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1.
Úvod
I v tomto roce vedu já Josef Rydval kronikář nadále kroniku obce. Informace,
které zde uvádím jsem získal buď osobní účastí na jednotlivých akcích,
od přímých účastníků nebo z uveřejněných příspěvků v místním časopisu
Permoník. Jednotlivé obrázky jsou vlastní nebo z archivu obecní knihovny
a nebo použity se svolením jejich autorů pana Jaromíra Majzlíka, Jana
Švece, Petry Frančové, Ludmily Zavadilové.

2.
Politický a veřejný život
Politické strany a organizace
I v roce 2019 působila na území obce pouze jediná politická strana a to
Komunistická strana Čech a Moravy, která se však veřejně v obci moc
neprezentuje.
Obec a orgány obce
V průběhu roku vykonávali zvolení zastupitelé svoje funkce. Došlo však
ke změně vedení obce. Na 9. zasedání OZ dne 27.6.2019 byla nadpoloviční
většinou zastupitelů odvolána z funkce starostka Iva Minárová a její
pravomoce převzala ze zákona místostarostka Ing. Adéla Macháčková.
Na 10. zasedání OZ dne 19.7.2019 byla do funkce starostky zvolena Ing.
Adéla Macháčková a poté do funkce místostarostky Mgr. Markéta
Hobzová. V listopadu složila mandát zastupitelka Iva Minárová a na volné
místo zastupitele postoupila dne 3.12.2019 Kateřina Slánská.
Zastupitelstvo:
V průběhu roku pracovalo zastupitelstvo v následujícím složení:
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Iva Minárová,Dis
Ing. Adéla Macháčková
Bc. Petra Frančová
Mgr. Markéta Hobzová
Pavel Lukačovič
Ing. Jaroslav Macháček
Tomáš Palička
Josef Rydval
Martin Tesař
Kateřina Slánská

starostka
do 27.6.2019
zastupitelka do 16.11.2019
místostarostka od 19.7.2019 starostka
zastupitelka
zastupitelka od 19.7.2019 místostarostka
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitelka od 3.12.2019

Finanční a kontrolní výbory pracovaly beze změn
Zastupitelé v průběhu roku pracovali na realizaci plánovaných akcí dle
schváleného dlouhodobého plánu akcí pro rok 2019. Do jejich pravomocí
patřilo mimo jiné i výběr a schvalování realizací investičních akcí,
schvalování žádostí o možné dotace na jejich realizaci, dále výběr dodavatelů
na jednotlivé akce a hospodaření s majetkem obce (prodej nebo pronájem
pozemků a pod.)

3.
Hospodaření obce
Obecní úřad
V průběhu roku nedošlo na budově obecního úřadu k podstatným změnám.
Zaměstnanci vykonávali svědomitě své úkoly ke spokojenosti nadřízených.
Stálí zaměstnanci obecního úřadu v roce 2019:
Bc. Renáta Ivanová, Dis.

účetní
4
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Lukáš Janků
Lenka Koutná, Dis.
Alena Kršková
René Pavlík
Ludmila Zavadilová
Roman Chvojka
Miroslav Krupka
Jan Rozsypal
Libor Svoboda
Roman Jelen
Vojtěch Sivák

referent
referentka
referentka
technický pracovník od 1.10.2019
knihovnice
silničář služeb
strojník služeb
strojník služeb
strojník služeb
strojník služeb od 1.10.2019
úklid veřejných prostranství

Finanční rozpočet obce a jeho plnění
K 31.12.2019 Obec vlastnila majetek v celkové hodnotě 107.647.225,81 Kč
(bez dlouhodobých pohledávek, včetně podrozvahového majetku). V průběhu
roku 2019 Obec bezúplatně nabyla pozemky od SŽDC, dále pořídila návěs
za traktor, štěpkovač a kontejnery (projekt podpořen MŽP), kompostéry
(projekt podpořen MŽP), OA Volkswagen Caddy, montované garáže,
chodník I. etapa (projekt podpořen SFDI), rekonstrukci el. instalace ZŠ (I.
etapa – předáno do správy ZŠ; projekt podpořen MMR), Dětské hřiště
„Kateřina“ (spolufinancováno z Nadace ČEZ). Dále drobné stavby
a drobnou techniku, stroje, zařízení, programové vybavení ( pro obecní úřad,
sportovní areál, údržbu zeleně, komunální rozvoj, bytové hospodářství,
SDH, apod.).
Majetek částečně financovaný z poskytnutých dotací:
Štěpkovač a kontejnery, kompostéry, chodník (I. etapa), rekonstrukce
elektroinstalace ZŠ (I. etapa), dětské hřiště „Kateřina“. Část dotačních
finančních prostředků byla obci poskytnuta v režimu expost.
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Plnění rozpočtu
Kapitola
Třída 1 – Daňové příjmy

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2019

Plnění v %

19.023.600,00

20.701.093,00

20.672.592,79

99,86

2.382.200,00

3.377.590,88

3.373.685,56

99,88

50.000,00

841.500,00

840.817,00

99,92

330.600,00

7.367.382,95

7.614.658,57

103,36

Příjmy celkem (po konsolidaci)

21.786.400,00

32.287.566,83

32.501.753,92

100,66

Třída 5 – Běžné výdaje

24.802.070,36

20.460.618,74

18.491.658,18

90,38

6.745.000,00

10.596.257,27

9.687.751,37

91,43

Výdaje celkem

31.547.070,36

31.056.876,01

28.179.409,55

90,73

Saldo: Příjmy - výdaje

-9.760.670,36

1.230.690,82

4.322.344,37

351,21

Přijaté půjčky a úvěry

0

0

0

0

Splátky úvěrů

0

0

0

0

Fond rezerv

0

0

0

0

Fond sociální

0

0

0

0

Prostředky z minulých let

9.760.670,36

-1.230.690,82

-4.322.344,37

351,21

financování celkem

9.760.670,36

-1.230.690,82

-4.322.344,37

351,21

Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Třída 8 - financování

plnění v Kč

Příklady nákladů na pořízení investičního majetku během roku :
Dětské hřiště v Kateřinkách
náklad 477.803,53 Kč
Štěpkovač + 4 kontejnery na odpad
761.816,00 Kč
150 ks kompostérů
1.116.225,00 Kč
Os. vozidlo VW Caddy
625.000,00 Kč
Náklady provedených oprav křížků v obci:
Gornerův kříž
Klausticherův kříž
Frohlisův kříž

náklad
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76.714,00 Kč
130.922,00 Kč
124.872,00 Kč
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Přijaté dotace:
Účel

Poskytovatel

ÚZ

Aktivní politika zaměstnanosti - VPP

ÚP Děčín

13013
13101

18.000,00
68.958,00

18.000,00
68.958,00

Akceschopnost SDH(uznatelné výdaje
09/2018)

