Ú S T E C K Ý

Dolní
Podluží

K R A J

Jiřetín
pod Jedlovou

Horní
Podluží

PERMONÍK
Založen 1993

NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ

Číslo 344 • ročník XXIX

LISTOPAD 2021

Cena dotovaná 4 Kč

ORDINACE MUDr. L. Martinkové
Nadále v naší ordinaci upřednostňujeme objednávkový systém, aby nedocházelo k přeplnění čekárny. Zájemci o 1.–3. dávku očkování na covid 19 mohou nadále využít očkovací centra v nemocnici Rumburk a Varnsdorf. Nově
v Rumburku bez potřeby předchozí rezervace přes centrální registr (informace na další straně). Antigenní testování je možné v různých zdravotnických
zařízeních, včetně našeho. Vyšetřování hladiny protilátek na covid 19 stále
zdravotní pojišťovny nehradí.
Protože se kvapem blíží advent, přeji nám všem, aby předvánoční přípravy
proběhly v poklidu a především ve zdraví.
L. Martinková

OÚ HORNÍ PODLUŽÍ

Poplatky za svoz
komunálního
odpadu
Od roku 2022 začíná platit nový zákon o odpadech schválený koncem
koku 2020. Pro naši obec to znamená
zásadní změnu v účtování svozu odpadu. Nově již nebude zpoplatněna
známka na popelnici, ale bude účtován místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství, účtovaný
podle počtu osob hlášených v bytě či
nemovitosti.
Výše poplatku byla zastupitelstvem obce stanovena na 600 Kč za
osobu a rok.
Do konce ledna je nutno, aby se
na našem úřadě zaregistroval tzv.
plátce, kterému bude v konkrétní nemovitosti účtován poplatek za všechny osoby hlášené v domácnosti:
– domácnost s jednou osobou 600
Kč ročně
– domácnost se dvěma osobami
1 200 Kč ročně
– domácnost se třemi osobami
1 800 Kč ročně
– atd….
Splatnost poplatku je k 30. dubnu
2022.
U rekreačních objektů (chalup)
je účtován poplatek pouze za jednu
osobu, tedy 600 Kč za rok.
Obec nechá umístit nové popelnice i u objektů, které do této doby
neměly zakoupené známky, a také
u chalup. Do konce tohoto roku obec
ještě dořeší intervaly odvozu odpadu
s ohledem na počet osob hlášených
v jednotlivých domácnostech. Případně velikost popelnic.
Jen prosím nezapomínejte, že stále platí povinnost třídit odpad a zákaz

ukládání tříděného odpadu do popelnic na komunální odpad. V případě,
že nám bude účtován poplatek za
přetřídění odpadu v nějaké popelnici, bude tento přeúčtován i s penálem
konkrétní domácnosti.
Také v případě neuhrazení poplatku může být jeho výše navýšena
na trojnásobek, tedy 1 800 Kč za rok
a osobu v domácnosti, která dluží
za svoz odpadu, to samé platí i pro
chalupy.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby umístěné v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domovech
pro seniory a v domovech se zvláštním režimem nebo v chráněném
bydlení.

Vlaková zastávka
Rád bych tímto informoval občany
o důvodu zbourání naší vlakové zastávky. Hlavním důvodem zbourání
zastávky byl její špatný technický
stav. Byl jsem se na zastávku podívat
osobně ještě před demolicí a mohu
potvrdit, že dřevěné části u země již
léta trpěly hnilobou, také zděné části
byly popraskané a ve velmi špatném
stavu. Neméně důležitým důvodem
však bylo její umístění, které zasahovalo do nově budovaného nástupiště.
Nové typy nástupišť jsou výrazně vyšší a i širší, z toho důvodu České dráhy
přistoupily k demolici staré zastávky a výstavbě nového nástupiště včetně nové betonové zastávky.
Stará zastávka nebyla obci nabídnuta k odprodeji právě z důvodu kolize s novým nástupištěm. Bohužel
nebyla cesta, jak tuto stavbu zachránit, aniž bychom zároveň blokovali
výstavbu nového nástupiště, které je
pro modernizaci tratě nezbytné.
Petr Hoření
starosta obce Horní Podluží

Vítězná trojice mladých rybářů v soutěži Podlužský kapřík 2021 – zleva
František Chlubna (3. místo), Josef Pandula (2. místo) a Víťa Málek (1. místo).
O další úspěšné činnosti dolnopodlužského rybářského kroužku se dozvíte
na třetí straně.

Odstávka elektřiny

JIŘETÍN p/J – Ve středu 20. 10. došlo k plánované odstávce elektrické energie ve větší části Jiřetína a blízkém okolí. Tato odstávka byla avizována několik týdnů
předem na obecních webových stránkách a na kamenné vývěsce infocentra.
Přesto bylo několik občanů, ke kterým se tato informace nedostala. ČEZ Distribuce již delší dobu nevylepuje informativní letáky a vše zasílá elektronicky,
a to buď e-mailem nebo SMS zprávou. O této změně jsme informovali občany
v Permoníku a nemohu opomenout masivní kampaň ČEZu v médiích.
Dovoluji si připomenout pro kvalitní informovanost občanů zaregistrovat
se na webových stránkách ČEZ Distribuce a informace Vám přijde e-mailem
a nebo SMS zprávou.
Nemůže se pak stát, že budete bez informace o odstávce.
Bohuslav Kaprálik, starosta

Zveme vás na zahájení adventu
s tradičním rozsvícením
vánočního stromu
Horní Podluží 	 pátek 26. listopadu
Jiřetín p/J 	
sobota 27. listopadu
Dolní Podluží neděle 28. listopadu
Více na 11. a 12. straně
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Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v ÚL, o. z.,
pracoviště Rumburk
Očkování – prosíme o dodržo- Testování PCR na COVID 19
v úterý a v pátek 8:00–9:00 hod., dle nastaveného rezervačního
vání rozestupů a nošení respirá- provádíme
systému.
1. Žádanka – je buď vystavena v centrálním registru lékařem, KHS nebo odtorů
běrovým místem (v případě využití PCR zdarma – na pojišťovnu). Nepřise provádí v areálu Podhájí na adrese Lesní 1062/26, v prostorách bývalé
interní ambulance.
VAKCÍNY v OC:
Comirnaty – od společností Pfizer a BioNTech – dvoufázová a na přeočkování
Janssen – od společnosti Johnson & Johnson – jednodávková – zájem hlaste
na OC – možnost od 1. 11. 2021) – pouze pro 18+
ORDINAČNÍ HODINY:
PONDĚLÍ 7:00–14:00
STŘEDA 7:00–15:00
ČTVRTEK 7:00–15:00 –možnost bez registrace (děti i dospělí), mimo svátků
Přestávka vždy od 11:30 do 12:00
Očkování dětí ve věku 12–15 let ve stejném areálu – (pediatr dochází z oddělení, které je v těsné blízkosti). Děti 12+ se očkují pouze ve čtvrtek od 12.00
do 15.00 hodin.
Očkování dospělých – dle objednání, viz níže:
Jak rezervovat termín očkování?
1. Zvací SMS Vám bude zaslána z Vašeho preferovaného očkovacího místa
na základě reálné dostupnosti vakcíny pro Vaše očkování.
2. Na stránce https://reservatic.com/ockovani zadáte číslo pojištěnce (občané ČR vyplňují své rodné číslo, cizinci přidělené číslo pojištěnce) a PIN2,
který jste obdržel/a ve zvací SMS.
3. Vyberete vhodné datum a čas rezervace pro Vaše očkování první, či třetí
dávky.
4. Termín 2. dávky se vytvoří automaticky za 21 dní ve stejný čas.
5. Potvrdíte vytvořenou rezervaci kliknutím na „Rezervovat“ a vyčkáte na
zobrazení potvrzení o platné rezervaci.
6. Pokud jste vyplnil/a e-mail, obdržíte potvrzení o platné rezervaci také
e-mailem.
V případě, že nemáte internet, tak na tel. 727 814 350. Pokud budete mít
problém s certifikátem či změnou termínu, prosíme Vaše požadavky přes
email prchalova@nemrum.cz (co potřebujete a jméno, příjmení, rodné číslo).

jímáme tištěné žádanky.
2. Pro objednání stěru – online rezervační systém zde:
https://reservatic.com/cs/public_services/krajska-zdravotni-a-s-masarykova-nemocnice-v-usti-nad-laben-pracoviste-rumburk-odberove-misto-pcr
V rezervačním systému vyberte vyhovující datum a čas stěru. Vyplňte potřebné osobní údaje pro rezervaci.
Objednávací tel. linka je aktuálně nahrazena online objednávacím systémem. Osobní objednání není z organizačních důvodů možné.
3. Odběrové místo – PAVILON I (pavilon u bazénu), adresa U Nemocnice
1298/6, Rumburk – přístup do odběrového místa je přímo z venku – sledujte směrové označení.
4. Na objednaný termín a čas se dostavte na odběrové místo, kde se prokážete
dokladem totožnosti. Pacient, který nebude objednán, nebude odebrán.
(K odběru je potřeba nosného roztoku, který se musí připravit)
5. Výsledek vyšetření bude zaslán SMS zprávou do telefonu, který jste zadali
do žádanky přes lékaře či KHS, týž den po odběru ve večerních hodinách,
nejpozději do druhého dne, z laboratoře.
6. Samoplátci ANO – cena 814 Kč

