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1.
Úvod
Já Josef Rydval jmenovaný kronikář obce vedu i nadále po celý rok 2018 obecní kroniku.
V porovnání s rokem 2017 se jeví společenský život v obci živější a pestřejší, o čemž
svědčí i vyšší zapojení místních občanů do dění v obci a to po stránce organizační ale
také i početnější účastí na jednotlivých akcích.

2.
Politický a veřejný život
Volba prezidenta České republiky
26.1.  27.1. proběhlo v obci druhé kolo volby prezidenta České republiky. Vybíralo se ze
dvou kandidátů, kteří postoupili z prvního kola. Své hlasy z celkových 579 přidělili naši
spoluobčané následovně:
Miloš Zeman 387 hlasů což je 66,84 %
Jiří Drahoš
192 hlasů což je 33,16 %
Politické strany a organizace
V průběhu roku v obci působí oficiálně pouze jediná politická strana a to Komunistická
strana Čech a Moravy.

Obec a orgány obce
V průběhu roku i nadále vykonávali zvolení zastupitelé svoje funkce v obecním
zastupitelstvu a výborech beze změn.
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Zastupitelstvo:
Iva Minárová, DiS
Bc. Petra Frančová
Mgr. Markéta Hobzová
Ing. Adéla Macháčková
Ing. Jaroslav Macháček
Ing. David Nejedlý
Ing. Karel Vojta
MUDr. Kamil Vodvárka
Tomáš Palička
Finanční výbor:
Tomáš Palička
Mgr. Markéta Hobzová
Pavel Menza
Kontrolní výbor:
Ing. Karel Vojta
Ing. Jaroslav Macháček
Josef Türb

starostka
místostarostka
zastupitelka
zastupitelka
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel

předseda
členka
člen

předseda
člen
člen

Volby do obecního zastupitelstva

V zákonném termínu byl vyhlášen termín komunálních voleb pro volební období 2018 –
2022 ve dnech 5. a 6. října 2018.
V požadovaném termínu byly předloženy návrhy kandidátních listin za jednotlivé
strany a sdružení :
DOMOVINA  sdružení nezávislých kandidátů
ve složení
Iva Minárová, DiS.
Mgr. Markéta Hobzová
Ing. Adéla Macháčková
Pavel Lukačovič
Martin Tesař
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Josef Rydval
Kateřina Slánská
Ladislav Červinka
Josef Hozman
Dolní Podluží pro Vás  sdružení nezávislých kandidátů
ve složení
Bc. Petra Frančová
Ing. Jaroslav Macháček
Pavel Mrtka
Bc. Jitka Ptáčková
Jana Housková
Vít Nesnídal
Gabriela Trefášová
Zbyněk Havlíček
Markéta Čapková
Komunistická strana Čech a Moravy
ve složení
Tomáš Palička
Alena Slánská
Luboš Hampl
Ladislav Černý
Hana Tůmová
Helena Červinková
Marcela Černá
Josef Zita
Bohuslava Rozsypalová

Výsledky volby do Obecního zastupitelstva z 5.6. října 2018
K volbám se dostavilo a volilo celkem 521 voličů, což bylo 54,21
voličů v obci.
Zvolení zastupitelé:
Domovina
Iva Minárová, Dis.
hlasů
Domovina
Mgr. Markéta Hobzová
Domovina
Ing. Adéla Macháčková
5
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Domovina
Domovina
Domovina
Dolní Podluží pro Vás
Dolní Podluží pro Vás
Komunistická str. Čech a Moravy

Martin Tesař
Pavel Lukačovič
Josef Rydval
Bc. Petra Frančová
Ing. Jaroslav Macháček
Tomáš Palička

291
251
249
158
154
131

Na 1. ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva dne 29. listopadu složili zvolení
zastupitelé svůj slib a poté byli zvoleni do funkcí a orgánů obce ve složení:
Zastupitelstvo:
Iva Minárová, DiS.
Ing. Adéla Macháčková
Ing. Jaroslav Macháček
Mgr. Markéta Hobzová
Bc. Petra Frančová
Pavel Lukačovič
Josef Rydval
Martin Tesař
Tomáš Palička
Finanční výbor:
Bc. Petra Frančová
Tomáš Palička
Kateřina Slánská
Kontrolní výbor:
Ing. Jaroslav Macháček
Pavel Mensa
Josef Hozman

starostka
místostarostka
zastupitel
zastupitelka
zastupitelka
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel

předsedkyně
člen
členka

předseda
člen
člen

Zastupitelé se zapojili do práce orgánů obce dle schváleného plánu práce.
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3.
Hospodaření obce
Obecní úřad
Na budově úřadu nedošlo v průběhu roku k podstatným změnám. Před koncem
kalendářního roku byla ve vstupní chodbě do prostor pošty zrestaurována a zasklena
nástěnná malba z roku 1938, která byla vytvořena při příležitosti otevření poštovního
úřadu v přístavbě původního úřadu. Restaurátorské práce provedl restaurátor a sochař
pan Aleš Liška, rodák z Dolního Podluží.
Stálí zaměstnanci obecního úřadu v roce 2018:
Bc. Renáta Ivanová, DiS.
Lenka Koutná, DiS.
Alena Kršková
Bc. Martin Stojan, DiS.
Kamila Tomková ml.
Lukáš Janků
Kamila Tomková ml.
Kamila Tomková st.
Veronika Janištová
Vilém Madunický
Jan Rozsypal
Miroslav Krupka
Libor Svoboda
Roman Chvojka

účetní
referent
referent
referent
do 31.7. 2018
referent
od 1.9. 2018 do 31.12. 2018
referent
od 1.11. 2018
knihovnice od 1.1. 2018 do 31.8. 2018
knihovnice
od 3.9. 2018 do 31.10. 2018
knihovnice
od 3.12. 2018
technik služeb do 28.2. 2018
strojník služeb
strojník služeb
dělník služeb
dělník služeb
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Finanční rozpočet a jeho plnění
Obecní zastupitelstvo schválilo pro rok 2018 finanční rozpočet na hospodaření obce.
Jeho plán a jeho plnění rozpočtu v následujících hodnotách:
Rozpočet v Kč
Schválený
Upravený
Skutečnost
Příjmy
21.708.200,00
25.824.324,05
25.686.379,41
Výdaje
32.123.780,00
27.957.209,64
22.729.330,10
Financování
10.415.580,00
2.132.885,59
2.957.049,31
Investice pořízené během roku:
Typ
Technika
Byty-nebyty
Rozvoj obce

Rozpracované
projekty

Účel
Kč
Poznámka
Traktor ZETOR s příslušenstvím 1.935.067,00
TZ č. p. 437 – rekonstrukce kina1.510.927,14
TZ č. p. 283 – rekonstrukce bytu 504.544,68
Digitální ortofoto mapa
140.723,00
Pohon zvonu
84.936,30
Plot u Zvoničky
7.054,00
Zpevněná plocha parkoviště
72.920,00
SDH – prapor
70.180,00
Dětské hřiště I. – II. etapa
156.422,00
Dětské hřiště II.
159.112,00
Dokončení v r. 2019-2020
Územní plán obce
Dokončení v r. 2019
Chodník I. etapa

Přijaté bezúplatnéMotorová stříkačka pro SDH
dary - majetek
Zvon sv. K. Alexandrijské

Přijaté dotace během roku:
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Poskytnuté příspěvky, dotace a dary během roku:

Stav finančních prostředků obce na účtech:
Počáteční stav :
12.685.384,19 Kč
Konečný stav :
15.641.433,50 Kč
Bytové hospodářství a služby
Během roku byla zajištěna údržba bytového fondu v obci, jak vlastními zaměstnanci
tak dodavateli. Je provozováno celkem 64 bytů v bytových domech, které jsou v majetku
obce. V průběhu roku bylo investováno do rekonstrukce bytu v domě čp. 283 celkem
504.544,68 Kč a vynaloženo na rekonstrukci a údržbu ostatních bytů včetně nákladů
na poskytované služby celkem 1.944.415,01 Kč.
Služby
Prostřednictvím svých zaměstnanců zajišťuje Obec údržbu obecní zeleně, údržbu
a čištění chodníků a místních komunikací, správu hřbitova a sběrného dvora. Společně
se stálými zaměstnanci provádějí práce i zaměstnanci, kteří jsou placeni Úřadem práce
v Rumburku v rámci veřejně prospěšných prací. V tomto roce byli takto financováni
4 pracovníci.
9
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V roce 2018 byl pro potřeby služeb zakoupen
traktor zn. Zetor s příslušenstvím v hodnotě
1.935.067,00 Kč.

Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice čp. 11 byla během roku udržována a plně slouží potřebám zajištění
požární bezpečnosti, požární techniky a požárním vozidlům. Během roku dostala obec
dar pro potřebu požární ochrany od Krajského úřadu v podobě motorové stříkačky
v hodnotě 263.780,00 Kč.
Sběrný dvůr
Odpadové hospodářství je i nadále řešeno svozem odpadů firmou AVE Rumburk.
Ostatní a nebezpečné odpady jsou řešeny odebíráním za úplatu ve sběrném dvoře, který
je provozován vždy ve středu a v sobotu a který obsluhuje pan Václav Bek.

4.
Hospodářský život a podnikání v obci
V obci provozovaly během roku 2018 svoji činnost následující firmy:
Pérovna Zimermann s.r.o. se nachází v dolní části obce, má dvě desítky
zaměstnanců. Výrobním zaměřením jsou pružiny a péra pro výrobce automobilů.
Rubex s.r.o. se nachází taktéž v dolní části obce v budově bývalé tkalcovny. Její
výrobní program je strojní výroba podrážek pro výrobu obuvi. Zaměstnává okolo
padesáti zaměstnanců včetně zaměstnanců se sníženou pracovní schopností.
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Firma Václava Maštalíře se zabývá opravami zemědělských strojů a silničních
vozidel, zaměstnává několik zaměstnanců. Sídlo firmy a dílny má v bývalé továrně
Brass. Firma podporuje činnost v obci peněžními dary. Ve stejném areálu působí i firma
zabývající se opravou a servisem obráběcích strojů Vlastimila Neuvirta.
Firma Helix Liberec s.r.o. sídlí v bývalé drůbežárně na Mýtě, zaměstnává několik
desítek pracovníků a zabývá se zpracováním a úpravou hlemýžďího masa a výroby
jejich polotovarů pro gastronomii. Téměř všechna produkce firmy putuje do zahraničí.
Firma Kovoobrábění Kraus majitele Jiřího Krause zaměstnává přes desítku
zaměstnanců a zabývá se výrobou příslušenství pro krbové kotle. Dílny však má v obci
Jiřetín pod Jedlovou, ale podnikovou prodejnu má v místě na Mýtě. Jiří Kraus finančně
podporuje místní mateřskou školku a místní spolky. Je nutné vzpomenout, že majitel
je vášnivý motorista a sběratel historických automobilů značky „Praga“, jichž vlastní
přes dvě desítky. Dále také vlastní historická vojenská vozidla a množství dnes již
historických závodních silničních a soutěžních motocyklů. Všechny své exponáty uvádí
postupně ve své dílně do původního stavu. Ve svém malém muzeu vlastní okolo
šedesáti veteránů. Je majitelem svépomocí zrestaurovaného a vzácného motocyklu zn.
Čechie. V letošním roce byla na budově jeho provozovny na Mýtě slavnostně odhalena
pamětní deska konstruktéru motocyklů Čechie panu Libischovi a také na počest konání
automobilových a motocyklových závodů do Šébru, které se konaly a zde startovaly
ve dvacátých letech minulého století.
Do katastru obce také částečně zasahují prostory světoznámé firmy na výrobu
obráběcích strojů TOS a.s. Varnsdorf.
V obci mají svá sídla autobusoví dopravci a to firma Hemtrans pana Josefa Hemelíka
a autobusová doprava Františka Nožičky.
V obci v současné době působí i několik obchodů a restaurací:
Na hlavní silnici u nádraží se nachází smíšená prodejna potravin, opodál vedle kina
Restaurace Route 9 pana Ladislava Routy a nedaleko na křižovatce restaurace
Zlatá podkova pana Květoslava Svobody. Tato restaurace je vyhlášená svou dobrou
kuchyní a proto je hojně navštěvována místními občany a přes den pak řidiči
projíždějících vozidel a kamiónů. V dolní části obce působí malá prodejna potravin,
kterou provozuje paní Dzurenková a její provoz je pochvalován hlavně důchodci. Na
samých hranicích ukončila svoji činnost restaurace PS Chata manželů Parenicových. Ve
střední části obce působí v obecním objektu Občerstvení na koupališti paní Moniky
Hejdukové. Zde se pořádá během roku množství veřejných akcí. Ostatní restaurace U
Horáčků, U Pomníku, U Hromků a Ve Chlévě jsou v současné době mimo provoz.
11
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V dolní části má také svoji výrobnu cukrářských výrobků cukrář Karel Bednář.
Na Mýtě se nachází prodejna, spíše malá tržnice, vietnamského majitele pana Huy
Tran Thi. Opodál má svoji čerpací stanici firma EuroOil s.r.o.
Ve střední části obce v bývalé samoobsluze působí a má nově své sklady nápojů a vína
firma pana Petra Richtra z Varnsdorfu.
Pozemky v okolí obce jsou vesměs využívány soukromými zemědělci, kteří nejsou
občany naší obce. Pozemky slouží k pasení dobytka nebo zajištění píce pro dobytek.
V obci také dále působí několik desítek drobných řemeslníků. Většina obyvatel obce
dojíždí za prací do okolních obcí a měst.

5.
Doprava, spoje, péče o životní prostředí
Doprava a spoje
V dopravní obslužnosti obce je využíváno provozu autobusové a železniční dopravy.
Celou délkou obce prochází železniční trať Státních drah České republiky.
Na katastru obce se nachází dvě nádraží. V dolní části obce budova železniční stanice
Dolní Podluží, ta je pro veřejnost uzavřena, spadá pod stanici Varnsdorf. Technické
zařízení je používáno pouze při nepravidelném přistavení vagónů do firmy TOS a.s.
I když byla budova během roku opravována, do budovy není přístup a proto musí
cestující za nepřízně počasí čekat na spojení v prostorách bez zastřešení. Druhá stanice
Jiřetín pod Jedlovou v horní části obce má název podle sousední obce, asi pro rozlišení
stanic v obci. Vlastní železniční dopravu provozuje soukromá firma TRILEX se sídlem
v sousedním Německu. Je s povděkem, že přes den jezdí vlaky v obou směrech každou
hodinu. Autobusovou dopravu přes obec provozuje hned několik firem. V rámci
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje je to Karlovarský dopravní podnik, a dálkové
linky také provozuje firma Hemtrans z Dolního Podluží a firma Quick Bus
a.s. z Varnsdorfu. Dopravní obslužnost však není dobrá, hlavně proto, že autobusové
spojení nevyhovuje časově pro školní mládež z okolních obcí, která se nedostává včas
na vyučování. Není také brán ohled na důchodce, kteří dojíždějí k lékaři do
Rumburka, nemají přímé spojení a proto musí přestupovat ve Varnsdorfu, kde často
nejsou navazující spoje. Přímé autobusové spojení na město Liberec bylo zrušeno po
výměně autodopravce.
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I přes řadu připomínek od Obecního úřadu ke Krajskému úřadu nebyla náprava
obslužnosti provedena. V obci se nachází celkem 6 krytých autobusových zastávek
v majetku obce.
V obci má svoji stálou pobočku v budově Obecního úřadu Česká pošta. Doručování
provádí prostřednictvím rozvozu zásilek automobilem.
Péče o životní prostředí
I v letošním roce se do péče o životní prostředí zapojuje Obec údržbou veřejné zeleně
prostřednictvím obecních zaměstnanců, formou sekání trávy na veřejných místech
a obecních pozemcích, dále prořezávání a údržbu stromů, likvidací náletů, ale také
prostřednictvím brigádníků výsadbou veřejné zeleně. V rámci odpadového hospodářství
jsou po obci rozmístěny kontejnery na tříděný odpad a naproti obecnímu úřadu je
v provozu ve středu a v sobotu sběrný dvůr na ostatní a nebezpečný odpad. V přípravné
fázi je i nadále projektová dokumentace na odkanalizování obce s čištěním odpadních
vod v obci.

