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Cena dotovaná 4 Kč

ORDINACE
MUDr. L. Martinkové
 Upozorňujeme, že ordinace bude
z důvodu školení uzavřena v pátek
7. února a v pátek 28. února.
Dále bude zavřeno od 20. do 24.
února (3 pracovní dny).

OÚ JIŘETÍN p/J
 CENA PITNÉ VODY

JIŘETÍN POD JEDLOVOU
OD 1. 1. 2020

Zastupitelstvo obce Jiřetín pod Jedlovou schválilo usnesením č. 87/2019
ze dne 16. 12. 2019 cenu vodného a
stočného od 1. 1. 2020 takto:
– pevná složka ceny
pro vodné
..... 600 Kč
– pevná složka ceny
pro stočné
..... 500 Kč
– pohyblivá složka ceny
pro vodné
..... 39 Kč
– pohyblivá složka ceny
pro stočné
..... 36 Kč
Ceny jsou včetně DPH.

Zveme vás
na

Podtolštejnský
masopust
v sobotu 15. února
(více na 6.–7. straně)

Řemeslo má zlaté dno
DOLNÍ PODLUŽÍ – V pátek 17. 1. se
naše škola již potřetí zúčastnila soutěže pětičlenných družstev Řemeslo
má zlaté dno. Soutěž pořádá VOŠ,
SPŠ a SOŠ Varnsdorf. Tato soutěž
je rozdělena na dvě části. První je řemeslná – žák vyrábí zadaný výrobek
v oblasti, na kterou je nominován.
Druhá část je znalostní – celé druž-

stvo vyplňuje test z oblasti techniky
a gastronomie.
Naši školu reprezentovali: Eliška
Rigová – kuchařka, Václav Šindelář
– truhlář, Vít Kudla – automechanik,
Robert Bužík – elektrikář a Jan Havlíček – kovo obráběč. Žáci si ve společných částech vzorně pomáhali a
získali cenné zkušenosti. Největší po-

zornost budil Vašek ŠINDELÁŘ (na
fotografii), který chodí do 6. třídy. Na
soutěž přišel vzorně připraven a svou
šikovností získal obdiv přítomných.
Jeho výrobek – ptačí budku – porota
ocenila nejlépe a Vašek zaslouženě
vyhrál v kategorii truhlář.
Mgr. Jiří Ulrich
foto VOŠ Varnsdorf

Novoroční posezení aneb repete s Peletonem
DOLNÍ PODLUŹÍ – V pátek 17. ledna pořádala obec Dolní Podluží setkání v kinokavárně Bia Luž. V úvodu společenské sezony byla
hlavním hostem lednového podvečera hudební skupina PELETON
pod vedením pana Jiřího Janka. Tentokrát se nehrálo jen k poslechu,
ale především k tanci. Málokoho nechal vkusně vybraný repertoár
netečným. Pozvání na parket nebylo třeba opakovat. Zazněly valčík i polka, nechyběly ani rokenrol či bigbítová klasika. Mohlo by
se říci, že z novoročního sousedského posezení se vlastně vyklubal
0. ročník Dolnopodlužského bálu. O občerstvení se postaraly kuchařky ze školní jídelny Základní školy Dolní Podluží. Za barem
se s úsměvem otáčela paní Monika Hejduková. Poděkování patří
firmě SaM silnice a mosty Děčín a.s., která laskavě podpořila akci
finančním darem ve výši 5 000 korun. Dovolujeme si vás pozvat
na další posezení, jehož tématem bude oslava Mezinárodního dne
žen. Posezení se bude konat v pátek 13. března od 17.00 hodin
v kinokavárně Bia Luž. Přijďte, těšíme se na vás.
Ing. Adéla Macháčková, starostka obce
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Jiřetín pod Jedlovou láká stále větší
množství návštěvníků
Je neděle 29. 12. 2019, k polednímu začínají paprsky slunce pomalu
rozehřívat namrzlý led na místních
komunikacích. Přestože v obci leží
pouhých půl cm sněhu, na Tolštejně i Jedlové 1 cm, lyžařské vleky na
Mezičkách i Jedlové stojí, je v centru obce veškerých 82 vyznačených
parkovacích míst ke stání na náměstí motorovými vozidly zaplněno do
posledního místa. Nejenom zde je

staurací celoročně otevřených u paty
rozhledny na Jedlové i na hradě Tolštejně. Velkou návštěvnost v průběhu
roku vykazují též restaurace na lesním nádraží v Jedlové, v letním období rozsáhlý sportovní areál, ale i informační středisko, stojící na okraji
renovovaného náměstí v centru obce.
Podle sčítacích turniketů se jedná až
o desetitisíce návštěvníků, kteří během celého roku zavítají do naší obce.