KÚÚK

14004

33.792,00

33.792,00

Kompostujeme v obci

MŽP

15974

1.021.041,25

1.021.041,25

Modernizace BRKO

MŽP

15974

581.102,50

581.102,50

ZŠ – rekonstrukce elektroinstalace

MMR

17508

834.452,00

834.452,00

Chodník I. etapa

SFDI

91628

3.089.199,52

3.089.199,52

volby – Evropský parlament vratka v r.
2020

KÚÚK

98348

29.000,00

19.374,00

33063
17051

1.390.596,00
19.141,68

1.390.596,00
19.141,68

500.000,00

500.000,00

Průtokové transfery určeno organizacím
Dětské hřiště Kateřina

Nadace ČEZ

Olympiáda mrňousků

MAS Český sever

Příjmy

Výdaje

46.322,70 46.322,70

Celkem v Kč

7.631.605,65

7.623.035,65

Poskytnuté příspěvky, dotace a dary během roku:
Organizace

Částka

ZŠ Dolní Podluží provozní příspěvek zřízené PO
MŠ Dolní Podluží

1.916.403,00

-“-

351.290,00

Řimskokatolická farnost Dolní Podluží

75.000,00

Fotbalový klub Dolní Podluží

45.000,00

MÚ Varnsdorf – veřejnoprávní smlouva (přestupkové řízení)

12.000,00

Domovina – spolek rodáků a přátel obce Dolní Podluží

10.000,00

Sdružení na ochranu dětí a mládeže – Život Dolní Podluží

10.000,00

Český rybářský svaz organizace Horní Podluží

8.000,00

Klub cyklistiky Krásná Lípa

10.000,00

Kostka Krásná Lípa

4.000,00

Linka bezpečí

2.000,00

Finanční dary fyzickým osobám (příspěvky na obědy)

39.930,00

Dobrovolný svazek obcí Tolštejn – členský příspěvek

34.000,00

Euroregion Nisa – členský příspěvek

5.905,00

Sdružení místních samospráv – členský příspěvek

4.862,00

Svaz měst a obcí – členský příspěvek

5.743,00

DMO Lužické hory – členský příspěvek

16.000,00

Městská knihovna Děčín (knižní fond)

20.000,00

Celkem :

2.570.133,00
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Stav finančních prostředků obce na účtech:
Stav k 1.1.2019
Stav k 31.12.2019

15.641.433,50 Kč
19.982.777,87 Kč

Přezkoumání finančního hospodaření obce a jeho potvrzení kontrolním
orgánem bývá zpravidla začátkem následujícího roku tedy v roce 2020.
Bytové hospodářství
Během roku byla zajišťována běžná údržba všech 64 bytů, které jsou
ve vlastnictví Obce, jednak vlastními zaměstnanci nebo také různými
vybranými firmami. U některých bytů došlo v průběhu roku k obměně
zabudovaného zařízení.
Služby
Obec zajišťuje svými pracovníky údržbu obecní zeleně, údržbu a čištění
chodníků a místních komunikací, správu hřbitova, provoz sběrného dvora
a provoz sportovního areálu. Pro lepší činnost služeb byl zakoupen
štěpkovač, který je využíván k likvidaci odpadu při udržování veřejné zeleně
a také velkoobjemové kontejnery v celkové hodnotě 761.810,0 Kč.
Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice čp. 11 je průběžně udržována a plně slouží místní
jednotce Sboru dobrovolných hasičů, hlavně potřebám požární bezpečnosti
v obci a také k umístění požární techniky a požárních vozidel. Vybavení
požární jednotky je průběžně doplňováno a obnovováno dle potřeby.

8
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Sběrný dvůr
Odpadové hospodářství je i nadále řešeno svozem odpadů firmou AVE
Rumburk. Ostatní i nebezpečné odpady jsou řešeny jejich odebíráním
ve sběrném dvoře zdarma a objemový odpad za úplatu. Za odevzdané úplné
spotřebiče nejsou účtovány žádné poplatky. Dvůr je provozován pro občany
vždy ve středu a v sobotu. Jeho správcem byl i v tomto roce pan Václav Bek.
Do vybavení přibyly dvě montované garáže pro umístění obecní techniky.
U dvora a na dalších místech v obci jsou umístěny kontejnery na tříděný
odpad, které jsou občany značně využívány.

4.
Hospodářský život a podnikání v obci
V průběhu roku 2019 provozovaly svoji činnost v obci následující firmy:
Firma Helix Liberec s.r.o. jež sídlí v bývalé drůbežárně na Mýtě a zabývá
se zpracováním a úpravou hlemýždího masa pro gastronomii. Převážná
většina produkce je dodávána a putuje k odběratelům mimo republiku.
Zaměstnání zde našlo několik desítek zaměstnanců z místa a okolí.
Nedaleko od této firmy v původní továrně Brass sídlí firma Václava
Maštalíře a zabývá se opravami zemědělských a silničních vozidel.
Zaměstnává několik zaměstnanců a majitel je občas podporovatelem místní
kulturní činnosti formou finančních darů.
Ve stejném areálu sídlí firma Vlastimila Neuvirta, která se zabývá
opravami a servisem obráběcích strojů.
Na Mýtě sídlí firma Kovoobrábění Kraus majitele Jiřího Krause, zde má
pouze prodejnu, ale výrobní prostory v sousedním Jiřetíně. Finančně
podporuje mateřskou školku a spolkovou činnost v obci. Majitel je vášnivým
sběratelem a restaurátorem automobilových veteránů zn. Praga, dále
9
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silničních a motokrosových motocyklů a také vojenských vozidel. Ve svém
malém muzeu má umístěno několik desítek těchto veteránů. Je také hrdým
majitelem známého motocyklu zn. Čechie – Bömerland.
V dolní části na území obce má část svých provozů světoznámá firma
TOS a.s. Varnsdorf, která se zabývá výrobou obráběcích strojů.
V bývalé tkalcovně sídlí firma Rubex s.r.o., která zaměstnává několik
desítek zaměstnanců včetně zaměstnanců se sníženou pracovní schopností.
Firma se zabývá strojní výrobou podrážek pro výrobu obuvi.
Firma Pérovna Zimermann s.r.o. zaměstnává dvě desítky zaměstnanců
a zabývá se výrobou pér a pružin pro automobilový průmysl.
V obci má také sídlo autobusová doprava pana Josefa Hemelíka Hemtrans.

V obci taktéž působí i několik obchodů a restaurací:
Na hlavní silnici u kina má svoji restauraci Route 9 pan Ladislav Routa
a nedaleko na křižovatce se nachází restaurace Zlatá podkova pana
Květoslava Svobody. Tato restaurace je pověstná svojí kuchyní a je hojně
navštěvována místními občany ale hlavně řidiči projíždějících vozidel obcí.
Občerstvení na koupališti provozuje paní Monika Hejduková. Zde
se soustřeďuje většina veřejných akcí. V průběhu roku byla obnovena činnost
restaurace PS Chata u státní hranice. Ve spodní části obce provozuje malou
prodejnu potravin paní Dzurenková. Její provoz bývá chválen hlavně
důchodci. Nedaleko pak má také svoji výrobnu cukrář Karel Bednář.
Na hlavní křižovatce má svoji malou tržnici pan Hui Tran Thi a opodál
se nachází benzinová čerpací stanice firmy EuroOil s.r.o. V bývalé
prodejně potravin ve střední části obce má velkosklad nápojů a vína someliér
pan Petr Richtr z Varnsdorfu.
V obci bydlí i řada řemeslníků hlavně stavební výroby a oprav a dále také
drobných podnikatelů, kteří provozují svoji činnost převážně prostřednictvím
sociálních sítí.
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Pozemky v okolí obce jsou vesměs využívány soukromými zemědělci, kteří
nejsou občany obce. Pozemky slouží hlavně k pasení dobytka nebo zajištění
píce pro dobytek. K rostlinné výrobě však nejsou využívány.
Většina práceschopných občanů obce dojíždí do zaměstnání, které se nachází
převážně v okolních i vzdálenějších obcích a městech.

