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Cena dotovaná 4 Kč

Na Šébru se
opět pracuje
JIŘETÍN p/j – Firma SaM Česká
Lípa začátkem května obnovila práce na instalaci turistické lávky a přístupových cest. V současné době se
na odstavné ploše vedle parkoviště
na vrcholu Šébru provádí sesazování jednotlivých dílů lávky, zároveň se
dokončují hrubé práce na nové propojovací turistické cestě. Ta se napojí na katastru naší obce, na stávající
lesní cestu, vedoucí od jedlovského
nádraží a hradu Tolštejna. Pokud vše
proběhne bez problémů, tak by jeřáby
měly lávku po částech usadit na betonové patky, vybudované vloni na podzim, v sobotu 29. května. Předání a
tím i zprovoznění tohoto, pro rozvoj
našeho regionu významného díla, by
mělo proběhnout v měsíci srpnu letošního roku.
Text a foto Josef Zoser

Zázemí pro obsluhu sběrného
dvora a sklady nebezpečných
odpadů v Dolním Podluží
DOLNÍ PODLUŽÍ – Letošní dlouhá
zima, která plynule přešla do chladného jara, prodloužila termín pro
dokončení zázemí pro obsluhu sběrného dvora a dvou skladů nebezpečných odpadů v areálu sběrného dvora
v Dolním Podluží. Z podzimu minulého roku zbývalo dokončit realizaci
zpevněných přístupových a manipulačních ploch. Protože slabý náznak
jarního počasí se objevil až v druhé

JIŘETÍN p/J – Konečně hrajeme. Po pěti dubnových a květnových brigádách
strávených úpravou tenisových kurtů poprvé hrajeme, a to v sobotu 8. května.
Je to poněkud později, oproti letům předchozím. Vše způsobil chladný duben,
údajně podle dlouhodobých statistik, nejchladnější měsíc za posledních 80
let. Na snímku z levé strany František Stifter, Pavel Zoser st., Miroslav Vajda,
Milan Vajda.
Foto Josef Zoser

polovině května, tak byla firmou
SaM Děčín a.s. provedena v minulých dnech pokládka zámkové dlažby v prostoru kontejnerových skladů.
Tím je možno akci považovat za dokončenou a od června bude obsluha
sběrného dvora působit již v nových
prostorách a rovněž nebezpečné odpady budou shromažďovány ve dvou
nových eko-skladech.
Lukáš Janků, referent OÚ
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Údržba nově vysazených i sta- Získaná dotace na obnovu dalletých stromů v Dolním Podluží ších 2 křížků v Dolním Podluží
Obec Dolní Podluží v uplynulých několika letech provedla výsadby ovocných stromů (dětské hřiště U Barešů,
parčík proti restauraci Podkova, jabloňová alej na cestě do lomu, atd.).
Vzhledem k delšímu času, který již
uplynul od provedení výsadeb, byla
provedena generální údržba u všech
vysazených stromů. Byly obnoveny
ochrany proti okusu, úvazy kmínků
a uschlé stromky vyměněny za nové.
Největším problémem u nových výsadeb je okus lesní zvěří, kdy je nutno
ve zvýšené míře provádět ochranné
oplocení až do výše asi 2 metrů.
Současně obec připravila na tento
a příští rok ve spolupráci s CHKO Lužické hory i obnovu staletých stromů,
které jsou vysazeny v blízkosti obnovených křížků a božích muk. V minulosti byly ke každému křížku vždy vysazovány stromy, aby zajišťovali stín
a ochranu křížků.

Jako první přišly na řadu dvě lípy malolisté u křížků u vjezdu do obce od
směru křižovatky „Na Mýtě“, kdy jejich ořez byla zajištěn a financován
Správou CHKO Lužické hory.
Protože v příštím roce bude dokončeno restaurování všech drobných křížků v obci, tak je nyní plánována i údržba a výraznější zdravotní
řezy na vysazených staletých stromech. Všechny stromy budou prohlédnuty odborníkem a následně na
nich bude proveden výchovný zdravotní a bezpečností ořez, neboť stromy rostou již mnoho desítek let bez
jakéhokoliv ošetřování.
Teprve po provedení ořezu stromů u křížků bude možno prohlásit restaurování drobných památek v obci
za ukončené, neboť křížky a stromy
u nich tvoří vždy neoddělitelnou dvojici a byly našimi předky vysazovány
současně s instalováním křížků.

