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Cena dotovaná 4 Kč

ORDINACE
MUDr. L. Martinkové
 Upozorňujeme, že ordinace bude
uzavřena 26. a 27. března (2 dny) a
v dubnu z důvodu školení 3. 4., 20.
4. a 24. 4. (3 dny)

Starosta obce
Jiřetín pod Jedlovou

Bohuslav Kaprálik
zve všechny
spoluobčany a chalupáře
na

Desátý podvečer
se starostou
Host večera:
JUDr. et Mgr. Martina
Jinochová Matyášová
Insolvenční správce Lužické
nemocnice a polikliniky, a.s.
Tradiční posezení při starostenské
kávě s výkladem a diskuzí
o aktuální problematice péče
o obyvatele obce i regionu.
Vaše dotazy vítány!

Ve čtvrtek 26. března 2020
od 18 hodin
Obecní dům
v Jiřetíně pod Jedlovou
(Náměstí Jiřího č.p. 36)

Restaurace AVe
JIŘETÍN POD JEDLOVOU

Milé dámy,
zveme vás na oslavu
svátku MDŽ
7. března od 18 hod.
(pánský doprovod je povolen)

Těšíme se na vás!
Každá žena obdrží malý dárek

Před 25 lety vznikla celostátní soutěž o titul Vesnice roku. Obec Jiřetín pod Jedlovou toto nejvyšší ocenění získala
v roce 1998. V rámci jubilea soutěže jsme byli pozváni na Pražský hrad k panu prezidentovi a zároveň na Úřad vlády
k premiérovi České republiky. Akce se zúčastnili všichni vítězové celostátních kol za dobu trvání soutěže Vesnice roku.
Bohuslav Kaprálik, foto MMR ČR

Březen – měsíc čtenářů
Stalo se již tradicí, že je měsíc březen vyhlášen měsícem čtenářů.
K této akci se každoročně hlásí přes
400 knihoven z celé republiky. Tento
projekt si klade za cíl podpořit a rozvíjet čtenářskou gramotnost. Březen – měsíc čtenářů před několika
lety navázal na Březen – měsíc knihy, jehož historie sahá až do období
hlubokého komunismu roku 1955,
kdy sloužila jako propagace tehdejší
ideologie. I přes to knihovny a knihkupectví pořádaly různé besedy,
akce a večery, které nebyly v souladu
s tehdejším režimem. S příchodem
Sametové revoluce v roce 1989 nastala i řada změn. Trh byl schopen
uspokojit hlad po kvalitní literatuře,
ale vznikl tak i prostor pro množství
braku. Časem se zrno oddělilo od plev
a dnes máme kvalitní nabídku knižních titulů a především kultivované
čtenáře, kteří žádají a dovedou ocenit zajímavá témata. Nakladatelství,
knihkupectví a knihovny přicházejí

s různými akcemi na podporu čtení.
I přes velkou konkurenci internetu,
mobilů a médií si tištěná kniha stále
drží svoji pozici skvělého společníka
a březen zůstává i nadále svátkem
knihy. Pojďme společně podpořit
to, aby si knížky našly cestu k našim
nejmenším, budoucím čtenářům,
aby si děti odmalička zvykaly na poslouchání a čtení příběhů, pohádek
a tím rozvíjely mnoho svých schopností a vědomostí. Bez ohledu na to,
kolik máme v dnešní době práce, ta
nejdůležitější věc, kterou můžeme
udělat pro budoucnost svých dětí, je
kromě projevů lásky také každodenní
kontakt s knihou a předčítání. Staňme se spolutvůrci autentických a pevných mezilidských vztahů prostřednictvím společného čtení a kontaktu
s literaturou. U nás v  Dolním Podluží
podpoříme lásku ke knihám oblíbenou akcí Noc s Andersenem, která
se uskuteční ve dnech 23.–24. 3.
v místní knihovně. Akce spojené