6.
Školství, zdravotnictví, kultura, spolky a sport
Mateřská škola Dolní Podluží
I v tomto roce byla provozována mateřská škola jejímž zřizovatelem je Obec Dolní
Podluží s následujícími zaměstnanci :
Bc. Blanka Mannová
Bc. Hana Samková
Monika Balcárková
Monika Zoserová
Jana Nováková
Monika Schwarzová

ředitelka
učitelka
asistent pedagoga
domovnice a kuchařka do 31.8.2018
domovnice a kuchařka od 1.9.2018
lektorka němčiny v projektu „Společně si hrát
a navzájem se učit“
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Mateřskou školu navštěvuje během celého roku celkem 28 dětí z toho :
13 dětí ve věku 5 – 6 let
7 dětí ve věku 4 – 5 let
8 dětí ve věku 3 – 4 roky
Školku opustilo nástupem do Základní školy celkem 10 dětí a stejný počet dětí byl
přijat, takže školka je využita na 100%.
Budova školky a zahrada jsou během roku pravidelně udržovány a jsou zde prováděny
drobné opravy. Vybavení školky je na velmi dobré úrovni a umožňuje výuku dětí podle
rozsáhlého výukového programu. Školka nadále spolupracuje s obdobnými školkami
z Porajowa v Polsku a z Neugersdorfu v SRN. Děti se pravidelně během roku
navzájem navštěvují a společně se účastní připravených akcí a výletů jak u nás, tak
v Polsku a Německu. Vlastní výuka ve školce je velice pestrá o čemž svědčí nespočet
poznávacích a výukových akcí během roku. Nechybí i vystupování dětí pro rodiče, ale
také veřejná vystoupení při veřejných akcích, jako je Vítání občánků, Dem matek,
Rozsvícení vánočního stromku a podobně. Zajímavá akce pro zapojení rodičů s dětmi
byla soutěž ve výrobě „Nejlepší ptačí
budky“ s hojnou účastí, ve které nakonec
zvítězili všichni a vyrobené budky byly
instalovány na stromech v zahradě školky.
Děti netrpělivě každý den pozorují zda
se do budek nastěhují ptačí nájemníci.
O všech akcích je veřejnost pravidelně
informována prostřednictvím místního
časopisu Permoník.
Náklady a hospodaření Mateřské školy za rok 2018 činily:
Rozpočet v Kč
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
3.041.165,44
3.083.231,62
42.048,18
Příspěvek zřizovatele na provoz:
453.400,00 Kč
Příspěvek zřizovatele na předfinancování projektu INTERREG:
603.800,00 Kč
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Základní škola Dolní Podluží
Základní škola jejímž zřizovatelem je Obec Dolní Podluží se skládá z budovy I. stupně
ZŠ čp. 299, v níž je i školní družina a z budovy II. stupně ZŠ čp. 364, ve které
je umístěna i školní kuchyně. Škola je spádová a zajišťuje vzdělávání dětí z Dolního
Podluží, Horního Podluží a Jiřetína pod Jedlovou. Během roku docházelo do školy
celkem 196 žáků, z toho 102 dívek a 94 chlapců. Ve škole vyučuje 16 učitelů,
2 vychovatelky ve školní družině, dále 4 asistenti pedagoga a 1 asistent vychovatele.
Budovy jsou plně vybaveny pro potřeby a požadavky na současnou výuku včetně
počítačové třídy s kapacitou 48 míst. Pro veškerou činnost školy je k dispozici celkem
53 počítačů a další odborná technika jako projektory, interaktivní tabule, tiskárny
a kopírovací stroj. Školní družinu využívá pravidelně 59 žáků a nepravidelně 11 žáků.
Služby školní kuchyně využívají žáci, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy.
Denně je zhotovováno pro základní školu a mateřskou školku cca 200 obědů a dalších
cca 80 obědů pro místní seniory.

Zaměstnanecké obsazení školy v roce 2018 je následující:
Mgr. Hobzová Markéta
Mgr. Sošková Pavla
Mgr. Baloun Jiří
Čapková Markéta
Mgr. Drda Vratislav
Mgr. Fetr Jiří
Futerová Iveta
Mgr. Havlíčková Iva
Mgr. Hofmanová Martina
Mgr. Horáková Jana
Bc. Keleta Jonatan
Ing. Krajčová Marcela
Kuklová Jitka
Macková Kateřina
Mgr. Novodárská Ivana
Mgr. Pecherová Iva
Piller Tomáš
Mgr. Riedelová Vendula

ředitelka
zástupce ředitele
pedagog
vychovatelka
pedagog
pedagog
asistent pedagoga
pedagog
pedagog
pedagog
pedagog
pedagog
vychovatelka
asistent pedagoga
pedagog
pedagog
studující
pedagog
15
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Rigová Petra
Mgr. Šmidílková Markéta, DiS.
Mgr. Ullrich Jiří
Večerková Tereza
PíchováNěmcová Dana
Soška Stanislav
Ptáčková Jitka
Solodcaia Valentina

asistent pedagoga
asistentka pedagoga
pedagog
asistent pedagoga
ekonomka
školník
uklízečka
uklízečka

Zaměstnanci školní kuchyně:
Jelenčiaková Marie
Záhonová Veronika
Krupková Dna
Jirásková Helena

vedoucí kuchyně
kuchařka
kuchařka
kuchařka

Škola poskytuje žákům i volnočasové aktivity formou zájmových, sportovních
a vzdělávacích kroužků vedených jednotlivými pedagogy školy nebo dobrovolnými
odbornými vedoucími kroužků. Někteří žáci aktivně navštěvují i několik kroužků.
Žáci se během roku zúčastnili činnosti těchto zájmových kroužků:
Vaření
Kytara – 4 skupiny
Hudebněpohybová výchova
Aerobic – 2 skupiny
Tančení
Výtvarný I. stupeň
Výtvarný II. stupeň
Tvořivá dílna II. stupeň
Keramika
Stolní tenis
Příprava na přijímací zk.
Rybářský
Turistický
Mladý zdravotník
Miniházená

25 žáků
26
15
37
16
21
21
16
14
8
9
20
29
10
21
16
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Dramatický
Logopedie
Poruchy učení II. stupeň

11
19
11

Žáci aktivně předvádějí své umění a dovednosti během roku na veřejných vystoupeních,
např. Den matek, MDŽ, tradiční vánoční koncert, živý betlém, rozsvícení vánočního
stromku, i na jiných veřejných akcích pořádaných obcí. Také se zúčastňují v maskách na
tradičním masopustním průvodu obcí. Nechybí ani při účasti s dobrým umístěním na
okresních zájmových i sportovních soutěžích.
Náklady a hospodaření Základní školy v roce 2018 činily:
Rozpočet v Kč
Náklady
Hlavní činnost:
17.961.040,99
Hospodářská činnost:
685.020,43
Příspěvek zřizovatele na provoz:

Výnosy
18.198.892,24
687.875,00

Výsledek hospodaření
237.851,25
2.854,57
2.307.000,000 Kč

Obecní knihovna Dolní Podluží
Obecní knihovna byla i v roce 2018 hojně navštěvována žáky základní školy a to hlavně
před začátkem školního vyučování. I přes to, že se během roku několikrát vyměnily
knihovnice, aktivita knihovny je stále dosti vysoká. O tom svědčí i množství akcí pro
děti i dospělé. Knihovnice byly a jsou nadále koordinátorky kulturních akcí v obci a také
zároveň pořizovaly fotodokumentaci z probíhajících akcí a jednotlivá fota byla poté
zveřejněna na webových stránkách obce.
Ordinace obvodního lékaře Dolní Podluží
I po celý rok 2018 fungovala v horní části obce ordinace praktického a obvodního lékaře
MUDr. Lenky Martínkové. Je nutno připomenout, že tato ordinace je spádová i pro
Horní Podluží a Jiřetín pod Jedlovou. Zároveň zajišťuje lékařské služby i pro místní
podniky (Rukov, Samat, Helix, a pod.).
Stomatologická ordinace Dolní Podluží
Dvakrát v týdnu po celý rok zajišťuje zubní péči v obci ve své ordinaci MUDr. Kamil
Vodvárka. Ordinace se nachází nedaleko Obecního úřadu.
17