Testování antigenními testy
na COVID 19
1. OBJEDNEJTE SI KONKRÉTNÍ DATUM A ČAS – pouze přes rezervační systém viz níže: testujeme pouze pondělí a pátek od 7 do 8 hodin.
https://reservatic.com/cs/public_services/krajska-majetkova-prispevkova-organizace
ZMĚNA ADRESY: od 1. 11.2021
2. Adresa odběrového místa na antigenní testy: U Nemocnice 1298/6, Rumburk, jako odběrové místo na PCR – PAVILON I (pavilon u bazénu)
Dostavte se na daný termín. Na místě dodržujte rozestupy a mějte nasazenou
ústenku, dále se držte dalších pokynů.
3. Samoplátci ANO – cena 201 Kč

Ne, určitě jsem se ještě nezbláznil
V druhé polovině měsíce září se opět
několik místních občanů a chalupářů, v počtu nepřesahujícím deset, a to
včetně organizátorů, sešlo v Obecním
domě na 11. setkání se starostou. Několik dní poté jsem se dozvěděl od několika přítomných o obsahu setkání,
které pan starosta sdělil zúčastněné
veřejnosti. Poté jsem si řekl, že čeho
je příliš, toho je dost. Proto na obsah
sdělený na tomto setkání reaguji.
Usoudil jsem, že si pan starosta nevidí na špičku svého jazyka. Potrpí si
často na docela silných výrazech. Je
mi známo, že občas používá výrazy,
jako např. chcípnu, škemrat, propadliště dějin a nyní, zbláznil se. V jedné
části svého sdělení o aktuálním dění
v obci přítomné informoval mimo
jiného o tom, že v obci proběhla fi-

nanční kontrola z krajského úřadu
s konečným verdiktem – bez závad.
Přesto byla proti této kontrole na
krajském úřadě, jedním ze zastupitelů naši obce, vznesena písemná
námitka. Když údajně na radnici volala úřednice kraje, proč byla vznesena námitka proti kontrole kraje,
která je bez závad, tak pan starosta
přítomným na setkání sdělil: „Řekl
jsem jí, že se jeden ze zastupitelů
zbláznil“. Nepadlo tam moje jméno,
ale všem přítomným na zmíněném
setkání i čtenářům Permoníka je zřejmé, že tím, kdo se měl zbláznit, jsem
měl být já. I kdyby tam moje jméno
padlo, mohu vás všechny ujistit, a to
i pana starostu, že bych nepodal, třeba i s papírem v ruce od psychiatra,
žádné trestní oznámení na ochranu

osobnosti, tak jako mě již jednou bylo
písemně vyhrožováno jedním z členů
vedení obce s tím, abych si uvědomil,
že již nemám žádnou poslaneckou
imunitu. Takže opakovaně prohlašuji, že jsem se ještě nezbláznil.
Jen pro zajímavost – důvodem mé
námitky proti výsledkům kontroly
z kraje byla zmínka uvedená v zápisu krajských úředníků o tom, že jim
při kontrole byla předložena, mimo
jiných dokladů, i zpráva nebo zápis
z jednání našeho kontrolního výboru, kterému jsem předsedal. Tento
dokument, předložený též zastupitelům obce totiž obsahoval více jak
deset opatření týkajících se efektivnějšího a transparentnějšího nakládání s obecními prostředky. Vadilo
mi, že o námi v zápisu zmíněných

opatřeních ve finanční kontrole kraje nebyla uvedena vůbec žádná zmínka. Později mně bylo vysvětleno, že
krajským úředníkům stačilo předložení zmíněného zápisu a oni na něm
zkontrolovali pouze datum pořízení
tohoto dokumentu, tak jak jim z metodického popisu o kontrolách náleží. Nekontrolovali jeho obsah. Jeho
obsahem se většinou hlasů odmítlo
zabývat i zastupitelstvo obce, na což
má právo. Po tom všem, tak jak jsem
vedení obce předem sdělil, jsem rezignoval na zmíněný předsednický
post.
O tom, že se s obecními prostředky nenakládá efektivně, svědčí
například přezaměstnanost ve sportovním areálu. V něm, podle sdělení
pokračování na další straně
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pana starosty na posledním zářijovém veřejném zasedání zastupitelstva, v areálu pracuje na plný úvazek
v současné době pět zaměstnanců
i přesto, že kemp byl pronajat soukromé osobě a bazén je již druhým
rokem uzavřen. V minulosti zde, pro
vaši představu, při obdobném zajišťování služeb a nezvyšujícím se počtu
ubytovaných pracovalo na plný úvazek 2,2 pracovníka. Ano připustím,
že převážně ve dvou prázdninových
měsících byli tito posíleni o brigádníky nebo o občany, kteří obci pomáhali z titulu veřejně prospěšných prací,
jejichž převážnou část mzdy hradil
pracovní úřad, ne obec. Ta pouze na
jejich mzdu přispívala. Většinou to
bylo však v době, kdy jsme areál svépomocí rozšiřovali.
To ovšem nebylo zdaleka vše, co
pan starosta občanům na zmíněném setkání sdělil. Z toho všeho, co
bylo přítomným sděleno, mě zaujaly
dvě věci. Tou první je informace, že
v době, kdy se obec nesnaží žádat tak
intenzivně, jak tomu bylo v minulosti, o dotace, vlastně obci šetří peníze.
To proto, že realizovat dílo z dotace je
často dražší, než když obec realizuje
akci ze svých finančních prostředků.
Kdybychom v minulosti postupova-

li obdobně, tak bychom zcela jistě
neměli v obci nový vodovod, rozvody plynu, veřejného osvětlení, obec
bez betonových sloupů s telefonními
dráty a dráty nn sítí, internet a novou
kanalizaci, čističku odpadních vod,
nově upravené náměstí s více jako
70 místy na zaparkování motorových vozidel, informační středisko,
rekonstruované některé místní ulice,
zpřístupněnou štolu Jan Evangelista,
druhou vyhlídku na hradě Tolštejně,
novou autobusovou zastávku v místní
části Lesné, upravený a zčásti vydlážděný hřbitov, lesopark a některá hřiště ve sportovním areálu. Mohl bych
pokračovat, ale domnívám se, že to
pro představu docela stačí. Ano, žádat o dotace není jednoduché a někdy
docela složité. Je s tím hodně práce
a ještě k tomu musíte najít vhodnou
osobu, která vše potřebné připraví za
maximální, časově náročné, podpory
vedení obce. Obec musí vyhlásit též
výběrové řízení a vybrat zhotovitele
díla, což též není až tak jednoduché,
jak se na první pohled zdá. A také
to též něco stojí, to nezpochybňuji.
K tomu všemu je třeba objektivně
říci, že po získání dotace a realizaci
díla, vše nekončí. Byrokratické státní instituce na radnicích vyžadují po

dobu několika let zajištění udržitelnost i další různé, občas až nesmyslné
informace. Přes to všechno tvrdím,
že o dotace se vyplatí žádat, kdy obec
ve většině případů ušetří minimálně
50 % nákladů z celkové ceny realizovaného díla.
Dalším sdělením, které zde bylo
přítomným panem starostou prezentováno, byla informace o prázdninové anketě vyhlášené obcí a předání jednoho dotazníku k právnímu
posouzení. Jednalo se o dotazníkovou anketu, zveřejněnou obcí v Permoníku na začátku prázdnin. Vyplněné dotazníky měly být odevzdány
do schránky obecního úřadu nebo
do informačního střediska. Osobně
jsem se o této akci zmínil v minulém
Permoníku pod názvem Anketový
propadák. To, že vedení obce předalo k právnímu posouzení jeden ze čtyř
odevzdaných dotazníků, jehož znění
je urážející, je pro mě novinkou. Na
posledním zastupitelstvu jsme nic takového neprojednávali. V politice to
tak chodí, a to i v té komunální. Ne
vždy za svoji činnost sklízíte chválu,
ba dokonce, ze zkušenosti vím, že
více slyšíme kritiku, neboť spokojení
občané většinou mlčí. V tomto případě se jedná o osobu, která v anonymní
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anketě odevzdala nepodepsaný dotazník na informačním středisku. Docela by mě zajímalo, co bude právník
zjišťovat, než zváží další kroky. Kdo je
tou osobou, která anonymní dotazník
odevzdala? Zda osoba, která dotazník odevzdala, jej také vyplnila? Co
když ta řekne, že ne? Osloví právník
grafologa, který by měl posoudit, kým
byl dotazník vyplněn, a co se stane,
když grafolog sdělí výsledek svého šetření? Věřte mi, ať zjištění bude znít
tak nebo onak, nestane se téměř nic.
Naopak by se mohlo stát, že nařčená
osoba se začne bránit. Bohužel, to
není poprvé, co se vedení naší obce
snaží nevím, snad ne o zastrašování
občanů, kteří mají jiný názor na danou věc. Skutečně tomu nerozumím.
Závěrem bych chtěl slíbit panu
starostovi, že si udělám ten čas a na
další dvanácté setkání se starostou
i případné následující se do konce
volebního období, to je do října příštího roku, osobně vždy dostavím. To
z toho důvodu, abych mohl na případné, občas zkreslující informace
přímo na místě reagovat a tím si ušetřil čas na další, užitečnější činnosti,
např. ve prospěch obce, které stále
vykonávám.
Josef Zoser

