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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dolní Podluží

zve srdečně všechny zájemce
ve středu 30. března 2022
na

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
navštivte výuku na I. i II. stupni
od 8.00 do 12.30 hod.

~

přijďte si prohlédnout
nové učebny s moderním
vybavením

~

v 10.00 a v 11.15 hod. můžete
ochutnat oběd ve školní jídelně

Těšíme se na vás!

O lekce společenského tance je zájem
DOLNÍ PODLUŽÍ – První únorovou sobotu se kinokavárnou rozezněly zvučné tóny polky, jivu i malebné mazurky. Pod vedením tanečního mistra pana Josefa z Taneční
školy STYL manželů Josefových si páry připomněly základní kroky i figury a našel se čas také pro disco či waltz.
Součástí programu byly rovněž ukázky soutěžních
latinskoamerických tanců v podání manželů Macháčko-

vých. Vzhledem k zájmu zúčastněných párů bude obec
Dolní Podluží pokračovat v pořádání lekcí společenského
tance, další se bude konat v sobotu 26. března. Kapacita
lekce je navýšena na 15 párů. Zájemci se mohou přihlásit
na tel. 608 439 980 nebo prostřednictvím e-mailu urad@
dolnipodluzi.cz.
Adéla Macháčková, foto OÚ Dolní Podluží

Údržba stromů
JIŘETÍN p/J – V lednovém čísle
Permoníku jsem psal o úpravě lipové aleje na úpatí Křížové hory.
Byla to první etapa. Další úprava
lip podél kapliček k vrcholu hory
nebude vůbec jednoduchá. Je několik variant, a to z důvodu, zjednodušeně řečeno, pohlcením lip
okolním lesem. Proběhne v každém případě místní šetření a vše
bude muset být řádně zváženo
a zkonzultováno. Je téměř jisté, že v letošním roce druhá etapa neproběhne. Je důležité také
zmínit, že nemáme stromy jenom
na Křížové hoře. Lípy rostou na
našem hřbitově, lemována je cesta z Jiřetína (od Kolářů) směrem
na Lesnou a podobně. I přes odborná doporučení a návrhy ni-

kdy nebylo a ani nebude možné
mít stromy v naprostém pořádku. Jen pro příklad uvedu pokácený modřín ve Školní ulici. Po
prohlídce bylo zjištěno, že kořeny částečně vyrůstají z kamenné
zídky a zmíním i to, že jehličnatý
strom tohoto vzrůstu, byť v tomto
případě opadavý, nemá v intravilánu obce co dělat (ten „vánoční“
na náměstí ano).
Chci zároveň ubezpečit všechny občany naší obce, že každé
kácení a úprava stromů probíhá
po místním šetření a po odborné konzultaci a svolení Správy
CHKO Lužické hory, a to konkrétně s paní Ing. Havrdovou.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce
foto Jiří Stejskal

PERMONÍK

2

Dotace na restaurování lustru
v hrobce rodiny Brass

DOLNÍ PODLUŽÍ – V hrobce rodiny
Brass se nachází velký kovový lustr
s množstvím ozdobných prvků a s vitrážovými skly. Lustr byl do hrobky
zavěšen v roce 1893 a od té doby (již
téměř 130 let) na něm nebyl proveden
žádný restaurátorský zásah. Lustr je
značně poškozen dlouhodobou vlh-

kostí uvnitř hrobky a absencí byť jen
minimální údržby v minulých desetiletích. Obec proto zajistila zapsání
lustru do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.
Následně ve spolupráci s restaurátory a s pracovníky Národního památkového ústavu z Ústí nad Labem
byl připraven projekt celkové obnovy
lustru. Celkové náklady na jeho obnovu jsou 336 750 Kč a byla získána dotace z Programu restaurování
movitých kulturních památek Ministerstva kultury České republiky ve
výši 300 000 Kč. Spoluúčast obce je
36 750 Kč. Do 15. 7. 2022 je plánováno dokončení obnovy kamenné střechy hrobky, včetně věžičky, a obnova kovového lustru je plánována do
30. 9. 2022. Pokud se podaří zajistit
potřebné odborníky, tak by v době
nepřítomnosti lustru v hrobce (bude
odvezen do ateliéru k restaurování)
došlo také k obnově vnitřních omítek
a vnitřních výmaleb stropu hrobky.