Kronika obce Dolní Podluží rok 2018

Dům pro seniory Dolní Podluží
Tento dům čp. 515, který se nachází v horní části obce je plně obsazen nájemníky
a slouží svými 15 bytovými jednotkami (1+kk s vlastním sociálním zařízením) hlavně
k ubytování seniorů, ale také pro ubytování občanů s tělesným postižením, nebo také
jako sociální byty.
Dům sv. Vincenta de Paul Dolní Podluží
Čtvrtý rok provozuje svoje sociální služby v horní části obce tento azylový dům čp. 442
pro hendikepované matky s dětmi. V letošním roce byla dokončena sociálně terapeutická
dílna pro matky. Svoji činnost rozšířil zakoupením dalšího domu čp. 456 nedaleko
Obecního úřadu. V současné době poskytuje služby pro 6 matek a 11 dětí. Klienti domu
se starají a udržují veřejné prostranství a zeleň před místním kinem.
Sportovní areál Dolní Podluží
Sportovní areál je využíván po celý rok mimo zimních měsíců. Je pravidelně udržován.
Jeho prostory slouží ke sportovním aktivitám, je pronajímán k různým aktivitám
místních občanů, ale i sportovním organizacím a spolkům v okolí. Stálými uživateli
jsou hlavně žáci místní školy v rámci školního vyučování, dále fotbalisti Slovanu
Varnsdorf, je zde provozována tenisová školička pro děti. Umělá travnatá plocha
je hojně využívána na pořádání soutěží v nohejbalu a odbíjené. Hlavním uživatelem
travnaté plochy je místní fotbalový klub, který zde trénuje a pořádá mistrovská utkání
během roku. V areálu jsou pořádány i veřejné společenské akce (např. Dětský den apod.)
jež organizuje Obec Dolní Podluží ve spolupráci s místními spolky.
Bio Luž Dolní Podluží
Vlastníkem budovy je obec, ale vlastní filmovou produkci, která je částečně dotována
z rozpočtu obce, provozuje vždy v pátek a sobotu pronajímatel pan Ing. Karel Vojta.
V prostorách kina jsou pořádány veřejné kulturní akce a divadelní představení.
Kinokavárnu v patře provozuje od ledna obec a jsou zde často pořádány společenské
a kulturní akce místních spolků. Prostory jsou též pronajímány ke konání soukromých
akcí občanů. Koordinaci těchto akcí a vlastní pronájem prostor provádí obecní
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knihovnice. Na rekonstrukci kina, která byla dokončena v lednu 2018 bylo investováno
celkem 1.510.927,14 Kč.

Spolky a společenské organizace
V roce 2018 nadále v obci působily následující kulturní organizace a spolky:
Spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Dolní Podluží
Spolek působí pod vedením starostky Pavlíny Kocůrkové, která je zároveň
starostka okrsku Rumburk. Velitelem hasičů je nadále Martin Tesař, který se při
místních volbách stal obecním zastupitelem. Spolek má 20 aktivních členů, kteří
se pravidelně schází vždy v pondělí, a má k dispozici budovu hasičárny, jež je v majetku
obce. Ve vybavení sboru je velký zásahový vůz a v roce 2017 obcí zakoupený nový
dopravní vůz s hasicí technikou, který byl po vybavení hasičům předán do užívání
19. února. V červenci spolek oslavil 150. výročí založení hasičského spolku. Celá
slavnost se konala na místním koupališti za účasti mnoha hostů a občanů. Zde byl
hasičům předán nový spolkový prapor pořízený z prostředků obce a Krajského úřadu.
Během roku provedli hasiči množství výjezdů své techniky a to k požárům, dopravním
nehodám a k různé technické pomoci. Hasiči jsou nápomocni téměř na všech akcích
pořádaných obcí. Pořádají své vlastní hasičské soutěže a účastní se i soutěží v jiných
obcích. I letos spolek pořádal místní zimní hasičskou soutěž. Celkem hasiči pořádali
nebo se zúčastnili během roku 20 akcí. Tradiční akce „Stezka odvahy“ se zúčastnilo cca
75 dětí a 90 dospělých. Během roku se hasiči pravidelně setkávají i při přeshraniční
spolupráci s hasiči z Waltersdorfu v SRN.
Život – spolek pro ochranu dětí, mládeže a seniorů Dolní Podluží
V průběhu roku, nově pod vedením paní Bc. Jitky Ptáčkové, v obci nadále působil
spolek Život, který oslavil 25. výročí své činnosti. Všechny uskutečněné akce pro děti
a seniory proběhly v rámci spolupráce s obdobnými spolky v polském Porajowě a německé
Žitavě. Postupně se pak akce uskutečnily v Polsku, v Německu nebo u nás. Během roku
bylo pro děti uspořádáno celkem 6 akcí v podobě poznávacích, naučných a zájmových
akcí, včetně letního tábora v Hartau. Pro seniory byly uskutečněny 3 akce formou
setkání seniorů v Německu, poznávacích zájezdů v Čechách, nebo pobytů v Chorvatsku
a na Slovensku. Spolek se také aktivně zúčastňuje všech akcí pořádaných v obci a je
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spoluautorem obnovy staré tradice Kateřinského posvícení na uctění památky
Sv. Kateřiny Alexandrijské, patronky naší obce.

Domovina – Spolek rodáků a přátel obce Dolní Podluží
I v roce 2018 spolek vyvíjel v obci svoji činnost pod vedením svého starosty Josefa
Rydvala, který se při místních volbách stal obecním zastupitelem. Spolek má kromě
čestných členů celkem 13 řádných členů, z toho 10 aktivních. Náplň činnosti spolku
je seznamování veřejnosti s minulostí a tradicemi obce, dále kulturní a přednášková
činnost. Během roku byl spolek pořadatelem nebo spolupořadatelem celkem 13 akcí.
V lednu byl spolek aktivní a uspořádal 2 brigády na úklid prostor po provedených
opravách v místním kině, aby bylo uvedeno znovu do provozu. Na jaře a na podzim
uspořádal v kinokavárně tradiční promítání starých fotografií s komentářem, dále byly
uspořádány 3 koncerty alternativní hudby, 1 divadelní představení a společně s Bio Luž
filmový festival pod názvem Projekt 100. Spolek během roku uspořádal sbírku a ze
svých a získaných prostředků pořídil nový zvon do rekonstruované zvoničky v dolní
části obce. V červenci byl tento zvon, jež se jmenuje Sv. Kateřina Alexandrijská, před
budovou obecního úřadu vysvěcen. Na svátek Sv. Václava proběhlo za účasti veřejnosti
tzv. První zvonění nového zvonu, který byl Obci Dolní Podluží spolkem Domovina
darován. V září byla též uspořádána v prostorách spolku Domovina na obecním úřadě
výstava k 80. výročí událostí, které vyvrcholily zastřelením příslušníků finanční stráže
Tajchmana a Kozla. Výstava byla součástí pietní akce pořádané u pomníku padlých
finančníků, které byl spolek Domovina spolupořadatelem. V listopadu za vydatné
pomoci spolku bylo obnoveno Kateřinské posvícení na uctění Sv. Kateřiny patronky
obce. Toto posvícení by se zase mohlo stát tradicí jako kdysi v daleké minulosti. Spolek
a jeho členové aktivně spolupracují s obcí při pořádání veřejných a společenských akcí.
Fotbalový klub Dolní Podluží
V průběhu roku v obci působil fotbalový klub, jehož činnost je částečně dotována
z obecního rozpočtu. Účastní se okresní soutěže a o nedělích pořádá za přítomnosti
diváků přátelská a mistrovská utkání. Má k dispozici fotbalová hřiště a objekt kabin,
které jsou udržovány obcí. (Fotbalisti se však na veřejných akcích moc neúčastní).
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Tenisová školička Dolní Podluží
Ve sportovním areálu působí i Tenisová školička pod vedením sourozenců Frankových
z Varnsdorfu, jež má k dispozici dva tenisové kurty a tréninkovou stěnu. Hřiště si sami
zrekonstruovali a udržují svépomocí a na vlastní náklady.

Dětský oddíl miniházené Dolní Podluží
Oddíl je veden jako TJ Slovan B. házená Dolní Podluží. Pod vedením pana Josefa
Hozmana se zúčastňuje 22 žáků ve dvou družstvech školní ligy házené a také jiných
soutěží a turnajů ve Středočeském a Ústeckém kraji. Z těchto soutěží si během roku
přivezli nejedno prvenství. Sportovní zájezdy jsou spojovány i s poznáváním míst
a místních zajímavostí. Ke konci roku pan Hozman předal vedení oddílu do rukou svého
nástupce a užívá si zaslouženého odpočinku.

Spolek na obnovu kostela sv. Kateřiny Dolní Podluží
Přestože v průběhu roku pokračovaly práce na opravě kostela i přes urgenci se mi
nepodařilo zjistit podrobnosti a vynaložené náklady na opravy kostela.