Vážení spoluobčané,
zavázal jsem se, že si nikdy s nikým přes Permoník dopisovat nebudu, ale nyní tuto zásadu poruším, poprvé a
naposledy. Po několika útocích na mou osobu, které bývalý starosta publikuje právě v Permoníku, si dovoluji krátce
reagovat. Článek od článku se útoky stupňují, výroky, které bývalý starosta publikuje, jsou často vytržené z kontextu
nebo jen polopravdy.
Ukázalo se, že nemáme stejný pohled na řízení obce, máme jiné priority, to je možná dáno generačním rozdílem
a možná taky dobou. Nebudu tady vyjmenovávat, co se za dobu mého potažmo našeho volebního období vybudovalo nebo zrekonstruovalo, to nemám v povaze. Pokud máte zájem dozvědět se více o všem, co se v Permoníku psalo,
přijďte na veřejné zasedání, setkání se starostou, popřípadě na úřad, rád Vám Vaše dotazy zodpovím. Myslím, že jsem
já ani zastupitelé neudělali nic, co by poškodilo obec, natož by bylo v rozporu se zákonem.
Děkuji za Váš čas.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce

Dobrá věc se podařila
HORNÍ PODLUŽÍ – Prakticky každá obec se od r. 1990 snaží o obnovu
božích muk a různých sousoší, které
byly v letech 1948 až 1989 mnohdy
cíleně devastovány, likvidovány. Za
mého působení na OÚ se podařilo na
území naší obce obnovit 17 sakrálních památek..
Moc jsem si přál též obnovu sloupu Nejsvětější Trojice za Velkým rybníkem u prvního rozcestí směrem na
Krásnou Lípu. Podařilo se mi získat
dobové foto celého sloupu a informace, kde se nacházejí některá torza
z této pro naši oblast výjimečné památky. Protože tato památka ale není
v katastru naší obce, nebylo možné
za naši obec žádat o potřebnou dotaci na realizaci repliky. Proto jsem
získané informace i foto předal ing.
Romanu Forferovi, starostovi obce

Rybniště. Tato mimořádná stavba jej
také nadchla, trpělivě shromažďoval
další informace vedoucí k realizaci
tohoto záměru.
Mnoho let na místě stály jen dva
stupně podstavce. Dle starých fotografií byly dohledány některé části
sousoší, které byly zdařile zakomponovány do repliky sloupu. Dílo
svítí novotou, je u něj i informační
tabule s bližšími informacemi. Nejspíše nenajdeme žádného našince
či přespolního, který by se u stavby
nezastavil.
Velký dík za tento počin patří nejen panu starostovi Forferovi, ale i lidem, kteří měli některá torza mnoho
let uložena na svých zahradách, že je
poskytli, aby mohly být vráceny na
původní místo. Samozřejmě velkou
práci odvedl i restaurátor, pomohly

i poskytnuté dotace a nejmenovaní
dělníci, kameníci.
Při této příležitosti připomínám,
že v naší obci čeká na renovaci ještě jedno boží zastavení. Nachází se
za železničním přejezdem u bývalé
chaty HOPO. Před více než 100 lety
při stavbě železnice přes naši obec
byla tato stavba částečně zasypána
železničním valem. A v této podobě
zůstala dosud. Projektová dokumentace je hotová asi 4 roky. Pro rostoucí
ceny je potřeba upravit cenový rozpočet a pak snad nic nemůže bránit
podání žádosti o dotaci z patřičných
fondů.
K. Kopecký
 O dotaci jsme žádali, bohužel
neúspěšně.
Doplnil Petr Hoření
starosta Horního Podluží
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Z činnosti našeho rybářského kroužku
DOLNÍ PODLUŽÍ – Od začátku října každý čtvrtek odpoledne ožívá dolnopodlužské koupaliště malými rybáři. Každým rokem také v tuto dobu
vyhlížíme, kolik nových dětí přijde do
rybářského kroužku naučit se něco
o rybaření, rybách, vodě a přírodě
kolem ní. Letošní zájem nás opravdu mile překvapil, když hned první
den přišlo do kroužku 11 nových dětí,
které doplnily ty starší a zkušenější.
Ačkoliv nás uplynulý rok trápil
množstvím omezení, využili jsme
maximálně výhod rybaření a hned
z jara vyrazili k vodě. Bylo to v době,
kdy jiné kroužky měly problém s jejich pořádáním. Ale ryby ani jinak,
než se vzájemným odstupem od sebe,
chytat nejde, aby se vlasce do sebe nezamotaly. Během těch několika jarních kroužků jsme stihli děti u vody
naučit základní potřebné znalosti
k získání povolenky.
S trojicí nejzkušenějších dětí jsme
na konci června vyrazili na rybářský závod v lovu ryb udicí „O pohár
předsedy Severočeského územního
svazu“, který se konal v Jiříkově na
rybníku Ostrovák. Náš kroužek reprezentovali Jakub Čevenka, Jakub
Procházka a Václav Šindelář, kteří
suverénně s 5 metry nachytaných
ryb překonali ostatní družstva z místních organizací nejen ze Šluknovského výběžku a vyhráli. Václav Šindelář
se navíc stal absolutním vítězem závodu a odnesl si skleněného zlatého
úhoře. Reportáž o úspěchu dětí se
objevila v 8. čísle časopisu Rybářství
i s fotografií vítězů.

Účastníci závodu v Jiříkově

Dalším pravidelným závodem
v letošním roce byl „Podlužský kapřík“. Konal se poslední víkend před
letními prázdninami. Na koupaliště
v Dolním Podluží si přišlo poměřit
své síly 18 závodníků. Vítězem závodu se stal překvapivě nejmladší
a nejmenší rybář Víťa Málek s téměř
3 metry ryb, který přechytal druhého Jozefa Pandulu a třetího Františka
Chlubnu (foto na titulní straně). Největší rybu při závodu chytila Gábina
Svobodová, která udolala 75 cm velkého kapra!
Poslední letošní akcí bylo čtyřdenní rybářské soustředění, pro které
jsme vybrali Brozany nad Ohří. Malebný kemp z jedné strany svírá bývalý meandr řeky Ohře a chovný rybník
a z druhé strany řeka Ohře, na které
lze chytat jak v klidné části nad jezem,

tak v proudu pod ním. První den jsme
vyrazili na klidnější vodu nad jez a po
zakrmení čekali, že začnou brát pořádné ryby. Bohužel v této části řeky
jsme za celý den chytili jen minimum
menších ryb, a tak největší úspěchy
měly děti, co se vydaly pokoušet štěstí
na přívlač pod jez. Druhý den jsme
zasedli pod jezem u proudící řeky
na písečné pláži hned vedle kempu
a začali jsme konečně chytat pěkné
ryby. Z největšího proudu jsme tahali půlmetrové ostroretky stěhovavé,
kapry, tlouště, plotice. Za ty čtyři dny
se nám podařilo nachytat nevídanou
paletu ryb, která se jinde na rybníku
nachytat nedá. Tohle je výčet všech
ryb, které jsme chytili: ostroretka stěhovavá, kapr obecný, plotice obecná,
jelec tloušť, jelec jesen, jelec proudník, podoustev říční, ouklej obecná,

Rádi vzpomínáme na léto v Jiřetíně
Rozhodně dobrou volbou pro tábor nevidomých a slabozrakých byl
Jiřetín pod Jedlovou.
I když letos počasí moc nepřálo,
rozhodně nebylo čeho litovat. Náš
Spolek Život jde dál (www.zivotjdedal.cz) pořádal již 4. ročník tábora,
kde představujeme krásu Lužických
hor.
A jak jinak, než v malebné obci
Jiřetín, ve které nás vřele přivítal starosta Bohuslav Kaprálik a představil zajímavosti této nádherné obce.
A protože nikdy nezahálíme, začali
jsme adrenalinově. Simulovaným srdečním záchvatem, kdy bylo nutné
zavolat záchranku, se kterou jsme
byli předem domluveni. Nevidomí
i záchranáři si tak vyzkoušeli, jak reagovat s tímto handicapem. Myslím,
že poučné to bylo pro obě strany. Další den nám okořenil svou návštěvou
tzv. kulturní atašé Jiřetína pod Jedlovou, pan Martin Louka, který nám
poutavě přiblížil historii místní zříce-

niny Tolštejn. Dokonce nám přinesl
i kousek sebou, a to části rytířského
brnění, které si mohli vyzkoušet sami
nevidomí. Relaxační pobyt nám zpříjemnily masáže od paní L. Lankové,
takže wellness jak má být. Koncert
pěveckého sboru Náhodou byl krásným kulturním pohlazením v lesním
divadle. Těšení na středu se vyplatilo,
počasí se umoudřilo, a tak jsme si užili parádní program, připravený hasiči