s rozvojem čtenářské gramotnosti: Celé Česko čte dětem, Listování,
Svět knihy, Rosteme s knihou, Noc
s Andersenem.
Milovat knihy znamená milovat
moudrost. (J. A. Komenský)
Lída Zavadilová
knihovna Dolní Podluží
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Analýza komunálního odpadu pro zlepšení
odpadového hospodářství v Dolním Podluží
Obec Dolní Podluží každoročně vynakládá značné finanční prostředky na zajištění odpadového hospodářství. Náklady na svoz popelnic
se směsným komunálním odpadem
jsou více jak 1 000 000 Kč ročně, kdy
za rok 2019 bylo od občanů svezeno
celkem 202 tun směsného komunálního odpadu.
Pro zlepšení odpadového hospodářství (zejména zvýšení množsví
vytříděných složek a snížení množství komunálního odpadu) proběhla v areálu sběrného dvora nezvyklá akce. V pátek 21. 2. 2020 byl do
areálu sběrného dvora svozovým
vozidlem navezen obsah 75 popelnic z území obce, což představovalo celkem 500 kg směsného komunálního odpadu. Zástupci Institutu
Cirkulární Ekonomiky z.ú. v počtu
5 osob provedli analýzu složení tohoto vzoru komunálního odpadu.
Komunání odpad byl tříděn na 16
složek a cílem bylo zjistit množství
vytříditelných složek (zejména papír,
plast sklo, nápojové kartony), které
obyvatelé Dolního Podluží netřídí a
odládají do popelnic. Výsledky analýzy budou obci předány v průběhu
měsíce března tohoto roku. Analýzy

směsného komunálního odpadu byly
(jako diváci) přítomni i žáci 8. a 9.
třídy Základní školy Dolní Podluží
v rámci ekologické výchovy.
Na provedení analýzy komunálního odpadu i následné zpracování
studie proveditelnosti ke snížení pro-

dukce směsného komunálního odpadu v Dolním Podluží získala obec
dotaci ve výši 101 000 Kč z „Programu na podporu odpadového hospodářství v obcích Ústeckého kraje na
období 2017 až 2025“. Vlastní povinná spoluúčast obce k získané do-

Hrobka rodiny Brass v Dolním Podluží

Obec Dolní Podluží se dlouhodobě
snaží opravit hrobku rodiny Brass
na hřbitově v Dolním Podluží. V minulosti došlo k sejmutí ozdobných
kamenných prvků, u kterých hrozilo
jejich zřízení. Hrobka je ale i nadále
ve špatném technickém stavu, poškozenou střechou zatéká, původní vitrážová okna chybí a byla v minulosti
zazděna, věžička hrobky s lucernou
je staticky poškozena a je tedy nut-

no zahájit činnosti
směřující k záchraně celé hrobky.
Hrobka byla navržena vídeňským
architektem Viktorem Luntzem,
který byl od roku
1885 profesorem
na Technické univerzitě ve Vídni a
od roku 1891 profesorem na speciální škole architektury Akademie
výtvarného umění
ve Vídni. Je autorem kostela Minoritů nebo kostela
svatého Františka

z Assisi ve Vídni.
Dne 1. 10. 2019 byla na Ministerstvo kultury České republiky odeslána žádost o prohlášení hrobky rodiny
Brass za nemovitou kulturní památku chráněnou státem a na zápis do
Ústředního seznamu nemovitých
kulturních památek České republiky. Po posouzení podaného návrhu
obdržela obec Dolní Podluží rozhodnutí o prohlášení hrobky za nemovi-