Odložené autovraky
DOLNÍ PODLUŽÍ – Dne 1. 1. 2021
vešel v účinnost zákon č. 542/2020
Sb. O výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon se vztahuje také
na autovraky, které jsou neoprávněně odstaveny jejich řidiči na území obce. Obec proto vyzvala formou
výzvy zveřejněné na úřední desce
vlastníky vozidel (resp. autovraků)
k jejich vyzvednutí. Žádný z vlastníků

si své vozidlo ve stanovené zákonné
měsíční lhůtě nevyzvedl, a proto byly
následně všechny autovraky předány k ekologické likvidaci příslušné
oprávněné osobě. Dle kódu VIN vyražených na karoseriích vozidel budou příslušní vlastníci vozidel vyzváni
k úhradě vzniklých nákladů a související peněžní sankce za neoprávněně
odstavený autovrak na území obce.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ

Zimní olympiáda ve školce Podlužánek
Naše mateřská škola
je zapojena do tělovýchovného projektu Se
Sokolem do života,
který trvá celý školní
rok. Ve školce jsme si připravili Zimní
olympiádu. Při výtvarném tvoření si
starší děti vytvořily papírovou brusli
a mladší děti čepici s rukavicemi. Po
pořádně odvedené rozcvičce proběhlo oficiální zahájení her, kde zazněla
naše státní hymna. Dále následovalo
„zapálení“ olympijského ohně a průvod olympioniků. Naši olympionici
soutěžili v několika disciplínách –
v lyžování na plastových lyžích, v balancování na balančních kamenech
jako na snowboardu a v trefování se
pukem do brány pomocí hokejky.
Děti se během celého týdne seznámily i s ostatními zimními sporty. Povídaly jsme si o tom, jak bezpečně sportovat a jaké sportovní náčiní

k určitým sportům potřebujeme. Už
víme, co znamenají olympijské kruhy a umíme rozlišit oblečení na zimu
a na léto. A ještě k tomu všemu jsme
se naučili píseň o zimních sportech.
Závěrem Zimní olympiády proběhlo při bouřlivém potlesku vyhodnocení, při kterém se předávaly našim olympionikům medaile ve tvaru
sokola.
Jelikož nám ani jeden den nepřálo počasí, musela olympiáda proběhnout v prostorách naší školky.
I přesto děti neskutečně bavila, závodily s chutí a s plným nasazením.
Všichni jsme si to náramně užili. Naučili jsme se souhře a spolupráci ve
družstvech, nahlas jsme si pořádně
zafandili a i prohru či neúspěch vzali
sportovně. Už teď se těšíme na letní
olympiádu, která proběhne na konci
školního roku.
Kolektiv MŠ Podlužánek

NAPSALI NÁM

Pokračování na téma jiřetínský odpad

Připravil Lukáš Janků, referent OÚ Dolní Podluží

Uběhly první měsíce letošního roku
a začínají se projevovat viditelné
změny.
Bytové domy, u kterých kdysi stávala jedna popelnice, jich najednou
mají dvě i více. V den svozu tříděného
odpadu již nejsou všude připravené
vytříděné pytle – začíná jich být pomálu. Dokonce jsem měla i tu drzost
a nahlédla do pár popelnic a kontejnerů za účelem zjištění, jaký druh
komunálního odpadu se v nich nachází. Vůbec mě nepřekvapilo, že
jsem v nich spatřila plechovky, papír
i plasty, které se v nich vůbec nemají
nacházet.
Proto se stále zamýšlím nad vhodností této varianty řešení odpadového hospodářství, která ovšem nebyla jediným východiskem vzhledem
ke změně zákona o odpadech. Ráda
bych vás proto informovala o tom, jak
funguje svoz odpadu v jiných obcích
v České republice.
Vzhledem ke změně legislativy
měly obce nově dvě možnosti, jak

platit za svoz a likvidaci odpadu. První a nejvíce využívanou možností je
paušální poplatek za každého trvale
přihlášeného obyvatele obce a druhou možností jsou poplatky podle objemu či hmotnosti vyprodukovaného
komunálního odpadu. Varianty však
nelze kombinovat.
Velkým problémem, se kterým se
již brzy budeme potýkat, bude třídění. Podle nové legislativy musí být
od roku 2025 vytříděno k recyklaci
60 procent z celkového objemu odpadu. Paušální poplatky za každého
obyvatele jsou v tomto ohledu silně
demotivující. Zatímco způsob druhý
by motivoval občany k třídění, protože by za odvoz menšího množství
odpadu platili méně peněz.
Vzhledem k letošním komunálním
volbám, které proběhnou na podzim,
nezbývá než doufat, že zrovna odpad
bude jeden z důvodů, proč k volbám
dorazí co nejvyšší počet voličů vyjádřit svůj názor k této problematice.
Mgr. Stanislava Zoserová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Podpora technického vzdělávání
Naše škola dlouhodobě spolupracuje
s VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf. Další
akcí této spolupráce byl projekt s názvem Podpora technického vzdělávání, který se uskutečnil u nás ve škole
ve středu 16. února 2022. Projekt byl
připraven pro žáky 9. třídy a byl zaměřen na robotiku a programování.
Pod vedením p. Ing. Michala Bubílka si žáci vyzkoušeli práci s ARDUINEM (nástroj pro tvorbu malých
počítačů) a podle předlohy programovali spouštění a vypnutí žárovky.
Akce se vydařila, děti byly pochváleny
a část z nich by si „hrála“ i déle.
I. Futerová
foto Mgr. M. Šmidílková, DiS.

