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Cena dotovaná 4 Kč

Pokračujeme

ORDINACE
MUDr. L. Martinkové

JIŘETÍN p/J – I přes pandemický
stav pokračujeme v širokém spektru
prací v naší obci. Odstraněny byly dvě
větší poruchy na vodovodním řadu
u odbočky na hrad Tolštejn (na upozornění občana) a další byla přímo
v obci u garáže obecní techniky.
Na hřbitově se odbagrovaly pařezy po vykácených dřevinách z loňského roku. Zbytek budeme muset odstranit z důvodu možného poškození
hrobů jinou metodou.
Na čísle popisném 134 probíhá oprava střechy včetně kompletní
opravy komínů.
Zahájili jsme také provoz kompostárny a údržbu obecní zeleně. Dokončovací práce probíhají na zábradlí
a terase hradu Tolštejn.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce,
foto Stanislav Císař

 OZNÁMENÍ
Pro trvající epidemiol. opatření s nošením roušek v uzavřených prostorách a dodržování odstupu osob čekajících, je nezbytné objednávání
k vyšetření do ordinace na určitý čas
k omezení vašeho čekání před budovou – tel. 412 379 216.
Mezi jednotlivými vyšetřeními probíhá dezinfekce židle, lůžka, stolu...
Prosím, respektujte čekající, jako respektují oni vás. Objednací časy se
snažíme respektovat, ale není to pokaždé možné pro mnohdy vyšetření
vyžadující delší dobu než 15 minut...
Děkuji L. Martinková
 Ve čtvrtek a pátek 11.–12. 6.
2020 bude ordinace ZAVŘENA.

OÚ HORNÍ PODLUŽÍ
 Z důvodu epidemie musela být,
bohužel, zrušena každoroční oslava
svátku matek, a proto Obecní úřad
v Horním Podluží v čele s panem starostou Petrem Hořením přeje touto
cestou všem maminkám k jejich svátku všechno nejlepší.

Společně to zvládneme
DOLNÍ PODLUŽÍ – Je zvláštní, když máte kalendář plný akcí a událostí, které postupně jen škrtáte
jako neuskutečněné. Návštěva předškoláků ve škole, Den otevřených dveří, Velikonoční odpoledne,
projektové dny Den Země, EKO den, Matematická
gramotnost, pravidelná schůzka k projektu Zavádění formativního hodnocení, zápis do 1. třídy. Ne,
pravda, zápis do 1. třídy neškrtám, pouze přesouvám z 2. dubna na 15.–30. dubna a zcela měním
jeho podobu. Individuální schůzka s každým rodičem v maximální délce 15 minut, vyplnění žádosti
o přijetí a sdělení těch nejnutnějších informací.
Zvláštní, strohý, v rouškách, a… smutný, proto-
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že proběhl bez dětí, bez té slavnostní chvíle, bez
toho dětského „bání se“, bez úlevy „už to mám
za sebou“, bez dárečků… Ale proběhl. Do 1. třídy
máme zapsáno 31 dětí. Současně probíhal i zápis
do přípravné třídy. Velmi nás potěšil zájem o přípravku, zapsáno je 12 dětí. Dětem můžu slíbit, že
je čeká opravdu slavnostní první školní den, kdy se
jim pokusíme vynahradit to, o co přišly u zápisu.
Od 11. května dochází na výuku českého jazyka a matematiky skupina žáků 9. ročníku, aby se
připravila na přijímací zkoušky. Škola částečně
ožila 25. května, kdy se do školy vrátila přibližně
třetina žáků I. stupně. Nadále probíhá tzv. distanč-

ní výuka. Věřte, že kdyby učitelé mohli, mnohem
raději by učili opět normálně ve škole. Výuka na
dálku je totiž složitější a náročnější pro všechny,
pro děti, rodiče i pro učitele. S problémy, které tato
doba přinesla, se budeme ve škole vyrovnávat delší
dobu, např. budou muset být částečně upraveny tematické plány v dalším roce, začneme důsledným
opakováním látky ročníku předešlého atd. Věříme,
že to bude tak, jak jsme slýchávali mnohokrát v posledních týdnech – „společně to zvládneme“!