SDH Dolní Podluží Vyzkoušeli jsme
jejich vybavení a třešinkou na dortu
byla možnost vyzkoušet si hasičskou
hadici v akci. Dobrá parta hasičů jistila spoustu zážitků i legrace. Večerní
posezení k pivku zpříjemnila firma
Ppikanto degustací jejich výrobků
a hustým Petrem Heinrichem a jeho
parťákem. Některé historky se nedají
ani zveřejnit. Ještě teď nás bolí bránice. Čtvrteční, předposlední den,

perlín ostrobřichý, cejn velký, okoun
říční, sumec velký a štika obecná.
Abychom si od rybaření odpočinuli,
vyrazili jsme na prohlídku Malé pevnosti Terezín, kde se děti seznámily
se smutnou historií města Terezína
během 2. světové války. Po prohlídce jsme si ve městě nemohli odpustit
pohled na řeku z mostu pod jezem,
kde v tom největším proudu lovili desítky velký ostroretek a podouství –
všechny bohužel nám nedostupné,
protože v tomhle místě se lovit nedá.
Po čtyřech dnech jsme se vrátili domů
s myslí plnou zážitků a s oblečením
plným říčního písku.
V době psaní tohoto článku plánujeme ještě jeden jednodenní výlet za rybami na nějakou větší řeku.
Doufám, že bude zas zážitkem, který si budou děti dlouho pamatovat.
Na závěr přidávám několik fotografií
a pozdrav: „Petrův zdar!“
Jan Hampl

Mikuláš Pavelka s ostroretkou stěhovavou v Brozanech nad Ohří

jsme na oplátku chtěli pomoci my.
Představili jsme tedy hudební umění nejen nevidomých umělců, kdy se
výtěžek z koncertu věnoval na opravy jiřetínského kostela. Nebylo třeba
očí, hrálo se srdcem. Táborové zážitky nevidomých se rozjely do všech
koutů republiky, do Varnsdorfu, České Lípy, Litomyšle, Holic, Poděbrad
až po Znojmo. Jen ať všude vědí, jak
krásně tu je. Rádi bychom poděkovali obci za milé přijetí, panu M. Loukovi za krásnou kulturní spolupráci,
Lence Lankové za wellness masáže,
Zdravotnické záchranné službě za
návštěvu, Hasičům SDH Dolní Podluží za super připravený program,
Ppikanto za mňamózní degustaci.
Dále všem pomocníkům, průvodcům, dobrovolníkům a dalším dobrým duším. Bez vás by to nešlo! Díky!
Děkujeme, že jdete s námi!
Roman Vaněk
www.zivotjdedal.cz
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Výroční jízda historických vozidel se vydařila

V sobotu 9. října se uskutečnila,
v rámci 100. výročí od uspořádání
prvního ročníku závodu do vrchu
Mýto–Šébr, připomínková pamětní
jízda historických motorových vozidel. Dopoledne se shromáždilo na
150 historických motocyklů a automobilů na jiřetínském náměstí. Zde
měli, za slunného počasí, přítomní
fandové historických vozidel možnost celou hodinu prohlížet jednotlivé, většinou „vymazlené“ a naleštěné stroje. Ty se poté vydaly přes Mýto,
Šébr, Kytlice, Českou Kamenici,
Chřibskou, Doubici, Krásnou Lípu,
Rumburk, Seifhennesdorf a Varnsdorf na jízdu spolehlivosti.
Závody do vrchu na trati dlouhé
4600 m Mýto–Šébruse pořádaly nepřetržitě osm let od roku 1921, zpočátku v měsících září, říjen. Pořadatelem závodu byl motoristický klub

NKB, který vznikl po zvažování několika variant názvu klubu v roce 1920
z popudu motoristických nadšenců
z politických okresů Varnsdorf, Rumburk, Šluknov, Česká Kamenice, Děčín, Česká Lípa a Jablonec. Prvním
předsedou tohoto klubu byl zvolen
Alfred Hielle z Krásné Lípy. Stávalo
se, že podzimní počasí závodům nepřálo, často pršelo, čímž velmi trpěla kvalita vozovky. Ta byla v té době
ještě prašnou komunikací /silnice se
dláždila žulovými kostkami až v roce

1934/, tak se po čtyřech letech termín
závodu přesunul na měsíce červen,
červenec. To byl závod již tak populární, že ho v roce 1924 sledovalo devět tisíc diváků. Pořadatelskou službu
složenou z hasičů z Jiřetína pod Jedlovou a obce Tolštejna doplňovalo
18 četníků. Většinou se závodů zúčastňovalo více jak čtyřicet motorových vozidel různých kategorií, jako
závodní, sportovní a cestovní automobily. Motorky jezdily ve dvou kategoriích, a to sólo nebo s přívěsným
vozíkem. V roce 1926 přišlo již 15 tisíc diváků. V roce 1927 došlo k posunutí, a tím zkrácení celkové délky
tratě o 100 m, níže pod vrchol kopce. Závodníci přijížděli do cíle, který byl přímo na vrcholu Šébru, 400
m dlouhou cílovou rovinkou s 12%
stoupáním velkou rychlostí. Poté
měli těsně za vrcholem, kde se silnice prudce stáčí vpravo a klesá směrem k Nové Huti, problém bezpečně
zatočit a často končili mimo silnici.
Vstupné, které se začalo vybírat až
při IV. ročníku bylo 3 Kč a později 5
Kč. Poté, co organizátoři v posledních
třech letech postavili dřevěné tribuny
v cílové zatáčce a u cíle bylo možné
za posezení na nich připlatit si 20 Kč.
Velké problémy byly s neukázněností
přihlížejících, a tak musela být posílena pořadatelská služba o členy DVT
Varnsdorf, ale hlavně z řad četnictva,
neboť pouze ti byli schopni na trati
zajistit potřebný pořádek. Za službu
četníka příslušné velitelství organizátorům účtovalo částku 25 Kč/den.
V roce 1927 se závodů zúčastnilo 25

tisíc diváků a v roce 1928 bylo po zkušenostech z předešlých ročníků na zabezpečení tratě přizváno z oddělení
v České Lípě, Litoměřicích, Mladé
Boleslavi a Liberce 150 četníků.
Závodů se zúčastňovali závodníci z celých Čech i sousedního Saska.
Byla mezi nimi i taková esa jako Čeněk Junek, který zvítězil v kategorii
závodních strojů s vozem Bugatti
35B, přičemž vytvořil traťový rekord
časem 2:00,5. Ten nebyl nikým překonán. Dále to byla jeho žena Eliška Junková. Ta v roce 1926 zvítězila
v kategorii sportovních automobilů časem 2:16,5. V témže roce strýc
prezidenta Václava Havla, Miloš
Havel, na stroji Bugatti 30 zvítězil
časem 2:42,4 v kategorii cestovních
vozů. V záznamech se píše, že jejich
stroje hučely jako pily. Traťový motocyklistický rekord drží z té doby
Bohumil Turek. Ten na motocyklu
Harley Davidson Dayton v kategorii
nad 750 ccm zajel čas 2:11,3. V roce
1928, který byl posledním ročníkem
popisovaných závodů, se závodu zúčastnil také konstruktér motocyklů,
vyráběných v našem regionu, Čechie-Bohmerland, Albin Hugu Liebisch,
který projel trať na svém dlouhém
cestovním modelu Čechie za 3:50,9
sekundy.
Josef Zoser
V článku jsou použity údaje z knížky Motoristé na Šébru a pod Šébrem, autora
Jana Němce. Knížka s mnoha fotografiemi je k dostání i na dobírku v Technickém muzeu Brno, Purkyňova 105.

Turistická lávka na Stožeckém sedle
Dne 22. 10. za pěkného, ale mrazivého dopoledne, proběhlo slavnostní
otevření nové turistické lávky stojící
na Šébru. Lávka stojí na katastrech
obcí Jiřetína pod Jedlovou a Dolního
Podluží . Slavnostním přestřižením
pásky byli pověřeni odleva, Jiří Řehák (náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Ústeckého kraj), Zbyněk
Linhart (senátor za okres Děčín),
Martin Půta (hejtman Libereckého
kraje), Jiří Vosecký (senátor okresu
Česká Lípa), Tomáš Riegel (radní
pro investice Ústeckého kraje), Josef
Zoser (bývalý starosta obce Jiřetína
pod Jedlovou) a Dušan Drahoš (místopředseda představenstva zhotovitele díla firmy SaM silnice a mosty
a.s. Česká Lípa). Pásku symbolicky
drží Roman Forfera (starosta Rybniště a zároveň předseda Dobrovolného svazku obcí Tolštejn) z jedné
strany a paní Kateřina Jonáková (starostka Svoru) z druhé strany. Dílo

se skládá z dřevěné obloukové lávky
s horní mostovkou, která má rozpětí hlavního oblouku 30 m. Na lávku
dlouhou 61 m navazuje z obou stran
též nová turistická stezka pro pěší,
lyžaře a cyklisty. Ta byla též nově
vybudována v celkové délce 607 m,
a to z větší části v trase vysokotlakého plynovodu (514 m), směřujícího
z Novoborska do Šluknovského výběžku. Kryt stezky je proveden z čedičového rozpadu. V jedná části této
stezky je nebezpečný spád, který dosahuje až 14 %. Nejvyšší část nového
díla leží ve výšce 615 m n. m. Lávka, která mimoúrovňově překonává
v 7 m silnici I/9, je skutečnou vstupní
branou do Šluknovského výběžku,
byla vybudována z iniciativy Dobrovolného svazku obcí Tolštejn, za
vydatné pomoci o.p.s. České Švýcarsko. Majitelem i investorem stavby
byl Ústecký kraj, který uhradil hodnotu celého díla ve výši 19 mil. Kč,

včetně DPH. Stavba byla realizována
v rozmezí srpen 2020 – srpen 2021.
Projektantem díla byla projektová kancelář VANER s.r.o. Liberec.