plno, ale i v postranních ulicích Tyršově, Tolštýnské, Dvořákově, ale i na
velkém parkovišti pod lyžařskými vleky stojí velký počet, v poslední době
nevídaný, motorových vozidel. Zde
jsem jich napočítal celkem 80. Ve vyjmenovaných ulicích stojí motorová
vozidla v obou směrech, až jsem měl
obavu, že by mezi nimi v případě potřeby neprojela vozidla integrovaného záchranného systému. Štěstí, že
na komunikacích ležela pouze zmíněná tenká vrstva sněhu. Jinak si neumím představit, jak by to všechno
dopadlo. Jako rodák nepamatuji, že
by za takovéhoto již zmiňovaného počasí, navštívilo obec takové množství
turistů. Jistě k tomu přispělo pěkné
počasí a vánoční déletrvající volno.
Většina návštěvníků směřovala na
nedaleké vrcholy hory Jedlové a hradu Tolštejna. Obě restaurace praskaly ve švech a desítky venku stojících
návštěvníků čekaly dlouhé minuty
na volné místo v restauracích, které
jsou na těchto vrcholcích celoročně
otevřené. Vysvětlení nacházím mimo
jiné v dlouhodobé snaze obce o rozvoj cestovního ruchu formou oprav
kulturních a technických památek,
a tím zatraktivnění obce nacházející se v nádherné přírodě Chráněné
krajinné oblasti Lužických hor. Zcela jistě lze k tomu přičíst i obcí příznivě nastavené nájemní podmínky re-

Uvedené se též pozitivně odráží v soukromém podnikání. V obci
narůstá počet penzionů, a tím i lůžkových kapacit, dokonce se opět
otevřely i dvě v minulosti uzavřené
restaurace. Ty zásluhou nových majitelů prošly velkou rekonstrukcí s cílem rozšířit a zlepšit služby v tomto
oboru. Věřím, že se též v letošním
roce otevře již několik let budovaný nový hotel Mezičky s více jak 55
lůžky. U něho se též připravuje vše
pro možnost umělého zasněžování
stejnojmenného lyžařského svahu.
Voda na výrobu umělého sněhu se
bude čerpat z přehrady na Mýtě.
Uvedené se též projevilo ve zvýšeném příjmu obce z nově přejmenovaného místního poplatku z pobytu
/bohužel jeho novelou se pro nás
obce nic nezjednodušilo/, který pro
obec vybírají naši ubytovatelé. Ten
v loňském roce překročil částku 200
tis. Kč. Je to slušný peníz, který však
z daleka nestačí na případné rozšíření
služeb, týkajících se hlavně případné zimní údržby místních komunikací nebo úpravy turistických a běžeckých tratí v zimě. Hustota a jejich
délka za současného stavu neumožňuje rychlejší a širší rozsah úklidu při
spadu většího množství sněhu. Abychom toho byli v budoucnu schopni,
bylo by potřeba nakoupit další těžkou
techniku a přijmout nové pracovníky.

Snaha naší obce do budoucnosti o rozšíření nabídky služeb a zajímavých míst v intencích hesla“ jen
malí lidé a malé obce si kladou malé
cíle“, nekončí. Máme zájem o nárůst
návštěvníků, který by však neměl zásadním způsobem negativně ovlivnit
život místních občanů, na které též
nesmíme zapomínat. Naší snahou je,
aby se i pro ně některé z níže uvedených projektů staly atraktivními a začali je po jejich realizaci využívat. Pokud by se to povedlo, byl by to jeden
krůček k tomu, aby od nás z venkova
neodcházeli.
Jsme jedni z iniciátorů výstavby
turistického dřevěného mostu na Šébru. Ten by měl zásadním způsobem
usnadnit propojení turisticky atraktivních míst mezi NP České Švýcarsko a oblastí kolem Jedlové, nacházejících se na území Ústeckého kraje, se
zajímavými místy kraje Libereckého
a Žitavských hor. Tou je oblast kolem
Luže /nejvyšší hory Lužických hor
793 m/ a skalního hradu Oybin v sousedním Sasku. Obec má též v územním plánu vytvořenou územní rezervu na vybudování sedačkové lanovky
s celoročním provozem od paty Šébru pod hrad Tolštejn, a to včetně výstavby záchytného parkoviště, které
plánujeme vybudovat v bezprostřední
blízkosti silnice první třídy I/9 s kapacitou 100 osobních vozidel a několika
autobusů. Takováto infrastrukturní
stavba mimo zástavbu obce by měla
umožnit návštěvu většího počtu turistů z našeho regionu bez toho, aby
parkovali v centru obce nebo jeho nedalekém okolí.
V dlouhodobém výhledu máme
též zřízení ekologického zábavního
parku včetně desítek parkovacích
míst v západní části obce, kolem štoly
sv. Jana Evangelisty, bývalého stříbrného dolu a bývalé textilky, později
kravína, jehož současnou téměř ruinu
obec též vlastní. Právě se do této lokality dokončuje chodník s asfaltovým
povrchem pro pěší, který se zároveň
napojí na cyklostezku vedoucí do sousedního Horního Podluží.
Další větší akcí, týkající se z části i cestovního ruchu, je vybudování
chodníku z obce do prostoru křižovatky Mýto. Na této akci se projekčně pracuje. Předposlední akcí, kterou
máme ve výhledu, je vybudování naučné stezky uvnitř lesa kolem Křížové
hory. V jednání je směna lesních pozemků s Lesy ČR tak, aby celý les kolem našeho poutního místa – křížové
cesty, patřil majetkově obci. A posledním záměrem v této oblasti je celková
rekonstrukce podstávkového domu