Pro aktuální informace sledujte také obecní stránky
www.dolnipodluzi.cz • www.jiretin.cz • www.hornipodluzi.cz

Mgr. Markéta Hobzová
ředitelka ZŠ v Dolním Podluží
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Rekonstrukce
elektroinstalace
v ZŠ a přerušení
dovážky obědů
v Dolním Podluží
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 14. 5. 2020 odsouhlasilo uzavření
smlouvy o dílo s panem Milanem Račukem, který podal vítěznou nabídku
do výběrového řízení na provedení další etapy rekonstrukce elektroinstalace
v objektu základní školy v Dolním Podluží. O letošních letních prázdninách
bude provedena výměna zastaralých
a technicky dožilých elektrorozvodů
v suterénních prostorách základní
školy, tedy zejména v kuchyni, jídelně
a v souvisejících prostorách.
Na základě porady mezi zhotovitelem akce a vedením Základní školy Dolní Podluží bylo nutné
přistoupit k nepopulárnímu kroku,
a to k rozhodnutí o přerušení vaření obědů a jejich rozvážky v době od
29. 6. 2020 do 31. 8. 2020. Občané
obce, kteří odebírají obědy ze školní
jídelny, si bohužel musí zajistit obědy jinou formou.
Tato situace je pro všechny dotčené velice nekomfortní, ale bohužel realizace rekonstrukce elektroinstalace
v prostorách kuchyně a v souvisejících
prostorách neumožňuje jiné řešení.
Děkujeme za pochopení.

Dotace na učebnu jazyků a IT v ZŠ Dolní Podluží
Základní škola Dolní Podluží využila nabízené možnosti
získání dotační prostředků a podala dne 16. 12. 2019 žádost o dotaci do 92. výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP).
Žádost o dotaci byla podána na zajištění bezbariérovosti základní školy, a to stavebními úpravami v prostoru
WC a pořízením schodolezu. Dále bylo žádáno o pořízení kompletního vybavení učebny jazyků a učebny IT.
V rámci kompletního vybavení bylo žádáno o veškerý
nábytek, audiovizuální technologie, interaktivní tabule

a počítače s kompletním příslušenstvím pro žáky základní školy.
Žádost o dotaci byla schválena a z celkových nákladů
projektu 2 997 193 Kč představuje dotace 2 547 614 Kč
a vlastní spoluúčast základní školy činí 299 719 Kč.
Aktuálně je připravováno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a na dodavatele nábytku a audiovizuálních technologií. Vlastní realizace projektu je
plánována o letních prázdninách roku 2021.

Projektová příprava rekonstrukce mostů a lávek
v Dolním Podluží
Obec Dolní Podluží zajistila provedení mimořádných
mostních prohlídek na všech 9 lávkách pro pěší, které
se nacházejí na území obce Dolní Podluží. Mostní prohlídky byly provedeny osobou s příslušnou odbornou
autorizací. Z provedených mostních prohlídek vyplynulo, že ze všech 9 lávek pro pěší se 2 lávky nachází ve
stupni použitelnosti 5, 1 lávka se nachází ve stupni použitelnosti 4, 4 lávky ve stupni použitelnosti 3 a 2 lávky
se nachází ve stupni použitelnosti 2.
Stupně jsou členěny takto: 1 stupeň – použitelný,
2 – podmíněně použitelný, 3 – použitelný s výhradou,
4 – omezeně použitelný, 5 – nepoužitelný.
Obec se proto rozhodla zajistit projektovou dokumentaci na první skupinu lávek, do které byly vybrány
tyto lávky: lávka u čp. 53 (stupeň použitelnosti 5), lávka
u čp. 306 (stupeň použitelnosti 3), lávka u čp. 304 (stupeň použitelnosti 3) a lávka u čp. 67 (stupeň použitelnosti 3).
Současně obec Dolní Podluží zajistila provedení hlavních mostních prohlídek na všech 18 mostech, které se
nacházejí na území obce Dolní Podluží a jsou v majetku

I v Jiřetíně se staví
JIŘETÍN p/J – V současné době, pokud
projíždím na kole sousedními obcemi,
tak vidím, že se v Horním Podluží, Rybništi intenzivně staví rodinné domy. Staví
se též u nás v Jiřetíně v lokalitě, kde jsou
připraveny inženýrské sítě – viz snímky.
Pro případné další zájemce máme na obci
zhruba dva pozemky v současné zástavbě,
na kterých by se daly postavit domy k trvalému bydlení. V platném územním plánu obce schváleném v roce 2008 máme
vytipovány další tři lokality, na kterých
by bylo možné stavět. Bohužel nemáme
zde připraveny inženýrské sítě. Věřím, že
v letošním roce, poté co jsme se
na tom dohodli v zastupitelstvu
obce, budou zahájeny přípravné práce v jedné ze zmíněných
lokalit, potřebné k vyměření
na položení potřebných sítí.
Obec též v této souvislosti, ale
také z důvodu narůstajícího
počtu soukromých penzionů,
spolupracuje s ústeckou firmou
Provod na posílení vodovodního systému pitné vody, který máme napojen na prameny
nacházející se většinou na úpatí