Na turistické značené trase vedoucí z Dolního Podluží přes Hraniční
Buk dále do Varnsdorfu se nacházejí 2 křížky, které si velmi zaslouží restaurátorský zásah.
Obec Dolní Podluží je
vedena snahou obnovit
všechny drobné památky
na území obce a podala již
v únoru 2021 žádost o dotaci z příslušného dotačního titulu Ministerstva zemědělství České republiky.
V květnu 2021 bylo obci
doručeno oficiální oznámení o schválení dotace.
V období mezi podáním
žádosti o dotaci a čekáním
na schválení či neschválení podané žádosti o dotaci
bylo provedeno výběrové
řízení na zhotovitele restaurátorských prací obou
křížků. Vítězem se stal restaurátor BcA. Miloš Kubišta. Restaurátorské práce
budou zahájeny v průběhu
června 2021 a ukončeny do
konce listopadu 2021.
Oba křížky budou demontovány, odvezeny do
ateliéru k provedení odborných restaurátorských prací, pod křížky bude vyhotoven nový
základ a následně dojde k jejich znovuosazení v celé jejich původní kráse.
Celkové náklady na restaurování
obou křížků činí 258 000 Kč a na jejich obnovu byla schválena dotace ve
výši 141 000 Kč.

V příštím roce je plánováno restaurovat kříž se sochou Krista u č.p.
458 (u cesty vedoucí z obce k ordinaci
MUDr. Martinkové), a tím bude do-

končeno restaurování všech známých
drobných památek na území Dolního
Podluží. Pokud by měl ale kdokoliv
z občanů obce podnět k obnově dosud opomíjené drobné památky, která je ve vlastnictví obce, může kontaktovat obecní úřad.

Zahájení prací na prostoru pro
komunitní setkávání v Dolním
Podluží
V objektu Bia Luž byly zahájeny dlouho připravované práce na modernizaci prostoru pro komunitní setkávání
(nejen) pro občany Dolního Podluží. Veškeré stávající vybavení bylo již
pracovníky obce demontováno a vybouráno. Ve stavebně připraveném
prostoru budou provedeny nové rozvody elektřiny a vodoinstalace. Následně bude prostor nově vyštukován,
vymalován a bude provedena repase stávající parketové podlahy. Jako
poslední bude provedena kompletní
dodávka nového nábytku, osvětlovacích těles, kuchyňky, závěsů, pódia
a audiovizuální techniky. Na popsaných pracích se podílí celkem 4 externí subjekty, a to Milan Račuk, Varnsdorf (elektromontážní práce), Petr

Vágner, Varnsdorf (vodoinstalaterské
práce), Karel Lošek, Děčín (stavební
úpravy, výmalba, repase parketové
podlahy) a QUERCUS NÁBYTEK,
Zlín (dodávky vybavení).
Celkové uznatelné náklady akce
činí 1 017 000 Kč, kdy schválená
dotace je 748 000 Kč a vlastní spoluúčast obce 269 000 Kč. Dotace byla
získána ze 6. výzvy Programu rozvoje
venkova, která byla vyhlášena MAS
Český sever.
Předpokládané ukončení prací je
plánováno na říjen 2021, aby v podzimních měsících bylo možno vybudovaný prostor plně využívat pro
setkávací a kulturní akce. Budoucí
podobu prezentujeme na přiloženém
grafickém návrhu.