č. p. 36 stojícího pod obecním úřadem na náměstí. Zde by mohly být,
kromě již zprovozněné zasedací síně,
i malá galerie, muzeum a pro místní
větší knihovna.
To vše ale bude záležet na schopnosti obce na tyto akce získat jednak
dotace, ale také na podpoře Ústeckého kraje, Dobrovolného svazku obcí
Tolštejn, Destinačního fondu Lužické
hory a třeba i Místní akční skupiny
Český sever. Sama obec s 670 trvale
bydlícími občany bez těchto podpor
uvedené záměry, zvyšující atraktivnost území i pro občany z našeho regionu, přinášející nová pracovní místa, zvyšující návštěvnost, nezvládne
realizovat.
Větší snahu by měl projevit i stát.
Oblast cestovního ruchu přináší do
státního rozpočtu nemalé finanční prostředky, aby ne, když náš pan
premiér říká, že Česká republika je
nejkrásnější zemí naší planety. Praha, Telč, Lednice, Č. Krumlov, Špindlerům Mlýn, Adršpašské skály a některá další místa jsou již přeplněna
turisty. Nyní je potřeba více investovat pro případné návštěvníky i do
zajímavých míst v jiných, doposud
méně známých částech naší republiky. A to tak, aby se část turistů, a to
i zahraničních, z exponovaných míst
rozptýlila i do těchto regionů. Zde ale
bude nutné, poté co se zlepšuje kvalita služeb, zlepšit stav infrastruktury, tak aby region nejenom lákal svojí
krásnou přírodou a atraktivností, ale
aby zde bylo např. dostatek parkovacích míst a jiných zařízení usnadňujících pobyt ve vytypované oblasti.
Drobné akce v řádu do milionu Kč
již máme za sebou. Nyní je zapotřebí investovat do výše zmíněných připravovaných projektů finanční prostředky o řád vyšší. Uvedené by bylo
pro nás, kteří se snažíme do této doby
za relativně malé finanční prostředky
zatraktivnit náš krásný region, velké
povzbuzení.
Určitě se tomu však nestane, když
o případné finanční podpoře pro daný
region z evropských nebo národních
fondů bude rozhodovat úředník na
ministerstvu z Prahy nebo agentura
z kraje. Ti jsou od nás daleko a nemají
ucelený přehled o našich možnostech
a případných potřebách. O tom, co
v regionu chceme, bychom si měli za
přesně stanovených podmínek, pod
kontrolou, rozhodovat sami na místě. Dokonce i víme, jak by vše mohlo
probíhat, ale nikdo nás tam nahoře
neposlouchá.
Josef Zoser, emeritní starosta
a současný zastupitel obce
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Česko-německá setkávání
v Dolním Podluží

Zastupitelstvo obce Dolní Podluží na svém zasedání dne 16. 1. 2020 mimo
jiné schválilo i uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti“. Jedná se o poskytnutí finanční podpory
na akci „Česko-německé setkávání v Dolním Podluží“, kterou obec připravila
ve spolupráci se sousedním Seifhennersdorfem.
V rámci této akce se v roce 2020 uskuteční v obci Dolní Podluží řada setkání
mezi českými zástupci z Dolního Podluží a německými zástupci ze Seifhennersdorfu. Na každé setkání je plánována účast asi 10 českých účastníků a asi
10 německých účastníků. Pro německé účastníky bude zajistěna doprava ze
Seifhennersdorfu do Dolního Podluží a zpět mikrobusem.
Harmonogram setkávání v letošním roce a jejich téma jsou naplánovány takto:
Duben
Květen

Červen

Červenec

Srpen
Září
Říjen
Listopad

Úvodní setkání při zahájení „Česko-německého setkávání“,
uvítání účastníků, představení projektu
Putování po křížcích s německými nápisy, které se nacházejí
na území obce, zaznamenání všech nápisů a jejich překlad
do češtiny (1. část)
Putování po křížcích s německými nápisy, které se nacházejí
na území obce, zaznamenání všech nápisů a jejich překlad
do češtiny (2. část)
Setkání a debata k místním českým/německým názvům a
důvodům jejich vzniku (Na Mýtě, Hraniční Buk, Světliny,
atd.)
Prohlídka kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v místní části
Kateřina
Prohlídka hřbitova s vyhledáním hrobů padlých vojáků
v I. a II. světové válce
Prohlídka bývalých průmyslových objektů na území obce
(1. část)
Prohlídka bývalé továrny Gustava Brasseho + prohlídka
bývalé rodinné vily továrníka Brasseho + prohlídka hrobky
rodiny Brasse

Všechna setkání budou tlumočena z němčiny do češtiny a naopak a každá
aktivita bude plánována s ohledem na aktuální vývoj počasí. Průvodce na
všechny akce bude zajištěn.
Obyvatelé obce Dolní Podluží budou o všech setkáních s dostatečným
předstihem informováni na vývěskách či prostřednictví obecního rozhlasu a
Facebooku. V případě zájmu o výše uvedená setkávání se mohou občané již
nyní hlásit na Obecním úřadu Dolní Podluží. Přihlášení zájemci budou následně adresně (mobilem, emailem) informováni o plánovaných setkáních.
Lukáš Janků, OÚ Dolní Podluží

Obec Dolní Podluží na sociální síti
Vážení čtenáři, dovolujeme si vás informovat o startu nové oficiální prezentace obce Dolní Podluží na sociální síti Facebook. Hledali jsme způsob, jak
vhodně doplnit a rozšířit v současnosti využívané informační kanály, kterými
jsou místní rozhlas, místní tisk, veřejné vývěsky a webové stránky. Volba padla
právě na sociální síť Facebook, a to z toho důvodu, že se dle průzkumu jedná
o nejvyužívanější sociální síť v našem regionu. Na provozu stránky se bude
podílet tým editorů, který byl vybrán s ohledem na okruh spravovaných událostí. Doufáme, že sdílené informace budou pro uživatele zajímavé a užitečné.
Profil obce naleznete na adrese www.facebook.com/obec.dolni.podluzi/
nebo ve formě odkazu na webových stránkách obce.