Červen 2020

Jedlové. Uvedené je potřeba též v souvislosti s víceletým suchem, které velmi ovlivňuje vydatnost těchto pramenů. Bohužel
nám v poslední době prší čím dále méně
nebo hodně intenzivně, ale pouze po krátkou dobu, což je nevýhodné pro vsakování. Hodně vody uteče po povrchu, aniž by
mělo čas se vsáknout. Věřím, že se uvedené záměry podaří realizovat, a to z důvodu
omlazení průměrného věku občanů a také
kvůli naší mateřské školce, kde bychom do
budoucna mohli mít problém s naplněním
na potřebný ekonomicky udržitelný stav.
Text a foto Josef Zoser

obce. Také tyto mostní prohlídky byly provedeny osobou
s příslušnou odbornou autorizací. Z provedených mostních prohlídek vyplynulo, že ze všech 18 mostů se 1 most
nachází ve stupni použitelnosti 5, 7 mostů se nachází ve
stupni použitelnosti 3 a 10 mostů se nachází ve stupni
použitelnosti 1.
Obec se proto rozhodla zajistit projektovou dokumentaci první skupiny mostů, do které byly vybrány tyto
mosty: most u čp. 17 (stupeň použitelnosti 5), most u čp.
83 (stupeň použitelnosti 3), most u čp. 116 (stupeň použitelnosti 3) a most u Helixu (stupeň použitelnosti 3).
Obec vyhlásila výběrové řízení na zpracovatele projektových dokumentací na uvedené mosty a lávky, přičemž termín pro dokončení projektových dokumentací
je stanoven na červen 2021. Následně na podzim 2021 je
plánováno podat žádosti o dotace na rekonstrukci mostů
a lávek tak, aby v roce 2022 bylo možno zahájit rekonstrukce minimálně těch lávek a mostů, které se nacházejí
v nejhorším technickém stavu.
Připravil Lukáš Janků, OÚ Dolní Podluží

Červen 2020
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Lužická nemocnice z pohledu insolvenčího správce
Na jiřetínský desátý Podvečer se starostou pozval Bohuslav Kaprálik jako
hosta insolvenčního správce rumburské nemocnice. Z důvodu známých
celostátních opatření se beseda neuskutečnila a Permoník proto požádal
JUDr. Mgr. Martinu Jinochovu Matyášovou o vyjádření pro čtenáře a zájemce o zdravotnickou problematiku našeho regionu:

Milí občané Dolního a Horního
Podluží a Jiřetína pod Jedlovou,
vím, že už dlouhou dobu čekáte na
konečné řešení, zda bude Lužická
nemocnice v Rumburku fungovat
a starat se o vás nebo ne. Myslím,
že bychom pro vás mohli mít konečně příznivou zprávu. Ústecký
kraj se k potřebám obyvatel Výběžku nakonec přihlásil a starost o provoz nemocnice na sebe podle všeho
převezme.
Konkurs nemocnice nebyl v regionu myslím očekávanou událostí,
tím méně stav, kdy její plná správa
přešla do působnosti insolvenčního
správce a pod dohled soudu. Dnes si
ale myslím, že to mohlo být vysvobození ze zapeklité a nepřehledné sítě
vazeb města Rumburk jako vlastní-

Knihy chtějí
obíhat své
čtenáře
DOLNÍ PODLUŽÍ –
Akce Březen – měsíc knihy a čtenářů
ani Týden knihoven
nemohly být letos
v knihovně v Dolním Podluží uskutečněny kvůli koronavirové pandemii. Knihovna v tomto
čase byla pro čtenáře a veřejnost uzavřena a nebylo možné využít amnestii pro čtenáře, kteří zapomněli včas
vrátit knihy, ani bezplatnou registraci
nových čtenářů knihovny. Rozhodli
jsme se tuto akci ponechat v platnosti do konce června a dát tak možnost
všem čtenářům vrátit zapomenuté knížky, aby tím plnily svůj účel
– obíhat mezi lidmi a dělat radost
ostatním čtenářům. Je to i výzva pro
vás, kteří se ještě rozhodujete, zda se
stát čtenáři. Přijďte a určitě nebudete
zklamáni. Snažíme se naplňovat účel
knihovny a současně i zvelebovat její
prostor. Knižní fond s obsahem více
jak čtrnácti tisíc svazků čeká na vás.
Lída Zavadilová

ka s jeho složitými rozhodovacími
procesy a Ústeckého kraje jako potenciálního provozovatele zařízení,
který by asi rád vyhověl občanům, ale
s vlastníkem se nedohodnul na žádné rozumné formě převzetí péče. Do
komplikací kolem nemocnice zahrnuji i nepřiměřená očekávání obyvatel na rozsah služeb, kterým minulé
vedení nemocnice skutečně nemohlo vyhovět. Jak z důvodů nedostatku
lékařů, tak i z hlediska udržitelného
financování nemocnice.
Úlohou insolvenčního správce
bylo zajistit zpeněžení majetku nemocnice a z výtěžku uspokojit pohledávky věřitelů. Byli jsme rozhodnutí
upřednostnit zájemce, který by nemocnici dále využil pro výkon zdravotní péče o občany Výběžku. Pro
plynulé pokračování provozu jsme
se po dobu konkursu snažili udržet
v nemocnici loajální personál a zachovat všechna nezbytná oddělení.
A to je pravděpodobně aktuální
situace nemocnice. Ústecký kraj se