5.
Doprava, spoje, péče o životní prostředí
Doprava a spoje
V dopravní obslužnosti obce je i nadále využíváno provozu autobusové
a železniční dopravy.
Celou délkou obce prochází železniční trať Státních drah České republiky.
Na katastru obce se nacházejí dvě stanice dráhy s budovami nádraží. V dolní
části obce je stanice Dolní Podluží, jejíž budova není v provozu a neslouží
cestujícím. Technické zařízení je obsluhováno pouze pro přistavování vagónů
do firmy TOS. V horní části obce je stanice Jiřetín pod Jedlovou a slouží
cestujícím. Stanici byl v minulosti přidělen tento název snad ke snadné
orientaci na sousední obec Jiřetín pod Jedlovou.
Vlastní osobní železniční dopravu provozuje pravidelně německá firma
TRILEX.
Autobusovou dopravu přes obec z většiny provozuje v rámci dopravní
obslužnosti Karlovarský dopravní podnik .
Dálkové autobusové linky, které v obci zastavují, také provozují firmy
Hemtrans z Dolního Podluží a Quick Bus a.s. z Varnsdorfu.
V obci má také svoji pobočku Česká pošta, která sídlí v budově obecního
úřadu. Doručování zásilek provádí pomocí rozvozu osobním automobilem.
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Péče o životní prostředí
Do péče o životní prostředí se hlavně zapojuje Obec a to údržbou veřejné
zeleně prostřednictvím svých zaměstnanců, formou sekání trávy, údržbou
a prořezáváním stromů, likvidací náletů a výsadbou nové zeleně v obci.
V rámci odpadového hospodářství jsou v obci rozmístěny kontejnery
na tříděný odpad. Obec provozuje sběrný dvůr na ostatní a nebezpečný
odpad.
V přípravné fázi je i nadále odkanalizování obce, ale vzhledem k tomu,
že přes očekávání nebyl v roce 2019 vyhlášen žádný dotační titul zaměřený
na pořízení kanalizace a Obec tuto finančně náročnou akci není schopna
profinancovat z vlastních finančních prostředků, byla celá tato akce
pozastavena do doby zajištění potřebných finančních prostředků formou
dotací.

6.
Školství, zdravotnictví, kultura, sport a zájmové spolky
Mateřská škola Dolní Podluží
V průběhu roku byla provozována mateřská škola jejímž zřizovatelem
je Obec Dolní Podluží. Ve škole pracují následující zaměstnanci:
Bc. Blanka Mannová
Bc. Hana Samková
Monika Balcárková
Hana Gašová
Jana Nováková
Monika Schwarzová

ředitelka a učitelka
učitelka
asistentka pedagoga do 31.8.2019
školní asistentka
od 2.9.2019
školnice a kuchařka
lektorka němčiny

Školu navštěvuje plný počet dětí, což je 28. Do Základní školy přešlo 8 dětí
a stejný počet byl do školy přijat, takže je obsazenost školy na 100%.
12
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Budova školy a zahrada jsou během roku pravidelně udržovány a prováděny
drobné opravy. Vybavení školy je na dobré úrovni a plně vyhovuje potřebám
výuky dětí podle rozsáhlého učebního plánu. Do učebny byl mimo jiné
pořízen nový koberec v hodnotě 23.000,0 Kč. Byly pořízeny nové věšáky
na ručníky a poličky na kelímky v hodnotě 22.000,0 Kč. Dále byla provedena
oprava pískoviště a natřeny všechny herní prvky na zahradě. Bylo zakoupeno
nové dětské povlečení na všechna lůžka, včetně frote prostěradel.
Škola nadále spolupracuje s obdobnými školami, a to v Porajowe v Polsku
a v Neugersdorfu v SRN. Děti se během roku navzájem společně navštěvují
a účastní se připravených vzdělávacích akcí, včetně výletů. Akce jsou
pořádány jak u nás, tak i v Polsku nebo Německu. Těchto společných akcí
proběhlo celkem 6. Vlastní výuka dětí je velice pestrá, o čemž svědčí 76 akcí
během roku. Patří sem např. kurzy plavání, projektové dny zaměřené
na zvyky a obyčeje. V poznávacích akcích děti navštěvují různé instituce,
dále provádějí veřejná vystoupení pro rodiče nebo na akcích pořádaných Obcí
pro veřejnost. Pravidelně navštěvují divadelní představení a chodí cvičit
do tělocvičny Základní školy.

Náklady na hospodaření mateřské školy se skládají z vlastních příjmů
a příspěvku zřizovatele, jež jsou vykázány v přehledu o plnění rozpočtu
Obce. O celkovém hospodaření školy je vždy Obci a obecnímu zastupitelstvu
předložena ke schválení závěrečná výroční zpráva o hospodaření školy.

Základní škola Dolní Podluží
Základní škola, jejímž zřizovatelem je Obec Dolní Podluží, působí ve dvou
budovách. V budově čp. 299 sídlí I. stupeň a školní družina. V budově
čp. 364 sídlí II. stupeň a školní kuchyně s jídelnou. Školní výuku navštěvuje
209 žáků z toho 99 chlapců a 110 děvčat. Školní družinu navštěvuje
59 žáků z toho 18 s nepravidelnou docházkou. Žáci, kteří navštěvují školu
13
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jsou z obce Dolní Podluží a spádových obcí Jiřetína pod Jedlovou a Horního
Podluží. Ve škole vyučuje celkem 13 pedagogů, 3 asistentky pedagoga, dále
2 vychovatelky a 1 asistentka vychovatele. Dalšími zaměstnanci školy jsou
účetní, školník a 2 uklízečky. Budovy školy jsou plně vybaveny pro potřeby
a požadavky s ohledem na současnou výuku. Žáci využívají služeb školní
kuchyně, ve které pracují 4 kuchařky. Denně je zhotovováno cca 200 obědů
pro žáky školy, mateřské školy, školní zaměstnance a dále cca 80 obědů pro
místní seniory a ostatní zákazníky.

