekážet a neohrožovat chodce. Výtka, že v parku
sázíme stromy zbytečně, je vážně úsměvná.
Poslední má připomínka je k plánované výstavbě školky. Obec si dle mého
zadělává do budoucna na velký problém díky provozu dvou budov. Zbytečně se drancuje státní kasa. Bývalá
ministryně financí paní Schillerová
neuvěřitelně rozvrátila veřejné finance, zadlužila stát, a tak je potřeba šetřit a ne vyhazovat další peníze za
podobné projekty. Někdy je potřeba
dívat se na celospolečenské dopady,
nejen na zájmy obcí a měst.
P. H. Po výstavbě nové školky se samozřejmě omezí vytápění staré

budovy jen na kuchyň a jídelnu, zbytek domu bude pouze
temperován, a poté přestavěn
k novému účelu (byty, či občanská vybavenost). Úspora za vytápění a el. energii při tomto omezeném provozu staré budovy je
spočítána na 80 procent. Jelikož
nová školka bude mít náklady
na topení ve výši asi 25 procent
nákladů na vytápění staré budo-
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vy, nevzniknou tímto obci žádné
velké vícenáklady.
Věřím, že nikdo nemá pochyby o tom,
že mi jde o dobro obce dnes stejně
jako v minulosti. A nikoli o vyvolávání malicherných sporů.
Karel Kopecký
(red. – pod zkratkou P. H. reaguje
starosta Horního Podluží Petr Hoření)

Tomu snad již nemůže nikdo soudný věřit...
Dotazy, připomínky a rady od pana Kopeckého, které by se daly probrat
na veřejném zasedání zastupitelstva obce během chvilky, plní Permoník již
několik měsíců. Za celé tři roky si ovšem čas, zúčastnit se veřejného zasedání, nenašel. Snad bych i pochopil tu potřebu bývalého starosty ukázat, že ten
nový tomu nerozumí a dělá to špatně. Ale ty argumenty k otevření dětského
areálu za každou cenu jsou opravdu ubohé. Kdybych si neověřil návštěvnost
dětského areálu v minulosti, snad bych tomu i věřil. Takhle je to jen snůška
nesmyslů.
Hrubě nadsazená návštěvnost dětského areálu, nepochopení, jak staré děti
vlastně jezdí v dětském areálu, započítání do příjmů i tržby školy a restaurace. Kdyby takto kalkuloval běžný občan, který o provozu areálu nemá příliš
povědomí, tak bych to chápal. Ale bývalý starosta obce, který areál zakládal
a dlouhá léta provozoval? Co tím vlastně sleduje, ví asi jen on sám. Jestli dobro
obce nebo své ego, nechť si posoudí každý sám.
Omlouvám se všem za délku mých textů, ale bohužel žijeme v době, kdy si
spousta lidí myslí, že pravdu vyrobí tím, že budou vytrvale opakovat lež, dokud tomu ostatní neuvěří. Tak to ale není.
Petr Hoření, starosta obce Horní Podluží

Odpad v Jiřetíně pod Jedlovou
Jedním z novoročních překvapení se
pro většinu obyvatel stala změna odpadového hospodářství. Vzhledem
k tomu, že se o tuto problematiku
dlouhodobě zajímám, mě nenechává
v klidu nově nastavený systém, který
bych charakterizovala jako nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný.
Chápu snahu Evropské unie i našich
zákonodárců o postupné ukončení
skládkování odpadu a v zásadě s tím
i souhlasím. Nicméně změny dle nového zákona jsou v Jiřetíně velmi nešťastně vyřešené.
Většinu lidí zasáhlo momentální
všeobecné zdražování. Především vícečlenné rodiny pocítí zdražení i na
poplatcích za svoz odpadu, protože
dříve se platilo za domácnost a od letošního roku se platí za každou trvale
přihlášenou osobu v domácnosti bez
ohledu na věk.
Vnímám toto zdražení jako silně
demotivační, a to zvláště pro rodiny
s dětmi a obyvatele, kteří se snaží odpad redukovat a třídit. Udělala jsem
si mezi několika obyvateli soukromou
anketu a na jejím základě si dovolím
předpokládat, že většina obyvatel
přestane třídit úplně, a tím se rapidně zvýší množství odpadu, dokonce
i přes upozornění o povinnosti třídění, na které bylo poukázáno v prosincovém Permoníku. Zpětně totiž
v nastaveném systému není možné