Krádež ve sportovním areálu
V pátek 17. ledna došlo k násilnému vniknutí do objektu budovy zázemí sportovního areálu čp. 528 v Dolním Podluží. Neznámý pachatel způsobil škodu
nejen na majetku obce, ale i na majetku fotbalového klubu FK Dolní Podluží.
Krádež vloupáním šetří Policie ČR. Nezbývá než doufat v úspěšné vyřešení
případu.
Ing. Adéla Macháčková, starostka obce
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Možnost odevzdat jedlé oleje na
sběrném dvoře v Dolním Podluží
Od 1. 1. 2020 mají obce uloženu novou povinnost v oblasti odpadového
hospodářství. Jedná se o povinnost
zajistit celoročně místa pro oddělené
soustřeďování jedlých olejů a tuků.
Tato povinnost vznikla novelou vyhlášky č. 321/2014 Sb. O rozsahu
a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (§2, odst. 7).
Ve spolupráci se svozovou firmou
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

byla na sběrný dvůr umístěna nádoba
označená příslušným piktogramem,
do které mají obyvatelé Dolního
Podluží možnost odkládat jedlé oleje a tuky. Oleje a tuky se odevzdávají
v uzavřených nádobách (nejlépe plastových) pracovníkovi obsluhy sběrného dvora. Odevzdávají se pouze
jedlé tuky a oleje, nikoliv převodové
a motorové oleje, tlumičová maziva
a kapaliny.

Ukončení sběru použitého textilu
v Dolním Podluží
Dolní Podluží má již od 12. 2. 2014
uzavřenu „Smlouvu o spolupráci“
se společností DIMATEX CS, spol.
s r.o., kdy na základě této smlouvy
jsou na území obce umístěny 2 kontejnery na použitý textil. Obec až do
31. 12. 2019 každoročně obdržela od
společnosti DIMATEX CZ roční odměnu za umístění kontejnerů v celkové výši 1 815 Kč.
V prosinci obdržela obec návrh
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci, kterým je ze strany společnosti DIMATEX CS ke dni 31. 12. 2019
ukončeno vyplácení odměny a kontejnery na použitý textil by tak byly od
1. 1. 2020 umístěny na území obce
bez finanční odměny.

Umístění těchto kontejnerů na použitý textil (u sběrného dvora, v místní části Kateřina) je doprovázeno
téměř každodenními problémy s vybíráním odloženého použitého textilu a následným nepořádkem v okolí
těchto kontejnerů. Je nutno provádět
také úklid tohoto nepořádku zaměstnanci obce. Navíc je v kontejnerech
na použitý textil často odložen i komunální odpad, který odložený textil
znečišťuje a ten pak nelze dále využít.
Na základě jednání se společností DIMATEX CS bylo dohodnuto, že
Smlouva o spolupráci bude ukončena a oba kontejnery na použitý textil
budou z obce odvezeny.
Lukáš Janků, OÚ Dolní Podluží

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Horní Podluží
AKCE A UDÁLOSTI ZA MĚSÍC LEDEN:
– technický zásah Jiřetín pod Jedlovou, Zvoneček, čištění kanalizace
– požár rodinného domu v Dolním Podluží
– technický zásah Jiřetín pod Jedlovou,čerpání vody ze sklepa bývalý statek
V měsíci ledenu se podařilo zakoupit 6 párů zásahové
obuvi HAIX pro část výjezdové jednotky .Tímto děkujeme
našemu obecnímu úřadu v čele s panem Petrem Hořením.
Vojtěch Průša, velitel JSDHO Horní Podluží, foto Miw
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Kultura v Horním Podluží

MAŠKARNÍ BÁL
TOLŠTEJNSKÉHO
PANSTVÍ

Kdo si hraje nezlobí – Jistě mi dá za pravdu každý a zejména ti, kteří si přišli v sobotu 18. 1. do naší

knihovny zahrát deskové hry. Výběr her byl opravdu skvostný, radost pohledět. Do pravidel her jako Ubongo,
Osadníci z Katanu nebo Colt Expres nás bylo potřeba zasvětit a opravdu zapojit všechny mozkové závity, o taktice
nemluvě….Naštěstí pro nás hráče jsme měli dobré učitele a celé odpoledne bylo moc prima. Když se vyhrávalo, tak
super, a když ne, tak se nikdo nemračil a štěstí ve hře zkusil v dalším kole. A co bylo hlavní? Zlobení se nekonalo,
naopak legrace jsme si užili vrchovatě.

Projekce v knihovně

Sobotní tvoření

Pro jednou jsme na našem pravidelném
čaji o páté nečetli, ale zhlédli zajímavé
video z výletu na zámek Loučeň, který
se konal v srpnu loňského roku. Video
zpracoval pan Jiří Trojan, který nám ještě
nechal nahlédnout do krás Slovenska. Těšíme se na další hezké video z cest.