Zajímavé pokusy

V hodinách prvouky ve 2. pololetí 3. třídy probíráme neživou přírodu.
Žáci provádí různé „vědecké“ pokusy, např. výbuch sopky Etny. Žáky taková
výuka moc baví.
Text a foto Mgr. M. Hofmanová, J. Ptáčková

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK HORNÍ PODLUŽÍ
Jestli to náhodou nevíte, tak v naší
školce bydlí skřítci a víly. Teď se u nás
zabydlela víla Sedmikrásná, která
k nám snad konečně přinese jaro.
Společně vcházíme do dalšího období i s novou paní učitelkou Andreou Semerádovou, protože naše paní
učitelka Monča se teď bude věnovat
svému miminku.

Vůbec se nenudíme. Naopak.
Nedávno jsme se vydali k moři, a to
přímo za nosem, na Kanárské ostrovy. Užili jsme si to tam báječně. Byli
jsme i v cirkuse, v Africe nebo na bále
víl a skřítků, zúčastnili jsme se módní
přehlídky nebo jsme pozvali do školky
plyšáky. Byla to tuze vzácná návštěva,
která vyžadovala speciální péči.

Na zajímavé čtení k nám do knihovny nás pozval pan starosta Petr
Hoření, který dětem přečetl tři příběhy o drakovi, obrovi a víle. Potom
děti s nadšením vymýšlely pohádku,
kde nechybí tyto tři pohádkové postavy, měly k tomu i moc hezké obrázky.
Mít ve školce víly není jen tak, protože si občas vyžádají nějaké dárečky,

a tak děti doma s rodiči tvoří a vymýšlejí, co by vílám udělalo radost.
Už se nemůžeme dočkat, co všechno si pro nás připraví naše nová víla...
paní učitelky Pavla, Andrea a Eva

…ještě pár slov k nové plánované mateřské škole. Osobně jsem se byla ve vzorové školce podívat. Přiznám se, že radost a nadšení se dostavily později, ale
to jenom proto, že na první dojem na mě působila „moc malá a moc moderní“. Budova, v níž je naše školka nyní, má bezesporu své kouzlo, je v ní hodně
místa a máme ji v podstatě jen pro sebe a je v ní i nová a funkční kuchyň. Jenže
tato budova je také letitá a neustále se musí něco opravovat, což není na první
pohled viditelné. Pokaždé, když se dostaví pracovnice hygieny, musíme něco
dobudovat, opravit apod. Mohla bych o tomto problému popsat stránku Permoníku, ale nevidím k tomu důvod.
Do nové školky, kde kuchyň nebude, budeme jídlo sice dovážet, ale pouze
z vedlejší budovy, která navíc bude vzdálena jen pár metrů. Prostě si poradíme.
Bonusem je nám zahrada, která nám zůstane a nová hezká budova, kde jistě
pár let nebudou nutné žádné opravy. Samozřejmě nemohu a nechci předjímat,
co bude se starou budovou, ale zastupitelé si jistě s tímto problémem poradí.
Uděláme si školku takovou, aby byla hezká, účelná a bylo nám v ní spolu
dobře. Nehledejme zbytečně důvody, proč to nejde. Najděme raději způsoby,
jak to udělat, aby to šlo.
Text a foto Pavla Petružálková, ředitelka MŠ

PERMONÍK

4

Březen 2022

Po dvouleté přestávce se k nám vrátilo
masopustní veselí

Masopustní radovánky
HORNÍ PODLUŽÍ – Vítr foukal ze všech stran,
a to dost možná proto, aby nás trochu popohnal…
V sobotu 19. února (konečně po dvou letech!)
jsme se za bujarého veselí a líbivých tónů kapely
Turnovanky vydali naší obcí na „MASOPUSTNÍ
ŽEBROTU“, kterou jsme měli oficiálně povolenou
naším starostou, ale jen na tenhle jediný den v roce,
tak by byla velká škoda této ojedinělé šance nevyužít. A my jsme ji využili do posledního sousta.
Pohostili nás v hospodě na hřišti u Pepy Hroníka, Karel Kopecký, p. Věra Koldová, trošku ne-

očekávaně jsme navštívili i Hotel Slavii, rovnou za
nosem a do kopce jsme vyrazili na pohoštění k B.
Müllerové, no a když už jsme tam byli, tak jsme se
šli poveselit a občerstvit do restaurace U Vleku,
abychom se „posilněni“ mohli vydat na další část
našeho masopustního průvodu.
Další voňavé masopustní dobroty na nás čekaly
u manželů Trojanových a (nejen) tlačenka s cibulí
u p. Marencové rozhodně stála také za zastavení.
Cíl cesty byl jasný. Rovnou za nosem ke kostelu
sv. Kateřiny do Dolního Podluží, kde se podle plánu

a tradice sešly průvody ze všech tří obcí a kde konečně vypukl ten správný masopustní rej. Hodovali
jsme, pili starostenské pivo (a nejen to) a užívali si
krásný sobotní den, který se nám všem tak krásně
vydařil.
Ráda bych tímto poděkovala za nás všechny
obci Horní Podluží, našim hasičům, všem těm, kteří nás pohostili a mile se k nám chovali, a i těm, které jsme potkali a oni k nám byli velmi štědří, a všem
těm, kteří s námi šli do průvodu a ještě se oblékli do
vtipných kostýmů. Bylo nám pospolu dobře a o tom
to vlastně celé je.
Tak zase za rok!
Pavla Petružálková, foto Jaromír Petružálek