Spolek Poradna barevné soužití Dolní Podluží
V obci působí pod vedením Marcely Surmajové, Moniky Hejdukové a Ondřeje Peřiny
spolek, který si vzal za cíl inkluzivní vzdělávání dětí, mládeže i dospělých formou
volnočasových aktivit a přednášek uměleckým směrem, formou dramatické činnosti,
malováním obrazů, hudební a pohybovou aktivitou, poznávacími výlety a exkurzemi.
V roce 2013 byl založen umělecký kroužek pro děti a mládež, který byl pojmenován
„Terabithia“. Tento kroužek působil i v roce 2018 a jeho náplní je vzdělávání
v oblasti lidských práv a povinností, podpoření osobnostního rozvoje jedince,
předcházení patologickým jevům (drogy, šikana, diskriminace, rasizmus), kterými je naše
mládež ohrožena. Kroužek se aktivně zapojuje do obecních akcí a podílí se na kulturním
programu pro veřejnost. V průběhu roku uspořádal pro veřejnost představení a dvě
benefiční akce, kde předvedly děti i své výtvarné umění a namalované obrazy vydražily.
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Výčet pořádaných kulturních a společenských akcí v průběhu roku:

V pátek a sobotu 12. a 13. ledna proběhlo v obci první kolo volby prezidenta
republiky. V prvním kole získal Miloš Zeman od našich občanů největší počet 253
hlasů což bylo 51,21 % ze všech odevzdaných.
V pátek a sobotu 26. a 27. ledna proběhlo druhé kolo voleb kde získal opět Miloš
Zeman od našich občanů celkem 387 hlasů což bylo 66,83 % ze všech odevzdaných
hlasů.
O sobotách 21. a 27. ledna se uskutečnila brigáda spolku Domovina na pomoc při
úklidu interiéru kina a kinokavárny
po provedené rekonstrukci kina.
Akce pod vedením starosty spolku
Josefa Rydvala se zdařila a objekt
kina mohl opět fungovat a začít
s promítáním filmů a kulturními
akcemi pro veřejnost.

V sobotu 3. února byl již podruhé v obci uspořádán Podtolštejnský masopust.
Průvod masek s muzikou prošel
celou obcí a měl celkem 11
zastávek. V 9.30 hod. odstartoval
tentokráte od místní zvoničky, kde
se sešlo přes 30
tradičních
karnevalových masek pod vedením
masky Laufra. Cestou obcí se
k nim přidávaly další masky
a účastníci. Zastávka č. 1 u domu
čp.119 paní Marcely Černé s milým
občerstvením a vystoupením „sboru řádových sester“. Zastávka č. 2
u domu čp. 345
manželů Türbových, kde bylo pohoštění a velmi dobré buchty. Zastávka č. 3 u domu čp.
169, kde provozuje svůj obchůdek paní Dzurenková, která připravila mimo jiné
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pohoštění i teplé posilňovací pití . Zastávka č. 4 u domu čp. 315 pana Ladislava
Černého nechyběla vedle dobré sekané a pečeně také velice dobrá slivovice. Zastávka č. 5
u domu čp. 525 paní Dlaskové, kde nebyla nouze o občerstvení. Zastávka č. 6 u
pensionu čp. 165 zvaného „Lelkovna“ manželů Lochmanových, kde na masky čekaly
plné stoly občerstvení. Přítomní rekreanti ze SRN jen vykulovali oči na rej masek.
Zastávka č. 7 před Obecním úřadem, kde průvod masek přivítala starostka Iva
Minárová s občerstvením, poděkovala paní Petře Frančové za organizaci průvodu a po
společném fotu rej masek pokračoval k zastávce č. 8 u hasičské zbrojnice. Zde hasiči
vlastnoručně připravili posezení a hojné občerstvení s posilujícími tekutinami které
u některých masek začínaly působit. Zastávka č. 9 byla v domě pro seniory čp. 515,
kde senioři připravili pro masky občerstvení ve formě velice dobré sekané. Zastávka
č. 10 v garáži manželů Michalových čp. 536, kde byla připravena doslova hostina i s
hudbou k tanci. Zastávka č. 11 před Domem sv. Vincenta de Paul byly masky přivítány
občerstvením a dostaly malé dárečky od tamních dětí, které je vlastnoručně vyrobily.
Průvod masek a občanů jež dohromady čítal cca 150 účastníků se vydal na poslední
zastávku před kostelem Sv. Kateřiny Alexandrijské. Zde bylo za přihlížení občanů
místo setkání průvodů masopustních masek i z Horního Podluží a Jiřetína pod
Jedlovou. Ve 14.00 hodin vyvrcholil takzvaný „Podtolštejnský masopust“ aktem,
kdy starostka Obce Dolní Podluží Iva Minárová, strosta Obce Jiřetína pod Jedlovou
Bohuslav Kaprálik a starosta Obce
Horního Poluží Karel Kopecký jako
zástupci všech tří obcí
složili
společnou tradiční Masopustní berli
a poklepem o zem zahnali zimu. Dle
odhadu se rejem před kostelem
zúčastnilo cca 350 občanů ze
zúčastněných obcí. Akci pořádal
Obecní úřad pod vedením Petry
Frančové za podpory většiny spolků v obci.
V pátek 9.února pořádala místní knihovna v zasedací síni Obecního úřadu autorské
čtení. Paní Iveta Dohnalová z Dolního Podluží přečetla úryvky ze
své nové knihy „Největší kouzlo na světě je láska“ . Jeden výtisk
knihy s věnováním autorka darovala do fondu místní knihovny. Také
se představila coby amatérská malířka s několika svými obrazy,
ke kterým podala výklad jak vznikly a jakou technikou byly
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provedeny. Celé vystoupení, kde padla celá řada otázek a odpovědí, se přítomným velice
líbilo a není divu, že se debata protáhla do pozdních hodin.
V pátek 16.února byla po rekonstrukci zprovozněna budova kina s kavárnou a začalo
se s pravidelným promítáním filmů. Při rekonstrukci byla vyměněna veškerá okna
a vstupní dveře, byla provedena rekonstrukce všech sociálních zařízení, oprava kuchyně,
částečná výměna otopných těles v budově, hlavně v kavárně. Provedené práce, které
provedla firma pana Blažeje z Dolního Podluží, a jejich podoba velice mile překvapila
návštěvníky, jimiž byla velice kladně hodnocena.
V sobotu 17. února proběhla v hasičárně valná hromada Hasičského spolku, kde
hasiči hodnotili svoji činnost. Pozvané
spřátelené hasičské sbory, z Horního
Podluží, Varnsdorfu a Waltersdorfu
v SRN byly přítomny slavnostní
události, kdy starostka obce paní Iva
Minárová poděkovala našim hasičům
za jejich záslužnou činnost a zároveň
jim předala zcela nový speciální
devítimístný hasičský zásahový automobil vybavený potřebnou technikou. Vozidlo bylo
pořízeno díky dotaci Ministerstva vnitra ČR . Nový automobil posvětil varnsdorfský
farář Roland Solloch. V historii spolku je to první zcela nový automobil, který hasiči
používají.

V pátek 9. března se pod patronací Obecního úřadu konal v kinokavárně „Mejdan
pro ženy“. Byla to první společenská
akce po rekonstrukci objektu kina.
Oslava MDŽ a vítání jara se stala
již tradicí. Přicházející ženy byly
obdarovány malým dárkem s květinou.
Následovalo příjemné posezení při čaji
nebo kávě a výborných koláčích, které
připravily děvčata ze školní jídelny. Celý
program začal po přivítání starostkou
Ivou Minárovou milým vystoupením
dětí z mateřské školky pod vedením učitelek a ředitelky Blanky Mannové. K tanci
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a poslechu zahrál DoDoBand z Varnsdorfu. O překvapení večera se postaralo úderem
19. hodiny deset děvčat, které ladným krokem vpluly na parket pod vedením „Otíka“
a předvedly úchvatnou taneční kreaci na téma „Trnky brnky a Včera večer u sila“
po vzoru známého filmu. Následovala zábava, která se protáhla až do pozdních hodin.
V sobotu 17. března pořádal v kině spolek Domovina další divadelní představení.
Divadelní hru pod názvem „Dioptrie růžových brýlí“ k nám přijel zahrát divadelní
soubor Vojan z Hrádku nad
Nisou. Představení bylo velice
pěkné a návštěvníky pobavilo.
Jediným nedostatkem byla menší
účast diváků než se očekávalo.
Občané naší obce si v minulosti
odvykli navštěvovat kulturní
akce a proto se návštěvnost jen
pomalu zvyšuje. V pořádání
divadelních představení chce spolek nadále pokračovat.
V sobotu 17. března po divadelním představení proběhl v kinokavárně koncert
alternativních skupin, kde vystoupily následující skupiny jejichž názvy jsou
Launered syrup, Unkilled worker a Lyssa všechny z Prahy. Navštívit tuto akci
neváhali příznivci tohoto tématu jak místní tak i z blízkého a vzdáleného okolí.