Údržbu stavby se zavázal provádět
na své náklady Dobrovolný svazek
obcí Tolštejn.
Josef Zoser

PERMONÍK

6

Listopad 2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Výlet do Prahy

Projektový den na I. stupni ZŠ
Ve čtvrtek 21.10. se konal náš první letošní projektový den s názvem
Obec, škola, okolí.
Přípravná třída a první třída se
vydaly na návštěvu knihovny ve
Varnsdorfu – oddělení pro děti. Paní
knihovnice dětem přečetla příběh

o ježkovi a vysvětlila jim, jak se ke
knížkám chovat. Představila jim leporelo, které si nakonec společně
vytvořily.
Druhé třídy a třetí třída navštívily DDM ve Varnsdorfu, kde je zaměstnanci seznámili se zájmovými

kroužky, provedli je po jednotlivých
místnostech a ukázali jim zvířátka,
o která se tam starají. Děti si společně
zahrály ping-pong a ve výtvarné dílně
si vyrobily strašidelného ducha.
Projektový den čtvrté a páté třídy
se uskutečnil na Šluknovském zámku, kdy nás vlídná paní průvodkyně
provedla prvorepublikovým okruhem, který byl věnován poslednímu
majiteli Šluknovského panství Ervínu
Leopoldovi Nostitz-Rineckovi. Během prohlídky jsme procházeli jeho
soukromým apartmánem s původními exponáty, kde jsme měli možnost
spatřit jeho kancelář, šatnu, ložnici,
dětský pokoj a jídelnu. Žáci si během
prohlídky vyplňovali pracovní sešit
s úkoly. Jejich řešení hledali v jednotlivých místnostech Šluknovského zámku, což pro ně bylo velmi zajímavé a naučné.
Poděkování patří zaměstnancům
DDM a knihovny ve Varnsdorfu, zaměstnancům zámku ve Šluknově
a také všem pedagogům, kteří se na
projektovém dni podíleli.
Text a foto Mgr. K. Křížová,
Anita Heidová

Dne 12. 10. nás čekal výlet do Prahy.
Šestá třída měla prohlídku pražské
Hvězdárny a planetária a my sedmáci
jsme jeli do Chrámu sv. Víta. Jakmile
jsme vysadili šesťáky, jeli jsme rovnou
směr Hradčany. Katedrála byla krásná, všude měla vitrážová okna, což se
nám moc líbilo. Když nám prohlídka
skončila, přesunuli jsme se tramvají na místo srazu se šesťáky. Setkali
jsme se u Národního muzea a šli si
dát oběd.
V muzeu se nám všem líbilo, byla
tam výstava polodrahokamů a soch
významných osobností. Také jsme
zhlédli hudební show, při které se podle tónů rozsvěcovala světla na podlaze. Ještě jsme zde mohli vidět sbírku
zvířat a podmořský svět. Během prohlídky jsme se dostali do vyhlídkové
věže, kde jsme měli celou Prahu jako
na dlani. Byla to krása!
Do autobusu jsme se vrátili unavení. Celou cestu zpátky jsme buď prospali, nebo si povídali o svých zážitcích. Další den jsme ještě vzpomínali
na super výlet.
Schválně, jestli víte, jak se říká
této vitráži?

Projektový den ve znamení mečů a brnění
Ve čtvrtek 21. 10. jsem se do školy
těšil a zároveň moc netušil, co mě
a moje spolužáky čeká. V celé obci
nešla elektřina a my měli mít ve škole

k aule a tam už nás čekala střelba
z luku na kulatý slaměný terč. Všichni
jsme si střelbu vyzkoušeli, někomu to
šlo lépe, někomu hůře. Já jsem svoje

Této vitráži se říká rozeta.
Námět: Antonín Podlaha (1865 až
1932), námět pochází z roku 1920.
Téma: Stvoření světa.
Anežka Samková, 7. třída
projektový den. Něco mi napovídalo,
že to bude zajímavé.
Nejdříve jsme ve třídě kreslili erby.
Nejenom že jsem musel erb vymyslet,
ale jak ho obkreslit, když ve třídě byla
tma jako v pytli? S tím jsme si však
všichni poradili a erby obkreslili na
oknech. No ale kreslit v lavici, když
nic nevidím? I to jsme zvládli, i když
to u nás ve třídě vypadalo jako při sletu světlušek. Každý jsme si totiž svítili svým mobilem. Erb se mi nakonec
moc povedl.
Druhou hodinu to bylo ještě akčnější. Přišli jsme nahoru na chodbu

dva šípy zabodl skoro do středu terče,
avšak ten třetí se zavrtal dost hluboko do desky, kterou tam prozřetelně
umístil pan školník.
Nejvíc jsem se těšil na třetí hodinu, kdy jsme se přesunuli do naší tělocvičny. Zde už nás čekal pan učitel
Pospíšil v lehké zbroji se svými dvěma kamarády ze skupiny historického šermu Řád černých rytířů a učili
nás šermovat. Základní postoj, výpad, krytí, tak to mě fakt bavilo. Prý
mně to docela šlo a pan učitel mi
řekl, že šerm možná dneska ještě
využiju.

Potom jsme si oddechli při řešení kvízu s husitskou tematikou a nakonec jsme ve dvojici s mým kamarádem objevili názvy tří husitských
zbraní. Ale to ještě nebyl konec ….
Na poslední hodinu jsme se už
všechny třídy přemístily opět do tělocvičny. Když jsme si posedali, předvedl nám pan učitel se svými kumpány
souboj s meči a štíty, až létaly jiskry.
Nikdy jsem netušil, jak je pan učitel
pohyblivý a obratný, až když kotoulem vzad spadl skoro mezi nás, aby
v mžiku byl opět na nohou a pokračoval v souboji.

A pak to přišlo….Na závěr byla
vybrána z každé třídy trojice, která
měla v krátké době zkusit nacvičit
souboj, který předtím předvedli „profící“. Teď přišla moje chvíle. Souboj
se nám natolik vydařil, že jsme díky
mohutnému potlesku publika zvítězili a odnesli si sladkou odměnu. Na
závěr proběhlo ještě společné focení
i s rytířskou zbrojí.
Tenhle „projekťák“ se fakt povedl,
tak zas někdy příště nashle.
Spokojený „rytíř“ (žák 8. ročníku)

Listopad 2021

PERMONÍK

7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Projektový den 6. třídy
Využili jsme příznivého počasí a vyrazili po delší odmlce na projektový den
do Prahy. Naším cílem bylo Planetárium – zhlédli jsme komentovanou
přednášku s projekcí na téma Vesmír
kolem nás. V hlavní hale Planetária
jsme mohli zjistit, jak vznikl vesmír,
vyzkoušet si model kabiny kosmické lodi Vostok, prohlédnout si další
exponáty související se zkoumáním
vesmíru. Využili jsme možnosti navštívit unikátní Maroldovo panorama – obraz na plátně přecházející do
skutečného prostoru a připomněli si
bitvu u Lipan.
Výjimečným zážitkem pro nás
byla prohlídka Národního muzea
– nejen zrekonstruované prostory,
úžasná vyhlídka kupole, ale také nově
otevřená expozice evoluce.
Text a foto Mgr. P. Sošková

Ukázky dětské poezie

Koncert v Rybništi aneb klasická hudba trochu
jinak
Žáci 6. třídy se 22. října vypravili do zrenovovaného kulturního domu v Rybništi, kde se zúčastnili zajímavého koncertu klavíristy Dominika Fajkuse a violoncellisty Jana Hanouska. Asi vám prolétlo hlavou: Klasická hudba a teenageři?
Jde to vůbec dohromady? Dominik Fajkus dokázal náctileté obecenstvo zaujmout nejen svým osobitým hudebním přednesem skladeb slavných autorů,
ale také zajímavými historkami z jejich života. V podání klavíru a violoncella
zazněly skladby Mozarta, Bacha, Vivaldiho, Beethovena, Smetany, Dvořáka
a dalších. Děti se aktivně zapojovaly do probíhajícího programu, v němž postupně vyslechly hudbu od baroka až po soudobou moderní hudbu z filmů
a počítačových her. Hodinový hudební projekt nazvaný „Za oponou s Dominikem Fajkusem“ je opravdu zaujal, což vyjadřovaly spontánním potleskem.
Dík patří oběma mladým hudebníkům, kteří nenásilnou formou žáky poučili,
zároveň pobavili a probudili jejich zájem.
Mgr. I. Pecherová, foto L. Jelenová, DiS.