nakonec rozhodl nemocnici do své
správy pro vás převzít. Přihlásil se do
výběrového řízení s cenovou nabídkou, kterou jsem vyhlásila jako vítěznou. Zástupci kraje se nyní seznamují detailně se současným provozem
a avizují, že nový vlastník zachová
všechna oddělení, která i v režimu
insolvenčního řízení spravujeme.
Má zájem převzít personál. Nechystá žádnou aktuální revoluci, naopak
se připravuje na provedení vhodných
investic typu oprav střechy nebo
oken. Ode dne, kdy zastupitelstvo
kraje přijalo rozhodnutí nemocnici
koupit, se mi jeví kroky Ústeckého
kraje jako srozumitelné a korektní.
Pokud vše dobře dopadne, byla
by zdravotní péče plynule zachována
v současném rozsahu. Lužická nemocnice se nyní stará o podstatnou
část dětí a dorostu vašeho Výběžku
(po celou dobu konkursu je dostupné
dětské lůžkové oddělení a dětská ambulance v Rumburku, udrželi jsme
provoz i ambulancí pro děti a dorost
v Dolní Poustevně, Vilémově, Rybništi, nedávno jsme převzali ordinaci
v České Kamenici, kde by děti jinak
zůstaly bez lékařského ošetření).
Trvá nepřetržitý provoz chirurgické
ambulance, včetně lůžkového oddě-

lení chirurgie pro plánované výkony,
i provoz radiodiagnostiky a laboratoří. Zajišťujeme péči na lůžkách
následné péče. V denním režimu
jsou v nemocnici dostupné interní,
gynekologická, neurologická a oční
ambulance.
Nový vlastník rozhodne, jestli bude současná péče rozšířena na
plný rozsah akutní lůžkové péče interního a chirurgického oddělení.
V době, kdy bylo insolvenční řízení
zahájeno, nebyl takový provoz možný z důvodů chybějících lékařů i obrovské nákladnosti.
Pokud by vás zajímal můj názor
a doporučení, pak buďte přiměřeně
velkorysí a tolerantní ke každému
rozhodnutí nového provozovatele,
které vám zdravotní péči v Rumburku uchová a dobře ji oborově propojí
s okolními nemocnicemi.
Závěrem přeji vám čtenářům,
abyste zdravotní péči potřebovali
pokud možno jen v podobě preventivních prohlídek u svých lékařů, kde
se vám dostane ujištění, že se těšíte
dobrému zdraví. Hodně štěstí.
Martina Jinochová Matyášová
Insolvenční správce Lužické
nemocnice a polikliniky, a.s.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ

Po dlouhé době byl opět obnoven provoz naší mateřské školy. A tak jsme se
18. května opět všichni sešli a naše
školka ožila dětským smíchem.
Počasí nám přeje, a tak můžeme
trávit hodně času venku na čerstvém
vzduchu. S dětmi jsme se hned vrhli
do práce, zahráli jsme si na zahradníky a zasadili jsme spoustu květin,
které nám věnovala paní Hamplová,
které tímto děkujeme. Vyzdobili jsme

si prostory kolem naší školky, která
pod záplavou květin rozkvetla. Každý den se s dětmi o naši zahrádku
staráme a děti ji pečlivě zalévají.
Pokračujeme ve stejném režimu
jako před uzavřením školky. Každé
úterý a pátek k nám dochází lektorka
německého jazyka, která si pro děti
ke každému tématu připraví činnost
v německém jazyce. Pořád je co dělat,
povídáme si o všem, co děti zajímá,

tvoříme, zpíváme, cvičíme a samozřejmě si hrajeme. Také jsme dodatečně oslavili narozeniny všech dětí,
které je měly v době, kdy byla školka
zavřená. Nepřišly o tradiční narozeninovou korunu, ani malý dáreček.
Velmi si vážíme všech, kteří naši
mateřskou školu jakýmkoliv způsobem podporují. Děkujeme panu Vyhnálkovi a firmě Helix za sponzorský
dar!
Kolektiv MŠ
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KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ
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POZVÁNKY

Sony Digital Cinema 4K

tel. 602 112 943 • e-mail: inkavo@iex.cz
www.kulturouseveru.cz • www.dolnipodluzi.cz •
www.facebook.com/bio.luz.dolni.podluzi

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

NAŠI HASIČI

PROGRAM na ČERVEN

 Pátek 5. 6. ve 20 hodin

TIT

DOKUD SE TANČÍ
S + FR – Filmové drama – Ml. nepřístupno – Vstupné 110 Kč – 110 minut