zjistit, kdo třídí a kdo netřídí. Z toho
důvodu pociťuji nový způsob za velmi nespravedlivý, protože ne všichni
poctivě třídí odpad, ale třídící obyvatelé nebudou nijak zvýhodněni oproti obyvatelům, kteří si s ničím hlavu
nelámou a produkují pouze obrovské
množství neroztříděného odpadu.
Nový zákon o odpadech zavádí
také postupné zvyšování za ukládání využitelných a recyklovatelných
odpadů na skládky. Dostaneme se
tímto tedy do každoročního kolotoče zdražování, protože vzhledem
k demotivaci třídění vzroste i objem
odpadu. Od roku 2030 má dokonce
platit zákaz skládkování využitelného odpadu. Tento vývoj není vyřešen
prozatím vůbec.
Dle mého názoru je tento systém
nastaven špatně a nemá budoucnost.
Spousty obcí (i nedalekých) zavedlo
jiné a spravedlivější metody, mnohdy
nastavené na vážení předem identifikovatelného odpadu za pomoci modernějších technologií. Nová vyhláška byla jiřetínským zastupitelstvem
schválena téměř všemi zastupiteli bez
jediné připomínky, což mě velice překvapilo a utvrdilo v názoru, že takto
by to fungovat nemělo. Domnívám
se, že záměr nového zákona takto nebude splněn, nýbrž takováto aplikace
bude mít dokonce opačný efekt.
Mgr. Stanislava Zoserová

Plakátek připravil Martin Louka
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KNIŽNÍ NOVINKY

Milí čtenáři, přinášíme Vám pár knižních tipů pro zpříjemnění zimních chvilek.

 Pátek 4. 2. ve 20 hodin
ČV
 Sobota 5. 2. v 18 hodin              ČV



MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Martin Kmeť, Jiří Dvořák, Ilona
Rosekrancová
Vstupte do světa fantazie a kouzel
a poznejte prostřednictvím těch nejpůvabnějších fotografií magickou
krásu Českého Švýcarska a okolí.
Regionální publikaci vydává dobrovolný svazek obcí Tolštejn.

CZ – Nová česká komedie o tom, jak
se budete chovat ve vlaku, který nikdo
neřídí. Natočeno podle neskutečné
události – Ml. přístupno – Vstupné
140 Kč – 100 minut

 Pátek 11. 2. ve 20 hodin          TIT
 Sobota 12. 2. v 18 hodin         TIT

SMRT NA NILU
USA – Nové filmové dramatické
zpracování slavného románu Agaty
Christie – Ml. přístupno – Vstupné
130 Kč – 135 minut

 Pátek 18. 2. ve 20 hodin           ČV
 Sobota 19. 2. v 18 hodin
ČV

SUPER – BLB
FR – Akční komedie – S nulovou
mocí… přichází nulová zodpovědnost – Mládeži přístupno – Vstupné
120 Kč – 80 minut

Únor 2022



ČAROVNÉ ČESKÉ
ŠVÝCARSKO A OKOLÍ

ŠŤASTNÁ ZA VŠECH
OKOLNOSTÍ

Ivanka Devátá
Nic není tak černé, aby se na to nešlo
dívat růžovými brýlemi.
„Až umřu, kluci,“ říkám svým synům,
„chci, abyste věděli, že jsem byla
šťastná, protože já dovedla být šťastná za všech okolností.“ Úspěšná herečka a ještě úspěšnější spisovatelka
Ivanka Devátá se po letech odhodlala
k sepsání autobiografie, které se tak
dlouho bránila. I když její život nebyl
vždycky šťastný, i když i ji potkávaly

problémy, zrady a zklamání, i když i jí
bylo často spíš k slzám než k radosti,
její talent naštěstí vždycky zvítězil.


DO POSLEDNÍHO DECHU

Mary Higgins Clarková
Televizní producentka Laurie si pro
svůj pořad vybrala další neobjasněný
případ. Za podivných okolností spadla ze střechy Metropolitního muzea
bohatá mecenáška. Hlavním podezřelým je o hodně mladší milenec
zesnulé, rozhodně však není jediný,
kdo měl motiv. Případ se tentokrát
řeší před kamerou a Laurii se časem
zdají podezřelí úplně všichni.



ŽENY, CO SE NEDALY:
25 pozoruhodných 		
českých osobností

Ivana Peroutková
Osobnosti se nemají napodobovat...
jsou důkazem toho, že si každý musí
najít vlastní cestu. K čemu jsou holky
a ženy na světě? Přece k tomu, aby si
šly za svým! Pětadvacet portrétů vý-

znamných českých žen přináší svědectví o tom, že odvaha se vyplácí.
Hrdinkám českých dějin stál v cestě nespočet překážek: politický režim, společenská omezení i lidé, co
jim prostě nepřáli. Přesto se všechny dokázaly prosadit a jejich osudy
jsou inspirativní skutečně po všech
stránkách!