tou kulturní památku, kdy překvapivě byl současně za kulturní památku
prohlášen i původní sarkofág a dochovaný kovový lustr, které se nacházejí v hrobce.
Ve zdůvodnění obdrženého rozhodnutí je uvedeno, že hrobka rodiny
Brass je jedinou realizací architekta
Viktora Luntze na území České republiky. Jedná se tedy o vzácnou příležitost, jak obnovou hrobky zachránit unikátní památku a podpořit tak
cestovní ruch na území obce.
Jako poslední krok k prohlášení hrobky Brass za kulturní památku chráněnou státem došlo dne 18.
2. 2020 k zápisu do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.
Na území obce Dolní
Podluží se tak aktuálně nacházejí 4 nemovité kulturní památky
chráněné státem, a to
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, socha sv. Jana Nepomuckého, dům
lužického typu čp. 184
a hrobka rodiny Brass.
Text a foto Lukáš Janků

taci je 43 000 Kč.
Z provedené analýzy budou navržena opatření, která zajistí snížení množství komunálního odpadu a
zvýšení množství tříděného odpadu,
který je svážen z území obce.
Lukáš Janků, foto René Pavlík
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
v Základní škole Dolní Podluží
pro školní rok 2020/2021
se koná ve čtvrtek 2. dubna od 14 do 16.30 h.
na 1. stupni ZŠ

Česko-německá setkávání
v Dolním Podluží

V minulém vydání Permoníku (únor 2020) bylo informováno o připravové sérii
česko-německých setkávání v Dolním Podluží. V úterý 18. 2. 2020 proběhla
na radnici v Seifhennersdorfu koordinační schůzka se zástupci německého
projektového týmu. Na schůzce byly řešeny již konkrétní termíny a časy, ve
kterých budou setkávání v Dolním Podluží realizována. Schůzky se za německý projektový tým účastnila starostka Seifhennersdorfu paní Karin Berndt,
místostarostka Seifhennersdorfu pani Rita Schmidt a tajemník městského
úřadu Seifhennersdorfu pan Wolfgang Müller.
Setkávání budou realizována za finanční pomoci z Česko-německého
fondu budoucnosti v rámci projektu „Česko-německé setkávání v Dolním
Podluží“. Všechna setkání budou tlumočena z němčiny do češtiny a naopak
a každá aktivita bude plánována s ohledem na aktuální vývoj počasí. Přesná
místa jednotlivých setkání budou vždy s předstihem zveřejněna v informačních vývěskách na území obce.
Přesný harmonogram setkávání a jejich téma byly na koordinační schůzce naplánovány takto:
Datum

Aktivita

čtvrtek 30. 4. 2020
14:00–16:00

Úvodní setkání při zahájení „Česko-německého setkávání“, uvítání účastníků, představení projektu

pátek 29. 5. 2020
9:00–13:00

Putování po křížcích s německými nápisy, které se
nacházejí na území obce, zaznamenání všech nápisů
a jejich překlad do češtiny (1. část)

pátek19. 6. 2020
9:00–13:00

Putování po křížcích s německými nápisy, které se
nacházejí na území obce, zaznamenání všech nápisů
a jejich překlad do češtiny (2. část)

čtvrtek 30. 7. 2020
14:00–16:00

Setkání a debata k místním českým/německým názvům a důvodům jejich vzniku (Na Mýtě, Hraniční
Buk, Světliny, atd.)

čtvrtek 27. 8. 2020
14:00–16:00

Prohlídka kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v místní části Kateřina

pátek 11. 9. 2020
9:00–13:00

Prohlídka hřbitova s vyhledáním hrobů padlých vojáků v I. a II. světové válce

čtvrtek 8. 10. 2020
14:00–16:00

Prohlídka bývalých průmyslových objektů na území obce

čtvrtek 12. 11. 2020 Prohlídka bývalé továrny Gustava Brasseho + prohlídka bývalé rodinné vily továrníka Brasseho + pro14:00–16:00

hlídka hrobky rodiny Brasse

pátek 4. 12. 2020
9:00–13:00

Závěrečné setkání „Česko-německého setkávání“,
ukončení projektu
Lukáš Janků, foto Wolfgang Müller