Připravil Lukáš Janků, referent OÚ
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Valná hromada SK Slovanu Jiřetín volila
JIŘETÍN p/J – Koncem měsíce dubna se ve Sportcentru uskutečnila několikrát odkládaná valná hromada
našeho sportovního klubu. Průběh
celého jednání probíhal v ne úplně
poklidné atmosféře, zda to bylo zapříčiněno ještě ne úplně poraženým
coronavirem, či nevětraným prostředím, ve kterém se nás sešlo celkem
21 členů, nevím. Na začátku jednání byla konstatována menšinová přítomnost členské základy, tak se 15
minut posečkalo, tak aby byla splněna litera stanov, až poté předseda
SK zahájil jednání. V jeho průběhu
se volilo obsazení do komisí. Jaroslavou Skoczylasovou byla též přednesena pokladní zpráva a dle schváleného programu následovala zpráva
předsedy SK Pavla Zosera o činnosti klubu za rok 2020. V ní mimo jiné
sdělil, že již nehodlá na post předsedy
kandidovat. Zároveň též poděkoval
dvěma členům tenisové staré gardy

nak dlouholetý hráč našeho A týmu
kopané, poděkoval za důvěru, pouze
si při té příležitosti povzdechl, že byl
do funkce jaksi postrčen a neví, jak
to zdůvodní doma manželce. To se
v plénu neobešlo bez reakce.
Následovala volba výkonného
výboru, jehož členy se stali Stanislav
Císař, Robert Bužík, Věra Slavíková,
Miroslav Vajda, Pavel Zoser st. a Josef Zoser st. Za členy kontrolního
výboru byli zvoleni Otakar Chládek,
František Prokop a Petr Valena.
V následující diskuzi vystoupilo
několik členů s poděkováním a několika návrhy. Byla navržena věcná
odměna odstupujícímu předsedovi
SK, který tuto funkci vykonával od
roku 1991 celých třicet let a pokladní – hospodářce, která pomáhá našemu klubu, co by účetní, již od roku
1980. To je více jak čtyřicet let. Dále
bylo obdarovanými tenisty poděkováno za možnost působit v našem klubu

podporovat činnost klubu včetně provozu areálu a jeho údržby. Poté požádal přítomné o minutu ticha za zemřelého dlouholetého hráče kopané
Tibora Bužíka. Následovně navrhl
v prostorách sportovního areálu zřízení pietního místa.
Jako poslední vystoupil pisatel
tohoto článku, který ve zkratce připomněl historii postupného budování našeho sportovního areálu. Ten
se začal intenzivně měnit, do dnešní
podoby, po roce 1980, když se v akci
Z dokončila výstavba garáže pro autobus. Vlastním autobusem se jezdilo
na fotbalové zápasy po celém okrese,
pořádaly se společné zájezdy, ale také
se jeho pronajímáním přivydělávalo na činnost klubu. Vybudovala se
sauna, srovnalo se hodně nakloněné
škvárové hřiště kopané (se spádem
194 cm od brány k bráně), modernizovaly se kabiny, do té doby pouze se studenou vodou a suchým WC.

Z levé strany P. Martínek, T. Bužík, J. Urban, L. Hyblbauer

J. Zoser, J. Gottvald

M. Středa, S. Císař, K. Skoczylas

J. Zoser, J. Takács

Antonínu Krejčímu a Zdeňkovi Barborikovi za dlouholeté působení v našem klubu a předal jim dárkové koše.
Následovala volba předsedy. Z pléna
byl navržen Aleš Bláha, jehož kandidatura byla všemi přítomnými podpořena a sválena. Nový předseda, ji-

a areálu, jehož kvalita a šíře nabídky
sportovních ploch převyšuje nabídku
sportovišť v okolních obcích i mnohých městech.
Vystoupení pana starosty proběhlo v poněkud smutném tónu. V úvodu plénu sdělil, že obec i nadále bude

Vybudovaly se nové tenisové kurty,
minigolf, bazén 25 x 8,5 m, atletická dráha, hřiště s umělým povrchem
a osvětlením, dětská hřiště, lesopark
s lesním divadlem a jezírkem. To je
neúplný výčet sportovišť, která se organizováním brigád rekonstruovala

