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OÚ HORNÍ PODLUŽÍ
Rád bych jménem obecního úřadu v Horním Podluží popřál nejen
našim spoluobčanům, aby tyto,
pro nás všechny těžké časy přestáli bez komplikací a bez následků.
Pomáhejme si navzájem, chraňme sebe i své příbuzné, ale i ostatní ve své blízkosti. Pokud bude
kdokoli potřebovat jakoukoli pomoc, nebojte se o ni požádat. Uděláme vše, abychom Vám pomohli.
Držte se…
Petr Hoření
starosta obce Horní Podluží
 Úřední hodiny pro veřejnost
jsou vyhrazeny v prostoru pokladny
v přízemí:
Pondělí 	12.30–15.30 hod.
Středa 	 12.30–15.30 hod.
Zde můžete platit i místní poplatky.

OÚ DOLNÍ PODLUŽÍ
 Obecní úřad Dolní Podluží oznamuje, že v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 85/2020 Sb.,
o přijetí krizového opatření, ze dne
15. 3. 2020 bude do odvolání uzavřeno Bio Luž, knihovna a sběrový dvůr.
Po dobu platnosti krizového opatření jsou zrušeny všechny plánované
kulturní akce. Rovněž jsou upraveny úřední hodiny pro veřejnost, a to:
Pondělí 	 8.00–11.00 hod.
Středa 	 14.00–17.00 hod.
Chtěli bychom touto cestou požádat
o maximální využití možnosti úhrady
místních poplatků bankovním převodem na účet obce. Děkujeme za
pochopení.

OÚ JIŘETÍN p/J
 Z nařízení vlády se upravuje s platností od 16. 3. 2020 otevírací doba
obecního úřadu pro veřejnost takto:
Pondělí 	 8.30–11.30 hod.
Středa 	 12.30–15.30 hod.
Od 16. 3. 2020 je do odvolání uzavřen
sběrový dvůr a obecní knihovna.
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Poděkování všem
JIŘETÍN p/J – Asi všichni víme, co nás v poslední době postihlo. Něco, co nikdo neznal a nemohl se stoprocentně
připravit. Rozsáhlá epidemie. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se bezodkladně pustili do šití roušek, zajišťování materiálu k jejich výrobě, opravovali šicí stroje, dodávali náhradní díly, podíleli se na svozu a rozvozu, telefonovali a podobně. Původně jsem se chtěl pustit do psaní jmen a firem. Byla to akce ale tak rychlá a spontánní, že bych na někoho
zapomněl. A to bych nechtěl v žádném případě. Poděkování patří také drtivé většině občanů, kteří dodržují nařízení
vlády a ministerstev, ostatní se snad polepší. Zbývá snad už jen děkovačka integrovanému záchrannému systému,
nemocnicím a jejich personálu. Někde se hrálo na kytaru, zpívalo a pouštěly se písničky do rozhlasu.
Naše obec finanční částkou podpořila nákup materiálu na šití roušek v naší obci, které byly krom naší obce zavezeny do nemocnic v České Lípě a Děčíně, policie ve Varnsdorfu byla také obdařena. To jsou naše díky.
Ještě jednou děkuji všem a přeji hodně štěstí do nadcházejících dnů.
Text a foto Bohuslav Kaprálik, starosta obce

Sousedská výpomoc a rouškování
DOLNÍ PODLUŽÍ – Současná nesnadná doba je doprovázena mimořádným jevem – lidskou solidaritou a empatií. Řada dolnopodlužských občanů nabízí v rámci dobrovolnické práce svůj čas a pomoc nejohroženější skupině
naší společnosti – seniorům. Nabízí se zejména pomoc
s nákupy, venčením domácích mazlíčků či s dodávkou
roušek aj. Máte-li o takovou pomoc zájem (osobně nebo
pro své příbuzné), obraťte se prosím na koordinátory: Petra Frančová, tel. 773 517 231 nebo Adéla Macháčková,
tel. 770 151 006. Máte-li rovněž zájem se do sousedské

výpomoci v Dolním Podluží zapojit, neváhejte nás oslovit. Koordinátorky budou zprostředkovávat první kontakt
mezi dobrovolníkem a potřebným.
Patří se poděkovat na tomto místě učitelkám a učitelům základní školy, kteří se vrhli na šití roušek a vybavili
nejen zaměstnance obecního úřadu potřebnými rouškami, nikdo, kdo přišel, nebyl odmítnut. Velký počet roušek poskytl darem i pan Andrej Zavadský, občan Dolního
Podluží. Vyjadřujeme úctu a díky jejich práci a pomoci.
Ing. Adéla Macháčková, starostka obce

Pro aktuální informace sledujte také obecní stránky
www.dolnipodluzi.cz • www.jiretin.cz • www.hornipodluzi.cz
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Děkuji, že na nás myslíte!
Děkuji několika firmám – Danone,
Klas, Vegall, GS GreenSwan, které na
mé požádání bezplatně poskytly své
výrobky k podpoře imunity a především pro milé překvapení, /doufám/,
náhodně vybraných občanů našich
obcí. /Rozdávání bylo v ordinaci dle
dodávek a příchodu jednotlivců – bez
ohledu na pohlaví, věk, příslušnost
obce či důvod příchodu/.
Zároveň děkuji všem, kteří nosí
roušky, myjí si ruce, dodržují nařízení vlády a především těm, kteří se zapojili do bezplatného šití a rozdávání
roušek, sousedské výpomoci. Nám
všem přeji brzký návrat do stavu normálu a pevné zdraví. A především si
přeji, aby nám soudržnost a zájem
o okolí zůstaly i v dobách příštích.