 Sobota 6. 6. v 18 hodin

TIT

BLOODSHOT

ve fotografiích od roku 1959 do roku 2019
v Obecní knihovně Horní Podluží

Slavnostní zahájení v pátek 5. června 2020 v 16 hodin
Výstava bude přístupná každou středu 13–17 hodin
nebo po domluvě na čísle 725 509 633, a potrvá do 1. července 2020

USA – Akční film – Být superhrdinou má prostě v krvi – Ml. přístupno
– Vstupné 110 Kč – 110 minut

 Pátek 12. 6. ve 20 hodin
 Sobota 13. 6. v 18 hodin

ČV
ČV

BOURÁK
CZ – Ulítlá černá komedie o dospělé
dceři, která se snaží zachránit manželství svých nedospělých rodičů –
Ml. přístupno – Vstupné 130 Kč –
110 minut

 Pátek 19. 6. ve 20 hodin          TIT

FANTASY ISLAND
USA – Všech vyslovených přání budete později litovat – Jenom útěkem
si zachráníte život – Ml. přístupno –
Vstupné 120 Kč – asi 100 minut

Pozn. red. – Tato výstava měla být otevřena dne 13. března, jak jsme inzerovali v březnovém vydání
Permoníku. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
SARS CoV-2 dne 12. března 2020, nemohla být uskutečněna.

Obec Dolní Podluží zve všechny malé i velké na akci

 Sobota 20. 6. v 18 hodin         ČV

LEDOVÁ SEZÓNA: Ztracený
poklad
USA – Animovaná komedie – Kolem
světa na velké a zábavné dobrodružství – Ml. přístupno – Vstupné 110
Kč, děti a důchodci 90 Kč – 90 minut

 Pátek 26. 6. ve 20 hodin
 Sobota 27 .6. v 18 hodin

TIT
TIT

LOV
USA – Thriller – Lovení lidí jako
sport? Děsivá představa! – Ml. nepřístupno – Vstupné 120 Kč – 85 minut
Vysvětlivky:

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

- Chcete si procvičit svoje znalosti o známých pohádkách? Porazit v soutěži rodiče či
kamarády? Pojďte s námi do toho!
- Obec Dolní Podluží připravila pro všechna dítka z okolí zajímavé kvízy a soutěže,
tentokrát v terénním provedení. Na území obce je 12 zajímavých míst, na kterých jsou
umístěné úkoly, a je na vás, dětech, místa najít a úkoly splnit.
- Mapka míst je k dispozici na webu obce Dolní Podluží (www.dolnipodluzi.cz) nebo na
facebookových stránkách obce Dolní Podluží. Tato místa lze navštívit během měsíce
června, buď najednou, nebo postupně. Vše záleží na vaší náladě a chuti.
- Putovat s námi můžete od 1.6. do 30.6.2020. Správné odpovědi kvízových otázek
budou k dispozici na webových a facebookových stránkách obce Dolní Podluží a také
v Permoníku.

MILÍ POHÁDKOVÍ POUTNÍCI, PŘEJEME HODNĚ ZDARU A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ
NA NĚKTERÉM ZE STANOVIŠŤ!
Plakátek připravila Petra Frančová

PENZION SPOJAŘKA v Horním Podluží
Srdečně vás zveme














JIŘETÍN p/J – NOC KOSTELŮ –
Starosti doby koronavirové se zvolna rozplývají a opět se těšíme na
setkávání při programové nabídce.
Snad symbolicky je jednou z prvních
pozvánek nabídka návštěvy letošní
Noci kostelů. Ta proběhne v pátek
12. června 2020 a v Jiřetíně má dvě
místa konání. Do kostela Nejsvětější
Trojice jsou zváni zájemci o prohlídku
historických prostor a restaurovaného hlavního oltáře. Všechny tři vystavené oltářní obrazy malíře Johanna
Birnbauma v komentáři představí duchovní správce jiřetínské farnosti P.
Pavel Koudelka. Kostel bude přístupný od 19:00 do 20:30 hodin. V následujícím čase vás pozveme na Křížovou horu do kaple Povýšení Svatého
Kříže, kde od 21:00 hodin v koncertu
při svitu svíček svou hudební tvorbu
představí folkově vyladěná kapela
TUMEŠA (na snímku).
-kaM-

ve dnech 12. až 14. června na

ve dnech 26. až 28. června na

Bramborákový víkend

Palačinkový víkend

Bramboráčky s oblohou
Kotleta Bača, obloha (kotleta, vejce, sýr)
Plněný bramborák, obloha (játra, vepřová kýty, houby)
Bramboráčky se salámem
Studánecký dlabanec, obloha (vepřová kýta, uzené, salám)
Smažený sýr v bramboráku, obloha
Kuřecí řízek v bramboráku, obloha
Krkonošská pochoutka (uzené, zelí)
Gulášek s bramborovými koulemi
Romadur v bramboráku
Hermelín v bramboráku
Kuřecí směs s Nivou v bramboráku

SLADKÉ PALAČINKY				







Palačinky s džemem a šlehačkou
Palačinky s nutellou, banánem a šlehačkou
Palačinky s čoko zmrzlinou, vlašskými ořechy, šlehačkou
Palačinky s tvarohem, borůvkami a šlehačkou
Palačinky s vanilkovou zmrzlinou, malinovou omáčkou, šleh.