Zápis je pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského
roku.
 K zápisu přineste rodný list dítěte, svůj OP, rodiče – cizinci
pas a doklad o pobytu v ČR, rozhodnutí o odkladu z předešlého
zápisu.
 Žádost o přijetí dítěte do ZŠ a další formuláře obdržíte před
zápisem v MŠ nebo je vyplníte na místě. Formuláře najdete
také na www.zsdp.cz v záložce Dokumenty.
 Rodič, který bude žádat o odklad povinné školní docházky,
se musí dostavit s dítětem k zápisu v řádném termínu.
 V případě, že odklad zvažujete, žádejte o vyšetření v PPP
nebo SPC už před samotným zápisem.
Doporučené časové rozvržení:
– děti z MŠ Jiřetín p. J. od 14.00 hodin
– děti z MŠ Horní Podluží od 14.30 hodin
– děti z MŠ Dolní Podluží od 15.00 hodin
– rodiče dětí, které nenavštěvují tyto MŠ, se dostaví kdykoli od
14 do 16.30 hodin.
Náhradní termín zápisu – čtvrtek 16. 4. 2019 (po telefonické
domluvě – 412 379 163, 739 572 095).

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ
V únoru jsme zahájili kurzy plavání v bazénu ve Varnsdorfu. Děti se těší na
pondělky, kdy se jim věnují zkušené lektorky plavání. Hrají s dětmi různé hry
ve vodě a nenásilnou formou jim přibližují základy pro plavecké dovednosti.

Se staršími dětmi jsme se 14. února vypravili do divadla ve Varnsdorfu na muzikálové představení Malý princ. Tento kulturní zážitek jsme si všichni moc užili.
I když naše řady prořídly, díky vysoké nemocnosti, nedali jsme se odradit
a s hrstkou dětí jsme v naší mateřské škole oslavili Masopust. Snažili jsme se
dětem co nejvíce přiblížit tuto krásnou tradici. Užili jsme si spoustu legrace při
výrobě masek, při muzicírování a povídání o hudebních nástrojích. Na konci
týdne jsme si uspořádali karneval se spoustou zábavných soutěží a nechyběla
ani pravá masopustní hostina.
Kolektiv MŠ
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NAPSALI NÁM

Lanovka Tolštejn
Dovolím si reagovat na článek Jiřetín
pod Jedlovou láká stále větší množství
návštěvníků v únorovém Permoníku,
který napsal pan Josef Zoser. Jednoznačně souhlasím s podporou obce
s vybudováním turistického dřevěného mostu na Šébru, který by byl celoročním přínosem k bezpečnému
propojení lokalit Jedlové a Luže. Na
druhé straně si však dovolím nesouhlasit se záměrem vybudování sedačkové lanové dráhy z paty Šébru pod
hrad Tolštejn. Pracuji v lanové dopravě přes dvacet let, jsem také členem
výkonného výboru ALDR (Asociace
lanové dopravy ČR) za horstvo Lu-

žických a Jizerských hor. Zmiňovaný
záměr má logiku pouze jako primární
zařízení pro dopravu lyžařů na svahy areálů Meziček a Jedlové, tím odlehčení dopravy těmto areálům přes
obec Jiřetín. To však pouze za předpokladu plošného technického vysněžení areálů s možností propojení areálů s lyžemi na nohou. Což, dle
současného stavu vývoje areálů, ani
budoucnosti nevypadá reálně, když
opomenu fakt, jak se vyvíjí klima pro
zimní sporty všeobecně.
Nedovedu si tedy představit, jak
se zákazníci přepravují z lanovky
s lyžemi v ruce na Mezičky, dále na
Jedlovou. Plánovaná nelyžařská lanovka nemůže mít zásadní význam

pro turistický ruch, je z provozního
hlediska neufinancovatelná.
Nehledě na to, že mimo dosah této
lanovky se nachází další turisticky zajímavé atrakce. Ať už je to obec samotná, tak historická štola, sportovní
areál, bazén, nebo Křížová hora. Současná generace je trochu pohodlnější, vyhledává turistická místa s kompletním programem pro celou rodinu
s odpovídající infrastrukturou. V nejlepším případě tedy dojde k tomu, že
se rodinka vyveze na Tolštejn, který
bude přelidněn, a zase zpět autu.
Má-li obec získat na turistickém
ruchu, mají-li profitovat penziony
a restaurace v obci, nemůže obec turisty odklánět mimo ni. Jestli je v Lu-