Tentokrát se druhou lednovou sobotu v klubu tvořily lapače snů
s pomocí paní Hanky Plocarové, což byla zkouška trpělivosti, ale
výsledné lapače za tu trpělivost určitě stály. Druhá dílnička – lepená
mozaika – byla pod bedlivým dohledem p. Jindřišky Dankové z Rybniště. I tyto výrobky byly velmi zdařilé.
Pavla Petružálková, Jindra Koldová, Anita Hermannová
foto Jaromír Petružálek

už po patnácté putuje krajem
Šluknovska. Pan Albrecht Berka
z Dubé letos pozve všechny
příznivce hudby, tance a dobré
zábavy

v sobotu 7. března 2020
do doubického Hotelu JEF.
Pohodový večer s programem,
hodnocením masek, zajímavou
tombolou a s vyhlášením ceny
Zlatá múza severu 2019 začíná ve
20:00 hodin. Podrobnosti vám
sdělí na jiřetínském informačním
středisku.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ
Tradicí se již staly naše pravidelné
návštěvy knihovny. Dne 15. ledna
si děti s paní knihovnicí povídaly
o zimě, která k nám letos nezavítala.
Tak jsme se alespoň chvilku zasnili
u pohádky O sněhové vločce.
Dne 21. ledna jsme začali chodit do tělocvičny. Děti tak mohou
ještě více rozvíjet své pohybové
dovednosti.
Chtěli bychom touto cestou
požádat občany Dolního Podluží, kteří jako děti navštěvovali
naši mateřskou školu, o zapůjčení fotografií, které budou
vystaveny při příležitosti oslav
75 let založení mateřské školy. Fotografie budou označeny a ve stejném stavu vráceny
zpět. Předem děkujeme!

První setkání nového projektu Putování skřítka Podlužánka, reg.
číslo: ERN-0948-CZ-23.09.2019,
který nám dále umožňuje setkávat
se s partnerskou mateřskou školou,
se konalo v Neugersdorfu. Setkání
nazvané Hry v zimě se vydařilo i přes
nepřízeň počasí. Po společném přivítání v tělocvičně jsme se vypravili na
zahradu, kde byly připraveny zimní
aktivity bez sněhu. Místo sněhových
koulí jsme házeli koule papírové, na
lyžích jsme běhali po trávě, místo na
saních jsme jezdili na dřevěném vozítku a zdolávali překážkovou dráhu
z ledových ker nakreslených křídou.
Ještě si děti společně pohrály ve školce. A po obědě jsme se rozloučili.

Kolektiv MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Tříkrálová nadílka pro
zvířátka

Lyžařský výcvik Sokolka 2020
Po dlouhých letech jsme se rozhodli uspořádat lyžařský výcvik pro naše nejstarší žáky. Iniciátorkou byla asistentka Simona Valková, která absolvovala
potřebný instruktorský lyžařský kurz, a společně s třídní učitelkou I. Novodárskou a P. Soškovou bylo naplánováno vše potřebné.
Začátkem ledna jsme s obavami, zdali budeme vůbec lyžovat, odjeli = byli
odvezeni J rodiči na chatu Sokolka v Hraběticích v Jizerských horách.
Všichni jsme si užili týden v přírodě, bojovali se svými silami během lyžování i nekonečných cest v přezkáčích na chatu. Počasí bylo proměnlivé, od
sluníčka, mrazivého rána až po déšť a sníh. Večery jsme trávili společnými
hrami, oslavou narozenin a v závěru výcviku také úklidem celé chaty.
Všechny, nyní už zkušené lyžaře, chválíme za odvahu, vytrvalost a pozitivní
přístup, který se nejednou strhl do veliké legrace na svahu i na chatě.
Text a foto Mgr. P. Sošková

Svátek Tří králů uzavírá období Vánoc. Tradičně se žáci I. stupně vydávají ke krmelci. A tak ani letos jsme
nezapomněli na zvířátka. Přestože
myslivci na ně myslí, můžeme srnkám a zajícům přilepšit i my.
Ve středu 8. ledna podnikl celý
první stupeň ZŠ tříkrálový pochod
do lesa ke krmelci. Každý nesl něco
dobrého – jablíčka, mrkev a nejvíce
kaštany, které děti přinesly během
podzimu do školy. Dobroty nadšeně
odnesly ke krmelci, zvířátkům zazpívaly a popřály dobrou chuť.
Text a foto Bc. J. Ptáčková, DiS.
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II. SPORTOVNÍ
MAŠKARNÍ
BÁL

pořádá SK Slovan Jiřetín pod
Jedlovou v budově Sportcentra

v sobotu 22. února 2020
od 20:00 hodin.
Hraje Garance,
k číslovaným stolům jsou
vstupenky v předprodeji
u J Zosera st.
(tel.: 603 887 907)

O přednášku Münzbergové na Tolštejně
byl nebývalý zájem
JIŘETÍN p/J – S nebývalým diváckým zájmem se setkala přednáška
Martina Sekyry Münzbergové na
Tolštejně. Klubové prostory obecního domu o poslední lednové sobotě zcela zaplnili návštěvníci, kteří
si přišli poslechnout a vychutnat vyprávění o historii jedné z dominant
kraje a především o tom, jak šel čas
hradní restaurací. Na plátně se střídaly dokumentární fotografie a místností znělo slovo jednoho z potomků
rodu Münzbergů. Tři generace tohoto
rodu provozovaly oblíbený šenk v tolštejnských hradbách a nabízely občerstvení kolemjdoucím poutníkům.