V pátek 30. března uspořádal Obecní úřad pro děti v tělocvičně a v okolí základní
školy tradiční akci „Putování za
zajíčkem“. Počasí se vydařilo
a tak děti mohly v parku před
školou hledat čokoládové ušáky
a poté na ně čekalo v tělocvičně
množství dílniček , kde mohly
provádět své zdobení perníčků
a vajíček různými technikami,
obří malování temperovými
barvami,
pletení
pomlázek
a nechybělo občerstvení s mazanci a beránkem. Akce se zúčastnilo nevídané množství
dětí, okolo 90. Děti se už těší na další putování za rok.
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V sobotu 31. března uspořádala paní starostka v kinokavárně akci nazvanou
„Snídaně s Ivou“. Paní starostka Iva pozvala zájemce z řad občanů a rekreantů
na neformální posezení při snídani a občerstvení, které připravila. Přítomní se mohli
paní starostky zeptat na vše, co je zajímá v souvislosti s obcí i její osobou a ta jim na
otázky odpovídala. U velikého stolu se sešlo téměř dvě desítky občanů.

V sobotu 31. března uspořádala děvčata z koupaliště v Velikonoční diskotéku
v kavárně Bia Luž. Občerstvení zajistily ve vlastní režii a k tanci a poslechu zahrál DJ
Pecka neboli Jan Pecinovský.

V pátek 6. dubna proběhla za účasti dětí v místní knihovně již tradiční „Noc
s Andersenem“ pod vedením
knihovnice Kamily Tomkové. Pro děti
byl připraven pestrý program. Všem
přítomným se akce zamlouvala a těší
se na příští rok a na nové akce, které
pro ně knihovna připraví.

V pátek 13.dubna uspořádal spolek Domovina již čtvrtou Projekci starých
fotografií s komentářem, kde bylo přítomným promítnuto přes 130 starých fotografií
z Dolního Podluží. Návštěvníci
si mohli poslechnout, při občerstvení
v podobě kávy nebo čaje a koláčů,
komentář k jednotlivým fotografiím
od Josefa Rydvala starosty spolku,
který je vášnivým sběratelem informací
o minulosti obce. Akce trvala přes dvě
hodiny a projekce se zúčastnilo téměř
70 zájemců o minulost.
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V sobotu 21. dubna se konalo v zasedací síni Obecního úřadu „Vítání nových
občánků obce“, jenž se narodily od posledního vítání v roce 2017. Z pozvaných 13 dětí
se zúčastnilo celkem 8 nových
občánků, které přivítala v obci paní
starostka Iva Minárová a popřála
jejich rodičům dobrou pohodu v naší
obci. Jako každý rok pro tuto
příležitost děti mateřské školky, pod
vedením svých učitelek, si nacvičily
a předvedly velice pěknou a milou
scénku s rodičovskou tématikou.
Vystoupení žáčků školky bylo
dojemné a atmosféra příjemná.
V pondělí 30. dubna se konaly hned dvě akce pálení čarodejnic v naší obci. A to na
koupališti „Slet čarodejnic“ v režii Občerstvení na koupališti pod vedením paní
Hejdukové a na dětském hřišti
u Barešů „Pálení čarodejnic“, které
pořádal Obecní úřad pod vedením
paní starostky. Obě akce, kde děti
soutěžily o nejlepší čarodejnice, které
poté na ohni upálily, se povedly
ke spokojenosti všech přítomných.
Obě akce měly dosti vysokou účast
dětí a občanů obce. Veselí s dobrou
náladou se protáhlo do noci.
V pátek 11. května pořádala Základní škola pod vedením ředitelky školy paní
Markéty Hobzové tradiční „Den
matek“ matek v Biu Luž . Žáci
všech ročníků školy si připravili pro
přítomné ženy matky obsáhlé pásmo
tanečních vystoupení, divadelních
scének, sborových písní a také hru na
kytary. Své skladby zahráli jak
začátečníci tak i zkušenější žáci
hudebních kroužků. Celé pásmo
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konferovala děvčata z deváté třídy. Vystoupení trvalo téměř 2 hodiny a přítomným
divákům, jenž naplnili celé hlediště , kde i mnozí návštěvníci museli sledovat program
ve stoje pro nedostatek místa, se pěkný pořad velice líbil. Diváci odměnili účinkující
dlouhým potleskem. Po skončení pořadu proběhlo v kinokavárně malé posezení
s občerstvením, které žáci pomáhali připravit.
V neděli 27. května uspořádal Obecní úřad k Mezinárodnímu dni dětí akci pro děti
pod názvem „Putování říší zvířat“. Slavilo se pěkně vesele. Děti se vydaly na cestu