nebo nově budovala za pomoci desítek místních občanů a posléze, od
roku 1991, za vydatné pomoci obce
a pracovníků na veřejně prospěšné
práce. Při té příležitosti jmenoval
mnohá jména občanů, kteří v té době
pomáhali. Nezapomněl ani na buldozeristu, jehož jméno mu v té chvíli vypadlo z paměti (Jaroslava Gottwalda
z Horního Podluží), který za přispění Ladislava Pejznocha o víkendech
postupně upravoval prostory za fotbalovými kabinami od cesty vedoucí
pod hřištěm kopané k rekr. středisku
Netopýr, na jedné straně, končil na
druhé straně u současného dětského
hřiště naší mateřské školy. Tím vzniklo několik stupňovitých kaskád, na
kterých jsou umístěna současná sportoviště. Sdělil také, že jsou k dispozici filmové záběry v té době pořízené
a uložené na flash disku. Jsou součástí kroniky obce a k zapůjčení. Zmínil
se též o tom, že se sportovní areál stal

místem setkávání místních občanů,
a to nejenom u příležitosti divadelních představení, módní přehlídky,
pálení čarodějnic, výstavy techniky
a akcí kynologů. Dobrovolný svazek obcí Tolštejn zde, déle jak dvacet
dokončení na další straně
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let, pořádá sportovní hry škol našeho mikroregionu. Je zde i venkovní
volně přístupné posezení s možným
sezónním občerstvením.
Po tomto vystoupením byla valná hromada zakončena. Po ukončení
valné hromady se na místě sešel výkonný výbor, který zvolil místopředsedu SK Pavla Zosera st. Obdobně
tak učinili zvolení zástupci kontrolní komise. Ti si ze svých řad zvolili
předsedou Otakara Chládka.
V této souvislosti, týkající se
areálu a jeho provozu, mně dovolte
dovětek.
Chci vám sdělit, že jsem pyšný
na sebe, bratra, na Honzu Takácse
(v areálu prováděl téměř veškeré svářečské práce) a další občany Jiřetína,
kteří se jakýmkoliv způsobem za těch
čtyřicet uplynulých let významně přičinili o to, že takovéto prostory v obci
máme. Čtyřicet let je doba, kdy jsme
spolu s bratrem stáli v čele místní TJ.
Prostory, které jsou chloubou obce,
prostory, které se zásadním způsobem v roce 1998 zasloužily o to, že se
naše obec stala celorepublikovým vítězem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Prostory, které
nám většina nově příchozích návštěv-

níků minimálně chválí. Pomalu končí
naše zmíněná nepřetržitá aktivní činnost, která započala po mém příchodu ze Slovanu Varnsdorf v roce 1976
(od roku 1964 jsem tam hrál za místní fotbalový klub). Vrátil jsem se hrát
domů, do svého mateřského klubu.
Moc jsem toho „za nás“ kvůli prasklému menisku nenahrál, a tak jsem
se po necelém roce z hráče místní
TJ Slovan přes noc stal nejdříve brigádním referentem (1977) s tím, že
jsem v areálu organizoval brigády.
Tři roky na to jsem se stal předsedou
našeho Slovanu. To po nečekaném
úmrtí předcházejícího předsedy Oldřicha Vetešníka (1980 ). Po dalších
deseti letech jsem byl zvolen starostou (1990). V následujícím roce 1991
jsme předsedou TJ zvolili mého bratra Pavla, který uvedenou činnost vykonával do letošního roku. Mám radost z toho, co jsme byli schopni pro
nás občany Jiřetína, naše děti a teď už
i vnoučata, ale i pro ostatní příchozí
v obci vybudovat. Nebylo jednoduché v minulosti ladem ponechané
a nálety prorostlé pozemky přetvořit do současného stavu. Podařilo se
též smysluplně využít velkou část objektu bývalé základní školy. Kromě
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P. Zoser st., Aleš Bláha (nový předseda SK) a Jaroslava Skoczylasová

nové půdní vestavby sloužící k ubytovávání jsme zde vytvořili jak sportovní, tak kulturní prostory. Dokonce jsme v nich uspořádali již dvakrát
maškarní bál. Na druhé straně je si
potřeba říci, že zajišťování provozu
a údržby takovéhoto zařízení není
lehká, ani levná záležitost. To vše ale
vyváží, domnívám se, povedené akce,
které zde pro nás místní, ale i přespolní pořádáme. Věřím, že náš areál po
postupném uvolňování covidových
opatření opět ožije, a to nejenom na