Pedagogičtí zaměstnanci:
Mgr. Terezie Caklová
Markéta Čapková
Iveta Futerová
Mgr. Eva Havlíčková
Mgr. Markéta Hobzová
Mgr. Martina Hofmanová
Ing. Marcela Krajčová
Jitka Kuklová
Kateřina Macková
Mgr. Ivana Novodárská
Bc. Tereza Novodárská
Bc. Aleš Ondráček
Mgr. Iva Pecherová
Tomáš Piller
Mgr. Vendula Riedelová
Petra Rigová
Mgr. Pavla Sošková
Mgr. Markéta Šmidílková, Dis.
Mgr. Jiří Ulrich

pedagog
vychovatelka
asistent pedagoga
pedagog
pedagog, ředitelka
pedagog
pedagog
vychovatelka
asistent pedagoga
pedagog
asistent vychovatele
speciální pedagog
pedagog
pedagog
pedagog
asistent pedagoga
pedagog, zástupkyně ředitelky
pedagog
pedagog
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Škola poskytuje žákům i volnočasové aktivity formou zájmových,
sportovních a vzdělávacích kroužků vedených jednotlivými pedagogy školy
nebo dobrovolnými odbornými vedoucími kroužků. Někteří žáci navštěvují
i několik kroužků.
Žáci se během roku zúčastňují činnosti těchto zájmových kroužků:
Němčina
žáků 8
Kytara – 5 skupin
32
Aerobic – 2 skupiny
23
Výtvarný I. st.
14
Výtvarný II. st.
5
Příprava na talentové zk.  II. st. 5
Keramika
12
Stolní tenis
7
Příprava na přijímací zk.  ČJ
10
Příprava na přijímací zk.  M
9
Rybářský kroužek
20
Turistický kroužek
25
Mladý zdravotník
12
Miniházená
18
Dramatický
20
Doučovací kroužky:
Logopedie
Pedagogická intervence

10
13 skupin  celkem 44 žáků

Žáci aktivně předvádějí své umění a dovednosti na veřejných vystoupeních
např. Den matek, MDŽ, tradiční vánoční koncert, živý betlém, rozsvícení
vánočního stromu, dále na jiných veřejných akcích pořádaných Obcí. Také
se aktivně zúčastňují v maskách tradičního masopustního průvodu obcí. Žáci
15
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nechybí při účasti na okresních a jiných zájmových a sportovních soutěžích
s dobrým umístěním.
Náklady na hospodaření základní školy se skládají z vlastních příjmů
a příspěvku zřizovatele, jež jsou vykázány v přehledu o plnění rozpočtu obce.
O hospodaření školy je vždy každoročně Obci a obecnímu zastupitelstvu
předložena závěrečná výroční zpráva o hospodaření školy ke schválení.
Obecní knihovna Dolní Podluží
Obecní knihovna je aktivně navštěvována žáky školy hlavně před začátkem
vyučování, ale také i občany obce. Knižní fond je pravidelně obměňován
a doplňován. Knihovna je vybavena počítačovou technikou a je zde možný
přístup na internet. Knihovnici paní Zavadilové k její bohaté činnosti přibyl
nový úkol. Byla pověřena také koordinací kulturní a společenské činnosti
v obci a zároveň do její kompetence přibylo i pronajímání kinokavárny pro
pořádaní veřejných i soukromých akcí. Součástí její práce je i pořizování
fotodokumentace z jednotlivých společenských akcí, fotografie následně
zveřejňuje na webových stránkách obce.
Ordinace obvodního praktického lékaře
Během roku 2019 fungovala v horní části obce ordinace MUDr. Lenky
Martínkové. Tato ordinace zároveň slouží jako spádová i pro okolní obce
Jiřetín pod Jedlovou a Horní Podluží. Zajišťuje také lékařské služby i pro
místní podniky (Rukov, Samat, Helix, Belden a pod.).
Stomatologická ordinace
Ordinace MUDr. Kamila Vodvárky slouží občanům dvakrát v týdnu, své
sídlo má nedaleko obecního úřadu. Proslýchá se však, že začátkem 2020
ukončí v obci svoji činnost.
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Dům pro seniory Dolní Podluží
Dům čp. 515 i nadále slouží seniorům a je se svými 15 byty (1 + kk
s vlastním sociálním zařízením) stále plně obsazen. Byty slouží jednak
seniorům, ale také občanům s tělesným postižením a nebo také jako sociální
byty.
Dům Sv. Vincenta de Paul Dolní Podluží
Již pátý rok poskytuje svoje služby pro hendikepované matky s dětmi tato
organizace, která sídlící v domě čp. 442 , jež se nachází nedaleko místního
kina a také v domě čp. 456 ve střední části obce, nedaleko obecního úřadu.
V současné době poskytuje služby 6 matkám s 11 dětmi. Klienti domu
se pravidelně starají o úklid veřejných prostranství v okolí objektů a úpravu
zeleně před místním kinem.
Sportovní areál Dolní Podluží
Sportovní areál je využíván mimo zimních měsíců ke sportovním aktivitám
jak Základní školou, tak i občany obce i z okolí. Kromě fotbalového spolku
se svými soutěžními zápasy je stálým zákazníkem i Tenisová školička pro
děti. Tradičně se zde hraje a soutěží v nohejbalu. Areál, kromě sportu slouží
také k pořádání veřejných obecních kulturních a společenských akcí. Celý
areál je udržován po celý rok obecními zaměstnanci.

Bio LUŽ Dolní Podluží
Během roku nadále sloužilo občanům místní kino, které je dotováno Obcí
a provozováno Ing. Karlem Vojtou, jež zajišťuje promítání filmů dvakrát
týdně. Budova kina je v majetku Obce Dolní Podluží a pořádají se zde také
veřejné kulturní a společenské akce. V budově se nachází i prostory
17
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kinokavárny coby centra pro konání akcí pořádaných Obcí nebo jednotlivých
místních spolků či občanů obce.

Spolky a společenské organizace
V roce 2019 v obci působily následující kulturní organizace a spolky:
Spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Dolní Podluží
Spolek působí v obci pod vedením starostky Pavly Kocůrkové. Členové
spolku tvoří jednotku dobrovolných hasičů pod vedením velitele Martina
Tesaře st., který byl jmenovaný Obcí. V roce 2019 měl spolek 22 aktivních
členů, kteří během roku pomáhali nebo se účastnili na 17ti veřejných akcích.
Účastní se také různých hasičských soutěží např. Výběh na rozhlednu
Děčínský Sněžník (178 schodů) v zásahovém oděvu, botách, helmě
a též s dýchacím přístrojem, kde se Martin Tesař ml. umístil na 3. místě z 19
účastníků.
Tradiční vlastní pořádaná akce pro děti je „Stezka odvahy“, které
se zúčastnilo okolo 100 dětí a jejich rodičů. U požární zbrojnice každoročně
stojí tradiční májka. Na konci roku uspořádali již tradiční zimní hasičskou
soutěž, které se účastnily hasičské jednotky z okolí.
Z pracovní činnosti provedli během roku 23 výjezdů a zásahu techniky při
požárech nebo nehodách a provedli 1. hasičské cvičení.