Zvláště děkuji dárci ochranného
štítu pro mne i sestřičku, obdaroval
tím i vás, neb budeme moci pracovat s menším rizikem ev. onemocnění. Jeho jméno záměrně neuvádím,
aby mu potenciální další zájemci nevyvětrali všechno teplo domova. J
Děkuji za textilní roušky pro mne
a sestřičku. Potěšilo, že jste si na nás
vzpomněli. Děkuji lidičkám s dobrou
myslí, kteří nemyslí jen na sebe a i jen
milým slovem dokáží potěšit. Děkuji za dodávky z kraj. úřadu několika
jednorázových roušek do ambulance
– bez nich by nebylo možné poskytovat péči v přímém kontaktu s vámi.
A v neposlední řadě děkuji Domovu
sv. Vincenta za pomoc při velikonoční
dekoraci ordinace.

Oznámení, doporučení, žádost
Pokud se stane, že objednaný elektronický recept neobdržíte týž den, kdy
jste si jej objednali, či přišla jen část,
zavolejte zpět do ordinace, abych jej
přeposlala. Nemám jinou zpětnou
vazbu, zda e-recept k vám po mém
odeslání přes SÚKL /Státní ústav
pro kontrolu léčiv/, kde se generuje
kód každého elektron. receptu, dorazil. SMS zprávy s kódy e-receptů
se dají přeposílat, tedy léky může vyzvednout v lékárně i někdo jiný na zá-

kladě předání patřičného kódu. Nepotřebuje k tomu mobil s číslem, na
který primárně e-recept přišel.
Děkuji, že jste ohleduplní k sobě
a i k nám a chápete, že současně nemohu v ordinaci vyřešit více než jednoho klienta přítomného a ev. dalšího na telefonu – pak ale pamatujte,
že ten fyzicky přítomný slyší telefonický rozhovor mezi mnou a vámi...
Nemohu současně při práci s nimi již

kali – že „společnost Krajská zdravotní plánuje rozšířit síť nemocnic o nemocnice v Litoměřicích a Rumburku,
o jejichž převzetí v současné době jedná.“ Doufejme, že nejde o apríl, ale
o zprávu patřící k jaru a Velikonocům
– zrození nového. Držme si palce!

Stále platí Werichovo „ten dělá to
a ten zas tohle a dohromady uděláme
moc!“
A protože dobrých zpráv není nikdy dost, připojuji vzkaz od zástupce
krajského úřadu náměstka hejtmana pana Kliky obyvatelům Šluknovského výběžku z Děčínského deníku
z 1. 4. 2020, na který jsme dlouho če-

reagovat na „bušení na okno, protože je obsazený telefon, a příchozí mi
tak nemůže sdělit, že přišel...“ Každý přichází na řadu, jak přišel, nic
se v tomto nezměnilo. Jen je potřeba
z epidemiol. hlediska zatím stále dodržovat odstup mezi jednotlivci a po
každém z vás provést dezinfekci všeho, čeho se dotknete – stůl, židle, klika, dveře... Proto, prosím, zbytečně
se ničeho nedotýkejte, více zaměstnáváte úklidem sestřičku a dalšího
čekajícího zdržujete, neb je puštěn
do ordinace až po provedení úklidudezinfekce prostor. Ke každému z vás

Všechny ty krásné skutky, obdarovávání blízkých, je to jako o Vánocích!!! A nedávná sněhová nadílka
tomu skoro nasvědčovala, byť kytičky kvetou, ptáčci zpívají.... Letošní
svátky jara budou hodně netradiční díky opatřením proti koronaviru.
Nezapomeňme pro čtení aktuálních
zpráv a doporučení na sílu jarních
bylinek, procházky, dobrou náladu
a milé zprávy.

musíme přistupovat jako k potenciálně nemocnému a každého z vás musíme chránit před event. nákazou od
předchozího klienta.
Doporučení co nejvíce omezit pohyb
na veřejnosti platí i pro vyzvedávání
léků – dlouhodobě užívané léky vyzvedávejte hromadně, nikoli každý
týden jeden druh či 1 krabičku – sami
sobě snížíte riziko, že můžete potkat
někoho s nákazou, a čas takto ušetřený můžete věnovat jiným smysluplnějším aktivitám.
L. Martinková

Glosa o viru
Dne 10. března se nám obrátil život
vzhůru nohama. Stalo se tak oznámením o celostátním uzavření základních, středních a vysokých škol
s děsivým termínem od 11. 3. do
odvolání. Mocné „hurááá“ dětských
hlásků doprovodilo mocnější a zoufalejší „ouvej“ jejich rodičů a pedagogického sboru. Tak začala v Česku realita pandemie chřipkového
onemocnění COVID-19 způsobené

novým koronavirem SARS-CoV-2.
Následovalo jedno usnesení vlády o přijetí krizového opatření za
druhým. Zákaz sdružování, zákaz
prodeje, omezení pohybu, dočasné
uzavření vnitřních hranic. A k tomu
zákaz pohybu bez přikrytého nosu
a úst. Zavřené restaurace, ubytovací zařízení, divadla, kina, knihovny,
zrušené koncerty, svatby, pohřby.
Zažíváme vyhrazené časy pro seni-

ory v prodejnách potravin. Napadlo
by vás, když jsme v lednu sledovali
na obrazovkách našich televizorů
urputný boj čínské a japonské vlády
s koronavirem, že v březnu budeme denně s moderátory hlavního
zpravodajství počítat přírůstek nově
nakažených v Česku? Že nás Italové
poučí o definici smrtnosti? Že budeme s nadějí vyhlížet přílet ukrajinského letounu An-124 Ruslan,

jehož břicho je napěchováno rouškami, respirátory a dalším zdravotnickým materiálem. Nevídáno.
COVID-19 změnil a ještě změní náš
život. Způsobí mnoho ztrát. Chraňme naše nejzranitelnější, buďme
k nim maximálně ohleduplní a mějme trpělivost.
Ing. Adéla Macháčková
starostka obce Dolní Podluží
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JIŘETÍN p/J – Solidarita a vzájemná pomoc – to jsou výrazné dobré rysy, které přineslo těžké období
pandemického šíření viru. Rysy, které
krásně vypluly na povrch v okamžicích, kdy mnohé – včetně zásobování
preventivními ochrannými pomůckami – značně pokulhávalo. Význam
krytí dýchacích cest byl sice mnoho-
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krát zdůrazňován, ale ústenky se od
prvopočátku staly silně nedostatkovým zbožím. Náhrada šálou či šátkem byla improvizací i pro ty, kteří
se snažili respektovat pokyny vlády
a ministerstva zdravotnictví. Vlna
soběstačné vlastní pomoci však na
sebe nenechala dlouho čekat. Ženy
i muže v četných improvizovaných

šicích dílnách spojila potřeba překonat dopad nepřipravenosti druhých.
Výroba ústních roušek se rozběhla
snad v každém koutě našeho státu.
Rychle oprášené a někdy i opravené
šicí stroje a roušky na stole, roušky na
židlích, roušky v krabicích – roušky
všude! Svépomocí a úžasnou iniciativou se náhle dohání to, co vázne...