HOTEL ADLON: Sága 		
jedné rodiny

Rodica Doehnertová
Barvitá rodinná historie, která začíná
lží a končí láskou. Rodica Doehnertová, autorka scénáře úspěšné třídílné
televizní série Hotel Adlon, nechává
ve své knize znovu ožít strhující historii legendárního grandhotelu a rodin
Schadtových a Adlonových. Mistrovsky přitom klene oblouk od založení
hotelu v době císařství až k jeho novému otevření ve sjednoceném Německu. Rodinnými ságami Hotel Adlon
a Hotel Sacher nadchla miliony diváků po celém světě a obrodila žánr
televizního románu.
Lída Zavadilová
knihovnice, kulturní
a sportovní referentka

 Pátek 25. 2. v 18 hodin             ČV
 Sobota 26. 2. v 18 hodin
ČV

TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
CZ – Nová pohádka o napraveném
loupežníku Karabovi – Ml. přístupno – Vstupné 130 Kč, děti a důchodci
110 Kč – 100 minut

Jiřetínská sociální firma PPikanto o sobě
dává vědět – o bezlepkový sortiment je zájem

Víte, co je celiakie a jak se projevuje?
Toto civilizační onemocnění, jehož
hlavní příčinou je alergická reakce
na lepek obsažený v potravinách, se
v poslední době šíří, bohužel i mezi
mladými lidmi a dětmi. Ústav zdraObecní úřad Dolní Podluží
votnických informací a statistiky
pořádá
ČR uvádí, že v České republice je
OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ
více než 25 tisíc diagnostikovaných
celiaků (z toho dvě třetiny žen), ale
pořádá
odborníci odhadují, že s lehčí skrypod vedením
mistra
tou formou
intolerance na lepek se
LEKCItanečního
SPOLEČENSKÉHO
TANCE
Jaromíra Josefa
potýká až čtyřnásobek tohoto počtu
pod vedením tanečního mistra
lidí. Celiakie se totiž může projevovat
– kromě
střevních potíží – také chuJaromíra
JOSEFA
dokrevností,
Taneční škola
STYL Varnsdorfosteoporózou (řídnutím
kostí), zvýšenou kazivostí zubů, afty,
Sobota 5. 2. 2022 od 17 do 19 h.
bolestmi kloubů, únavou a dokonce
Kdy:
v
sobotu
5. února 2022
v kinokavárně Bia Luž
i duševními
obtížemi (úzkostí a deod 17,00
– 19,00 hodin
Vstupné 50 Kč/pár
presemi).
Je tedy na místě zabývat se
Kapacita je omezena na 10 párů. BěhemKde: v kinokavárně
větší osvětou
Bia Lužtéto problematiky. Za
taneční lekce si připomeneme základy
v Dolním
své siPodluží
to vzala také malá firma, která
vybraných společenských tanců. Oděv
vyrábí50aKč/pár
distribuuje bezlepkové poVstupné:
vycházkový neformální.
traviny – PPikanto s.r.o. Jiřetín pod
Jedlovou. Na netradičních i oficiálZájemci
se mohou
hlásitna 10 párů. Během taneční lekce si
Kapacita
omezena
ních prezentacích představuje prona tel.
č.
608
439
980,
připomeneme základy vybraných společenských tanců.
blematiku i svůj sortiment. A tak se
e-mailem: urad@dolnipodluzi.cz
(vycházkový oděv neformální)
s jednatelem společnosti a vedoucím
nebo na podatelně obecního úřadu.
výroby
Petrem
Heinrichem můžeme
Zájemci hlaste se na tel.č. 608 439
980 nebo
na
urad@dolnipodluzi.cz
na podatelně
OÚ Dolní
potkat
na Podluží.
malém sezení se zrakově
V důsledku přetrvávající
pandemie platí po celounebo
dobu akce
Mimořádná ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
hendikepovanými, na akcích v míst-

Vysvětlivky:		
				

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

LEKCI SPOLEČENSKÉHO
TANCE

V důsledku přetrvávající pandemie Covidu-19 platí po celou dobu akce Mimořádná a ochranná
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky vyhlášená dle pandemického zákona

ním sportovním areálu i na celostátním Bezlepkovém víkendu, který ve
dnech 1. až 3. dubna 2022 pořádá
PPikanto s.r.o. ve spolupráci se Společností pro bezlepkovou dietu. Akce
se bude konat v Janově nad Hřenskem a její součástí jsou tři přednášky
na téma Celiakie a bezlepkové diety,

které budou v omezené míře přístupné i jednotlivě. Případní zájemci najdou další podrobnosti na webu www.
ppikanto.cz. Jiřetínské sociální firmě
držíme palce!
Martin Zíka
Foto archiv Spolku „Život jde dál“

Prezentace firmy PPikanto s.r.o. na letním pobytu zrakově hendikepovaných účastníky zaujala
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

KAM VE VOLNÉM ČASE?