fotbalových a tenisových plochách,
ale po celém areálu, včetně dětských
hřišť, na která se nám doufám, vrátí
hlavně mladí. Věřím též, že se v letních měsících dočkáme třeba i dalšího divadelního představení. Již se
sám těším.
Novému vedení našeho SK bych
popřál, aby se jim dařilo rozvíjet nejenom sportovní aktivity, ale též přilákat, ve spolupráci s obcí, do areálu
stále stoupající počet návštěvníků.
Josef Zoser st.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Návštěva u včelaře
Jednoho krásného dne, kdy kvetly ovocné stromy, jsme se vydali
k místnímu včelaři p. Málkovi.
Jeho pilné včeličky létaly kolem
svých úlů, zatímco my jsme se
o nich dozvídali, jak jsou pracovité, jak dlouho žijí a jak jsou pro
nás užitečné. Každý úl má svoji
královnu, a i tu jsme viděli. Nadšeni z poutavé besedy jsme byli
všichni.
V. Frančová
Na paloučku včely letí,
pyl z kytiček sbírají.
Do úlu pak pospíchají,
z pylu medík dělají.
Včelařovi med pak dají,
na palouček pospíchají.
				

		

Text a obrázky
společná práce žáků 4. třídy

Školská rada
Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Funkční
období člena rady je tříleté. A právě v květnu skončilo volební období naší školské rady. Členy byli: Mgr.
Martina Hofmanová, Bc. Petra Frančová, paní Michaela Břeňová, Mgr. Vendula Doležalová, Ing. David
Nejedlý a Ing. Jaroslav Macháček.
Ráda bych všem poděkovala za perfektní spolupráci, za pomoc a cenné rady i za vstřícný postoj k naší
škole. Volby do nové školské rady proběhnou 1. 6. 2021.
Mgr. Markéta Hobzová

Čarodějnický den v 1. A
Prvňáci si v tento den poprvé vyzkoušeli práci ve
skupinkách. Počítali, psali, četli a na závěr i kreslili
čarodějnické úkoly. Měli jsme ve třídě čarodějnice
i čaroděje, pavouky a kocoury. Hledali jsme přísady do kouzelnického kotle a sepsali postup vaření lektvarů. Poslední hodinu žáci kreslili obrázek
přesně podle textu, který si museli sami najít a sestavit. Odměna za celodenní práci čekala na malé
čaroděje schovaná na půdě školy. Cesta k odměně
byla trošku strašidelná. Zvládli to všichni! Den se
nám všem moc líbil.
Text a foto Mgr. Martina Hofmanová,
Petra Ivaničová

PERMONÍK

Červen 2021

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

KAM VE VOLNÉM ČASE?
POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCÍCH PODTOLŠTEJNSKA

VZPOMÍNÁME

 Úterý 1. 6. – středa 30. 6.

STEZKA SKŘÍTKA
PODLUŽÁNKA

Dne 25. dubna 2021 nás náhle ve
věku 61 let opustil pan František
PAUL, člověk velkého srdce, tisíce
řemesel, sekáč.
Kdo jste ho znali a víte, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
rodina, sousedé
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Další dobrodružné putování okolím
Dolního Podluží pro děti a všechny
zájemce. Na trasu vycházejí soutěžící
samostatně a v termínu, který jim vyhovuje. Mapka trasy a další instrukce budou k dispozici na webu a facebooku obce Dolní Podluží.
DOLNÍ PODLUŽÍ

 Sobota 5. 6. od 14:00 h.

DEN DĚTÍ
Milá zábava s balónkovým baronem
a při soutěžích, dílničkách s Jindřiš-

kou i při opékání buřtíků. Těšíme se
na děti i jejich rodiče!
DOLNÍ PODLUŽÍ, občerstvení Na
koupališti
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
prázdninové (červenec–srpen)
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 4. července 2021 na adresu martin.louka@seznam.cz. Na
stejné adrese si každý zájemce
může také objednat pravidelné
bezplatné zasílání programového přehledu „Podtolštejnský obšťastník“ na svou domácí elektronickou adresu.