3

Opravdu děkujeme! Děkujeme i maminkách z jiřetínského Domova sv.
Máří Magdaleny, které se také přidaly k šití tolik potřebných roušek. „Vy
pomáháte nám – my teď pomůžeme
vám!“ znělo, když zdarma své výrobky rozdávaly potřebným.
Text a foto -kaM-

Zajištění hraničního přechodu
Ve spolupráci s Policií ČR byl ráno 23. března 2020 zaměstnanci OÚ Dolní
Podluží zajištěn hraniční přechod Dolní Podluží - Waltersdorf. Ke stávajícím
zábranám, které znemožňovaly průjezd vozidel, bylo doplněno drátěné oplocení, jenž má zabránit průchodu pěších a cyklistů. Bohužel k tomuto opatření
bylo nutné přistoupit z důvodu nerespektování a soustavného porušování
vydaného Opatření obecné povahy o dočasné ochraně vnitřních hranic České republiky. Vláda České republiky jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1
zákona č. 19/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně
souvisejících zákonů a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících
přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky
spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 vydala opatření, a to od 16. 3. 2020 na pozemní hranici se
Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.
Ing. Adéla Macháčková, starostka, foto René Pavlík

Práce na obnově obce pokračují
JIŘETÍN p/J – Březnové počasí nám
umožnilo pokračovat na rozjetých
pracích, popřípadě začít s novými.
Osazeno bylo zábradlí a dopravní
značky na cyklostezce, vyčištěn přiléhající pozemek od náletů. Po opravě
je spojovací cesta mezi Nádražní uli-

cí a Kateřinkami (pod firmou HAAS
+ SOHN). Pošta v č.p. 103 má opraveny vnitřní omítky a vystavěna byla
nová zděná příčka ve vestibulu, zároveň byly vyměněny odpady ve sklepě téhož objektu. Také se obnovuje
oplocení kolem vodárenských pásem

a bude se v tom pokračovat i nadále.
Čistit od náletů a přerostlých dřevin
se začal i hřbitov a dle možností se
zkulturňují hroby bez zřejmých majitelů. V Lesném se započal drobnými pracemi obnovovat vodní náhon.
Obec ve spolupráci s LČR má v rám-