SLANÉ PALAČINKY







Palačinky s nivovou omáčkou a kuřecím masem, obloha
Palačinky plněné hermelínem a romadúrem, zeleninová o.
Palačinky s houbovou omáčkou a kuřecím masem, obloha
Palačinky s vepřovou pikantní směsí, maďar. klobásou, o.
Palačinky se zeleninovým salátem, vlaš. ořechy, kozím sýrem

JIŘETÍN p/J – Voda, voda a zase
voda. Téma, které se v různých obměnách vrací každé léto. A právě
stav podzemní vody a její využívání
v česko-saském pohraničí mapoval
projekt ResiBil, jehož výsledky zájemcům představí v jiřetínské galerii
V Podstávce výstava Geologie a hydrogeologie česko-saské křídové pánve
mezi Krušnými horami a Ještědem.
Cílem projektu je zhodnocení možností užívání zdrojů podzemních vod
v závislosti na očekávaných dopadech
vlivu klimatických změn. Na vernisáž
výstavy, kde budou mimo jiné prezentovány i nové poznatky získané
z geologických vrtů v lokalitách Lesné-Milířka a Jedlová, vás zveme v pátek 19. června 2020 v 18:00 hodin.
-kaM-
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KAM VE VOLNÉM ČASE?

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

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

 Pondělí 1. 6. až úterý 30. 6.

 Pátek 19. 6. od 18:00 h.

DOLNOPODLUŽSKÉ
POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ

Vernisáž: GEOLOGIE A
HYDROGEOLOGIE ČESKOSASKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE
MEZI KRUŠNÝMI HORAMI
A JEŠTĚDEM

Zajímavé červnové putování obcí a
okolím se zábavnými úkoly pro děti
a jejich rodiče. Mapu míst určených
k návštěvě najdete na webových
stránkách obce.
DOLNÍ PODLUŽÍ

 Pátek 5. 6. od 16:00 h.

Vernisáž: NAŠI HASIČI
Slavnostní zahájení výstavy fotografií z činnosti místních hasičů v létech
1959–2019.
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní knihovna

 Pátek 12. 6. až  neděle 14. 6.
11:00–21:30 h.

BRAMBORÁKOVÝ VÍKEND
Široký výběr bramborákových specialit a pochoutek.
HORNÍ PODLUŽÍ, Penz. Spojařka

 Pátek 12. 6. od 19:00 h.

NOC KOSTELŮ
Prohlídky historických prostor kostela a restaurovaného hlavního oltáře. Představení všech tří oltářních
obrazů malíře Johanna Birnbauma
s doprovodným výkladem P. Pavla
Koudelky. Kostel bude otevřen do
20:30 h.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsvět. Trojice

 Pátek 12. 6. od 21:00 h.

NOC KOSTELŮ NA KŘÍŽOVÉ
HOŘE
Pozvání všech lidí dobré vůle do
podmanivé atmosféry posvátného
vrchu a duchovního prostoru historické kaple ke společnému prožitku
z koncertu při světle svící. S vlastní
folkově laděnou tvorbou vystoupí kapela TUMEŠA. Kaple bude otevřena
od 20:00 h.
JIŘETÍN p/J, kaple Povýšení Svatého Kříže

Výstavní prezentace projektu ResiBil
– Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí. Při
vernisáži budou ve výkladu představeny také nové poznatky a výsledky
získané z geologických jádrových
vrtů na lokalitách Lesné-Milířka a
Jedlová. Výstavu doprovázejí fotografie Lužických hor Josefa Zosera.
JIŘETÍN p/J, galerie V Podstávce
(Náměstí Jiřího č.p. 129)
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BOHOSLUŽBY v kostele Nejsvětější Trojice
 Neděle 7. 6. od 9:15 h.

Slavnost Nejsvětější
Trojice, poutní bohoslužba

 Čtvrtek 11. 6. od 17:00 h.

Slavnost Těla a Krve Páně

 Pátek 26. 6. až neděle 28. 6.

Dne 11. června oslaví manželé
Marie a Jan HERMANNOVI
60 let společného života,
diamantovou svatbu.
Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let jim přejí
děti a vnoučata s rodinami.