Život – spolek pro ochranu dětí, mládeže a seniorů Dolní Podluží
Tento spolek pod vedením Bc. Jitky Ptáčkové pořádá akce pro děti a seniory
ve spolupráci s obdobnými spolky z polského Porajowa a z německé Žitavy.
Členové se účastní většiny veřejných akcí a během roku proběhl nespočet
vlastních akcí u nás, v Polsku nebo SRN.
18
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Pro děti byl zajištěn letní rekreační tábor v Hartau u Žitavy v SRN.
Pro seniory pak byly uspořádány zájezdy do Polska k Baltskému moři, do
Chorvatska k moři a do termálních lázní ve Velkém Mederu na Slovensku.
Spolek Život je tradičním spolupořadatelem Kateřinského posvícení, které
je pořádáno k uctění památky sv. Kateřiny Alexandrijské patronky naší
obce.
Domovina – spolek rodáků a přátel obce Dolní Podluží
V roce 2019 vyvíjel spolek svoji činnost pod vedením starosty Josefa
Rydvala. Spolek má 13 členů z toho 9 aktivních a řadu čestných členů
žijících i mimo republiku.
Členové spolku se aktivně účastní většiny společenských akcí v obci. Náplň
činnosti spolku je soustřeďování dokumentů z minulosti obce a života
občanů, dále tradiční přednášková a výstavní činnost, podpora a obnova
zašlých obecních tradic. V pořádaných akcích nechybí projekce starých foto
z obce s výkladem, ale i výstava starých foto jako např. stálá výstava
ve společných prostorách obecního úřadu. Spolek pamatuje i na kulturní akce
jako např. koncerty alternativních skupin v Kinokavárně nebo zábavný
pořad Kavárenský kvíz nebo Burza hudebních nosičů populární hudby.
Spolek má největší podíl na obnovení tradice Kateřinského posvícení
k uctění památky sv. Kateřiny Alexandrijské patronky naší obce a je jejím
současným zakladatelem a spolupořadatelem.
Fotbalový klub Dolní Podluží
I v roce 2019 působil fotbalový klub, jehož činnost je částečně dotována
z obecního rozpočtu. Účastní se okresní soutěže a o nedělích pořádá
přátelská a mistrovská utkání za přítomnosti místních diváků a fanoušků
hostí. Má k dispozici fotbalové hřiště a zázemí v objektu kabin, které jsou
udržovány obecními zaměstnanci. Fotbalisti se ani v letošním roce, kromě své
sportovní činnosti, veřejně do společenských akcí nezapojili
19
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Tenisová školička Dolní Podluží
Ve sportovním areálu působí Tenisová školička pod vedením sourozenců
Frankových z Varnsdorfu, mají k dispozici tenisové kurty a tréninkovou
stěnu. Kurty si sami svépomocně udržují na vlastní náklady.
Spolek na obnovu kostela sv. Kateřiny Dolní Podluží
V průběhu roku pokračoval spolek v organizaci prací na opravách kostela
sv. Kateřiny. Letos byl kostel po opravách znovu zpřístupněn veřejnosti.
Podrobnější informace se mi nepodařilo zajistit.
Spolek Poradna barevné soužití Dolní Podluží
V průběhu roku vyvíjel spolek svoji činnost pod společným vedením Marcely
Surmajové, Moniky Hejdukové a Ondřeje Peřiny.
Zaměření spolku je směrováno na mládež a za cíl si vzal inkluzivní
vzdělávání dětí, mládeže, ale i dospělých formou volnočasových aktivit,
přednášek uměleckým směrem, formou dramatické činnosti, malováním
obrazů, hudební a pohybovou aktivitou, poznávacími výlety a exkurzemi.
Spolek se aktivně zapojuje do veřejných akcí, kde uspořádal pro občany
několik malých divadelní představení hraných členy spolku. Uspořádal také
vydařenou veřejnou dražbu obrazů namalovaných dětskými členy spolku.

Výčet pořádaných kulturních a společenských akcí v průběhu roku
jednotlivými organizacemi:
V sobotu 23. února, jako součást Podtolštejnského masopustu, prošel naší
obcí tradiční karnevalový průvod. Jako začáteční bod byla tentokráte
20
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zvolena PS Chata v nejspodnější části obce. V 10.00 hod. po zformování
masek, mezi kterými nechyběli tradiční Laufr, ženich s nevěstou, řezník,
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kominíci, smrtka, slamák, ale i sám Neptun s mořskou pannou, nebo
Sněhurka se 7 trpaslíky, dále dvě lehké děvy s ochráncem, Turek, kterého
v nůši nesla bába, ale také množství dalších překrásných masek pod dohledem
skoro slepého doktora. Na rázný povel Laufra průvod vykročil směrem
ke kostelu sv. Kateřiny, aby se tam setkal s průvody z Jiřetína pod Jedlovou
a Horního Podluží a společně tak byla zažehnána zima. Cestou, při míjení
Obecní zvoničky se nečekaně na pozdrav ozval nový zvon. Na první
zastávce u čp. 119 paní Černé se k průvodu přidal také houf strašidelných
babic, mezi kterými byli i stejně hezcí dědkové. Po řádném občerstvení
pokračoval průvod obcí od zastávky k zastávce, kde hostitelé nešetřili
dobrým jídlem a tvrdým alkoholem. Těchto zastávek bylo celkem 12. Pokusím
se je alespoň vyjmenovat. U Türbů čp. 345, tentokráte u Zbořilů čp. 116,
u Vyhnálků čp. 149, u Černých čp. 315, u Dlasků čp. 525, v penzionu
Lelkovna čp. 165, v Občerstvení Na koupališti čp. 527, v hasičárně u hasičů
čp. 11, v Domu seniorů čp. 515, u Michalů čp. 536 a v Domově sv. Vincenta
de Paul čp. 431. Občerstvení na zastávkách bylo tolik, že některé masky
musely vynaložit poměrně dost námahy, aby ke kostelu došly v pořádku.
Po celé trase se k průvodu přidávaly i další masky a občané, takže všichni
dorazili ke kostelu v hojném počtu a včas. Ve 14.00 hodin před účastníky
všech tří masopustních průvodů i před přihlížejícími občany starostové obcí
Jiřetína po Jedlovou, Horního a Dolního Podluží odříkali zázračnou formuli
pro zažehnání zimy, sestavili společné žezlo na znamení, že pomalu přichází
jaro, a popřáli přítomným dobrou zábavu.
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Masopust se tak stává tradiční záležitostí a účastní se ho čím dál tím více
občanů, o čemž svědčí nebývalá účast karnevalových masek a diváků.
V pátek 8. března uspořádala Obec v kinokavárně pro ženy oslavu MDŽ
pod názvem „Mejdan pro ženy“. Už při příchodu byla každá žena
obdarována kytičkou a malým milým dárečkem. Po přivítání a zahájení paní
starostkou Ivou Minárovou ženám předvedly děti z mateřské školy
co si nacvičily pod vedením svých učitelek paní Mannové a Samkové.
Následovalo překvapení ve formě předvedení baletu „Labutí jezero“ od
skupiny známé již z loňského MDŽ. Po podaném občerstvení pokračovala
zábava s tancem, která se protáhla do pozdních hodin.
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V pátek 22. března uspořádal spolek Život pro seniory výlet do
lázeňského městečka Pobjerowo v Polsku na břehu Baltského moře.
Ubytování v pěkném hotelu, koupání v bazénu, příjemné masáže a dobré
jídlo, to vše se seniorům velice zamlouvalo. Výlet byl moc pěkný a senioři
si ho velice užívali. Někteří dokonce neodolali a jako správní otužilci
se dokonce byli ponořit nebo si zaplavat v mořské vodě i když moc studené.