ci zadržování vod v krajině zájem na
obnově tohoto vodního díla. Snad se
to podaří, jednání probíhají, ale lehké
to nebude.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce
foto Stanislav Císař
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Výsledky fyzické analýzy směsného komunálního
odpadu v Dolním Podluží
V minulém čísle „Permoníku“ jsme
Současně byla provedena eduka- pení odpadu, který již není možno dentní, zda se jedná o odpady vhodotevřeli otázku nakládání s odpady. tivní přednáška pro žáky ze základní dále materiálové využít a nelze ho né ke kompostování, evidované jako
Vysvětlili jsme, že je zde přímá úměra školy. Přednáška byla zaměřena na v současné době nikterak recyklovat, zahradní zeleň, nebo odpady, které
mezi množstvím vyprodukovaného třídění odpadů a nakládání s konkrét- bylo 283,85 kg tedy 55,2 %, konkrét- jsou organického původu, ale nejsou
odpadu od obyvatel a tím, jak velká ními druhy odpadů a ochranu život- ně se jedná o infekční/neinfekční od- vhodné ke kompostování. Ve složce
část obecního rozpočtu bude věno- ního prostředí. Součástí byla i ukázka pad, směsný komunální odpad, který zahradní zeleň jsou evidované komvána na jeho svoz a likvidaci. Část fyzické analýzy odpadu. Žáci tak měli nebylo možné dále vytřídit, a popel. postovatelné kuchyňské odpady jako
rozpočtu, která by jinak mohla být možnost vidět, co se skrývá v černých V tomto množství měl největší podíl zbytky ovoce, zeleniny a další zeleň
věnována na smysluplnější projekty. popelnicích, a ujistit se, že třídění od- popel (147,50 kg, 28,7 %), který tuto například z ořezů stromů, listí, tráPřitom snížit množství Avypropadu má
smysl.
část odpadu výrazně ovlivnil. V přípa- va, hlína apod.. Kuchyňské odpajak to všechno
dopadlo?
dukovaných odpadů, a především
A jak to všechno dopadlo? Násle- dě, že by se jednalo o popel ze dřeva, dy jsou zbytky jídel, které již prošly
směsného komunálního odpadu
graf zobrazuje
výsledky
fyzické
který
lze kompostovat, nebo odkládat varem, nejčastěji se jednalo o pečiNásledujícídující
graf zobrazuje
výsledky
fyzické
analýzy
SKO.
(SKO) není nijak složitá věc. Z od- analýzy SKO.
do nádob na bioodpad (a obyvatelé vo a masné či mléčné výrobky, které
padových analýz, které
nejsou vhodné ke standartníSMĚSNÝ
provádí organizace Instimu kompostování.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
tut Cirkulární Ekonomiky,
Další složkou, která byla
POD SÍTEM (POPEL)
SMĚSNÝ
z. ú. (INCIEN) v různých
ve vzorku hojně zastoupena,
28,7%
KOMUNÁLNÍ ODPAD
obcích a městech České rebyl plast – 9,5 % (PET lah18,9%
publiky, vyplývá, že v červe, HDP tvrdé plasty, folie
INFEKČNÍ/NEINFEKČ
ných popelnicích obyvaa ostatní plasty). Největší poNÍ ODPAD
tel často končí 70 až 80 %
tenciál pro dotřídění je u měk7,6%
odpadů, které tam nepatkých plastů a folií. Všeobecně
NEBEZPEČNÝ
ODPAD
ří. Jsou to odpady, které je
u plastů je důvodem jejich ne2,3%
možné vytřídit a následně
třídění nedostatečná informovyužít ke kompostování
vanost obyvatel, co vše mohou
nebo recyklaci. To znamedo nádob určených na plast
NÁPOJOVÉ
ná, že pokud bychom lépe
třídit.
KARTONY
třídili v jednotlivých doDále se v analyzovaném
ZAHRADNÍ ZELEŇ
1,1%
mácnostech, můžeme snívzorku objevilo sklo – 5,4  %.
6,4%
TEXTIL
žit množství SKO až o 3/4,
Sklo je většinou tříděno dobGASTRO ODPAD
4,3%
a tím také snížit náklady na
ře, protože má v třídění histo5,6%
jeho svoz a likvidaci.
rii a je velmi jednoduché rozELEKTROODPAD
Proto, abychom zjistili,
poznat, že se jedná o skleněný
4,1%
KOV
SKLO
PAPÍR CELKEM
PLAST CELKEM 3,9%
co se vlastně děje s odpady
výrobek.
5,4%
2,3%
9,5%
v Dolním Podluží, co končí
Dále vzorek obsahoval
v černých popelnicích a jak
22,0 kg textilu (4,3 %).
dobře naši obyvatelé třídí,
Elektroodpad se ve vzorZAHRADNÍ ZELEŇ
GASTRO ODPAD
jsme si nechali udělat anaku objevil v množství 20,85 kg
KOV
PLAST CELKEM
lýzu směsného komunál(4,1 %). Jednalo se o osvětlení,
PAPÍR CELKEM
SKLO
ELEKTROODPAD
TEXTIL
ního odpadu. Ta proběhla
části elektrospotřebičů a velké
NÁPOJOVÉ KARTONY
INFEKČNÍ/NEINFEKČNÍ ODPAD
v únoru tohoto roku v aremnožství domovních telefonů
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD POD SÍTEM (POPEL)
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
álu sběrného místa. Hlav(viz fotodokumentace).
NEBEZPEČNÝ ODPAD
ním cílem této analýzy bylo
Kovy byly ve vzorku zazjistit složení a také poměr
stoupeny 3,9 %. Převážně se
jednotlivých druhů odpajednalo o nápojové plechovky
Výsledkem je, že obec má ve sběr- by ho třídili), byla by tato položka ne- a obaly od pokrmů.
dů, které se nachází v SKO. AnalýVýsledkem je, že obec má ve sběrných nádobách na směsný komunální odpad téměř 45 %
zu prováděl tým pěti lidí z INCIEN ných nádobách na směsný komunál- využitelných odpadů výrazně nižší.
Papír byl zastoupen ve vzorku
by tam vůbec končit neměl. Celková váha vzorku byla 514,20 kg. Zastoupení
ní odpad
téměř 45 % odpadu, který Vzhledem k tomu, že nevíme, jakého 2,3  % (součet tiskovin a kartonu).
a ze společnosti JRK Česká odpadu,
repub- který
odpadu, který již není možno dále materiálové využít a nelze ho v současné době
lika a manuálně zpracoval více
než by tam vůbec končit neměl. Celková původu popel je, řadíme ho do nevyNápojové kartony se ve vzorku
nikterak recyklovat
bylo
283,85
kgkg.
tedy
55,2 %,užitelných
konkrétněodpadů.
se jedná o infekční/neinfekční
váha vzorku
byla
514,20
Zastou500 kg.
vyskytovaly v malém množství, jejich
odpad, směsný komunální odpad, který nebylo možné
vytřídit
a popel.
V tomto
Složky,dále
které
se dají
dále vyprocentuální zastoupení činilo 1,1 %.
množství měl největší podíl popel (147,50 kg, 28,7
tuto část
odpadu výrazně Ve vzorku se objevily i obaly zneužít, %),
bylykterý
ve vzorku
zastoupeny
ovlivnil. V případě, že by se jednalo o popel ze dřeva,
který
kompostovat,
nebo odkládat
218,65
kg,lze
v přepočtu
na procenta
se čištěné od barev a spreje, tzn. nebezdo nádob na bioodpad (a obyvatelé by ho třídili), byla
by tato
položka
jednalo
o 42,5
%. Znevyužitelných
tohoto výsledkuodpadů
pečné odpady a tvořily 2,3 %.
výrazně nižší. Vzhledem k tomu, že nevíme, jakého
popel
je, potenciál
řadíme ho do
je jasné,původu
že má obec
značný
nevyužitelných odpadů.
pro zlepšení míry třídění odpadu a je Z analýzy tedy vyplynulo, že i když
více než na místě zavést efektivnější se v Dolním Podluží odpady třídí, je
sběr tříděných složek.
zde stále velký potenciál pro zlepšení.
Z využitelných složek měl ve vzor- K tomu, aby končilo v černých popelku největší zastoupení organický od- nicích a na skládkách méně odpadu,
pad 12,0 %. Jedná se o součet složek může přispět každý z nás. Co s tím
zahradní zeleň 6,4 % a kuchyňský tedy uděláme?
odpad 5,6 %. Evidence těchto poPřipravila
ložek probíhá zvlášť, aby bylo eviIng. Lenka Richterová z INCIEN z.ú.
< Přednáška pro žáky ZŠ Dolní Podluží
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Upozornění pro zájemce o travní hmotu pro
hospodářská zvířata
Obec Dolní Podluží má na svém území řadu nevyužívaných travnatých
pozemků. Travní hmota, která roste
na těchto pozemcích, bývá obvykle
posečena pracovníky obce a odvezena na místní kompostárnu do Jiřetína
pod Jedlovou. V několika posledních
letech dochází k opakujícímu se suchu a nedostatku travní hmoty jako
krmiva pro hospodářská zvířata.
Obec Dolní Podluží tedy nabízí možnost posečení obecních travních porostů za odvoz travní hmoty
jako krmiva pro hospodářská zvířata.
Zájemci o sečení travních porostů se
mohou přihlásit na Obecním úřadě
Dolní Podluží, kde s nimi bude uzavřen smluvní vztah o sečení a odvozu
travní hmoty ke konkrétním pozemkům. Upozorňujeme, že se nejedná
o pronájmy zemědělských pozemků,
na které by bylo možno jednotné platby za obhospodařování na plochu zemědělské půdy.
Máte-li zájem, kontaktuje nás
na tel: 608 439 980, nebo osobně na
Obecním úřadě Dolní Podluží.
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Jak vypadá škola po 10. březnu 2020
„Paní ředitelko, zavíráte od zítřka
školu?“, ozvalo se do telefonu v úterý 10. března v 10.10 hodin. „Zavírat
školu? Proč?“, odpovídám mamince. Ta však byla napřed v informovanosti. Tak rychle začínám sledovat
ČT24 živě, což normálně v pracovní
době nedělám. Právě probíhá tisková
konference krizového štábu. A sled
událostí nabírá velmi rychlé obrátky.
Máme hodinu na to rozmyslet, napsat
a rozdat žákům sdělení pro rodiče, že
se rozhodnutím vlády uzavírá škola
od 11. 3., dát pokyn, že mají sledovat
webové stránky školy, obejít všechny
třídy a rozdat žákům veškeré sešity a
učebnice, protože zřejmě bude nějakou dobu probíhat výuka na dálku.
A udělat to v klidu, s úsměvem tak,
abychom nevystrašili zejména malé