Jsou to dva měsíce, co žáci zasedli do
lavic. Čekalo je mnohem více práce
než obvykle. Nestačilo jen osvěžit
učivo probírané před prázdninami,
bylo třeba vědomosti více prohloubit, ukotvit v paměti a také propojit
s nově probíranými tématy. Na první pohled bylo patrné, že některé děti
byly ihned připravené navázat na zaběhnuté školní návyky, jiné potřebovaly více času, aby si zase zvykly.
Dnes, po několika týdnech společné práce, lze říci, že se už dostavují
první výsledky, které přinášejí radost.
Díky třem níže uvedeným ukázkám
můžete posoudit, jak se žákyním teprve sedmého ročníku podařilo pochopit, co je to poezie, a jak se lze
prostřednictvím veršů dívat na svět
kolem nás…
Mgr. Soňa Šmejcová
Já jsem…
Karolína Kvardová
Jsem květina, která stále vzkvétá,
každý den, od jara do léta.
Jsem padající sníh v létě,
jsem ráda tady na světě.
Jsem ryba, která plave s proudem,
nebo kometa, která spadla na zem.
Každá chyba, co do života vejde,
nakonec stejně vždycky přejde.
Podzimní
Helena Vartová
Za horami, za lukami,
je to nádhera.
Když se tam jdu podívat,
mám chuť si zazpívat,
že stromy svítí barvami.
Kometa
Anežka Samková
Co to tamhle prolétá?
To přiletěla kometa.
Koukej, jak se usmívá,
krásnou píseň zazpívá.
Koukej, ona odlétá.
Kam to letí kometa?
Asi zpátky do světa.

Projektový den ve výuce
V říjnu se uskutečnily pro žáky 6. a 7. třídy projektové dny, kdy výuku vedl odborník z praxe. Byl jím
pan Alexandr Fales a žáci se učili pracovat s „chytrou“ stavebnicí, učili se programovat zábavným
způsobem. Seznámili se s robotickými a edukativními hračkami (Ozobot, Bee-Bot). Jsou to hračky,
které u dětí rozvíjí prostorovou orientaci, logické
myšlení a plánování. Dokáží je naprogramovat i
mladší školáci. Další „hračkou“ byla robotická
koule, při jejímž rozpohybování a plánování trasy
pomocí mobilního telefonu se žáci velmi pobavili.
Projektové dny na téma polytechnika a podpora
kreativity a logického myšlení se uskutečnily díky
zapojení školy do projektu Šablony III.
Mgr. M. Hobzová, foto L. Jelenová, DiS.

PERMONÍK

8

Listopad 2021

HISTORIE A SOUČASNOST JIŘETÍNA V OBRAZECH 10

Na hradě Tolštejně a v jeho podhradí ještě po několik dalších dílů zůstaneme. Z mého dětství si pamatuji, že
nás děti naši rodiče častokrát, když
jsme zlobili, strašili tím, že nás zavřou
na hradě Tolštejně k rytíři do šatlavy.
To bylo na konci padesátých let minulého století. Poté, co hradní restauraci
postavenou v roce 1865 Johannem
Josefem Münzbergem, téměř po
100 letech v roce 1962 opustila poslední, třetí generace rodiny Munz-

bergů (Johann Franz Münzberg), tak
se o hradby včetně šatlavy nikdo nestaral. V hospodě se střídali nájemci, kteří měli
jiné zájmy, než se starat
a okolní prostory, nemající vztah k restauraci,
která též postupně chátrala. Došlo to tak daleko,
že byla i několik let zavřená. Uvedené se změnilo
po roce 1990, kdy se obec

hlásila k vlastnictví nejenom restaurace, ale i hradeb, které do té doby
ještě zůstaly stát. Materiál na jejich opravu jsme
získávali hlavně z různých
demolic objektů v okolí .
V té došlo též na soudní
při s turistickou organizací Nohyb Praha, ta nakonec skončila vzájemnou
dohodou – soudním smírem s tím, že soud přiřkl

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ
Projektový den nás čekal 30. září pod názvem Život nevidomých a vodících psů, který byl financován z projektu Rozvoj vzdělávání v Mateřské
škole Dolní Podluží – Šablony III číslo CZ.02.3
.X/0.0/0.0/20_080/0019681.
Přijeli mezi nás pánové Roman a Mirek se svými psími pomocníky a asistentkami Marcelou
a Pavlou. Připravili pro nás opravdu bohatý program, při kterém jsme si vše mohli vyzkoušet na
vlastní kůži. Projektový den byl rozdělen do čtyř
bloků. První blok byl seznamovací. Děti se seznamovaly nejen s našimi průvodci, ale i s tím, co
denně prožívají nevidomí lidé. Zkusily si poslepu
vyzout bačkory, stoupnout si, zatočit se, opět si
bačkory obout a dojít na určené místo, odkud se
ozývalo tleskání. Potom následovalo seznámení
s pejsky Nabu a Nelsonem, povídání o nich a jejich výcviku, ukázky toho, co umí a jak svým pánům pomáhají. Následovala soutěž paní učitelek,
které musely rozeznat odstrojené pejsky, což nebylo vůbec lehké, protože psí bratři vypadají skoro stejně. Za mohutného povzbuzování dětských
fanoušků prokázala lepší pozorovací schopnosti
paní učitelka Blanka. Hned následoval další nelehký úkol, a sice se zavázanýma očima obléknou pejskům postroj, připevnit vodítko, složit si
slepeckou hůl a dát ten správný pokyn „vpřed“.
Zde zabodovala paní učitelka Hanka, a tak soutěž
skončila nerozhodně. Na závěr prvního bloku se
děti dozvěděly a hned si i vyzkoušely, jak slepce
oslovit, jak se představit a také, že se slepecký pes
nikdy bez dovolení nehladí, i když ho známe.
Ve druhém bloku si zase zasoutěžily děti spolu s Romanem a Mírou. Soutěžilo se v poznávání

vytlačovaných obrázků hmatem. A děti se nenechaly zahanbit, šlo jim to stejně dobře jako nevidomým protihráčům. Pak si všichni společně
zkusili nakreslit obrázek se zavázanýma očima.
Ve třetím bloku jsme si přečetli novou fotbalovou pohádku od Romana Vaňka Jak mazaná
liška trénovala vlčí jedenáctku. A děti si mohly
vyzkoušet různé hmatové hry.
Na závěrečný čtvrtý blok jsme se přesunuli
ven, kde byla připravena tři stanoviště. Děti se
rozdělily do tří skupin a postupně si vyzkoušely
všechny úkoly. Na jednom si zahrály fotbal s Mírou a Romanem se speciálním fotbalovým míčem, ve kterém jsou rolničky. Dále si vyzkoušely
projít vytyčenou trasu s vodícím psem. A na posledním stanovišti nalévaly vodu do skleničky se
zavázanýma očima s pomocí zvukového detektoru měření hladiny. Vše bylo moc zajímavé a zjistili jsme, že bez zraku je život mnohem složitější.
Děkujeme našim průvodcům ze spolku Život jde
dál Romanovi, Mírovi, Pavle, Marcelce, Nabuovi
a Nelsonovi za krásný a poučný projektový den!
Příroda už oblékla podzimní kabát, vítr fouká
po strništích a slunce nás hřeje z posledních sil.
Chtěli jsme oslavit poslední hezké podzimní dny,
proto jsme 26. října uspořádali drakiádu. Té však
předcházela soutěž o podzimní dekoraci. A protože se nám šatna zaplnila krásnými podzimními dílky dětí a rodičů, rozhodli jsme se odměnit
všechny zúčastněné. Draci se vznesli nad naši
mateřskou školu a my jsme si všichni společně
užili moc pěkné odpoledne.		
Kolektiv MŠ

vlastnictví k pozemkům, hradbám
i restauraci naší obci. V rámci několika etap, ve kterých jsme opravovali
hradby, jsme se též pustili do opravy
v té době úplně rozpadlé šatlavy. Ta
se nově postavila na původním místě v letech 2015 až 2016 a je mimo jiných zajímavých turistických doplňků příjemným zpestřením na hradní
prohlídkové trase.
(J. Z.)
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JIŘETÍN p/J – Období protikovidových opatření s sebou v minulosti přineslo také omezení v přípravě
a závodech sportovců. Také čtrnáctiletý gymnazista, jiřetínský Martin
Paur, člen plaveckého oddílu TJ Slovan Varnsdorf, úspěšně dohání ztráty z předchozího období a schraňuje bodová hodnocení pro nominaci
do vyšších postupových soutěží. Jen
za měsíc říjen získal ocenění za třetí
místo (100 m prsa) na Podzimní ceně
města Litoměřic a obsadil dvě první,
tři druhé a jedno třetí místo na plaveckém čtyřutkání v Liberci. Obnovený trénink přináší plody a pomáhá
plnit sportovní sny.
-kaM-, foto archiv M. Paura