BLAHOPŘEJEME

P O Z VÁ N K Y N A S P O R TO V N Í , K U LT U R N Í A S P O L E Č E N S K É A KC E V O B C Í C H P O DTO L Š T E J N S K A

 Sobota 5. 2. od 17 h. (do 19 h.)

LEKCE SPOLEČENSKÉHO
TANCE

Dne 23. ledna 2022 oslavila paní
Anička KOSOVÁ z Dolního Podluží 80. narozeniny.
Naše milovaná maminko!
K Tvým krásným 80. narozeninám Ti
přejeme spoustu zdraví, pohodu, radost ze života a hodně sil do dalších
let. Děkujeme Ti za všechno, co jsi
pro nás celý život dělala a stále děláš.
Máme Tě všichni moc rádi.
Tvoje tři milující dcery Hanka,
Laďka a Zdeňka s rodinami,
vnoučátka a pravnoučátka
Amálka, Hanička, Kubíček a Jiřík

Milovníky a příznivce tanečních večerů zveme na zábavné opakování
základů vybraných společenských
tanců pod vedením tanečního mistra
Jaromíra Josefa (Taneční škola STYL
Varnsdorf). Oblečení – vycházkové
neformální. Vstupné 50 Kč/pár. Kapacita omezena na 10 párů, při větším zájmu budou lekce v dalším období pokračovat. Zájemci se mohou
hlásit na tel. č. 608 439 980 nebo na
urad@dolnipodluzi.cz , nebo na podatelně OÚ Dolní Podluží.
Dolní Podluží, kinokavárna Bia Luž

 Středa 9. 2. od 13 h. (do 16 h.)

DESKOHRÁTKY
Deskové, karetní, postřehové, vědomostní, společenské hry a hlavolamy
v hravém odpoledni pro všechny děti
a dorostence.
Dolní Podluží, obecní knihovna

ČÍ JE MASOPUST? NÁŠ!!

VZPOMÍNÁME

Tradiční obchůzky obcemi a veselé
putování průvodu maškar na masopustní hody u kostela sv. Kateřiny.
Sousedské zastávky, hudba, zpěv, tanec a lákavé ochutnávky.
Sobota 19. 2. od 10:00 h.

DOLNOPODLUŽSKÁ MASOPUSTNÍ MAŠKARÁDA
Dolní Podluží – sraz průvodu maškar u Restaurace PS Chata

Sobota 19. 2. od 11:00 h.

HORNOPODLUŽSKÁ MASOPUSTNÍ MAŠKARÁDA
Horní Podluží – sraz průvodu maškar u obecního klubu
Sobota 19. 2. od 11:00 h.

JIŘETÍNSKÁ MASOPUSTNÍ
MAŠKARÁDA
Jiřetín pod Jedlovou – sraz průvodu maškar na náměstí u infocentra
Sobota 19. 2. od 14:00 h.

PODTOLŠTEJNSKÝ MASOPUST A MASOPUSTNÍ
HODY
Společný závěr obchůzky maškar
ze všech tří podtolštejnských obcí
s veselým vyháněním Ledové Mařeny a vábením jara. Zábava a příjemná pohoda u starostenského sudu
s hudbou kapely Garance, s cenami
firmy PPIKANTO pro soutěž masek, a s báječnými masopustními
pochoutkami.
Dolní Podluží – na prostranství
u kostela sv. Kateřiny

VÝSTAVY

KRAJKOVÉ OZVĚNY
ZIMNÍCH SVÁTKŮ
Výstavu něžných pavučinek paličkovaných krajek připravily krajkářky ze Šluknovského výběžku. Expozice je přístupná na telefonické
dojednání na č. 603 887 907. Vstupné dobrovolné!
Jiřetín p/J, galerie V Podstávce (Náměstí Jiřího)

Pravidelné BOHOSLUŽBY
v kostele Nejsvětější Trojice v Jiřetíně
pod Jedlovou
Neděle – od 9:15 h.
Středa – od 17:00 h.
Vzhledem k hygienickým
opatřením žádáme návštěvníky
o sledování aktuálních
informací o jednotlivých
akcích a případných změnách!
Děkujeme!