funguje školní kuchyně, která vaří do
uzavření MŠ pro děti, později již jen
pro cizí strávníky.
Tuto dobu vynuceného přerušení
výuky však využíváme i jinak. Ve dvou
dnech proběhlo šestihodinové školení ICT pro učitele. Sešla se metodická
sdružení, která se zabývala výběrem
pracovních sešitů a učebnic na další školní rok. Pracujeme na projektu
Formativní hodnocení, zpracováváme
výstupy do tohoto projektu, studujeme literaturu (formativní hodnocení
je nástrojem pedagogické komunikace mezi žákem a učitelem. Podává učiteli během učebního procesu
informace o tom, jak se žák vypořádává s látkou, zda látce porozuměl,
případně jaký druh pomoci potřebuje
k zvládnutí učiva – pozn. autora).

žáčky a nevyvolali paniku. Nikdo
z nás v té chvíli netuší, na jak dlouho
se s žáky loučíme.
Hned další den ráno se všichni
scházíme na poradě, kde stanovujeme strategii pro domácí přípravu
žáků. Na webové stránky, které byly
okamžitě upraveny pro tyto účely, dostávají žáci každý týden zadání pro
domácí práci. Je to náročné období
jak pro nás, učitele, tak pro děti a zejména pro rodiče. Toho jsme si vědomi, proto se snažíme zadávat úkoly
v rozumné míře. Všichni pedagogové
vymýšlejí, jak domácí vzdělávání maximálně dětem ulehčit, jak jim pomoci, jak získat ale také zpětnou vazbu.
Zakládají se nové emailové adresy,
kam žáci mohou posílat vypracované práce, řešení chodí na Whatsapp
nebo Messenger, komunikuje se i na
Facebooku, vznikají videonahrávky
hodin, doučuje se po telefonu. Věříme, že toto období zvládneme, výuka
se totiž nemůže úplně zastavit. Stále

Téměř od samého začátku tohoto mimořádného opatření se téměř
všichni věnují šití roušek. Pod rukama šikovných kolegyň (i kolegů J)
vznikly již stovky roušek pro potřebné, pro paní kuchařky, pro zaměstnance obecního úřadu, pro kohokoli
z obce, kdo potřeboval, přes sto rou-

šek jsme odeslali Fakultní nemocnici Karlovo náměstí v Praze, roušky
se vezly do nemocnice v Rumburku,
do Domova důchodců v Krásné Lípa,
na LDN ve Varnsdorfu, do varnsdorfských obchodů atd. Děkuji všem, kteří nám donesli látky, nitě, tkalouny či
gumičky, vše se zpracovalo!
Pustili jsme se také do plánova-

Schválená dotace na
obnovu hrobky rodiny
Brass v Dolním Podluží
Obec Dolní Podluží podala dne 30.
12. 2019 žádost o dotaci na opravu
hrobky rodiny Brass. Žádost byla
podána do Česko-německého fondu budoucnosti a na konci března
2020 obec obdržela informaci, že
podaná žádost o dotaci byla vybrána
k podpoře.
Celkové náklady na první etapu
obnovy hrobky rodiny Brass v roce
2020 činí 582 000 Kč, přičemž schválená dotace činí 291 000 Kč a vlastní spoluúčast obce je 291 000 Kč.
V rámci plánované I. etapy bude
v letních a podzimních měsících tohoto roku realizována oprava dílčí
části střechy hrobky nebo bude provedeno restaurování vstupních dveří či výroba a osazení přesných kopií
původních vitrážových oken. V navazující etapě v roce 2021 je plánováno provést veškeré restaurátorské
kamenosochařské práce a zachránit
tak objekt hrobky pro další generace.
Lukáš Janků, OÚ Dolní Podluží

ných oprav. V 6. třídě firma Podlahy
Deus opravuje podlahu. Došlo k vytrhání starých parket, položení nových desek, objednáno je nové lino.
Na I. stupni dostává novou výmalbu
z rukou pana Jaromíra Ivana 4. třída,
šatna a WC.
Připravuje se zápis do 1. třídy a do
přípravné třídy, i když v jiné formě,
než tomu bývalo doposud. Došlo ke
zrušení mnoha akcí, např. Den otevřených dveří nebo Velikonoční odpoledne, což je nám líto, některé plánované akce se nám podaří přesunout na
později, např. beseda se spisovatelem
či návštěvy muzeí.
Jak ještě tato situace ovlivní chod školy, uvidíme i podle toho, jak dlouho
bude škola pro žáky zavřená. Všichni
věříme, že život ve škole se brzy vrátí
do starých kolejí!
Mgr. Markéta Hobzová
foto Mgr. Pavla Sošková,
Mgr. Markéta Hobzová
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Knihovna nezahálí