žických horách lokalita pro sedačkovou lanovku s celoročním provozem,
tak jedině na Jedlovou. Ta by zapadla
do celku všech turisticky zajímavých
míst okolí obce a naplnila tak program pro celé rodiny.
Znám provozovatele areálu Jedlová, snažím se usměrnit jeho podnikatelský záměr výstavbě lanovky, jako
prvotní neodkladné investici. Bohužel, tento provozovatel nemá zatím
tento podnikatelský záměr zcela vyjasněný – skáče z místa na místo, řeší
výměnu vleku, hned zase zasněžování, za půl roku zase opráší lanovku.
Jan Petrásek

ce návštěvníci rozptýlili do okolí, neboť nabídka turistických cílů po vystoupení z lanovky je veliká. Např. do
půl hodiny chůze jsou nebo budou od
horní stanice vleku v provozu čtyři,
a po případném otevření hotelu Slovan, dokonce pět restaurací. Je pravda, že výstup na Jedlovou bude o něco
obtížnější, ale stále přijatelný pro většinu návštěvníků. To případný výlet
na Luž přes turistický most na Šébru,
který věřím, že bude letos postaven,
kolem Milířky na Ptačinec a odtud na
Luž, bude již pro skutečné zdatnější
turisty výšlapem na celý den. Na druhé straně se nabízí nenáročný výšlap
kolem nádraží Jedlová k Jedlovským
rybníkům a zpět přes Točnu lesními
cestami zpět na parkoviště. Nebo nenáročná cesta po náhorní planině,
od Tolštejna směrem k Jedlové, kolem Ranče, přes sjezdovky do prostoru poutního místa na Křížové hoře.
Odtud je to pouze skok dolů do naší
obce. A to jsem zdaleka nevyčerpal
všechny možnosti.
Z úbytku návštěvníků z centra
naší obce bych také neměl obavy. Při
vhodné propagaci (obdobné, která
bude v dubnu instalována u nádraží
Jedlová), která by musela být umístěna mezi parkovištěm a dolní, ale
i u horní stanice vleku, by zcela jistě
část těchto návštěvníků, pokud ne
v daný den, ale v jiné dny centrum
obce navštívila. Naopak, sedačka by
dle mého názoru do obce přivedla
další cestující projíždějící svými vozidly po frekventované silnici I.třídy,
bezprostředně vedle níž je plánovaná

výstavba zmíněného parkoviště (obec
zde vlastní potřebný pozemek). Bez
této atrakce v současné době většina
motoristů projede, aniž by se seznámila s naši širokou nabídkou zaměřenou na volnočasové aktivity (krásná
příroda, množství kulturních památek, sportovních aktivit, stravování,
ubytování). Parkoviště u dolní stanice
lanovky, jako netypická atrakce, by je
jistě upoutalo a mnohé přimělo k zastavení. A ostatní bude na nás.
Nejsem odborníkem na lanové
dráhy, a proto naprosto s Jendou
Petráskem souhlasím v části týkající se ekonomiky celého projektu.
Jak v článku píši, lanovku zcela jistě
nebude stavět ani provozovat obec
Jiřetín. Stavba by se realizovala v případě podpory kraje, státu, případně
EU, a to pouze v případě konsenzu
municipalit v našem regionu, které by
usoudily, že se jedná o akci zvyšující
atraktivitu a hospodářský rozvoj našeho výběžku s tím, že bude často využívaná i místními občany z regionu.
Z části by mohly obce našeho regionu
provoz tohoto zařízení podporovat.
Zcela jistě by se dala vhodná forma
zmíněné podpory najít. Nemáme
moc času na rozmýšlení. Pravděpodobně bude mít náš region poslední
možnost v letech 2022–2027 získat
větší finanční podporu z prostředků EU na akce obdobného rozsahu.
To v případě, že se naši vládě podaří
(a právě o tom se nyní v Bruselu jedná) dotační prostředky pro strukturálně postižené regiony domluvit.
Osobně se domnívám, že již malé