Cos nám to milá vichřice přivála? Že by masopust?
DOLNÍ PODLUŽÍ –Tak jsme se po roční přestávce
dočkali. Sláva! Po dvou letech k nám do vsi opět přišel masopust s veškerou svojí veselostí a maškarní
parádou. I když, on letos spíše přilétl nebo se nechal přifoukat. Zkrátka
dorazil jako vichřice. Pán všeho nečasu patrně zkoušel, jak jsou dolnopodlužští odolní vůči vichru, a oni
ve zkoušce dokonale obstáli. Nejen
že nám žádná maškara neodlétla do
jiné vsi, ale ještě jsme po masopustní cestě další a další maškary přibírali. Ale pojďme pěkně od začátku.
Je třetí únorová sobota dopoledne
a u PS Chaty to začíná ožívat. Lidé
v maskách, malé vozíky – žebřiňáčky, hasičská auta a už začíná hrát do
tance i harmonika. Krátce po desáté hodině požehná Masopustu paní
místostarostka Markéta Hobzová
a předá průvodu maškar dočasnou
vládu nad obcí. A jde se. První zastávka u Chalupných a likérky Galli
Distillery opět nezklamala. Koláče,

škvarky, točené pivo a ochutnávka místních likérů
a pálenek musela na startu nadchnout každého.
U pana Bednáře jsme na škvarky mohli zapome-

nout. No proč asi. Protože cukrář a věnečky a pařížské řezy! Mňam. U Zbořilů tradičně vše vyvážené, sladké i slané a hlavně usměvavý hospodář
a hospodyně. Další zastávka už má
naši rodinnou přezdívku – U muffinů. Říkáte si proč? Protože Rozsypalovi pečou každoročně výborné a dokonale nazdobené muffiny a moje děti
si to zkrátka takto snáze pamatují J.
Pan Černý a jeho masová sekce nikdy
nezklamou, následováni paní Filipovou a Dlaskovou a jejich úžasnou kávou s ještě úžasnějším úsměvem. No
a už jsme na návsi. Rodina Schellbergerových připravila mimo jiné bramborákovou smršť a paní Hejduková na
koupališti polaskala naše jazýčky zabijačkovými pochoutkami. A utopenci. Jak také jinak, je přeci u zdroje J.
Hasičárna v Dolním Podluží by vydala
na samostatnou reportáž, tak alespoň
rychlý dík paní Rozsypalové za polévku a masopustní koblihy. V pečovatelském domě sekaná pod laskavým
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dohledem pana Kováče a jeho děvčat a na samém
konci putování zastávka v Domově sv.Vincenta de
Paul, kde nás nasytily maminky pod taktovkou milé
paní Venturové. Všem zmíněným velký dík za čas
a nasazení, které této tradici dali. Velmi, velmi si
toho vážíme. Když průvod zdárně dorazil na místo
setkání s ostatními průvody z Jiřetína a Horního
Podluží, tedy ke kostelu sv. Kateřiny, směl proběh-
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nout rituál, na nějž se těší především milovníci jara.
Zástupci všech tří obcí, za nás s paní starostkou
Adélou Macháčkovou, pospolu odříkali kouzelnou formuli, která zahání zimu a přivolává jarní
sluníčko. Tak si přejme, aby se jejich slova naplnila a jaro skutečně co nejdříve dorazilo k nám, do
Dolního Podluží. Co říci na závěr? Opět a zase jenom děkuji. Děkuji všem, kteří přišli. Děkuji mas-
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kám i těm, kteří průvod doprovázeli. Děkuji dolnopodlužským hasičům, kteří se bedlivě starali o naši
bezpečnost. Děkuji chlapcům z obecního úřadu za
nasazení v jejich volném čase. Děkuji zastupitelům
obce za finanční podporu a také panu Richterovi
z Varnsdorfu za milý sponzorský dar. Přátelé, tak
zase příště!
Petra Frančová, foto Jaromír Petružálek

„Máme smutek a zármutek – masopust nám rychle utek“
JIŘETÍN p/J – „Vítr čechrá vlasy, člověk zazpívá
si…..“, říká text jedné pamětnické písně. Když v sobotu 19. února krátce po jedenácté hodině vyrazil
jiřetínský masopustní průvod maškar z náměstí na
obchůzku obcí, tak to tedy vítr čechral nejenom
vlasy. Dovádivě rozevlál suknice dámských barev-

ných převleků, a pánové si často překvapeně sahali
na obnaženou hlavu, z níž před okamžikem odlétl
klobouk. Sluníčko se sice usmívalo, ale ke slovu
stejně přišly teplé bundy, pořádné kapuce a kulichy naražené na uši. Nic však nemohlo změnit
odhodlání celého průvodu, který se po dvouleté