11:00–21:30 h.

PALAČINKOVÝ VÍKEND
Slané a sladké speciality pro malé i
velké a pro všechny mlsné jazýčky.
HORNÍ PODLUŽÍ, Penz. Spojařka

V Ý S TAV Y
NAŠI HASIČI
Fotodokumenty z činnosti hornopodlužských hasičů v létech 1959 až
2019. Výstava je přístupná od 5. června do 1. července 2020 každou středu
od 13 do 17 hodin, nebo po domluvě
na telefonním čísle 725 509 633.
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní knihovna

GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE ČESKO-SASKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE MEZI KRUŠNÝMI HORAMI A JEŠTĚDEM
Prezentace projektu ResiBil-Bilance vodních zdrojů ve východní části
česko-saského pohraničí a hodnocení
možnosti jejich dlouhodobého užívání. Výstavu doprovázejí fotografie
Lužických hor Josefa Zosera. Expozice je přístupná od 19. června do 5.
srpna 2020 na telefonické dojednání
na č. 603 887 907.
JIŘETÍN p/J, galerie V Podstávce

RETROSTIPENDIUM
 Neděle 5. 7. od 9:15 h.

Slavnost sv. Cyrila a
Metoděje

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
 Středa od 17:00 h.
 Neděle od  9:15 h.

BOHOSLUŽBY v kapli Povýšení svatého Kříže (Křížová
hora)
 5. 6. od 17:00 h. (první pátek
v měsíci)

Vážení pořadatelé sportovních, kulturních a společenských akcí pro
veřejnost!
Život se zvolna vrací do normálních podmínek a znovu se i v našich obcích
rozbíhají aktivity pro místní i přespolní návštěvníky. Působíte v oblasti
Dolního Podluží, Horního Podluží či Jiřetína pod Jedlovou a máte zájem
o publikování vaší pozvánky v přehledu programů? O vašich prázdninových akcích (červenec až srpen) rádi v Permoníku zveřejníme informace,
které zašlete do neděle 28. června 2020 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. Pro využití v nabídce programů rádi
také přijmeme fotografie z akcí i místní krajinné dokumenty.

výzva pro studenty
do 30. 6. 2020

Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem v tísni rozděluje stipendia Nadace
Albatros. Tím podporujeme ve vzdělání
studenty ze Šluknovského výběžku, kteří přes ne zcela ideální rodinné dispozice
najdou motivaci se vyučit nebo studovat
střední školu jakéhokoliv typu. Podmínkou
schválení žádosti je, že minimálně jeden
z rodičů má pouze základní vzdělání. Cílem
retrostipendijního programu je podpora
studenta v úspěšném absolvování školy.
Jak stipendium funguje?
Studenti po uzavření smlouvy musí dodržovat určité podmínky. Nejdůležitější
z nich je prospěch. To znamená, že ze čtyř
klíčových předmětů nesmí mít horší známku než za 3. Stejnou váhu má ale také nízká
absence ve škole. Na pravidelných setkáních a při splnění podmínek jsou studentovi propláceny náklady v hodnotě 1000 Kč
nebo 1 500 Kč měsíčně. Na konci školního
roku je možné získat bonus za výsledky ve
výši 2000 Kč.
Finanční prostředky na retrostipendia
poskytuje Nadace Albatros. Kariérové poradenství je poskytováno za podpory Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Kostka
Krásná Lípa nyní takto podporuje 36 studentů. Aktuálně do programu přijímáme
nové studenty. Noví studenti na další školní rok 2020/2021 se nám mohou hlásit až
do 30. 6. 2020.
Kateřina Luňáková, kariérová poradkyně
kontakt 775 441 238

PERMONÍK
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Na hřbitově bez roušky
JIŘETÍN p/J – V době pandémie, kdy platila od března různá přísná
omezení včetně omezení vycházení, jsem se rozhodl, že se pokusím
vyčistit na hřbitově dlouhodobě neudržované hrobky bývalých obyvatel naší obce. Byl jsem si vědom, že mírně porušuji pravidla týkající se
nařízení vlády, ale na druhé straně jsem si byl vědom, že zde nehrozí
žádné zdravotní riziko, tak jsem se pustil do práce.
Podél vnější hřbitovní zdi, kde vzorně udržují hrobová místa různé
kongregace řádových sester, které v obci působily nebo ještě působí,
jsem těch neudržovaných hrobek napočítal celkem jedenáct. Jsou zde
také pochováni občané známých rodin, které jsme v obci potkávali v padesátých a šedesátých letech minulého století. Jednalo se o Michlovy,
Salomonovy. Někteří jsou zde pochováni již déle jak sto let a o hrobová
místa se nikdo nestará celé desítky let. Podařilo se mně vyčistit jednu