říší zvířat a po cestě je čekala spousta soutěží, za které byly odměňovány sladkostmi
a malým dárkem. V zábavě se pak pokračovalo ve sportovním areálu, kde na děti čekaly
různé atrakce a zábava v podobě jízdy na koni, malování na obličej, nebo nafukovací
hrad. Tancovalo se, účinkovali herci a šermíři, zkrátka byla dobrá nálada. Celý pořad
jako tradičně konferovala paní starostka v převleku kominíka pro štěstí. Počasí bylo
pěkné a celé akce se zúčastnilo velké množství dětí včetně jejich rodičů (z obce
i přespolních), takže sportovní areál praskal ve švech. Všichni odcházeli domů spokojeni
hlavně děti.
V sobotu 23. června pořádal
Spolek dobrovolných hasičů pro
děti akci „Strašidelná stezka
odvahy“. Akce začala za hojné
účasti ve večerních hodinách před
restaurací Hromek a vedla lesem,
kolem obecního úřadu, parkem
a končila na koupališti. Co všechno
v šeru lesa na poutníky čekalo se
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nedá ani vypovědět. Zkrátka masky jedna hrůza. I dospěláci se mnohdy sami vylekali
a procvičili hlasivky, natož děti. A protože máme naše děti nebojácné, tak v pořádku
došly až na koupaliště, kde dostaly dárky a na ukončenou si opekly na ohni buřty
a zavládla všeobecná spokojenost.
V soboto 30. června uspořádalo Občerstvení na koupališti akci pod názvem
„Hurá na prázdniny“. Během dne bylo pro děti připraveno množství her a soutěží,
nechybělo občerstvení a opékání špekáčků. Pro dospělé pak pokračovala zábava
ve večerních hodinách. Všichni přítomní se příjemně pobavili.
V sobotu 14. července dopoledne spolek Domovina uspořádal před budovou
Obecního úřadu vysvěcení nového zvonu do zrekonstruované zvoničky. Po odhalení
zvonu starostou spolku Josefem
Rydvalem a starostkou obce Ivou
Minárovou byl zvon vysvěcen
jiřetínským farářem za přítomnosti
občanů. Tímto aktem byl nový zvon
připraven na montáž do zvoničky.
Zvon pořídil z vlastní iniciativy spolek
Domovina ze svých svých prostředků
a za podpory finančních darů místních
podnikatelů a občanů. Zvon byl objednán u firmy IMPULSB Ostrava a zhotoven
v Itálii. Po vysvěcení měli místní občané možnost si zvon detailně prohlédnout
a případně se před zvonem na památku mohli vyfotografovat. Nový zvon byl
pojmenován Sv. Kateřina Alexandrijská, která je patronkou naší obce. Zároveň bylo
oznámeno, že po montáži posvěceného zvonu proběhne za přítomnosti občanů obce
první zvonění. K tomuto byl zvolen termín 28.9. 2018 na svátek Sv. Václava.
V sobotu 14. července odpoledne
uspořádal na koupališti Sbor
dobrovolných hasičů Dolní Podluží
oslavy
150
výročí
založení
hasičského spolku v obci. Nádherné
počasí, spousta usměvavých lidí, hasičů
v uniformách, zástupců hasičů
spřátelených spolků i ze sousedního
Saska, parádní muzika, množství
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moderní požární techniky, stánků
s občerstvením a hlavně dobrá
nálada a velké množství diváků.
To vše bylo možno zažít a vidět
v tento den. Není divu, že přišlo
našim hasičům popřát a poděkovat
veliké množství našich občanů.
Hasiči byli a jsou hybnou silou dění
v naší obci, za což jim patří
obrovský dík. Nejenom proto bylo
pro naše hasiče připraveno veliké překvapení u kterého nechyběly ani slzy dojetí.
Starostka obce Iva Minárová za účasti zástupce Krajského úřadu předala s díky za
prospěšnou práci hasičského spolku starostce SDH Pavlíně Kocůrkové a veliteli SDH
Martinu Tesařovi nový hasičský spolkový prapor, první v novodobé historii spolku.
Prapor byl pořízen z prostředků obce Dolní Podluží a Krajského úřadu Ústí nad
Labem. Na oplátku hasiči předvedli své umění a požární a záchranářskou techniku
včetně ukázky požárního útoku mladých hasičů z pozvaných spolků. Akci tak velkou
a s tak velikou účastí snad nikdo v naší obci nepamatuje.
V sobotu 28.července uspořádalo Občerstvení na koupališti akci nazvanou „Letní
Vánoce na koupališti“ . Ano vše vypadalo jako o vánocích, nechyběl vánoční stromek,
koledy, kapr s bramborovým salátem, cukrovím, jenom co vybočovalo bylo příjemné
teplo. Vánoční zábava se všem přítomným velice líbila a dobrá nálada trvala
do pozdních hodin.
V sobotu 25. srpna byla pod patronací Obecníhon úřadu na domě pana Jiřího
Krause na Mýtě za přítomnosti starostky Ivy Minárové
a zástupců majitelů motocyklů zn. Čechie – Böhmerland,
odhalena pamětní deska pana Albina Hugo Libische.
Konstruktéra a výrobce těchto motocyklů. Akce proběhla při
příležitosti XX. srazu majitelů těchto motocyklů. Jeho stroje
z nedalekého místa, u dnes již neexistující hospody , v roce
1928 startovaly v památném závodu motocyklů do Šébru. Po
odhalení desky nechybělo ani defilé slavných motocyklů této
značky, jehož se zúčastnilo celkem 23 historických strojů. Tak
veliké srocení lidí na tomto místě určitě nikdo nepamatuje.
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V sobotu 25. srpna uspořádal Obecní úřad na koupališti tradiční „Neckyádu“.
Celou akci konferovala v námořnické uniformě starostka obce Iva Minárová. Čtyři
přistavená plavidla různého provedení
nakonec po počátečních problémech
a vzájemné výpomoci zdárně doplula
se svými posádkami do cíle. Za tuto
náročnou práci byly posádky dětí
i dospělých odměněny pod dozorem
hodnotící komise. Pro děti byly
uspořádány různé soutěže, mimo jiné
i v pojídání špaget a vajíček na tvrdo, malování na obličej, dospělí zase soutěžili
o nejlepší bábovku. Hasiči dětem ukázali jak fungují jejich stříkačky, záchranáři
předvedli jak se poskytuje první pomoc. Poděkování za organizaci patří paní Petře
Frančové. Zkrátka byla oceněna jakákoli snaha o zpříjemnění celého odpoledne.
Následovala zábava občanů do pozdních hodin.
V pátek 21. září v 10. hod. uspořádal Obecní úřad ve spolupráci spolku Domovina
a Českého svazu bojovníků
za svobodu pietní akci u pomníku
padlých příslušníků finanční stráže
Jana Tajchmana a Františka Kozla
k uctění jejich památky, jehož 80.
výročí jsme si připomněli. Kladení
věnců se zúčastnili zástupci obce
v čele s paní starostkou obce Ivou
Minárovou, JUDr. Miroslav Majzlík
předseda okresního výboru ČSBS,
pan Josef Rydval starosta spolku
Domovina dále členové Českého svazu
bojovníků za svobodu. Na akci
nechyběly děti ze základní školy, které
zazpívaly Státní hymnu. Poté v 10.45
hod. byla v prostorách spolku
Domovina na Obecním úřadě otevřena
Výstava
místních
dobových
fotografií z místa tragické události
s tématikou roku 1938 a z odhalení
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tohoto pomníku v roce 1945. Otevření výstavy se zúčastnili kromě představitelů obce,
spolku Domovina, dětí a občanů i zástupci ČSBS z Mladé Boleslavi a zástupci tisku
z Ústí nad Labem. Následovala přednáška k událostem září 1938 v 11.0 hod. v aule
základní školy, které se zúčastnily žáci školy a občané obce. Přednášející byl pan Jiří
Sucharda, jehož přednáška byla velice zajímavá a poutavá.
V pátek 28. září uspořádal Obecní úřad a spolek Domovina tzv. „První zvonění“
nového zvonu rekonstruované zvoničky v dolní části obce. Po přivítání občanů proběhla
kulturní vložka ve formě přednesu překladu původní
básně složené místním občanem Richtrem při
zprovoznění zvonice v roce 1929. Báseň velice poutavě
přednesl žák Jiří Bursík z Dolního Podluží. Následovalo
odhalení informativní tabule seznamující občany
s historií zvonice, její opravy a pořízení nového zvonu.
Původní zvon byl zcizen v šedesátých letech minulého
století. Následovalo předání nového zvonu formou daru
od spolku Domovina, který předal jeho starosta Josef
Rydval a místostarostka Alena Lišková. Jménem obce
dar přijala starostka obce paní Iva Minárová. Nechybělo
ani pokřtění rekonstruované zvonice šumivým vínem
z rukou obou starostů. Akce vyvrcholila spuštěním
zvonu a přítomní mohli slyšet jeho nádherný hlas. Zvon
bude vyzvánět vždy v neděli ve 12.0
hod. a ve všech státních svátcích
včetně Štědrého dne o půlnoci a na
silvestra při začátku Nového roku.
Zvon je ovládán elektrickým pohonem,
který zakoupil a nechal nainstalovat
Obecní úřad po schválení obecním
zastupitelstvem. Zvon může být
dálkově ovládán, čehož starostka na
přání občanů využila a opět byl zvon
spuštěn. Akce, jíž se zúčastnilo cca 250 spokojených občanů byla ukončena
připraveným občerstvením.
V pátek 5. října a sobotu 6. října proběhly na Obecním úřadě volby do obecního
zastupitelstva.
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V sobotu 6. října se uskutečnila na koupališti akce „Indiánské léto“ jako náhradní
termín za 1.9., jež se pro velice nepříznivé počasí nemohlo uskutečnit. Pořadatelem byla
obec a organizátorem a duší akce paní Petra
Frančová s mnoha dobrovolníky. Tento nápad
se zrodil v srpnu, když si pár dospěláků chtělo
připomenout své dětství a proměnit se na hrdiny
s čelenkami a tomahavky. Proto pro své děti
postavili několik indiánských týpí totem a stan
pro šamana, zkrátka malou indiánskou vesničku.
Pro přítomné děti bylo připraveno kromě hořícího
indiánského ohně, množství veskrze indiánských
úkolů včetně střílení z luku, foukání šipek
malování bojovných válečných masek na obličej,
výroby indiánských ozdob a náramků, jízda na
koni a spoustu dalších zajímavostí. Nechybělo
ani promítání čeho jiného než hrdiny Vinetua.
K jídlu byl kotlíkový guláš a nad odvážlivci,
kteří přespali v týpí bděl šaman s pomocníky. Akce se velice podařila ke spokojenosti
dětí a proto veliké díky všem dobrovolným pomocníkům, kterých bylo opravdu hodně.

V pátek 12. října uspořádal Obecní úřad divadelní představení pod názvem
„Čekání na Čechova“, které přijel zahrát
amatérský divadelní soubor ĎAS z Krompachu
pod režií známé herečky Stanislavy Jachnické.
Představení bylo zábavné a velice se líbilo. Po
představení proběhlo malé posezení v
kinokavárně.

V pátek 19.října uspořádal spolek Domovina v kinokavárně, v pořadí již páté,
promítání starých fotografií z Dolního Podluží. Komentář k fotografiím ze své
sbírky měl starosta spolku Josef Rydval. Tentokráte byly k vidění fotografie z horní
části obce, jak budov ještě stojících, tak těch, které už dávno nestojí. Dále také různé
zajímavosti ze života obce, spolků a organizací. Jako vždy byla kavárna obsazena
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do posledního místa cca 70 zvědavců. Nikdo ani nepostřehl že promítání trvalo přes
dvě hodiny. Prohlídku zpříjemnilo občerstvení v podobě dobré kávy a domácích koláčů.

V pátek 2. listopadu proběhla v Mateřské školce zajímavá akce. Děti společně s paní
starostkou Ivou Minárovou a místostarostkou
paní Adélou Macháčkovou zasadily na
zahradě školky na počest 100. výročí založení
naší republiky „Strom svobody 2018“. Lípu
věnovala Československá obec legionářská.
Počasí bylo překrásné a tak se vše zakončilo
malým táborákem s opékání špekáčků, což se
dětem velice zamlouvalo.