STEZKA SKŘÍTKA PODLUŽÁNKA

Dne 25. 5. 2021 to byly tři měsíce,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička a praprababička paní Jarmila
BLÁHOVÁ.
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou
vzpomínku spolu s námi.
S láskou na ni stále vzpomínají
dcery s rodinami

DĚKUJEME
Dne 26. 4. 2021 prohrál svůj boj s nemocí náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček Josef RYDVAL.
Chtěli bychom poděkovat sestřičkám a ošetřujícím lékařům nemocnice v Rumburku, kteří o něj
velice laskavě a obětavě pečovali
v posledních dnech jeho života.
Poděkování patří také panu faráři Pavlu Koudelkovi za důstojný
obřad a paní Stanislavě Schmidtové a paní Ireně Sedlákové, které celý
obřad doprovázely hrou na varhany
a zpěvem.
A v neposlední řadě děkujeme
všem příbuzným, přátelům, známým,
sousedům a bývalým spolupracovníkům, kteří se přišli rozloučit do kostela Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod
Jedlovou. Velice si vážíme všech květinových darů a osobních i písemných
projevů upřímné soustrasti.
Manželka Marta
a dcery Jana a Martina s rodinami

Jmenuji se Podlužánek a zvu všechny
děti na cestu za dobrodružstvím.
Pojďme oslavit váš svátek Den dětí
tím, že prozkoumáme okolí
Dolního Podluží a najdeme
všechna moje oblíbená místa.
Na nich jsem pro vás zanechal
různé úkoly, při jejichž plnění
se o mně ledacos dozvíte.
Na stránkách a facebooku
obce Dolní Podluží naleznete
mapku a podrobnější
instrukce. Už se tolik těším!
Plakátek Monika Hejduková

Plakátek Petra Frančová

MŠ PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ

Čarodějnický den jsme s dětmi oslavili 30. dubna. Celý týden jsme se pilně na tento den připravovali. Vařili
jsme čarodějnické lektvary, vymýšleli jsme kouzelná zaříkávadla, povídali si o bylinkách. Ve školce se sešlo
mnoho čarodějnic a čarodějů, kteří
se chystali vysloužit si čarodějnický
výuční list. Nejprve se museli představit a všem předvést svůj sváteční

úbor. Na čarodějnické stezce čekaly
naše učně nesnadné úkoly, jako najít
správná slova do rýmovacího kotle,
přepočítat poklad zlé čarodějnice,
hledat rozdíly v kouzelném zrcadle,
posbírat všechny pavouky, kteří se
rozutekli jedné nešikovné kolegyňce. Museli ukázat své umění v letu na
koštěti, následovalo měření rychlosti při útěku před čarodějnicí, hledání

střevíčků pro princeznu Jasněnku či
venčení hada. Na konci stezky musel ještě každý prokázat svou odvahu
a sám se vydat do strašidelného doupěte baby Jagy pro odměnu. Všichni
to zvládli a obdrželi čarodějnický výuční list. Akci jsme zakončili opékáním buřtů. Všichni jsme si náš čarodějnický den moc užili!
Druhý květnový týden se vrátili do
mateřské školy všechny děti a začali
jsme opět fungovat v obvyklém režimu. Opět začala logopedická péče
a oblíbené hravé chvilky s němčinou. Se staršími dětmi jsme se 12.
května vypravili do knihovny. Zde se
děti dozvěděly, jaké druhy knih existují, jak s nimi pracovat, jak se orientovat v knihovně a kde co najít. Paní
knihovnice si připravila ukázky dětské poezie a ukázala dětem jak pracovat s encyklopedií. Společně jsme pak
vyhledávali odpovědi na otázky, které
dětem ležely v hlavě. Například: ,,Má
čmelák žihadlo?” Ještě jsme si vypůjčili několik knih, které si děti vybraly,
a byl čas se s paní knihovnicí rozloučit. Těšíme se na další setkání!
Kolektiv MŠ