V pátek 5. dubna uspořádala Místní knihovna pod vedením paní
Zavadilové, jako každý rok, pro mladé čtenáře akci „Noc s Andersenem“,
tentokráte nazvanou Andersen známý – neznámý. Pestrý program s výletem
a seznámení s psím kamarádem Pepou se dětem velice zamlouval. Celkem
se akce zúčastnilo 8 dětí.
V pátek 5. dubna proběhla v kinokavárně tradiční akce spolku Domovina
a to projekce starých předválečných fotografií z naší obce s výkladem
starosty spolku pana Josefa Rydvala. Nechce se tomu uvěřit, ale je to
v pořadí již šesté pokračování. Tentokrát si návštěvníci mohli poputovat
po dolní části obce a podívat se jak to tehdy v obci vypadalo a také
co všechno se dělalo. Této akce s občerstvením v podobě kávy a koláče
se zúčastnilo několik desítek zájemců o historii obce.

24

Kronika obce Dolní Podluží rok 2019

V pátek 19. dubna se uskutečnila na koupališti tradiční velikonoční akce
pro děti „Putování za zajíčkem“ pořádaná Kopretinami. Pěkné počasí přálo
dětem, když po okolí bedlivě hledaly poschovávané čokoládové zajíčky
a poté se účastnily připravených her. V provizorních dílničkách si účastníci
vyzkoušeli zdobení velikonočních vajíček a přítomní rodiče se mohli
přesvědčit, jak jsou jejich děti šikovné. Samozřejmě nechybělo ani
občerstvení v podobě mazanců a beránka. Hojně navštívená akce se velice
líbila.

V úterý 30. dubna proběhly současně dvě akce „Pálení čarodějnic“ Jedna
v dolní části obce na hřišti u Barešů, kterou pořádala Obec a druhá akce
pořádaná Občerstvením na koupališti. Na obou místech byla pro děti
připravena soutěž o nejošklivější čarodějnice, které nakonec skončily
v plamenech. Organizátoři si připravili různé hry a soutěže, ve kterých
se pak děti mohly dostatečně vyřádit. Nechybělo dobré občerstvení jak pro
děti, tak pro rodiče a ostatní návštěvníky, ani tradiční špekáčky přiuzené
na ohni.

25

Kronika obce Dolní Podluží rok 2019

V sobotu 11. května uspořádalo Občerstvení na koupališti akci „Festival
jídel“. Celé odpoledne a večer byly pro návštěvníky připraveny k ochutnání
různá jídla a večer při muzice zábava do pozdních nočních hodin.
V neděli 26. května uspořádala Obec pro naše děti ve sportovním areálu
„Dětský den“ v rámci Mezinárodního dne dětí. Za velmi pěkného počasí
čekal na děti dosti obsáhlý a pestrý program. Vše začalo cestou pohádkovým
lesem od pravěku do budoucnosti, kde různě v obci na zastávkách s bytostmi
(např. člověk neandrtálský, rytíř s dvorní dámou, avatarky, mimozemšťani
a spousta dalších masek z minulosti, současnosti a budoucnosti) na děti
čekaly zajímavé hry a úkoly. Za body, které děti dostávaly od těchto
postav do obdržené kartičky, na konci cesty ve sportovním areálu, dostaly
ceny v podobě sladkostí. V areálu na děti čekalo množství atrakcí, mezi něž
patřil nafukovací hrad, kolotoč, stánek s malováním na obličej, zhotovování
dětských účesů, projížďka na koních, ukázka hasičské techniky a k poslechu
hrála country kapela Blues Gin ze Žatce. Celá akce vyvrcholila představením
Divadla BezeVšeho a také siláka Barbara Conana po 30 letech s klaunem
Pepišto, to pobavilo jak děti i dospělé. Občerstvení, v podobě klobás, piva
a dalších laskomin včetně zákusků, bylo zajištěno mnoha stánky místních
obchodníků a výrobců. Akce se zúčastnilo nebývalé množství lidí cca 250
dětí a přibližně stejné množství dospělých.
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V pátek 31. května uspořádala Základní škola u příležitosti Dne matek
vystoupení svých žáků v Biu Luž. Ve velice obsáhlém programu žáci školy
předvedli zcela zaplněnému kinu svá hudební, dramatická a pohybová
vystoupení. V programu, který si sami žáci moderovali, účinkovali postupně
téměř všichni žáci ze všech tříd školy. Jejich velice hezké vystoupení bylo
odměněno dlouhým potleskem.
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V pátek 14. června se uskutečnila zajímavá akce pod názvem Olympiáda
mrňousků, kterou organizovala Obec. Zde, při příležitosti otevření nově
pořízeného dětského hřiště v místní části Kateřina, si zazávodili žáci
Mateřské školy, takže byli i prvními malými uživateli celého zařízení,
jež bylo pořízeno z financí dotačního příspěvku ČEZ. Na samotné sportovní
klání a doplnění herních prvků získala Obec finanční dotaci od MAS Český
sever. Tímto bylo dětem předáno velice pěkné zařízení.

V sobotu 15. června uspořádal spolek hasičů tradiční „Stezku odvahy“
pro děti. Nejenže celá akce probíhala v lese a v pozdním večeru až tmy
a na cestu svítily umístěné svíčky, byla stezka opravdu strašidelná pomocí
strašidelných masek, které si hasiči zhotovili. Ten, kdo tuto strašnou pouť
vykonal, došel až na koupaliště a tam na děti čekaly balíčky, diplom a buřty
k opékání. Tato akce je velice oblíbená a proto ji vždy navštíví více jak 80
účastníků a tak tomu bylo i letos. Všichni už se těší na příští rok.
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V sobotu 22. června se odehrálo v kinokavárně Bia Luž „Vítání občánků“.
Jako každý rok starostka paní Iva Minárová přivítala do obce nově
narozené občánky za předcházející období. Bylo přivítáno 10 přítomných
holčiček v doprovodu svých rodičů a popřála jim spokojený život v naší obci.
Jako tradičně nechybělo pěkné a milé vystoupení dětí z Mateřské školy.
V sobotu 22. června odpoledne uspořádal spolek Barevné soužití
společně s Občerstvením na koupališti zajímavou akci, kde se před
veřejností představil kroužek Terabitia se svým kulturním vystoupením,
a to ve vlastním nastudování známé balady Vodník od K.J. Erbena. Poté
následovala dobročinná akce a to dražba obrazů namalovaných členy
kroužku, ale hlavně Martinou Košťálovou. Všechna vystavená díla i dílka
se vydražila beze zbytku. Mezi obrazy byly dva s tématikou naší obce
a to Kostel sv. Kateřiny a Obecní zvoničky. Obraz kostela vydražil
za nemalou částku pan Richard Štrubínský a vzápětí ho věnoval naší Obci.
Večer proběhla na koupališti, pod názvem Slavnost slunovratu, zábava při
hudbě a dobrém posezení.
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Ve čtvrtek 4. července uspořádal spolek Domovina v Biu Luž koncert
alternativní hudby. Během večera vystoupily hudební skupiny Mecomio
ze Španělska a česká hudební skupina Unkilled worker.