přestávce vydal popasovat se s Ledovou Mařenou
a přivolat jaro. Však to také byla cesta hodně klikatá. Když jiřetínský rychtář dal maškarám svolení k obchůzce, pan Pronóbus zavinšoval šťastný
a veselý masopust: „…abyste dobře hodovali, šišky
báby smažívaly a nám taky ňákou daly…“. To už se
přidala muzika krásnolipského folklorního souboru Lužičan, došlo na zpěv a taneček na sebe také
dlouho nenechal čekat. Prostě – bylo to náročné!
Ještě, že cesta byla vroubená báječnými sousedskými zastávkami s ještě báječnějším občerstvením.
Bez jedinečné podpory a pomoci restaurantu AVe,
galerie V Podstávce, klášterního penzionu, Obecního domu a firem Eurogreen, Haas+Sohn Rukov
a Samat, by naše maškaráda jistojistě nedorazila
k cíli putování. Poděkování všem je v masopustní kronice zaneseno zlatým písmem. Odvážným
štěstí přálo a přízní osudu dotančil průvod po tříhodinové pouti na masopustní hody ke kostelu
svaté Kateřiny. Nastalo objímání se spřízněnými
dušemi z Dolního a Horního Podluží – bylo nás
víc a nebáli jsme se Mařeny nic. Však také ledová
zimní vládkyně a její tři nezvedené dcery o sobě
daly vědět. Prohnaly se s ledovým dechem mezi
domy, odrazily se od kostelní zdi, servaly prodejní
stánek a odnesly si do hor horkou polévku i s hrncem. Ještě by se toho jistě hodně natropily, kdyby
se nepodařilo rychle sestavit kouzelné rychtářské
žezlo jarních poslů a s pomocí všeho přítomného
podtolštejnského lidu zastavit jejich zimní řádění.
Vše nakonec dobře dopadlo, jaro bylo zachráněno
a přípitek ze starostenského sudu byl odměnou za
veškerou přičinlivost.
Tak na zdraví! A na masopust!
Text a foto Martin Louka
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KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ

KNIHOVNA DOLNÍ PODLUŽÍ

tel. 602 112 943 • e-mail: inkavo@iex.cz
www.kulturouseveru.cz • www.dolnipodluzi.cz • www.facebook.com/bio.luz.dolni.podluzi
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Sony Digital Cinema 4K

PROGRAM na BŘEZEN

 Pátek 4. 3. ve 20 hodin

TIT

JE SUIS KARL
DE – Osobní drama dívky, které
se změní v thriller plný manipulace a fanatismu – Ml. nepřístupno –
Vstupné 120 Kč – 125 minut

 Sobota 5. 3. v 18 hodin             ČV

DRAČÍ PRINCEZNA
NOR – O malém vystrašeném dráčkovi, který se skamarádí s lidmi – Příběh o tom, kdy fantazie se stává skutečností – Ml. přístupno – Vstupné
120 Kč, děti a důchodci 100 Kč – 80
minut

– KNIŽNÍ NOVINKY –

 Pátek 11. 3. v 18 a ve 20 h.         ČV
 Sobota 12. 3. v 18 h.
ČV

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
CZ – Nová česká filmová komedie
Zdeňka a Jana Svěrákových – Ml. přístupno – Vstupné 140 Kč – 95 minut

 Pátek 18. 3. ve 20 hodin          TIT
 Sobota 19. 3. v 18 hodin         TIT

AMBULANCE
USA – Akční film – Měla to být jen
jednoduchá loupež – Mládeži přístupno – Vstupné 140 Kč – 135 minut

 Pátek 25. 3. ve 20 hodin

ČV

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
CZ – Repríza české komedie o tom,
jak se budete chovat ve vlaku, který
nikdo neřídí. Natočeno podle neskutečné události – Ml. přístupno –
Vstupné 130 Kč – 100 minut

 Pátek 25. 3. v 18 hodin
ČV
 Sobota 26. 3. v 18 hodin           ČV

PŘÍŠERÁKOVI 2
DE – Kreslený dobrodružný film –
Akční rodinný výlet kolem světa – Ml.
přístupno – Vstupné 120 Kč, děti a
důchodci 100 Kč – 100 minut

Vysvětlivky:		
				

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky



POSLEDNÍ ZAPÁLÍ 		
VESNICI

Lenka Klicperová a Markéta
Kutilová
Dne 27. září 2020 zaútočil Ázerbájdžán podpořený Tureckem na oblast Náhorního Karabachu, enklávu,
kterou posledních 30 let kontrolovala
Arménie. Válka měla být blitzkrieg,
přesto se Arméni dokázali bránit 44
dní. Během konfliktu bylo spácháno
mnoho válečných zločinů. Příměří
ukončilo boje, ale ne lidské utrpení.
Autorky se do Karabachu vypravily
v první den útoku, a byly tak prvními českými novinářkami, které se do
oblasti bojů dostaly. Jejich kniha, doplněná doslovem politologa Tomáše
Šmída, je tak uceleným svědectvím
o hrůzách moderní války. Neboť ta,
byť se zdá daleko, týká se nás víc, než
bychom si kdy mysleli.