Dědičnou snahou majitelů hradní
hospůdky bylo zaujmout, přivést
hosty a dobře se o ně postarat. Však
k tomu sloužily také úžasné sbírky
kuriozit, chov přítulných zvířátek
i láska majitelů ke kraji. Nakonec –
můžete se o tom ještě přesvědčit. Sobotních návštěvníků besedy bylo totiž
tolik, že na později příchozí už nezbylo místo. Proto byl hned na místě určen termín opakování besedy. Rádi
vás tedy k repríze zveme znovu do jiřetínského obecního domu (Náměstí Jiřího č.p. 36) v sobotu 8. února
2020 v 17:00 hodin.
-kaM-, foto Jiří Stejskal

Pamětnické vyprávění zaznělo i z úst dalších milých hostů, kteří jsou historicky spjati s rodem Münzbergů. Markéta Vovsíková (první zleva) je spoluautorkou knihy Münzbergové na Tolštejně a dvaadevadesátiletý Josef Vacek (druhý
zleva) ověnčil povídání vzpomínkami na život v osadě Tolštejn. Foto M. Louka
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KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ
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POZVÁNKA

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 ÚNOR

 Sobota 1. 2. v 18 hodin  

ČV

TLAPKOVÁ PATROLA: Vždy
ve střehu
USA – Animovaný film pro celou rodinu – Neohrožené tlapky ve speciálním dílu plném humoru a napětí –
Ml. přístupno –Vstupné 120 Kč, děti
a důchodci 100 Kč – 70 minut

 Sobota 1. 2. ve 20 hodin

ČV

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
CZ – Nový český film od tvůrců filmu
Všechno nebo nic s hvězdným hereckým obsazením – Tři ženy, tři podoby lásky – Ml. nepřístupno – Vstupné
120 Kč – 105 minut

 Pátek 7. 2. ve 20 hodin             TIT
 Sobota 8. 2. v 18 hodin
TIT

NENÁVIST
USA – Klasický filmový horor – Nikdy tě neopustí (ta nenávist) – Ml. do
12 let nepřístupno –Vstupné 110 Kč
– asi 100 minut

 Pátek 14. 2 ve 20 hodin

TIT

PARAZIT
Jižní Korea – Černá komedie – Vypadá to jako podvod, ale jde o mnohem
víc… – Ml. nepřístupno – Vstupné
110 Kč – 130 minut

 Sobota 15. 2. v 18 hodin

ČV
Plakátek připravil Martin Louka

SUPER MAZLÍČCI
DE – Film pro všechny – Dobrodružství o záchraně města, ze kterého chce starosta udělat město robotů bez lidí i zvířat – Ml. přístupno
– Vstupné 120 Kč, děti a důchodci
100 Kč – 85 minut

 Pátek 21. 2. ve 20 hodin
ČV
 Sobota 22. 2. v 18 hodin          ČV

INZERCE

KRÁLÍČEK JOJO
CZ – Příběh z druhé světové války
s humorem a nadsázkou – Být blonďákem je fajn, prostě pohoda – Ml. přístupno – Vstupné 120 Kč – 105 min.

 Pátek 28. 2. ve 20 hodin          TIT
 Sobota 29. 2. v 18 hodin TIT

VOLÁNÍ DIVOČINY
USA – Dobrodružný příběh na motivy legendárního románu Jacka Londona s Harrisonem Fordem v hlavní
roli – Ml. přístupno – Vstupné 130
Kč, děti a důchodci 110 Kč – 100
minut
Vysvětlivky:

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

Valentýn
v AVe restaurant
Pátek 14. a sobota 15. února 2020
Tříchodové menu s překvapením – 549 Kč/2 osoby
Rezervace na tel. +420 608 688 713
Ve spolupráci s

UNITED BRANDS
FINE WINES AND SPIRITS
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KAM VE VOLNÉM ČASE?
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

 Pátek 7. 2. od 17:00 h.

ČÍ JE MASOPUST? NÁŠ!

ČAJ O PÁTÉ
Pohodové posezení při čtení a šálku
čaje.
HORNÍ PODLUŽÍ, obec. knihovna

Tradiční obchůzky obcemi a veselé
putování průvodu maškar na masopustní hody u kostela sv. Kateřiny.
Sousedské zastávky, hudba, zpěv,
tanec a lákavé ochutnávky.

 Sobota 15. 2. od 10:00 h.

DOLNOPODLUŽSKÝ PODTOLŠTEJNSKÝ MASOPUST
 Sobota 8. 2. od 13:00 h.

DOLNÍ PODLUŽÍ, sraz průvodu
maškar u Restaurace PS Chata

ÚNOROVÉ TVOŘENÍ

 Sobota 15. 2. od 11:00 h.

Rukodělná tvorba. Pletení z papíru,
papírové dekorace (do 17:00 hodin).
Kurzovné 50 Kč.
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní klub

 Sobota 8. 2. od 17:00 h.

JIŘETÍNSKÝ PODTOLŠTEJNSKÝ MASOPUST
JIŘETÍN p/J, sraz průvodu maškar
na náměstí u infocentra

 Sobota 15. 2. od 12:00 h.

Pro velký zájem opakujeme:

HORNOPODLUŽSKÝ PODTOLŠTEJNSKÝ MASOPUST

Martin Sekyra: MÜNZBERGOVÉ NA TOLŠTEJNĚ
Přímý potomek zakladatelů a provozovatelů hradní restaurace vypráví,
jak šel čas Tolštejnem. Program pro
všechny, na které při prvním uvedení
nevyšlo místo, i pro další hosty!
Vstupné dobrovolné.
JIŘETÍN p/J, obecní dům (Náměstí
Jiřího č.p. 36)

 Středa 12. 2. od 13:00 h.