JIŘETÍN p/J – Třiatřicet soutěžících a skoro sto pomocníků, sourozenců,
rodičů a prarodičů se rozběhlo po větrných lukách Křížové hory při velké jiřetínské drakiádě. A když píšu – rozběhlo – tak vím, o čem mluvím. Přestože
je letos docela větrný podzim, tak krásná slunečná sobota příliš větru nenabídla. Nezasvěcený divák by se dokonce mohl domnívat, že právě probíhají
závody v pádění travou na čas. Favority letošního ročníku se tak stali nejen
nejrychlejší běžci, ale i nejlehčí draci, které se občas podařilo na chvíli usadit
v malých větrných poryvech. Hodnocení tak bylo poměrně těžké a titul dračích
královen si nakonec odnesly Viktorie Jelenčiaková a Ema Chládková. Po domácku vyrobeným drakem se pochlubily Lili Jelenčiaková a Natálie Dimitrov,
nejmladšími drakonauty byli Marek Bužík a Valerie Žatečková.
Text a foto M. Louka
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JIŘETÍN p/J – Ema a Martin Bilinski – obdivuhodný manželský pár (na snímku). Se sobě vlastní pečlivostí se už hodinu před začátkem připravovali na vyprávění o své lásce ke Karlovu údolí u Šluknova. Se stejnou pečlivostí hledají
cesty k naplnění svého snu – k záchraně a obnově tamních původních staveb
i okolní přírodní promenády. Malebnost historie této rekreační a turistické
perly našeho regionu se nesla při sobotní přednášce klubovými prostorami
Obecního domu a z obou protagonistů vyzařovalo odhodlání nepolevit. Víra,
že se celý areál v budoucnosti zaskví v původní podobě, se přenesla i na pozorné publikum. A mohu prozradit, že jeden z nově vysazených stromů ponese
tabulku s nápisem Od jiřetínských přátel Karlova údolí!
Text a foto M. Louka

JIŘETÍN p/J – Pohlednice z cest 1 – Česká republika je název výstavy, na kterou
v těchto dnech zve galerie V Podstávce. Autor Josef Zoser se ve svých snímcích nechal okouzlit půvabnými místy naší vlasti a pro návštěvníky připravil
v rámci expozice malý vědomostní kvíz (na snímku). Propojení velkoformátových fotografií s mapou usnadní zájemcům zeměpisnou orientaci. Zkusíte
to také? Výstava je přístupná do 22. listopadu 2021 na telefonické dojednání
na č. 603 887 907.
-kaM-, foto Josef Zoser

Drakiáda v Horním
Podluží
V neděli 10. října se na sjezdovce vznesli draci papíráci přímo k oblakům, a to i přesto, že nefoukal
skoro žádný vítr. Nějakým záhadným kouzlem
nebo šikovností rodičů, kteří se docela naběhali,
se létání podařilo a nad sjezdovkou se objevilo plno
krásných barevných draků různých velikostí a tvarů. Ti nejšikovnější a nejvytrvalejší dostali za svou
snahu odměnu.
Ten, kdo měl hlad nebo chuť, mohl si opéct
buřtíka. Snad byli spokojeni všichni a nedělní odpoledne bylo příjemně využito. Těšíme se zase za
rok.
Děkujeme OÚ Horní Podluží a našim hasičům.
Pavla Petružálková, foto Josef Gerhát
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KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ
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

PROGRAM na LISTOPAD

 Pátek 5. 11. ve 20 hodin
 Sobota 6. 11. v 18 hodin

ČV
ČV

KAREL
CZ – Dokumentární film – Pohled na
pracovní i osobní život slavného zpěváka – Ml. přístupno – Vstupné 130
Kč – 130 minut

 Pátek 12. 11. ve 20 hodin
 Sobota 13. 11. v 18 hodin

Listopad 2021

Dědský den poprvé v Jiřetíně
Druhého října zavládlo v Lužických
horách krásné slunečné počasí. Nic
nebránilo tomu, aby ve sportovním
areálu v Jiřetíně pod Jedlovou oslavil Klub českých turistů konec letní
turistické sezóny s plnou parádou.
A protože se tak stalo v termínu Mezinárodního dne seniorů, dostala
akce přiléhavý název Dědský den.

Účast byla pestrá jak do počtu lidí,
tak i v rozdílu věkových skupin. Zatímco varnsdorfská skupina Malvas
vesele vyhrávala své svižné country
„fláky“, na různých stanovištích se
zápolilo v disciplínách, které seniorům připomněly hry jejich mládí.
Vnoučata se také čile zapojila do aktivit a přitom se seznámila s pojmy,

ČV
ČV

CESTA DOMŮ
CZ – Romantická komedie Tomáše
Vorla – Závěrečný díl filmové trilogie
– Mládeži přístupno – Vstupné 110
Kč – 90 minut

 Pátek 19. 11. ve 20 hodin TIT
 Sobota 20. 11. v 18 hodin    TIT

DUNA

3D

USA – Akční vědeckofantastické drama – Začínáme! – Ml. přístupno Vstupné 150 Kč – 150 minut

 Pátek 26. 11. ve 20 hodin

TIT

PAROŽÍ
USA – Horor – O temných tajemstvích, která vedou k děsivému setkání s legendární bytostí – Ml. přístupno – Vstupné 100 Kč – 95 minut

 Sobota 27. 11. v 18 hodin

ČV

VLK A LEV: Nečekané
přátelství
FR – Dobrodružný rodinný film –
Ml. přístupno – Vstupné 120 Kč –
100 minut
Vysvětlivky:		
				

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné

Tlučení špačků patřilo k zábavným, ale náročným seniorským disciplínám

které už vymizely ze sportovního názvosloví. Připomněli jsme si, jak vypadá hadrák, dřevěný špaček, kuličky
skleněnky nebo i prak z „předgumových“ časů. Hlavně šlo o to se dobře
pobavit, což se zadařilo díky výborné
spolupráci s obcí Jiřetín pod Jedlovou. Ta pro Dědský den zapůjčila svůj
krásný sportovní areál. S organizací
na stanovištích pomohl basketbalový
klub z Varnsdorfu. O kvalitní občerstvení se postaral tým paní Nováčkové a trdelnice z Lužických hor. Ceny
pro vítěze věnovala sociální firma
PPikanto. Celou akci organizačně
zaštítil Klub českých turistů Ústecké oblasti. V letošním prvním ročníku si v soutěžích nejlépe vedli Josef
Zoser – 43 bodů, Stáňa Bedenková
– 38 bodů, Lucka Kraková – 34 bodů
a Ála Pončová – 34 bodů. A ještě tajně prozradím, že se špitá cosi o tom,
že turistickou sezonu v Jiřetíně příště
zahájí pochod na Jedlovou s Českým
rozhlasem Sever a konec turistického
léta ohraničí právě Dědský den.
Text a foto Martin Zíka

MATEŘSKÁ ŠKOLA SMÍŠEK JIŘETÍN POD JEDLOVOU
A tak máme za sebou dva měsíce strávené ve školce. Na
začátku září jsme přivítali mezi sebe pět nových kamarádů a v říjnu náš kolektiv posílil ještě jeden nový kamarád.
Děti se postupně seznámily s chodem naší mateřské školy, ukázali jsme jim prostory, ve kterých budou pobývat,
a společně jsme se naučili pravidlům, aby nám tu spolu
bylo dobře.
Jak čas plynul, po adaptaci nových dětí, v půlce října,
děti našly v nedalekém lese skřítka Myslínka, který děti
bude provázet celý školní rok, a tímto jsme zahájili celoroční hru.
Společně jsme také objevovali krásy podzimní přírody,
ale také jsme se museli poprat s vlnou podzimních nemocí, a tak jsme si ve školce užívali společné chvíle v mírném
oslabení. Doufáme, že s odchodem podzimu, odejdou i nemoci, a my se tak v plné síle budeme těšit příchozím vánočním radovánkám.
Kolektiv MŠ Smíšek

NAPSALI NÁM

Vzpomínky na minulost
Probírám se množstvím fotografií a zjišťuji, jak ta léta uběhla
a z těch „mých“ dětiček jsou už dospělí lidé. 		
Do školní družiny jsem nastoupila v roce 1964 a s menšími
přestávkami až do roku 2008 byla pro mě práce s dětmi potěšením. Těch vystoupení, besídek, výletů apod. je zdokumentováno
na fotkách našeho dvorního fotografa pana Feureisla, jehož jsme
se Stáňou Dleskovou, ředitelkou školy, „najaly“ pro tuto práci.
Možná, že se například na této jedné zveřejněné fotografii někdo z vás poznáváte. Já už bohužel některé nepoznám. Mnozí odešli za svými životy, jen s těmi, kteří zůstali, se čas od času potkám.
Ve svých vzpomínkách je zdravím a přeji spokojená léta!
Marcela Paštiková
bývalá vychovatelka ŠD v Jiřetíně p/J
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

KAM VE VOLNÉM ČASE?

VZPOMÍNÁME

PRÁZDNINOVÉ POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCÍCH PODTOLŠTEJNSKA

 Sobota 6. 11. od 14:00 h.

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– FK DOLNÍ POUSTEVNA
Mistrovské fotbalové utkání 12.
kola okr. přeboru dospělých.
Horní Podluží, fotbalové hřiště

na zahřátí a něco dobrého na zub.
Odměníme ochutnávku vašich vánočních dobrot.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Horní Podluží, u obecního klubu

 Sobota 27. 11.
Dne 16. října 2021 zemřel po dlouhé nemoci pan Roman PTÁČEK
z Dolního Podluží ve věku 50 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
Rodina a přátelé

JK

 Sobota 6. 11. od 14:00 h.

SK SLOVAN JIŘETÍN P/J – TJ
SPARTAK BOLETICE n/L
Mistrovské fotbalové utkání 12.
kola okr. přeboru dospělých.
Jiřetín p/J, fotbalové hřiště

 Středa 10. 11. od 13 h. (do 16 h.)

HAPPY HALLOWEEN!

2021

 Pátek 12. 11. od 17:00 h.

JEŽÍŠKOVA VÁNOČNÍ
POŠTOVNA
Přijímání psaných dětských vánočních přání se svátečním razítkem.