DOLNÍ PODLUŽÍ – V pátek 6. března převzaly ředitelky MŠ
a ZŠ od obce Dolní Podluží příspěvek do kreativních dílen. Jednalo se o tři krabice skleněných korálků. Dárcem korálků byla
osoba se vztahem k obci Dolní Podluží, která si však nepřeje být
jmenována. Touto formou bychom dárci rády společně s ředitelkami poděkovaly.
Ing. Adéla Macháčková, starostka, foto René Pavlík

Lanovka na Tolštejn
Několik let jsem se také podílel na
rozvoji našeho krásného regionu
a zabýval se lanovou dopravou, proto si dovolím přispět k diskusi kolegy
Zosera a pana Petráska na toto téma.
Podařilo se toho opravdu hodně, ale
vnímá se to dnes bohužel jako samozřejmost. Zapomíná se, za jakých
podmínek spousta věcí vstala „z popela“. Např. restaurace a rozhledna
na Jedlové . Ono je jednoduché něco
vytvářet, když jsou peníze. Když se
ale před 30 lety začalo s obnovou zdevastovaných staveb a nebyly finance,
bylo to sakra těžké. Obce si musely
většinou pomáhat lidmi evidovanými
na úřadu práce, kterým chyběla potřebná kvalifikace. Pro starosty malých obcí to bylo velice náročné. Proto
často uvádím, že by se mělo mnohdy
ocenit nejen to, co se dokázalo zrealizovat, ale i za jakých podmínek se to
povedlo. Dnes mají obce díky rozpočtovému určení daní, zaplať pán bůh,
neporovnatelně více financí, a tak to
mají podstatně jednodušší.
V rámci ještě většího rozvoje našeho regionu, nechala obec Jiřetín p/J
vypracovat studii na lanovky v okolí
Jedlové a Tolštejna. Tady se přikláním spíše k názoru pana Petráska.
Zmiňovaná sedačková lanovka na
Tolštejn je ekonomické riziko. Nejde
jen o sehnání dostatečného množství
finančních prostředků na výstavbu.
Problém může nastat při provozování. Kdo si to dokáže vzít na starost?
Kdo zvládne případné ztráty z provozu? Bude zájemce o svezení lanovkou

Milí čtenáři,
nastala zvláštní doba. Doba, o které nikdo neví, co přinese. Nicméně vyzývá k usebrání se k sobě, od vnějšího k vnitřnímu, od
hlasitého k tichému, naučené vzorce chování přestávají platit. Spoustu věcí nemůžeme, jsme v režimu omezení, ale dává nám
to prostor myslet a tvořit věci jinak.
Tak jsme k tomu přistoupili i v dolnopodlužské knihovně. Současný čas využíváme k tomu, k čemu se při běžném provozu nedostaneme. Pro čtenáře, především
ty dětské, jsme zvelebili relaxační čtenářskou zónu, kde podzimní zátiší hraje vše-

upřednostňovat krátkodobý požitek
z jízdy nebo raději za pár korun malou
objížďku autem? Tato lanovka by dle
mého názoru měla význam v tom případě, že by fungovalo zasněžování na
všech plánovaných sjezdovkách a lyžovalo by se asi 100 dnů v roce. Zatím jsou obě podmínky v nedohlednu.
Proto souhlasím s panem Petráskem,
že lanovka s celoročním provozem se
vyplatí pouze na Jedlovou. Na Mezičkách a v Horním Podluží mohou být
též sedačkové lanovky, ale jen sezonní. Jedlová skýtá nejvíce možností, ale
vše je o financích.
Můj osobní názor je ten, že současný stav, co se týče lyžování na
Jedlové, nejvíce zapříčinil přístup
města Varnsdorf. V době, kdy areály provozoval Slovan Varnsdorf, jej
mělo město finančně podpořit, tak
jako se to mnohdy dělo při modernizaci v jiných areálech. Obavy z toho,
že středisko více zviditelní Jiřetín p/J
než Varnsdorf, byly v tomto případě
asi silnější. Další ranou pro středisko
byl postoj Lesů ČR a získání některých strategických pozemků do vlastnictví fyzickou osobou. Lesy ČR se asi
domnívají, že jsou u nás podmínky
pro lyžování jako v Krkonoších a stanovenou výší nájmu ruinují provozovatele. Je škoda, že nedokáže v těchto výjimečných případech zasáhnout
stát a umožnit např. směnu pozemků
s obcí. Taktéž pozemkový fond by měl
v těchto případech upřednostnit žádost obce a ne jednotlivce, který s danou lokalitou nemá nic společného.
Dále si myslím, že se Mezičky
a Jedlová neměly rozdělit. Měly zůstat

mi barvami a vybízí k odpočinku s knihou.
Probíhá také rozsáhlá aktualizace knižního
fondu pro dospělé čtenáře. I přes „slow“ režim práce v knihovně pokračují, zatím bez
čtenářů, ale budeme se těšit na společné setkávání v časech příštích.
Co přát v této době jiného, než pevné
zdraví. Právě nyní si uvědomujeme opravdovost a hloubku tohoto sdělení. Přijměme odpovědnost jeden za druhého, buďme
ohleduplní, oddalme se fyzicky, ale přibližme se duší, lidsky. Jak si to utvoříme, takové
to budeme mít.
Lída Zavadilová