MASOPUSTNÍ MASKOVÁNÍ
Povídání a čtení o masopustních zvycích, výroba obličejových masek (do
16:00 hodin).
DOLNÍ PODLUŽÍ, obecní knihovna

HORNÍ PODLUŽÍ, sraz průvodu
maškar u obecního klubu

 Sobota 15. 2. od 14:00 h.

PODTOLŠTEJNSKÝ MASOPUST A MASOPUSTNÍ HODY
Společný závěr obchůzky maškar ze
všech tří podtolštejnských obcí s veselým vyháněním Ledové Mařeny a
vábením jara. Zábava a příjemná pohoda u starostenského sudu s hudbou
jiřetínské kapely Garance a s masopustními pochoutkami.
DOLNÍ PODLUŽÍ, na prostranství
u kostela sv. Kateřiny

 Sobota 22. 2. od 20:00 h.

II. SPORTOVNÍ MAŠKARNÍ
BÁL
K dobré pohodě, tanci a poslechu
hraje jiřetínská kapela GARANCE.
Číslované stoly, vstupenky v předprodeji u J. Zosera st., tel. 603 887 907.
JIŘETÍN p/J, v sálku budovy sportcentra

 Sobota 7. 3. od 20:00 h.

MAŠKARNÍ BÁL
TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
K pohodě, poslechu
i k tanci hraje skupina Garance. Příjemná zábava s programovými vstupy,
hodnocením masek,
zajímavou tombolou a s vyhlášením
regionální ceny Zlatá múza severu
2019. Vstupné 130 Kč. Informace
v IC Jiřetín p. J.
DOUBICE, hotel JEF

V Ý S TAV Y
OBJEKTIVEM IVA ŠAFUSE
Výstavy reportážních a dokumentárních fotografií, které nabízejí autorův
pohled na zajímavosti v životě našeho
regionu. Výstava je přístupná na telefonické dojednání na č. 603 887 907.
JIŘETÍN p/J, galerie V Podstávce,
nám. Jiřího č. 129

JOSEF ZOSER – KRAJINA
Autorská fotografická tvorba z toulek

přírodní i městskou krajinou. Výstava
je přístupná na telefonické dojednání
na č. 603 887 907.
JIŘETÍN p/J, galerie V Podstávce,
nám. Jiřího č. 129

BOHOSLUŽBY v kostele
Nejsvětější Trojice
 Středa 26. 2. od 17:00 h.

Bohoslužba: MŠE SVATÁ
O POPELEČNÍ STŘEDĚ
Pravidelné bohoslužby:
Středa – od 17:00 h.
Neděle – od 9:15 h.
První pátek v měsíci – 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 pozvánky? O vašich březnových akcích rádi zveřejníme informace, které zašlete
do neděle 23. února 2020 na
adresu martin.louka@seznam.
cz. Na stejné adrese si každý zájemce může také objednat pravidelné bezplatné zasílání programového přehledu na svou domácí
elektronickou adresu. Pro využití v internetové nabídce programů rádi přijmeme také fotografie z akcí i krajinné dokumenty
z Podtolštejnska.

Obec Jiřetín pod Jedlovou
zve znovu příznivce historie na reprízu programu komentovaného promítání

Martin Sekyra

Münzbergové na Tolštejně

Přímý potomek zakladatelů a provozovatelů hradní restaurace promítá a vypráví, jak šel čas Tolštejnem.
PRO VŠECHNY, NA KTERÉ PŘI PRVNÍM UVEDENÍ NEVYŠLO MÍSTO, I PRO DALŠÍ HOSTY!

V sobotu 8. února 2020 od 17 hodin

v Obecním domě v Jiřetíně pod Jedlovou, náměstí Jiřího, č.p. 36
Vstupné dobrovolné!

JIŘETÍN p/J – „Nejsem fotograf, jsem
zaznamenavatel z nouze. Nechodím fotit na akce, chodím na akce s foťákem.
Fotografy jejich činnost živí (většinou),
nemají čas jen tak courat po kdejaké
akci, kam je ani nepozvou. Takže v rámci boje s heslem Tady se nic neděje procházím, abych dokladoval, že to je lež.“,
říká o své fotografické práci Ivo Šafus.
Je to úžasné odhodlání, úžasný záměr, prostě vyprávět svými fotografiemi
o tom, co zajímavého je možné tady „na
divokém severu“ potkat, vidět, slyšet,
prožít. A říci, že třeba tu přeci jen není
tak úplně konec světa. Výběr fotografií
tohoto autora můžete v současnosti vidět ve výstavních prostorách jiřetínské
galerie V Podstávce.
-kaM-
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NAPSALI NÁM

Kam zmizela voda z náměstí?
Jako rodák Jiřetína sem jezdím často
a vždy se jdu proběhnout, nebo přejdu jen tak náměstí. V létě i na podzim
minulého roku jsem si všiml něčeho
neobvyklého, prázdného rybníku na
náměstí. A také toho, že před informačním střediskem nestříká vodotrysk, z kašny neteče voda a kaskády
nad a pod kostelem jsou též bez vody.
Nejvíce to chybělo mé vnučce, s ní
jsem vždy musel jít k rybníku a pustit
vodotrysk.Teda jí se nejvíce líbilo, jak
vodotrysk vyhnal kachny. Říkal jsem
si, panuje opět velké sucho, tak jako
u nás na Javorníku, kde v Jeřmanickém potoce z původních 5l/sec teče
půl litru. Asi je prostě vody nedostatek. Ani nevím, z jakých zdrojů je rybníček a vodní kaskády s vodotryskem
a kašnou napájeny, jestli z přepadů