projekty týkající se oprav kulturních
památek a rozvoje cestovního ruchu
v řádech milionů Kč, většinou realizovány máme. Nyní je třeba postavit
stavby v řádech desítek milionů, tak
jak to před 20–30 lety realizovaly regiony na západ od našich hranic. Jinak si neumím představit, jak ještě
zvýšit přitažlivost i návštěvnost výběžku přinášející hospodářský rozvoj. Zcela jistě nemáme zájem stavět
megalomanské stavby typu propojení sjezdovek ve Špindlerovém Mlýně nebo několikasettunovou kovovou vyhlídkovou věž, kterou plánují
postavit na Klínovci v katastru města
Jáchymova.
Na závěr bych chtěl čtenářům sdělit, že naše obec v této věci činí pouze
takové kroky, které jsou legislativně
potřebné k případnému usnadnění
realizace uvedeného záměru. A panem Petráskem zmíněný záměr vybudovat sedačku na vrchol Jedlové
je jistě také zajímavý, ale dle více jak
desetileté zkušenosti s majiteli současného zařízení zimního střediska
Jedlová a stavu přípravy na umělé zasněžování části této sjezdovky, je ještě
vzdálenější, než naše vize. Nehledě na
další potřebné případné navazující
infrastrukturní investice s tímto případným projektem spojené, které by
bylo nutné vybudovat v blízkém okolí obce. Ty by jistě nepotěšily mnohé
místní občany. Obzvlášť, pokud by
se s nimi zvedli i počet projíždějících a parkujících motorových vozidel v centru obce nebo jeho blízkém
okolí.
Josef Zoser

ODPOVĚĎ

Přečetl jsem si reakci na část mého
článku“ Jiřetín p. J. láká stále větší
počet návštěvníků“ od Jendy Petráska, a děkuji za ni. Ta se týká záměru
instalace sedačkové lanovky, která by
měla vést z části vykáceným pruhem
lesa v trase vysokotlakého plynovodu
s celoročním provozem od paty Šébru
pod hrad Tolštejn. Máme ji v územním plánu obce zařazenu již několik
let. Je pravda, že se do něj dostala ještě v době, kdy nebyla tak velká nouze o sníh. Zařazení tohoto záměru do
ÚP předcházelo jednání s majiteli hotelu Meze. Týkalo se právě možnosti umělého zasněžován pod hradem
Tolštejnem z rozvodu umělého zasněžování sjezdovky Mezičky, které
by mělo být v dohledné době dokončeno. Instalace odbočky k horní stanici sedačkové lanovky s možností
zasněžování nám bylo přislíbeno.
Dalším argumentem byl stále zvyšující se počet návštěvníků, který se
v posledních letech ustálil na počtu
cca 40 tis. turistů na Tolštejně a 30
tis. na Jedlové. Je velký předpoklad,
že se tyto počty v případě realizace
některých v mém článku zmíněných
záměrů bude i nadále zvyšovat, a to
nejenom na vrcholcích našich dvou
kopečků.
Pisatel má obavy z přelidnění
výletního místa na hradě Tolštejně
a úbytku potenciálních zákazníků
v samotném Jiřetíně, z čehož nebudou mít radost místní podnikatelé
nabízející pohostinské a ubytovací
služby. K první námitce: Domnívám
se, že by se v případě dobré propaga-