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 březnové pozvánky v Permoníku a také
v Podtolštejnském obšťastníku,
který rozesíláme četným zájemcům, informačním střediskům,
tisku i regionálním rozhlasovým
stanicím? Rádi zveřejníme vaše
informace, které zašlete do neděle 20. února 2022 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.

Dne 3. ledna 2022 uplynuly již pro
nás neuvěřitelné 3 roky od úmrtí našeho syna Michala BOHÁČE.
Vzpomínáme s láskou v srdci. Děkujeme všem, kteří si spolu s námi
vzpomenou.
Rodina a přátelé

JK

Dne 19. února 2022 uplyne rok, co
nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a manžel pan Tibor BUŽÍK.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Krystyna,
děti s rodinami a ostatní příbuzní

JIŘETÍN p/J – Dne 31. 12. 2021 se jako již tradičně po roce konal ve sportovním areálu Silvestrovský fotbálek, který
byl pořádán fotbalovou gardou Jiřetín pod Jedlovou na umělé trávě. Počasí sportu i přes prosincové datum velice přálo.
Stanislav Císař, foto Tomáš Nováček
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před více jak padesáti lety, v zimním
období 1969–70. Tuhá zima s velkým přídělem sněhu dělala problémy nejenom na místních ulicích, ale

i na hlavní Děčínské ulici. Napadané
hromady sněhu na rozdíl od současných posledních téměř deseti let, na
sníh podstatně chudších, nebylo v té

Kontrolní turnaj
JIŘETÍN p/J – Koncem roku náš
oddíl stolního tenisu uspořádal kontrolní turnaj ve stolním tenisu. Mezi
patnácti účastníky byli přítomni i tři
hráči žákovské kategorie, kteří si při
každotýdenních trénincích vedou velmi dobře. Hrálo se ve dvou skupinách
na tři vítězné sety, a poté o umístění.
Po sehrání více jak 60 utkání bylo po
pěti hodinách dohráno. Celkovým vítězem se stal M.Vajda a dále následovali J. Zoser st.,P. Zoser st., J. Šafránek (žák), T. Petrovický.
Josef Zoser

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 5.–6. 2. 2022

INZERCE

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů
Bude provádět v našich obcích revize kotlů na tuhá paliva.
Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů,
kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ 15. 2. 2022
Cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč
Cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400 Kč
Cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989
TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o, 793 36 Malá Morávka 287, IČO 04346971
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MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
tel. 412 507 588
 12.–13. 2. 2022
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
tel. 412 539 298
 19.–20. 2. 2022
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
tel. 412 151 056
 26.–27. 2. 2022
MUDr. Plyushchakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 732 329 007

Zdroj: https://www.mmdecin.cz/lekarska-a-stomatologicka-pohotovost

V dnešní části se z kopců kolem Tolštejna a Jedlové vrátíme zpět do obce,
a to do Žižkovy ulice. Historický snímek je pořízen poměrně nedávno,

době téměř kam odklidit. Na snímku z minulosti nahlížíme z Nádražní
ulice, přes hlavní ulici Děčínskou do
ulice Žižkovy, kdy zde ještě stál rohový dům č.p. 144, patřící rodině Musilových. Na konci minulého století
v druhé polovině devadesátých let
došlo za finanční pomoci památkářů k částečné opravě střechy tohoto
podstávkového domu, který byl prohlášen za kulturní památku. Ani toto
opatření, na které finančně přispěla
i naše obec, nezabránilo pokračující
devastaci domu. Po úmrtí B. Musila
byl dům posléze opuštěn a devastace jeho stavu se tím urychlila. Došlo
vše až tak daleko, že panovaly obavy z jeho možného zřícení do hlavní ulice, po které denně projížděly
a stále projíždí stovky motorových
vozidel, včetně autobusů hromadné
dopravy. Z tohoto důvodu vydal místně příslušný stavební úřad sídlící ve
Varnsdorfu demoliční výměr a dům
byl z převážné části, a to tak, aby nemohly jeho části ohrozit hlavně již
zmíněnou kolem probíhající dopravu, zbourán. Kvalita bouracích prací a následný úklid nebyly provedeny
důkladně, což je vidět z části na první
pohled i na snímku ze současnosti.
(J.Z.)

Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8–10 hod. Rozpis je aktualizován dle
podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených informací před
návštěvou lékaře telefonicky ověřit.

JIŘETÍN p/J – SVOZ
TŘÍDĚNÉHO ODPADU každý sudý týden.
UPOZORŇUJEME, že pytle na tříděný odpad musí být umístěny na
svozovou trasu do 8.00 hod.

7. 2. – 21. 2. 2022

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 22. 2. 2022 a vyjde ve středu 2. 3. 2022
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