V sobotu 27. července pořádalo Občerstvení na koupališti tak zvané
„Vánoce na koupališti“. Zábava se nesla ve znamení opravdových vánoc,
nechyběl ozdobený stromeček, cukroví, kapr a bramborový salát. Zkrátka
jako o vánocích, akorát bylo větší teplo, ale to zábavě vůbec neubralo,
ba naopak.
V sobotu 8. srpna se konal pod vedením Občerstvení na koupališti
„Silvestr na koupališti“. Zábava opravdu jako na silvestra i s ohňostrojem.
Ukazuje se, že když se lidi chtějí bavit při hudbě, tak je nic nezastaví.
Ve čtvrtek 15. srpna uspořádal spolek Život návštěvu našich seniorů
v Centru pro seniory Weissewegclubu v Seifhennesdorfu v SRN
u spřátelených seniorů v duchu dobré mezinárodní spolupráce. Součástí
velmi milého odpoledne byl kromě báječného pohoštění od našich německých
sousedů, příjemného povídání a dokonce tance i mezinárodní duel
harmonikářů. Českou stranu hájil stejně jako minulý rok pan Mirek Novotný,
tu německou pan Volker Truschka, vedoucí klubu. Jejich společné hraní bylo
opravdu dech beroucí a dokazovalo, že hudba stírá veškeré hranice.
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V sobotu 24. srpna se na koupališti uskutečnila tradiční „Neckyáda“ pod
patronací Občerstvení na koupališti. Pěkné počasí přálo a tak , za nebývalé
účasti občanů, mohlo probíhat nespočet menších akcí, které přispěly
k pobavení přítomných. takže si každý přišel na své. Samozřejmě, jako
hlavní akce byla soutěž „necek“, tedy lodí, které si účastníci závodu
zbudovali v naději na doplutí do cíle. Zhotoveným lodím vévodil honosný
vikingský koráb i s posádkou, ale v závodě malá mrštnější plavidla byla v cíli
dříve. Pro děti bylo k dispozici hodně žádané malování na obličej nebo
lakování nehtů, ale i množství menších akcí a soutěží. Záchranáři předvedli
a tomu, kdo měl zájem, provedli nalíčení jakéhokoli zranění, přesně takové,
jako se zhotovují k nepoznání od pravého úrazu při záchranářských
cvičeních. Velice navštěvovaná byla jízda na koních. Hasiči i letos pro děti
připravili pěnovou hasicí lázeň ve které se tyto dosytosti vyřádily. Nechyběla
ani soutěž pro dospělé a to o nejlepší bábovku. Pro zábavu bylo předvedeno
vystoupení „turecké tanečnice“ ve stylu Tisíce a jedné noci. Celé odpoledne

31

Kronika obce Dolní Podluží rok 2019

bylo velice příjemné a večer pak pokračovala zábava při muzice a vystoupení
hudební skupiny „Všecek písek“. Celodenní program byl završen ohňostrojem.

V pátek 30. srpna došlo na obecním úřadě k milé návštěvě rodáků z naší
obce žijících v zahraničí. Rodáky přivítala starostka obce Ing. Adéla
Macháčková a seznámila je s činností Obce a také s činností směřující
k zachování kulturního dědictví v obci jako např. obnova křížků,
připravované opravy Brassovy hrobky, obnovy válečných hrobů apod. Dále
je seznámila s navazující spoluprací mezi obcemi Dolní Podluží
a Seifhennesdorf v rámci česko  německé přeshraniční spolupráce. Setkání se
neslo ve velmi milém a přátelském duchu.
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V pondělí 9. září uspořádala Místní knihovna ve svých prostorách pro
děti akci nazvanou „Malované prázdniny“. Zde si děti mohly formou
malování připomenout krásné chvíle svých prožitých prázdnin.
V pátek 11. října uspořádala Obec v kinokavárně Bia Luž setkání občanů
v rámci Dne úcty ke stáří. Milým hostem setkání byl majitel vyhlášeného
Bohemian coffee house, který se svou kolegyní na malý moment proměnil naši
kinokavárnu doslova v pravou a skutečnou. Vše se neslo v duchu velmi
zajímavého povídání kavárníka a při projekci obrázků se přítomní dověděli
mnohé o kávě, o její historii, o druzích a způsobech pěstování i pražení
a hlavně o její přípravě. V dovezených kávovarech se připravovala tradičním
i netradičním způsobem káva a podávala se přítomným. Samozřejmě že ke
kávě patří i něco sladkého. Na to bylo také rovněž pamatováno.
Schwarzwaldské dorty, připravené na zakázku ve školní kuchyni naší
základní školy, sklidily nejednu pochvalu. Nakonec proběhla soutěž znalostí
o kávě a vítěz si odnesl domů jeden dort coby odměnu za znalosti.
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Ve středu 23. října byl uspořádán v Místní knihovně v předstihu
tradiční Hallowen. Knihovna se přestrojila do strašidelné výzdoby,
kde nechyběly lampióny, kostlivci, strašidelné dýňové hlavy, dětmi
namalované obrázky duchů, netopýrů a jiné strašidelné havěti.
Malé čarodějnice byly pomalovány bradavicemi, pavučinami brr
a hrůza. Vyprávěly se strašidelné historky, četly se strašidelné příběhy, hrály
se různé hry, zkrátka vše jak to má být. Jeden Hallowen skončil a na druhý
se už těšíme.

V pátek 8. listopadu uspořádala Obec Dolní Podluží pro občany setkání
v kinokavárně Bia Luž pod názvem „Sametové posezení“. V duchu
nadcházejícího výročí Sametové revoluce přítomní společně nahlédli do obecní
kroniky prostřednictvím starostky Ing. Adély Macháčkové, která předčítala
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zápisy v kronice a připomněli si, jaký byl rok 1989 v Dolním Podluží.
Za posledních 30 let se v obci udály mnohé změny, ale ledacos zůstalo
stejné. Zhodnotit, co se změnilo, si to musí každý občan obce sám pro sebe.
Vzpomínání přítomných účastníků, hlavně těch starších, přerušilo podávání
občerstvení v podobě chlebíčků a punčových řezů, které pro tuto příležitost
vykouzlily kuchařky školní jídelny Základní školy. Vzpomínkovou náladu
dotvořil i host sametového setkání, kterým byl pěvecký sbor Varnsdorfské
Náhodou s výborným hudebním doprovodem a pod vedením paní Aleny
Smetanové zazněly jak populární, tak lidové nebo filmové písničky.
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V pátek 22. listopadu se uskutečnilo v kinokavárně Bia Luž již tradiční
„Kateřinské posvícení“ zorganizované spolkem Domovina ve spolupráci
se spolkem Život. Před přítomnými návštěvníky byla tradičně přivítána
chlebem a solí patronka naší obce sv. Kateřina Alexandrijská v podání Katky
Slánské. Ta poděkovala přítomným za přivítání a popřála všem dobrou
zábavu a dobré pochutnání při konzumaci kateřinské husy. I letos členky
obou spolků připravily a napekly posvícenské koláče, do zlatova upečené
posvícenské husy, s červeným a bílým zelím a s bramborovými i houskovými
knedlíky. To všechno mohl každý účastník na místě zkonzumovat. Kdo
neměl ještě dost, mohl si přidat krajíc domácího chleba namazaný sádlem
s domácími škvarky. Není divu, že kinokavárna praskala ve švech, že se jedlo
a pilo co hrdlo ráčilo, vždyť i posvícenské koláče stály za to. K poslechu
a tanci zahrál harmonikář Míra oblečený tentokráte v sutaně. Nálada byla
výborná a líbila se všem i přítomným hostům spolku Život, seniorům
ze Seifhennesdorfu. Všichni už se těší na další Kateřinské posvícení
napřesrok.
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V neděli 25 listopadu odcestovali místní senioři pod vedením spolku
Život na týdenní pobyt v termálních lázních Velký Meder na Slovensku.
Senioři si užili příjemný pobyt v pěkném penzionu s dobrou kuchyní,
kde nechybělo pro ně ani grilování selátka. Součástí zájezdu byl i malý výlet
do Maďarského Györu s prohlídkou předvánoční atmosféry.