V sobotu 10. listopadu uspořádal spolek Domovina a Bio LUŽ společnou akci
pod názvem „Projekt 100“, ve které byly během dne promítnuty známé filmové
muzikály Limonádový Joe, Zpívání v dešti a Moulin Rouge. Po ukončení promítání
se v kinokavárně konal koncert alternativních hudebních skupin FETCH, OR
a KONTROL. Akce se povedla a účastníci si mohli připomenout staré muzikálové
melodie a také poslechnout moderní alternativní muziku.
V pátek 16. listopadu uspořádal Obecní úřad v kinokavárně „Den úcty ke stáří“.
Po přivítání seniorů paní starostkou
Ivou Minárovou si děti z Mateřské školy
připravily velice milé vystoupení pod
vedením ředitelky paní Blanky Manové.
K tanci a poslechu zahrála živá hudba
Cara z Liberce. O zpestření zábavy
se postarala dvojice tanečníků Denii
a Luise z Kuby, hostů Ing. Karla Vojty,
v krátké taneční show. Tak jako tradičně
byla kavárna plná a jak se říká, ani jablko by nepropadlo.
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V pátek 23. listopadu se uskutečnilo v kinokavárně „Kateřinské posvícení“. Nápad
se zrodil náhodně při hodnocení akce První zvonění
a tak se daly spolky Domovina, Život a Obecní
úřad dohromady, aby obnovily po 83 letech dávnou
tradici obce a to oslavy sv. Kateřiny, patronky naší
obce. Jaképak posvícení bez posvícenské husy a tak to
začalo. Posvícení zahájila paní starostka Iva
Minárová a starosta spolku Domovina Josef Rydval
přivítáním přítomných a jako překvapení pozvali sv.
Kateřinu v podání Kateřiny Slánské, kterou přivítali,
jak jinak než, domácím chlebem a solí. Sv. Kateřina
pozdravila přítomné a popřála jim příjemnou zábavu
a k posvícenské huse dobrou chuť.. Husy sice nebyly
domácí, ale to nebylo k poznání. Na talíři kus husy,
bramborový a houskový knedlík a červené a bílé zelí
a to vše řádně omaštěné, za
symbolickou cenu vstupného.
Na stole posvícenské koláče
a tak nebylo divu, že nálada
byla vynikající. O pečení husy
a vaření knedlíků a zelí se
postaraly členky spolků, které
vše pro návštěvníky v kuchyni
připravily a na stoly servírovaly.
Jak bylo vidět, návštěvníkům
chutnalo. Po dobrém jídle
proběhla zábava s živou hudbou v podání harmonikáře Míry a tanečkem do pozdních
nočních hodin. Celá akce byla velice pěkná a přítomní se těšili na posvícení napřesrok.
V sobotu 1. prosince uspořádal Spolek dobrovolných hasičů na koupališti 2. ročník
hasičské soutěže O putovní zimní
pohár Obce Dolní Podluží. Soutěže
se zúčastnila celkem čtyři hasičská
družstva z Podluží a Rumburku.
Soutěžilo se v hasičském útoku.
Putovní pohár získalo družstvo
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z Rumburku, který převzalo z rukou starostky obce Ivy Minárové. I přes opravdovou
zimu se soutěž povedla.
V neděli 2. prosince proběhlo před Obecním úřadem tradiční Rozsvícení vánočního
stromu, pod patronací Obecního úřadu a Základní
školy. Letos nám počasí nepřálo a neustálý déšť a vítr
nvěstil nic dobrého. Příjemněji bylo v tělocvičně školy,
kde si žáci připravili velice pěkné kulturní vystoupení
v podobě tanců, zpěvu a hry na kytary. Velice pěkné
bylo i vystoupení malých sněhuláčků z mateřské školy.
Účast diváků byla ale obrovská a jak se říká nepropadlo by ani jablko,
mnoho diváků přihlíželo ve stoje. Po vystoupení si děti mohly napsat
přáníčka Ježíškovi a při rozsvícení stromu je poslat pomocí nafukovacích
balónků. Venku však velice pršelo a vanul dosti silný vítr a tak při
občerstvení, které zajišťovali hasiči, se moc dlouho návštěvníci
nezdržovali. Snad bude v příštím roce lepší počasí.
V pátek 14.prosince uspořádala Základní škola v Kině LUŽ tradiční Vánoční
koncert žáků školy. Vystoupení si připravily jednotlivé třídy a zájmové kroužky a tak
téměř dvě hodiny bylo na co koukat. Za uvádění pořadu žačkami z 9. třídy nechyběl
sborový zpěv, tanec, recitace, scénky, hudební vystoupení žáků, jak začátečníků, ale
i již zkušených muzikantů, se svým přispěl i dramatický kroužek. Zkrátka bylo na co se
koukat a stálo to za podívání. Je vidět, že v obci máme šikovné děti a pod správným
vedením se dokáže hodně. Podle počtu vystupujících se snad zúčastnili všichni žáci
školy. Obdobně to vypadalo v hledišti všude plno a na každém volném místě stáli diváci
odhadem 300. Velký dík a to učitelskému sboru v čele s ředitelkou Mgr. Markétou
Hobzovou a hlavně žákům základní školy. Akce se velice zdařila.
Ve středu 26. prosince na sv. Štěpána proběhlo hned po ránu na koupališti tradiční
Plavání otužilců z Varnsdorfu,
ale i místních. Aby si letos mohli
zaplavat museli si nejdříve vysekat
v ledu silném 7 cm díru, takže letos
neplavali, ale, jak prohlašovali, jen
se ponořili. Brr, voda měla jen 4
stupně Celsia. Celkem se zúčastnilo
23 otužilců a nechyběla mezi nimi
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ani naše starostka. Je nutné podotknout, že otužilci si chodí na naše koupaliště
zaplavat 2x v týdnu po celý rok.
Ve středu 26. prosince na sv. Štěpána odpoledne předvedla Základní škola
u kostela sv. Kateřiny tradiční Živý betlém v podání
svých žáků. Celé představení režírovala a doprovázela paní
ředitelka Mgr. Markéta Hobzová. Celá akce byla velice
dobře hodnocena diváky přítomnými v hojném počtu.

7.
Obyvatelstvo
Počet obyvatel
K 1. lednu mělo v obci trvalé bydliště
celkem 1178 obyvatel
z toho 607 mužů
a 571 žen.
Narození a zemřelí
Během roku se v obci narodilo 11 občánků, kteří byli společně a slavnostně do obce
přivítáni.
z toho 9 chlapců
a 2 holčičky
Zemřelo 13 občanů, mezi nimi dne 25. března bývalý starosta pan Josef Pecinovský
ve věku nedožitých 68 let.
Dne 25. července zemřel pan Oldřich Liška ve věku nedožitých 92 let, zakládající člen
spolku Domovina, občan, který nechyběl skoro na každé akci pořádané v obci. Byl po
dlouhá léta autorem mnoha zajímavých článků o historii obce a okolí. Jeho články byly
pravideně po dlouhá léta publikovány v místním časopise Permoník od samého začátku
jeho vzniku.
Dne 26. srpna zemřela paní Jarmila Pečenková ve věku 92 let.
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Mezi nejstarší občany obce patří
paní Erika Pertlová věk 90 let
pan Antonín Salfický věk 90 let
paní Pavla Červenková věk 91 let
paní Anna Kucerová věk 92 let
paní Marie Kunze Concewitzová věk 93 let
Migrace
Celkem 50 občanů se do obce přistěhovalo nebo odstěhovalo.

8.
Počasí
Mezi neobvyklé události, které se v průběhu roku udály zajisté patří neobvyklé
několikadenní mrazy v měsíci březnu, kdy došlo po více jak dvaceti letech k celkovému
úplnému zamrznutí potoka Lužničky.

Naopak v letních měsících docházelo k vysokým denním teplotám, jež dosahovaly přes
30 stupňů Celsia bez jakýchkoli vodních srážek. Vzniklé sucho zapřičinilo, že suchá
tráva společně s opadaným listím ze stromů ještě v letních měsících zbarvovala okolní
přírodu do rezava. V důsledku sucha došlo také k zákazu čerpání vody z místních toků
a vodních nádrží a používání pitné vody k zalévaní .
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9.
Neobvyklé události
Dne 18. září v dopoledních hodinách došlo k požáru domu čp. 106. Díky včasnému
zpozorování požáru a úspěšnému zásahu byly ohrožené děti zachráněny a nedošlo
k velikým škodám a zranění osob, přesto je dům neobyvatelný. Ubytovaným byla
poskytnuta pomoc s náhradním ubytováním.
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Schvalovací doložka
Kronika roku 2018 má 40 stran včetně titulní strany a obsahuje text
s fotografiemi. Kronika byla předána k archivaci Obecnímu úřadu v tištěné
i elektronické podobě.
Předal:
Kronikář
Josef Rydval
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Převzal:
Starostka obce :
Ing. Adéla Macháčková

.............................
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