UMĚNÍ VNÍMAT 		
ARCHITEKTURU PRO
DĚTI A RODIČE

Třeštík Michael
Jak přemýšlet o architektuře pro laiky i znalce od deseti do sta let. Albert
Einstein kdysi řekl: „Pokud to neumíš
jednoduše vysvětlit, tak tomu dostatečně nerozumíš.“ Michael Třeštík
se v architektuře skutečně vyzná,
a proto dovede jednoduše i s nadhledem vysvětlit její historické, stylové
a technické souvislosti – od Stonehenge až po moderní stavby. Radí,

jak o architektuře přemýšlet, čeho si
na ní všímat, o čem pochybovat a nad
čím žasnout. A svým osobitým pohledem zaujme jak děti, tak více či méně
poučené dospělé.


ZTRACENÁ

Lisa Jackson
Neotáčej se k rodině zády. Co ty víš,
kdo má v ruce nůž. Autorka umí čtenáře fascinovat svými motivy a myšlenkovými pochody zabijáků a jejich
pronásledovatelů. Její další kniha je
plná nebezpečných tajemství a smrtících vášní.



…A NAPOSLED 		
KONVALINKY

Jarmila Pospíšilová
Hrdinkami románu jsou dvě ženy,
dvaadevadesátiletá Magda a její
mladší příbuzná – praneteř Eva.
Magda je vážně nemocná a rozhodne se dobrovolně odejít ze světa. Právě Evě odkáže vybavení svého domu,
své osobní věci a nějaké peníze. Napíše jí velmi dlouhý dopis a ozřejmí
jí některé události, které výrazně
poznamenaly vztahy v rodině. Eva
tak postupně proniká do tajemného
a dramatického příběhu ženy, která
navzdory těžké době, v níž žila, dokázala prožít bohatý a smysluplný život.

Lída Zavadilová
knihovnice, kulturní
a sportovní referentka

HISTORIE A SOUČASNOST JIŘETÍNA V OBRAZECH 14

Ještě jednou zůstaneme v zimních
ulicích obce, tentokrát na hlavní,
Děčínské ulici, a to dvěma snímky, pořízenými před více jak 50 lety
v zimě 1969–70. Na nich je patrné,
jaké problémy připravil sníh údržbě v té době okresních komunika-

cí. Jaký to rozdíl oproti současným
snímkům ze 17. 2. 2022. To byl den,
kdy foukal prudký vítr, ráno přišla s prudkým dopoledním deštěm
i bouřka, na teploměru přes den bylo
skoro +10 0C . Poslední sníh, který
napadl v prvním únorovém týdnu již

téměř zmizel. Zůstal pouze v okolí
Tolštejna a na Jedlové. Na snímcích
ze současnosti, oproti historickým
záběrům, lze najít pouze jeden rozdíl, a to scházející betonové sloupy,
včetně drátů elektrického vedení,
které jsme v roce 1995 uložili do

země. Zůstaly nainstalované pouze
některé původní lampy veřejného
osvětlení, které jsme měli v minulosti
též odstranit, a to hlavně z důvodu
velké spotřeby proudu.
JZ
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

KAM VE VOLNÉM ČASE?

BLAHOPŘEJEME

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

 Pátek 4. 3. od 18:00 h.

 Sobota 19. 3. od 19:00 h.

OSLAVA TRADIČNÍHO
SVÁTKU MDŽ

RETRO KAVÁRENSKÝ KVÍZ

Hraje skupina DoDoBand. Občerstvení zajišťuje paní Monika Hejduková. Srdečně zve obec Dolní Podluží.
Dolní Podluží, kinokavárna Bia Luž

 Sobota 5. 3. od 16:00 h.

Dernisáž výstavy: KRAJKOVÉ

OZVĚNY ZIMNÍCH SVÁTKŮ
Prošli jste rozkvetlou loukou mládí,
po cestě utrhli kytičku pro vzpomínky,
na lidské jaro, jež nikdo nenahradí,
na první polibek, na prstýnky,
na modrou oblohu i černé krupobití,
na slzy deště i zvonivý smích.
V životě slunce vždy zlatě nesvítí,
však nežít rád přec by byl hřích.

Závěrečné setkání s krajkářkami ze
Šluknovského výběžku a jejich uměním s prohlídkou výstavy a pohodovým posezením.
Jiřetín p/J, galerie V Podstávce

Dne 16. února oslavili manželé Anna
a Jiří ŘEZNÍKOVI kamennou svatbu v rodinném kruhu – 65 let společného života. Děkujeme za lásku,
kterou nám po celý život věnovali
a věnují.
Dcery Hana, Iva a Pavla
s rodinami

Tvořivé odpoledne s korálky s inspirací v kreativních knižních publikacích
a ve vlastní fantazii.
Dolní Podluží, obecní knihovna

VZPOMÍNÁME

 Středa 9. 3. od 13:00 h.

KORÁLKOVÁNÍ

 Sobota 12. 3. od 20:00 h.