PERMONÍK
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HISTORIE A SOUČASNOST JIŘETÍNA V OBRAZECH 6

Ve vzpomínkách na minulost se vracíme o 133 roků zpátky, a to až na konec
19. století, do roku 1888, ze kterého je
tato historická fotka. Na ní je zřetelně
patrné, čím se mimo jiného obyvatelé
obce, kterých v té době v Jiřetíně žilo
kolem 2000, živili. Nad obcí směrem ke Křížové hoře a kolem ní vidíme spoustu políček. Ta se rozkládají
také pod obcí směrem k hlavní silnici
I/9. Z toho je zřejmé, že hlavním zdrojem obživy nebyl žádný koloniál ani
samoobsluha, ale vlastní pole. Možná
jste si na první pohled, na staré fotce
všimli, možná také ne, že na vrcholu Jedlové ještě nestojí rozhledna. Ta
byla postavena až o tři roky později
v roce 1891. Na Křížové hoře již v té
době stály kapličky křížové cesty a na
vrcholu zděná kaple, postavená v roce
1796. Dřevěnou, která zde stála dříve,

zničil požár. Těsně před rokem 1900
byla před zmíněnou zděnou kaplí postavena věž, převážně z pískovcových
opracovaných kvádrů. Tak ji známe
v současné době. Nádražní ulice, směřující v dnešní době k nádraží, kterým
již projížděly vlaky, byla v té době pouze pěšinou mezi poli. Nestojí podél ní
žádné rodinné domy, tovární budovy Rukova ani Preciózy (továrna na
broušené korálky a přívěsky do lustrů,
byla postavena v roce 1908), dnes Samat. Vlevo, z části schována za kostelem, stojí budova základní školy,
(dnes domov pro matky). Do této
školy jsem co by prvňáček nastoupil
v roce 1955 a v roce 1957 jsme se z ní
stěhovali do nově postavené základní školy. Na nové fotografii pořízené
letos v květnu již nejsou za Křížovou
horou vidět, tak jako na starém sním-

INZERCE
SHÁNÍM tyto Mikov nože s kapkovitou čepelí a pouzdra k nim.
S vysokými částkami počítám, určitě se domluvíme. Dále sháním jakékoliv dokumenty a informace týkající se jejich výroby a historie.
Petr Menšík • telefon: 608 426 801 • email: petr.noze@gmail.com

ku, domy v osadě Jedlová. Ty sice stojí
dodnes, ale zastiňují je vysoké smrky,
které jaksi za ty roky povyrostly. Povyrostly i stromy na konci Křížové ulice
vpravo od schodiště na křížovou cestu. Tato cesta, kterou chodíme okolo

kopce na Jedlovou, se téměř ve vzrostlé zeleni ztrácí. Ten, kdo se podívá na
uveřejněné fotky podrobněji, případně lupou, najde ještě dalších několik
změn, které již nejsou tak zajímavé.
(J. Z.)

ZAČÍNÁME S TENISEM
JIŘETÍN p/J – v sobotu 12. 6. v 10.00 hod proběhne nábor dětí (od ročníku
narození 2015 a starších) do tenisového oddílu, a to pro začátečníky i pokročilé.
Josef Zoser

POHOTOVOST ZUBNÍHO LÉKAŘE
 5.–6. 6. 2021

MUDr. Vojtěch Vladimír
tel. č. 412 151 056
28. října 110, Děčín I
 12.–13. 6. 2021			
MDDr. Dubnová Daniela		
tel. č. 412 531 330
Teplická 1850/60A, Děčín
 19.–20. 6. 2021			
MUDr. Hladík Pavel		
tel. č. 412 539 298
Weberova 1537/7, Děčín VI

 26.–27. 6. 2021			
MDDr. Fidler Jan		
tel. č. 412 520 164
Vokolkova 546, Děčín

Rozpis služeb na červenec nebyl do uzávěrky Permoníka na stránkách Statutárního města Děčín zveřejněn,
měl by být zveřejněn na konci června. Sledujte webové
stránky www.mmdecin.cz/stomatologická-pohotovost
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 POD JEDLOVOU – SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
každý sudý týden. UPOZORŇUJEME, že pytle na tříděný
odpad musí být umístěny na svozovou trasu do 8.00 hod.

14. 6. – 28. 6. – 12. 7. 2021

PERMONÍK

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 6. 7. 2021 a vyjde ve středu 14. 7. 2021
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