jako jeden celek se záměrem výhledového propojení s areálem v Horním
Podluží.
Často slýchám kritiku na provozovatele Jedlové. V něčem souhlasím,
v něčem nikoli.
Není jednoduché zmodernizovat
areál, když chybí finance, pozemky
nejsou vaše a nad sebou máte dozor
některých nekompetentních pracovníků CHKO /chráněná krajinná oblast/. Pak se těžko cokoli realizuje.
Ještě bych se rád vrátil k článku
kolegy Zosera „Jiřetín pod Jedlovou
láká stále větší množství návštěvníků“. S tím souhlasím a je to samozřejmě dané podporou obce a různých šikovných podnikatelů. V naší obci je
trend bohužel obrácený. Před několika lety bylo u nás přes letní prázdniny poměrně rušno. Po uzavření provozů HoPo a Penzionu Jana je u nás
mrtvo. I uzavřené koupaliště tomu
napomohlo. Bohužel obec nemohla
v těchto případech nic ovlivnit. Snahou minulého zastupitelstva bylo vybudovat alespoň novou vodní nádrž,
kde by se dalo vykoupat. Připravil se
projekt, ale bohužel se po volbách
nové zastupitelstvo pasovalo do role
odborníků na vodní díla, a celý projekt
smetlo ze stolu, včetně přiklepnuté
4 milionové dotace. Pokud by se tak
nestalo, jsem pevně přesvědčen, že
bychom se v nastávající letní sezóně
již koupali. Dnes už se s tím nedá nic
dělat a nezbývá než doufat, že se tento
záměr podaří v budoucnu dotáhnout
do zdárného konce, ale nejsem přesvědčen, že se vymyslí nějaká jiná lepší varianta. Škoda tak promrhaného

času, práce a finančních prostředků.
Domnívám se, že oživit naši obec
by pomohla i obnova centra obce,
o které jsme přišli zbouráním kulturního stánku „Ruďák“. S tím jsem
se léta zabýval, ale upřednostnili jsme
vybudování potřebné infrastruktury a zajištění kvalitního bydlení. Byl
bych rád, kdyby se to podařilo zrealizovat novému vedení obce. Nějaké
studie již existují, finančních prostředků je více. Obci stoupá počet
obyvatel a ti si zaslouží mít hezkou
náves s pěknou prodejnou. Náves je
srdcem obce, místem setkávání, které
nám, dle mého názoru, opravdu chybí. Místní lidé by se měli potkávat
doma, kde žijí, jak to bylo v minulosti běžné, a ne v různých supermarketech v okolních městech, jak je tomu
dnes. Proto se naprostá většina obcí
a měst snažila budovat a zkrášlit své
návsi a náměstí jako např. Chřibská,
Jiřetín p/J, Krásná Lípa .
Vážení čtenáři, sdělil jsem tímto
pouze svůj osobní názor. Můžete se
mnou souhlasit nebo ne. Snad opět
neobdržím od některých našich zastupitelů výtku, radu či upozornění,
že už nejsem starosta, tak ať si nazuji bačkory a nevměšuji se již do dění
v obci. Odchodem z funkce starosty
zůstávám stále občanem své rodné
obce s právem vyjadřovat se k jejím
záležitostem a dění. Proto si upřimně přeji, aby se naší i okolním obcím
dařilo naplňovat plány a pozitivní
přání všech občanů žijících v tomto
regionu.
Karel Kopecký
bývalý starosta obce Horní Podluží

Duben 2020

PERMONÍK

Kultura v Horním Podluží
Po dlouhé době se nám zaplnila klubovna a jenom se tvořilo a tvořilo a
na nic jiného nebyl čas. Za asistence
manželů Havlíčkových z Mikulášovic se vyřezávalo ze dřeva a pod do-

hledem paní Janstové a její kolegyně
vznikaly krásné skleněné mozaiky.
V březnu jsme ještě netušili, že
naše společné čtení u šálku čaje bude
na delší dobu bohužel poslední. Nejprve jsme se začetli do půvabného vyprávění kupeckého synka Petra Bajzy
o dobrodružství a přátelství pěti nezbedných chlapců z malého městečka, kteří vyvádějí jednu lumpárnu za
druhou. Krása českého jazyka komicky mixovaná s nespisovnými výrazy
nás rozesmála a laskavý humor Karla
Poláčka pohladil po duši.
Druhá kniha, kterou bychom
zařadili do kategorie oddychové
četby, nás kolébala na vlnách romantiky oblíbeného spisovatele Nicholase Sparkse. Zavedla nás do života manželského páru, který k sobě
hledal cestu v době, kdy už odešly děti
z domu. Úspěšný právník se snaží
získat zpět city své ženy a za pomoci
svého moudrého tchána se rozhod-

ne napravit svou nevšímavost a začne své manželce chystat překvapení v naději, že si opět získá její srdce.
Přípravy sice trvaly skoro rok a určitě
se vyplatily. Jednoduše proto, že láska
je jako probuzené světlo, které objevíme, když přijmeme všechny stíny
našeho partnera. Když prohlédneme
za jeho a své ego.
V knize Můžeš vše, co chceš, jejíž
autorkou je Katy Yaksha, jsem objevila zajímavou větu, která mne zaujala natolik, že jsem si ji zapsala a
ráda se o ni s vámi podělím. Možná
se tak trochu hodí i do dnešní nelehké situace, která se na nás nahrnula.
„Každý den je jako dlaň plná drahokamů……Můžeš obdarovat každého, koho potkáš…úsměvem, láskou, inspirací, podporou, radostí....
A bohatství ve tvé dlani i tvém srdci
s každým tvým darem poporoste.“        
Pavla Petružálková
foto Jindra Koldová

Zlatá múza severu 2019 
pro Tyršovské zvonky a Šenováček
Maškarní bál Tolštejnského panství
letos už po patnácté pozval příznivce hudby a tance za dobrou zábavou.
Zvláštností toho plesu je, že postupně putuje po regionu, a letos se po
čtyřech letech vrátil do doubického
Hotelu JEF. V příjemném a krásně
vyzdobeném prostředí tanečního
sálu rychle ubíhal večer při hudební
produkci jiřetínské kapely Garance a
při programu, který završila přítom-