vodáren nebo jiného. Uvedené mě ovšem překvapilo o Vánocích na konci
roku, poté, co v prosinci několikrát
zapršelo. Podle informací, které jsem
získal, je rybník již déle jak rok prázdný, a to i z jara, kdy voda u Draka přepadala. Nevím, zda jsem nepřehlédl
zdůvodnění tohoto stavu v Permoníku, který občas čtu a hlavně, co je
tohoto stavu příčinou. V posledním
byla zpráva o svedení dešťové vody
z kostelních střech, tak nevím, zda
to bude dostatečné, když už ani moc
neprší. Je to škoda, voda je život, náměstí s kašnou, vodotryskem a kaskádou tak nežije.
Děkuji za vysvětlení veřejnou formou, určitě bude zajímat více lidí.
Jan Petrásek

Voda na náměstí
Na začátek je nutné napsat, že většina vodních prvků na našem náměstí včetně
rybníku je napájena přepadem pitné vody z vodojemu pod Křížovou horou.
Do rybníku jsou pak ještě zavedeny svody ze střechy kostela. Sucho a nedostatek srážek ovlivňuje nátok do vodojemů obecně. Několikadenní déšť neovlivní zlepšení stavu. Nicméně od loňského roku obec pracuje dle možností
na zlepšení tohoto stavu. Rybník byl vyčištěn, přespárován a stavidlo bylo
zatěsněno. Pod vodojemem byla opravena kontrolní a čistící šachta, vyměněno bylo několik desítek metrů trubek na přivaděči přepadové vody k náměstí. A bude se v tom pokračovat. Snahou je prostě dostat vodu do tohoto
systému bez zbytečných ztrát, pokud voda do přepadu jde. Bohužel vše má
širší souvislosti a na vodním hospodářství se neustále pracuje. Prioritou však
je zásobování pitnou vodou pro potřeby obyvatel naší obce.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce

Únor 2020

MAS Český sever má novou
předsedkyni
Novou předsedkyní MAS Český
sever z Varnsdorfu byla v úterý
21. ledna 2020 zvolena paní Bc.
Petra Vojtěchová, současná místostarostka obce Rybniště. Ve vedení MAS vystřídala pana Ing. Miroslava Jemelku, který ve funkci
předsedy představenstva působil
pět let a koncem roku 2019 požádal o uvolnění z této pozice.
Paní Vojtěchová se současně stala novou zástupkyní Dobrovolného
svazku obcí Tolštejn (DSOT) v představenstvu MAS, neboť jeho dosavadní zástupce pan Jan Machač, starosta
města Chřibská, se členství v představenstvu vzdal v prosinci loňského roku. Tato změna byla schválena
usnesením DSOT č. 34/2019 ze dne
12. 12. 2019.
Představenstvo MAS je devítičlenné a je voleno na dobu 3 let.
Jeho členové jsou voleni ze členů
MAS, přičemž veřejný sektor nemůže být zastoupen více než 49 % hlasovacích práv. Složení představenstva MAS schvaluje Valná hromada.
V současnosti v představenstvu působí 7 zástupců soukromého sektoru a
2 zástupci veřejného sektoru. V kompetenci představenstva je rozhodovat
o všech věcech spolku, které nepatří
do působnosti Valné hromady, vytvářet odborné komise, vydávat vnitřní
předpisy spolku, schvalovat výzvy
k podávání žádostí o dotaci, vybírat
projekty k realizaci, stanovit výši alokace na projekty atd.

Kolektiv MAS Český sever děkuje panu Miroslavu Jemelkovi za jeho
působení ve vedení MAS Český sever v uplynulých letech, těší se na
spolupráci s paní Petrou Vojtěchovou a přeje jí v její nové roli mnoho
sil a úspěchů při práci ve prospěch
našeho regionu.
Tisková zpráva MAS Český sever, 22. 1. 2020

Kancelář MAS Český sever, z. s.,
www.masceskysever.cz
info@masceskysever.cz
tel. 724 778 296

K čemu asi tak posloužil „vítací obecní
znak“ neznámému zloději, který ho
začátkem ledna odcizil při vjezdu do
Jiřetína pod Jedlovou od Horního
Podluží?

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 8.–9. 2. 2020

MUDr. Křemenová Alena
tel .č.: 412 544 539
Sokolská 129, Děčín IX
 15.–16. 2. 2020
MUDr. Vojtěch Vladimír
tel. č.: 412 151 056
28. října 110, Děčín I
 22.–23. 2. 2020
MUDr. Šetek Vladislav
tel. č.: 412 539 310
Fügnerova 600/12, Děčín I
 29. 2. – 1. 3. 2020
MUDr. Hladík Pavel
tel. č.: 412 539 298
Weberova 1537, Děčín VI
 8. 3. 2020
MUDr. Olga Sudová
tel. č.: 412 513 989
Fügnerova 600/12, Děčín I
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8–11 hod. Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme
správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře telefonicky ověřit.

Účastníci turnaje ve stolním tenisu 2019 v Horním Podluží

PERMONÍK

foto Michal Herman

JIŘETÍN POD JEDLOVOU
svoz tříděného odpadu
každý sudý týden

17. 2. – 2. 3. 2020

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 25. 2. 2020 a vyjde ve středu 4. 3. 2020
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