neudržovanou hrobku jedné kongregace, na kterou si
vůbec nepamatuji, že by v obci působila, viz foto. Možná
někdo ze sester, které se starají o desítky hrobů a hřbitov
pravidelně navštěvují, si na zmíněný řád vzpomene.
V zastupitelstvu obce jsme se shodli na tom, že bude
do budoucna potřebné u některých těchto hrobek, které
jsou postavené z drahého materiálu a vyskládané dlažbou,
provést určitou úpravu, aby jednak nespadly nebo se nemusely každoročně čistit od náletových plevelů. Upravené
totiž zkrášlují náš hřbitov. Osobně se domnívám, že vzhled
centra obce, náměstí, památek, ale i hřbitova jsou vizitkou
obce, o kterou bychom měli neustále pečovat.
Josef Zoser st.

Běh kolem Tolštejna
Běžecký závod z Jiřetína pod Jedlovou na zříceninu hradu Tolštejn
a okruhem zpět do Jiřetína 6,7 km

14. června 2020 – start v 11 hodin
Popis trasy
Trať vede od zadní brány sportovního areálu v Jiřetíně podél lesa asfaltovou cestou, na jejímž konci přechází
v luční pěšinu a napojí se na žlutou
turistickou značku, po které pokračuje vlevo zpevněnou cestou na křižovatku v osadě Lesné. Z té se vydáte
po červené místy do prudkého kopce mezi chaloupkami až k silnici, po
které je to asi 200 metrů na odbočku vlevo ke zřícenině hradu Tolštejn.
Poté po obrátce u hradu se běží mírně vlevo po červené značce směr Jedlová na polní křižovatku se zelenou
značkou k rozcestníku, kde se dáte
vpravo k ranči, přes Křížovou horu,
kde můžete většinu běžet i vlevo od
schodů. Dole poté v Jiřetíně rovně podél bývalého hotelu Křížový vrch po
travnaté pěšině do Vinařské ulice a
rovně kolem kostela, na 2. křižovatce
vlevo a na 1. vpravo zpět do sportareálu. Mapku si můžete prohlédnout na
webových stránkách (viz Informace).

PERMONÍK

Datum: neděle 14. 6. 2020
Prezence: od 10 hodin ve 		
sportovním areálu 		
Jiřetín p/J pod pergolou
Start: v 11 hodin u budovy 		
mateřské školy
Kategorie:
junioři / juniorky do 19 let
20–39 let muži / ženy
40–50 let muži / ženy
50 a více let muži / ženy
Startovné:
40 Kč – dospělý
20 Kč – mládež do 19 let
Trasa závodu měří 6,7 km a nastoupáte přibližně 459 výškových metrů.
Časy budou měřeny mobilní aplikací

Orgsu pořadateli + bude cílová kamera. Trasa bude značena fábory/stuhami, zatáčky tabulkami se šipkami
na stromech.
Pro první tři v kategoriích věcné
ceny a diplomy.
Z důvodu bezpečnosti na silničních úsecích jsou závodníci povinni dodržovat pravidla silničního
provozu.
Doporučujeme taktéž alespoň jednu část závodního oblečení v reflex
variantě.
Pokud můžete, prosím vezměte
vlastní připínáčky na startovní čísla
a láhve, do kterých vám budeme točit
vodu.
Každý účastník je zodpovědný
za svůj zdravotní stav a vydává se
do závodu na vlastní nebezpečí. Pro
účast závodnic/ků nad 70 let je nutná
lékařská prohlídka ne starší 3 měsíců. Registrací dáváte pořadateli souhlas s pořízením a zveřejněním vašich
osobních údajů, fotografií na webu či
sociálních sítích.

Informace na https://behkolemtolstejna.estranky.cz/
Pořadatel: Pavel Vodička, tel. 721 347 531, pavelvodicka@email.cz
Běžecký kroužek Varnsdorf
Spolupořadatel: SAK Rumburk
Zdravotnice ČČK (lehčí úrazy): Hana Cupalová, tel. 704 479 438
záchranka (vážné stavy), tel. 155
Správce sportovního areálu Jiří Winzig: tel. 723 784 626

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 6.–7. 6. 2020

MUDr. Vojtěch Vladimír
tel. č.: 412 151 056
28. října 110, Děčín I

 13.–14. 6. 2020

MUDr. Křemenová Alena
tel. č.: 412 544 539
Sokolská 129, Děčín IX

 20.–21. 6. 2020

MDDr. Kadlecová Daniela
tel. č.: 412 531 330
Teplická 1850/60A, Děčín

 27.–28. 6. 2020

MUDr. Hladík Pavel
tel. č.: 412 539 298
Weberova 1537/7, Děčín VI

Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8–12 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

8. 6. – 22. 6. – 6. 7. 2020

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 30. 6. 2020 a vyjde ve středu 8. 7. 2020
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