Cenu Zlatá múza severu 2019 pro
rumburský dětský pěvecký sbor
Tyršovské zvonky převzala Mgr. Iveta Vondráčková. Čestný list, který
osvědčuje prvenství, graficky a tiskově připravil jako sponzorský dar
jiřetínský Atelier Stejskal

nost hradního pána, pana Albrechta
Berky z Dubé s chotí. Večerní desátá hodina byla tradičně slavnostním
okamžikem vyhlášení ceny Oblastní akademie přátel kultury na Šuknovsku za
zajímavou a přínosnou
činnost v oblasti kultury
v uplynulém období. Ve
finálovém kole výběru
bylo pět nominovaných na toto regionální ocenění: Domeček na Kopečku, Rumburk (za významný přínos
v rozvoji kulturních a společenských
aktivit pro mladé publikum), Galerie V Podstávce, Jiřetín pod Jedlovou (za zajímavou škálu pravidelné
výstavní činnosti), Mgr. Klára Mágrová, Rumburk (za osobní přínos
regionální kultuře a významnou práci
v oblasti místní historie), Tyršovské
zvonky a Šenováček,  Rumburk a
Velký Šenov (za dlouholetou čin-

nost, úspěšnou reprezentaci regionu a společné rozdávání radosti zpěvem) a Pavel Zelenka, Varnsdorf
(za všestrannou prezentaci hudby a
pedagogickou hudební
činnost). Velmi těsně,
ale po zásluze, nakonec
zvítězily dětské pěvecké
sbory Tyršovské zvonky a Šenováček a cenu
ZLATÁ MÚZA SEVERU 2019 přebíraly sbormistryně Ludvika Millerová,
která před 54 roky založila sbor Šenováček, a Mgr. Iveta Vondráčková,
která s Tyršovskými zvonky oslavila
v loňském roce 20 let krásné hudební
činnosti. Ocenění je zároveň poděkováním za dlouholetou hudebně-pedagogickou práci ve prospěch nových
pěveckých talentů a za rozdávání radosti doma, v regionu i za jeho hranicemi. Blahopřejeme!
-kaM-, foto OAPK

Patnáctý Maškarní bál Tolštejnského panství provázela příjemná pohoda
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME

Dne 11. dubna tomu bude rok,
kdy nás navždy opustila
Iveta HRONÍKOVÁ.
Stále s láskou vzpomínají manžel,
děti, rodiče a ostatní příbuzní.
Děkujeme i za Vaši tichou
vzpomínku.
•••

BLAHOPŘEJEME
Dne 10. března oslavila paní Marie
KUNZE CONCEWITZOVÁ 95. narozeniny. Ke krásnému životnímu jubileu přejeme vše nejlepší, především
pevné zdraví a hodně síly do dalších
let. Nelze než obdivovat tělesnou a
duševní vitalitu paní Marie, která je
pro nás obdivuhodnou inspirací jak
s grácií a elánem vzdorovat kalendáři.
Dovolíme si prozradit ještě jednu nej
perličku – paní Kunze Concewitzová
je toho času nejstarší občankou obce
Dolní Podluží.
Ing. Adéla Macháčková, starostka

Obecní dům v Jiřetíně pod Jedlovou
má nad hlavním vchodem od března
své označení v bílém 3D provedení
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Nečekané řešení situace
V listopadu loňského roku jsme čtenáře
informovali o přerušení stavby chodníku
v Dolním Podluží v místní části Kateřina.
Důvodem přerušení výstavby byl strom v trase chodníku. Ve složitém správním řízení se
nepodařilo dospět k pravomocnému rozhodnutí o povolení ke kácení. Obecní úřad Dolní
Podluží jako příslušný orgán ochrany přírody byl připraven dle doporučení odvolacího
orgánu pokračovat ve správním řízení, avšak
došlo k náhlému a nečekanému vyřešení situace – deus ex machina. Laskavý čtenář

snad odpustí autorovi článku příměr antického dramatu. V prvním březnovém týdnu
totiž došlo k pokácení stromu z havarijních
důvodů, neboť lípa byla v takovém stavu, že
ohrožovala bezpečnost provozu na přilehlé
pozemní komunikaci. Na jejím stavu se nemalým způsobem podepsalo větrné počasí
v předchozím měsíci. V souladu se zákonem
o tom majitel stromu informoval písemně
Obecní úřad Dolní Podluží.
Ing. Adéla Macháčková, starostka
foto René Pavlík

NALAĎTE SE NA NÁŠ KANÁL

aneb POMÁHÁME ÚSMĚVEM!

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 10.–11. 4. 2020











MUDr. Charvát Pavel
tel. č.: 412 507 588
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
12.–13. 4. 2020	 
MUDr. Charvát Tomáš		
tel. č.: 412 511 619
U Přívozu 18/4, Děčín III
18.–19. 4. 2020
MUDr. Křemenová Alena
tel. č.: 412 544 539
Sokolská 129, Děčín IX
25.–26. 4. 2020
MDDr. Kadlecová Daniela
tel. č.: 412 531 330
Teplická 1850/60A, Děčín
1.–3. 5. 2020
MUDr. Hladík Pavel
tel. č.: 412 539 298
Weberova 1537, Děčín VI
8.–10. 5. 2020
MUDr. Vojtěch Vladimír
tel. č.: 412 151 056
28. října 110, Děčín I

Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8–11 hod. Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme
správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře telefonicky ověřit.

OÚ JIŘETÍN p/J
 OZNÁMENÍ
Od 20. 4. 2020 budou v prodeji na
Obecním úřadu v Jiřetíně pod Jedlovou známky na svoz směsného odpadu na období od 1. 5. do 31. 10.
2020
týdenní svoz nádoba 120 l 1300 Kč
1x 14 dnínádoba
120 l 650 Kč
1x 14 dní nádoba
80 l 500Kč

Dobré zdraví, trpělivost a pohodu přeje bflm a Permoník

PERMONÍK

JIŘETÍN POD JEDLOVOU
svoz tříděného odpadu
každý sudý týden

13. 4. – 27. 4. 2020

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 28. 4. 2020 a vyjde ve středu 6. 5. 2020
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