Pohodové posezení při čtení a šálku
čaje.
Horní Podluží, obecní knihovna

BLEŠÍ TRHY

VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘÁTKA
Dárky dobrovolných dárců pro děčínský útulek.

Poslední letošní blešák – předvánoční. Vstupné 20 Kč, děti zdarma.
Poplatek za prodejní místo 150 Kč.
Informace na telefonu 774 443 053.
Horní Podluží, park. u sjezdovky

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU v 17 hodin
Předvánoční pohoda se svátečním slovem, malým programem, vyhodnocením soutěží a s vůní svařeného vína.

 Pátek 19. 11. od 17:00 h.

 Sobota 27. 11. od 18:00 h.

 Neděle 14. 11. od 8 h. (do 13 h.)

Jak se ze dvou náhodně získaných
fotografií může stát dvě desítky let
trvající pátrání spojené s cestováním po místech, která mají v názvu
V(W)arnsdorf. Vyprávění s promítáním varnsdorfského motocestovatele a badatele JIŘÍHO SUCHARDY.
(Vstupné dobrovolné).
Jiřetín p/J, Obecní dům

 Sobota 20. 11. od 13 h. (do 17 h.)

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Adventní věnce, pletení z papíru – adventní dekorace. Kurzovné 50 Kč za
osobu a kurz.
Horní Podluží, obecní klub

 Pátek 26. 11. od 17:00 h.

ZAHÁJENÍ ADVENTU
v Horním Podluží
Naší rozhledně bylo letošního 14. září již
130 let. S nápadem postavit ji na vrcholu
Jedlové hory přišel tehdy už v roce 1888 učitel Josef Menzel, předseda jiřetínské odbočky Horského spolku pro nejsevernější Čechy.

Od 13:30 h. v Obecním domě
ADVENTNÍ DÍLNIČKA
Výroba vánočních dekorací a adventních věnců
Od 16:30 h. na náměstí Jiřího
PŘÍJEM VÝROBKŮ DO SOUTĚŽÍ
O nejhezčí vánoční dekoraci a O nejlepší domácí vánočku.

Z VARNSDORFU DO
WARNSDORFŮ

1891

(viz plakátek
na poslední straně)

Halloweenská párty. Čtení, strašení
tvoření.
Dolní Podluží, obecní knihovna

ČAJ O PÁTÉ
Dne 7. 11. 2021 by se dožil 80. narozenin náš milovaný manžel, tatínek a
dědeček Wilfried PRÁŠIL.
Stále s láskou vzpomínáme a myslíme na tebe. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte si s námi.
Manželka Dáša
a dcera Blanka s rodinou

ZAHÁJENÍ ADVENTU
v Jiřetíně
pod Jedlovou

Ježíškova poštovna, vánoční tombola, vystoupení dětí z MŠ Klíček a koledy
v podání souboru Náhodou
Varnsdorf, dílničky pro děti i dospělé,
prodej vánočních drobností, svařák

Vernisáž: VÁNOCE S PALIČKOVANOU KRAJKOU
Výstavu něžných pavučinek paličkovaných krajek připravily v čase
adventu krajkářky ze Šluknovského
výběžku. Vstupné dobrovolné!
Jiřetín p/J, galerie V Podstávce

 Neděle  28. 11. od 17:00 h.

ROZSVÍCENÍ DOLNOPODLUŽSKÉHO VÁNOČNÍHO
STROMU
Předvánoční pohoda s vyhlášením vítězů soutěže
O nejpěknější vánoční ozdobu a s drobným občerstvením. Zve obec Dolní Podluží.
Dolní Podluží, park proti obecnímu
úřadu

 Sobota 4. 12. od 9:00 h.

O PUTOVNÍ ZIMNÍ POHÁR
OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ
IV. ročník zimní soutěže v požárním
útoku pořádá sbor dobrovolných hasičů pod záštitou obce Dolní Podluží.
Dolní Podluží, na koupališti

 Neděle 5. 12. v podvečer

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Objednejte si domácí návštěvu Mikuláše,
čerta a anděla u dolnopodlužských hasičů!
Informace a přihlášky
na čísle 723 907 310.
Potěšte vaše děti!
Dolní Podluží, obec

V Ý S TAV Y
POHLEDNICE Z CEST 1 –
Česká republika
Výstava velkoformátových fotografií
JOSEFA ZOSERA, inspirovaná půvabnými místy naší vlasti. Expozice
je přístupná do 22. listopadu 2021
na telefonické dojednání na č. 603
887 907. Vstupné dobrovolné!
Jiřetín p/J, galerie V Podstávce

VÁNOCE S PALIČKOVANOU
KRAJKOU
Výstavu něžných pavučinek paličkovaných krajek připravily krajkářky
ze Šluknovského výběžku. Expozice
je přístupná od 28. listopadu 2021
na telefonické dojednání na č. 603
887 907. Vstupné dobrovolné!
Jiřetín p/J, galerie V Podstávce

Pravidelné BOHOSLUŽBY
v kostele Nejsvětější Trojice
(Jiřetín p/J)
 Neděle od  9:15 h.
 Středa od 17:00 h.

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 prosincové 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 21. listopadu 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.

PERMONÍK
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Zahájení adventu
v pátek 26. 11. 2021 v 17 hodin
u Obecního klubu v Horním Podluží

Vystoupení dětí z MŠ Klíček
Vánoční koledy v podání Varnsdorfského Náhodou
Ježíškova poštovna – děti přineste dopis pro Ježíška (s vaší zpáteční adresou) a náš pošťák se postará o doručení
Vánoční tombola – každé sudé číslo vyhrává
Přineste ochutnat vaši vánoční dobrotu a odneste si odměnu.

Rozsvícení vánočního stromu
Možnost zakoupení vánočních drobností • dílničky pro děti i dospělé • svařák na zahřátí a něco dobrého na zub

OBEC JIŘETÍN POD JEDLOVOU
vás zve na

zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu
v sobotu 27. listopadu 2021
PROGRAM

13:30 h. – ADVENTNÍ DÍLNA – Obecní dům (náměstí č. p. 36)

Výroba adventních věnců a vánočních dekorací.
Potřebný materiál přineste s sebou, možné i dokoupit, přírodní materiál k dispozici. Vánoční občerstvení.

Začínáme opět se
stolním tenisem
Sraz všech dětí ve věku od 7 do 15
let o tuto zajímavou hru je v sobotu
6. listopadu v 10 .00 hod v I. patře
SPORTCENTRA, v malé tělocvičně.
Podle počtu dětí a jejich týdennímu
vytížení po školní docházce si mimo
jiného řekneme, ve kterých dnech
budeme chodit hrát. Sportovní obuv
vezměte sebou.
Josef Zoser

INZERCE V PERMONÍKU
Řádková – do 5 řádků 50 Kč, každý další
řádek 10 Kč (sl. 45 mm)
Plošná – 10 Kč/cm2 • Vložená 1 300 Kč
Za opakovanou inzerci se slevy neposkytují, ceny jsou bez 21% DPH

16:30 h. – POD VÁNOČNÍM STROMEM – náměstí

17:00 h. – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Sváteční slovo, vánoční zpěvy souboru Komoráček ZŠ Jiříkov, vyhodnocení soutěží, občerstvení,
svařáček a příjemná předvánoční pohoda.

DĚKUJEME SKUPINĚ ČEZ

ZA PŘÍZEŇ A PODPORU!

OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ a SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
srdečně zvou na slavnostní

Rozsvícení vánočního stromu

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 6.–7. 11. 2021

MDDr. Bolfík Ondřej
Varšavská 1863/7, Děčín VI
Tel. 737 501 440
 13.–14. 11. 2021
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588
 20.–21. 11. 2021
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588
 27.–28. 11. 2021
MUDr. Plyushchakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I
Tel. 732 329 007
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.

Zdroj: https://www.mmdecin.cz/lekarska-a-stomatologicka-pohotovost

Soutěž O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ DEKORACI pro všechny šikovné ruce.
Předávání soutěžních vlastnoručně vyrobených vánočních dekorací.
Soutěž O NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ VÁNOČKU“
Soutěž O putovní pohár vánočního andílka. Předávání soutěžní vánočky k vyhodnocení.
JEŽÍŠKOVA POŠTOVNA a VÁNOČNÍ SBÍRKA pro opuštěná zvířátka.
Zasílání dopisů pro Ježíška. Vánoční razítkování a odeslání předem připravených
i na místě psaných dětských tajných dárkových přání
a dárky dobrovolných dárců pro děčínský útulek.

v neděli  28. listopadu 2021 od 17 hodin
před obecním úřadem v parku
PROGRAM

Vyhlášení soutěže O nejpěknější vánoční ozdobu
Rozsvícení vánočního stromu
Volná zábava s občerstvením
V důsledku přetrvávající pandemie Covidu-19 platí po celou dobu akce Mimořádná a ochranná
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky vyhlášená dle pandemického zákona

PERMONÍK

JIŘETÍN p/J – SVOZ
TŘÍDĚNÉHO ODPADU každý sudý týden.
UPOZORŇUJEME, že pytle na tříděný odpad musí být umístěny na
svozovou trasu do 8.00 hod.

15. 11. – 29.11. 2021

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 23. 11. 2021 a vyjde ve středu 1. 12. 2021
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