MAŠKARNÍ BÁL
TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
Příznivce tance, hudby a dobré zábavy zve pan Albrecht Berka z Dubé.
Příjemná pohoda se skupinou Galaxie. Programové vstupy, tombola, ocenění masek a předání ceny
„ZLATÁ MÚZA SEVERU“. Vstupné 130 Kč.
Rybniště, kulturní dům

 Sobota 19. 3. od 13:00 h.
Dne 29. března 2022 tomu bude již
35 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, táta, děda a praděda
Miloslav PAŠTIKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Marcela,
syn Miloslav a dcera Marcela
s rodinami

BURZA PRAVĚKÝCH
HUDEBNÍCH A FILMOVÝCH
NOSIČŮ
Vaše staré LP a SP desky, kazety, CD,
filmy na VHS, DVD, filmové a hudební plakáty, časopisy a knížky ke koupi,
prodeji, výměně i darování.
Dolní Podluží, Bio Luž

Dobrá zábava při vědomostním soutěžení ve společnosti stejně příjemně
vyladěných hostů.
Dolní Podluží, kinokavárna Bia Luž

 Sobota 26. 3. od 17:00 h.

LEKCE SPOLEČENSKÉHO
TANCE
Opakování vybraných společenských
tanců pod vedením tanečního mistra
Jaromíra Josefa (Taneční škola STYL
Varnsdorf). Oblečení – vycházkové,
neformální. Zápisné 100 Kč/pár, občerstvení v ceně. Kapacita omezena
na 15 párů. Zájemci se mohou hlásit
na tel. č. 608 439 980 nebo na urad@
dolnipodluzi.cz, nebo na podatelně
OÚ Dolní Podluží.
Dolní Podluží, kinokavárna Bia Luž

 Středa  30. 3. od 8:00 h.

 Sobota 2. 4. od 18:00 h.

Postní hudební zastavení: KŘÍŽO-

VÁ CESTA S POBOŽNOSTÍ

Pobožnost vede P. Pavel Koudelka,
zazní cyklus skladeb Patrika Englera
Křížová cesta pro sólo fagot. Hudba
Patrik Engler, přednes Martin Louka.
Jiřetín p/J, kostel Nejsvětější Trojice

 Sobota 9. 4. od 16:30 h.

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– SK SLOVAN JIŘETÍN P/J
Mistrovské fotbalové utkání 16.
kola okr. přeboru dospělých.
Horní Podluží, fotbalové hřiště

 Neděle 10. 4. od 8 h. (do 13 h.)

BLEŠÍ TRH
Krásné poklady z půdy a jejich prodej
i nákup. Vstupné: návštěvníci 20 Kč,
prodejci 150 Kč.
Horní Podluží, park. u sjezdovky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ DOLNÍ PODLUŽÍ

 Neděle 10. 4. od 14:00 h.

Zájemcům nabídneme možnost zavítat do vyučovacích hodin a ukážeme nové odborné učebny a vybavení.
Dolní Podluží, základní škola

Malé jarní tvořivé setkání s malováním vajec a výrobou velikonočních
dekorací.
Jiřetín p/J, obecní dům

 Sobota 2. 4. od 14:00 h.

ZÁVOD V ORIENTAČNÍM
BĚHU

Divácky zajímavý závod jiřetínskými uličkami pořádá USK Slávie Ústí
n.L. – oddíl orientačního běhu. Centrum závodu je za obcí na velkém parkovišti na ulici Tolštýnská.
Jiřetín p/J, prostor obce

 Sobota 2. 4. od 16:00 h.

SK SLOVAN JIŘETÍN p/J –
SK VELKÝ ŠENOV
Mistrovské fotbalové utkání 15.
kola okr. přeboru dospělých.
Jiřetín p/J, fotbalové hřiště

Plakátky připravil Martin Louka

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

VÝSTAVA

KRAJKOVÉ OZVĚNY ZIMNÍCH SVÁTKŮ
Výstavu něžných pavučinek paličkovaných krajek připravily krajkářky ze
Šluknovského výběžku. Expozice je
přístupná do středy 9. března 2022
na telefonické dojednání na č. 603
887 907. Vstupné dobrovolné!
Jiřetín p/J, galerie V Podstávce
•••

Pravidelné BOHOSLUŽBY
v kostele Nejsvětější Trojice v Jiřetíně
pod Jedlovou
Neděle – od 9:15 h.
Středa – od 17:00 h.
Milí 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 dubnové 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 27. března 2022 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.
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INZERCE

METALURGIE Rumburk s.r.o.
 Stabilní zaměstnavatel ve

Šluknovském výběžku

 Volné pozice Slévárenský technik

až 35 000 Kč

 Program vhodný pro absolventy

technických oborů a uchazeče s praxí

společnost s dlouholetou tradicí hledá
do týmu pracovníků oddělení servisu
a služeb montéra mechanika
Po ž a d u j e m e :
SŠ nebo vyučení ve strojírenském oboru, znalost strojů z produkce
TOS VARNSDORF a.s. výhodou, základní stupeň znalosti AJ
nebo NJ výhodou, řidičský průkaz skupiny B, manuální zručnost,
pečlivost, spolehlivost, ochotu učit se novým věcem.
Nabízíme:
Mzdové ohodnocení odpovídající Vašim znalostem a zkušenostem,
zajištění podpory a požadovaných školení, 5 týdnů dovolené,
zvýhodněný tarif mobilního operátora i pro rodinné příslušníky,
možnost odpočinku ve firemním rekreačním zařízení, možnost
čerpat volno nad zákonný rámec, odměny při významných
životních jubileích, příspěvek při narození dítěte, pojištění pro
soukromé cesty do zahraničí, příspěvek na penzijní připojištění,
příspěvek na životní pojištění, příspěvek na stravování.