V sobotu 30. listopadu uspořádal spolek Domovina v kinokavárně Bia
Luž burzu retro hudebních a filmových nosičů. Tuto nevšední akci navštívilo
větší množství zájemců o získání nebo třeba jen výměnu gramofonových
desek, magnetofonových pásků nebo kazet, ale i tiskovin, zkrátka všeho co se
týká hudby. Návštěvníci vyslovovali přání, aby se akce v budoucnu
opakovala.
V neděli 1. prosince došlo před budovou Obecního úřadu, jako každý rok ,
k rozsvícení Vánočního stromu. Letos však celá akce proběhla netradičním
způsobem. Svítily nám stromy dva. Tradiční smrk a mimořádně ozdobený
okrasný buk, který hrál postupně různými barvami. Tato podívaná se
přihlížejícím občanům líbila. K dobré náladě přispělo vystoupení dětí
a občerstvení pro přítomné, kde nechyběl tradiční svařák a vánočka. Celou
akci částečně dotoval podnik ČEZ.
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V pátek 6. prosince uspořádala Obec v kinokavárně Bia Luž pro občany
„Mikulášské posezení“. A protože byl právě Mikuláš a nejen děti se na něho
těší byl připraven malý dárek pro všechny, kteří celý rok nezlobili. Na úvod
pátečního odpoledne vystoupily děti z kroužku Terabitia ze spolku Barevné
soužití pod vedením paní Marcely Surmajové. Ty si připravily krátké
povídání o původu a historii svátku sv. Mikuláše a na moment se všichni
v humorné scénce přesunuli před nebeskou bránu, kde právě Pán Bůh, čert
a anděl vedli boží soud s nově příchozími dušemi. Poté opravdu přišel
Mikuláš, zazněly i tradiční koledy a každý z přítomných dostal od dětí
malou pozornost v podobě vánočních perníčků. Následovalo vystoupení
hudební skupiny Peleton pod vedením pana Jiřího Janka. Hudebníci zahráli
řadu skladeb i k poslechu. Kinokavárna posloužila tentokrát i jako malá
galerie, neboť zde byly vystaveny krásné vánoční svícny, které zhotovily děti
ze základní a mateřské školy v soutěži o Nejkrásnější vánoční svícen.
Občerstvení, které bylo podáváno, připravily kuchařky místní školní kuchyně
a o nápoje se postarala obsluha za barem.
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V sobotu 7. prosince proběhla na koupališti tradiční zimní soutěž
hasičských družstev z okolních obcí. Zima nevadila, převládala soutěživost a
dobrá nálada a to bylo znát v průběhu celé akce. Vítězem soutěže o putovní
pohár se tentokráte stalo družstvo Rybniště A, kterému předala starostka
Ing. Adéla Macháčková vítěznou cenu. Po soutěži nechybělo občerstvení v
podobě smaženého kapra s bramborovým salátem.
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V pátek 13 prosince se uskutečnil v Biu Luž tradiční Vánoční koncert
žáků Základní školy. Kino, jako každý rok praskalo ve švech a očekávání
diváků bylo nanejvýš uspokojeno. Děti od 1. do 9. třídy vystupovaly
a postupně předváděly vše co si nacvičily během roku. Předvedly se ve zpěvu,
scénkách, v tanci, hrály na kytary a samozřejmě nechyběly koledy. Z celého
vystoupení byla cítit předvánoční nálada. Není divu, že si žáci školy
zasloužili dlouhého potlesku a samozřejmě velkého uznání.

V pátek 13. prosince uspořádal spolek Domovina v kinokavárně Bia Luž
první soutěžní večer nazvaný „Kavárenský kvíz“. Jednalo se o vědomostní
soutěž ve které soutěžilo 7 družstev, dohromady cca 40 soutěžících,
odpovídalo prostřednictvím svých kapitánů na otázky z různých oborů
lidské činnosti. Nebylo důležité kdo zvítězil, ale to, že se všichni účastníci
pobavili a zpříjemnili si tak společně strávený večer. Po ukončení soutěže
se soutěžící občerstvovali až do pozdních večerních hodin a prodlužovali
si tak dobrou náladu.
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Ve čtvrtek 19. prosince byly vysvěceny všechny nově zrekonstruované
křížky v obci. Takto, ve své nové kráse, ozdobují a zkrášlují naši obec.

Ve čtvrtek 26. prosince předvedli žáci základní školy u kostela
sv. Kateřiny tradiční živý betlém. Tentokráte účinkujícím ani divákům
nepřálo počasí, ale přesto děti přihlížejícím připravily pěkný vánoční zážitek.

Toto byla opravdu poslední společenská akce v obci v roce 2019.
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7.
Obyvatelstvo
Počet obyvatel
K 1. lednu mělo v obci trvalé bydliště
celkem 1 203 obyvatel
z toho 612 mužů
a 591 žen
Narození a zemřelí
Novorozenců celkem 11
Zemřelých taktéž 11
Mezi nejstarší občany obce patří
Paní Marie KunzeConcewitzová věk 94 let
Paní Anna Kucerová
věk 93 let
Paní Pavla Červenková
věk 92 let
Pan Antonín Salfický
věk 91 let
Paní Miloslava Pavlíková
věk 90 let
Migrace
V průběhu roku se do obce přistěhovalo 52 občanů
a odstěhovalo taktéž 52 občanů
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8.
Počasí
Dne 11. března se přehnala obcí vichřice, která polámala několik stromů,
které následně odstranili obecní zaměstnanci a místní hasiči. Větší škoda
nevznikla.

9.
Neobvyklé události
Dne 9. března došlo k požáru bytu v domě čp. 264. Oheň v bytě zlikvidoval
Hasičský záchranný sbor za pomoci místní hasičské jednotky. Ke zranění
osob nedošlo.
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Schvalovací a předávací doložka
Kronika roku 2019 má 45 stran slovy čtyřicetpět včetně titulní strany a
obsahuje text s fotografiemi.
Kronika byla předána k archivaci Obecnímu úřadu v tištěné a elektronické
podobě.
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