JIŘETÍN p/J – Únor nám přinesl dosti netypické počasí. Pouze dvakrát napadlo kolem pěti cm sněhu, do kterého ten samý den, nejpozději však druhý den, začalo pršet. Několikrát přišel velmi prudký
vítr, který za sebou, na štěstí, nezanechal
v naši obci žádné vysoké škody, tak jako
v jiných částech republiky. Ani s dodávkou proudu to nebylo tak špatné, jako
Poslední dobou jsem zaznamenal v některých částech vnitrozemí, kde pov různých médiích prezentaci mezi- padalo značné množství stromů a to i na
národního, u nás téměř neznámého, železniční tratě, které byly tímto část dne
gesta, kterým jde nenápadně upozor- mimo provoz. Jediné pozitivum mělo zmínit okolí, že je něco v nepořádku. To něné počasí v tom, že se doplnily spodlze docílit zvednutím ruky s otevře- ní zásoby vody. Na snímku z místní části
nou dlaní, směrem k někomu, kdo Lesné vidíme, co popsané prudké poryvy
by nám mohl pomoci. Palec skrčíme větru dokáží způsobit
Josef Zoser

Mezinárodní gesto

do dlaně a sevřeme zbývajícími prsty
v pěst. Tímto znamením – signálem,

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 5.–6. 3. 2022

Kontaktní osoba: Petra Brzáková, tel. +420 412 351 121 
			
e-mail: pkafkova@tosvarnsdorf.cz

P RODE J CHOVNÉ DRŮB E ŽE
www.prodej-drubeze.cz

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují
kvalitu a vysokou užitkovost (trasa č. 51 Šluknov)
13 h
13.30 h
14 h
14.30 h
15.30 h
16 h
16.30 h

Jiřetín pod Jedlovou /u Lívancovny/
Krásná Lípa /za budovou KOSTKA/
Staré Křečany /na náměstí – před OÚ/
Šluknov /na náměstí/
Velký Šenov /na náměstí – pod kaštanem/
Vilémov /parkoviště naproti Pizzerii/
Mikulášovice /před zdravotním střediskem/

Výdej objednané drůbeže 3. května 2022
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex stáří: 15–18týd. cena: 140–230 Kč
Chovní kohoutci
15–18týd.
140–230 Kč
Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny)
2–3týd.
90–110 Kč
Husy bílé
2–3týd.
160–190 Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)
6–10týd.
320–400 Kč
Brojlerová kuřata
1–7 dní
30 Kč
Perličky 		
1–3týd.
100–120 Kč
Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky
VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ A NA OBJEDNÁVKU
Drůbež OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05
Dušejov • tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158
(NE SMS!) • volejte po–pá 7–15 h • e-mail: info@prodej-drubeze.cz

PERMONÍK



lze případně upozornit okolí na páchané násilí, zastavit týrání, možná
i zachránit život a přitom nevzbudit
pozornost případného agresora, který je na blízku. Bylo by dobré, kdyby
se uvedené gesto, jak nenápadným
pohybem prstů přivolat pomoc, rozšířilo v co nejširší míře do povědomí
i u nás. Nikdo totiž netušíme, kdy se
do popsané krizové situace můžeme
dostat sami. Čím více lidí totiž bude
znát jeho význam, tím větší naději
na pomoc bude mít člověk nacházející se v tísnivé situaci. Uvedené gesto
může využít ohrožená osoba, senior,
dospělý člověk, dítě při přímé komunikaci s okolím nebo případně i při
videohovoru. Ve světě je známo již
mnoho konkrétních případů, které
požitím signálu pomohly lidem, kteří
se dostali do výše popsané nezávidění
hodné situace. S uvedeným gestem je
seznámena i Policie ČR. Ta slibuje, že
bude též ve střehu.
Josef Zoser







MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI
Tel. 412 535 930
12.–13. 3. 2022
MUDr. Charvát Pavel
J.Š.Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588
19.–20. 3. 2022
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
Tel. 412 539 298
26.–27. 3. 2022
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
Tel. 412 151 056
2.–3. 4. 2022
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2, Děčín 1
Tel. 412 511 482

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

Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Černovská
metalurgie@metalurgie.cz • tel. 703 462 794
www.metalurgie.cz

Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8–10 hod. Rozpis je aktualizován dle
podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených informací před
návštěvou lékaře telefonicky ověřit.

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

7. 3. – 21. 3. – 4. 4. 2022

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 29. 3. 2022 a vyjde ve středu 6. 4. 2022
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