foto J. Stejskal
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Preventivní program Etické dílny
Žáci naší školy prošli certifikovanými programy primární prevence nazvanými Etické dílny, které nabízí HOPE4KIDS, z.s. Zábavnou formou pomáhají
budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.
Programy jsou interaktivní. Lektorka Bc. Ida Pencová během nich využívala různé didaktické metody jako hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity atd.
Žáci každého ročníku měli jiné téma podle věku, mladší např. Jak se chránit
v nebezpečných situacích, Jak správně využívat IT a média, starší např. Pohoda
a klídek bez tabáčku či Morální bludiště.
Tento preventivní program proběhl v rámci projektu Aktivity primární
prevence, ve kterém spolupracuje naše škola se ZŠ Edisonova Varnsdorf,
financoval ho MAS Český sever.
Mgr. M. Hobzová, foto Mgr. P. Sošková

Karneval ve škole
Každý rok se těšíme na karneval. Já nejvíc na to, jaké masky rodiče se svými
dětmi vytvoří. Vždy je na co koukat a co obdivovat. Uteklo to rychle, a tak
jsme se tu po roce zase sešli. Tančili jsme, soutěžili, skotačili a veselili. I něco
dobrého na zub bylo.
Paní Zlobo, mimozemšťani, strašáku i Kleopatro, pravěký muži, šašci,
upíři, princezny i víly, byli jste úžasní!!! A představte si, přišla i krabice polotučného mléka, kočička, hasič, šašci, robot, zmrzlinář a kovbojky.
Děkuji všem svým kolegyním za pomoc, Martinovi za hudbu a kuchařkám
za plná bříška.
A zase za rok!!!
Markéta Lišková, foto Mgr. I. Pecherová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ
Vás srdečně zve na tradiční

Velikonoční odpoledne,
které se koná

v úterý 7. dubna 2020
na I. stupni ZŠ od 16.00 hod.

Program: vystoupení žáků ZŠ • tradiční TOMBOLA
• rukodělné dílničky • pletení pomlázek • zdobení perníčků
• kavárna s tradičními velikonočními pokrmy

Těšíme se na vás!
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ
zve srdečně všechny zájemce

ve středu 25. března 2020
na

Den otevřených dveří

NABÍDKA

DOPOLEDNÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ JÍDELNA DOLNÍ PODLUŽÍ

ODPOLEDNÍ PROGRAM POUZE NA I. STUPNI:

Vážení čtenáři,
dovolujeme si vás informovat, že školní jídelna ZŠ Dolní Podluží
pro vás ráda připraví občerstvení na firemní akce, rodinné oslavy i svatby, vše dle přání a požadavků zákazníka. Zajistíme malé
i velké rauty, teplé i studené. Dále nabízíme kanapky, chlebíčky,
koláče a rolády. Tel. pro objednávky: 412 384 805

nahlédnutí do výuky od 8.00 do 12.30 hod.
prohlídka celé školy
ukázky různých výukových metod
v 10.00, 11.15 a 12.15 hod. možnost ochutnat oběd ve školní jídelně
zájmové kroužky 13–16 hod.
15–16 hod. sportovní soutěže dětí a rodičů
15–16 hod. deskové hry u dobré kávy

Těšíme se na vás!

Těšíme se na vaše objednávky.
Lucie Sidorov, vedoucí školní jídelny
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Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Jiráskova 1378/4
Pro větší
informovanost
přetiskujeme aktuální zprávu z Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Rumburk
408 01
Rumburk

Tel. 412 332 247 • www.nemrum.cz

(přetisknuto bez jazykových a pravopisných korektur)

Aktualizace provozu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Rumburk
Provoz chirurgické ambulance se s účinností od 15.2.2020 obnovuje
pro přehlednost uvádíme zaktualizované provozy viz. níže:

Pavilon I. ( u bazénu )
Oddělení pediatrie:

Lůžková část - v provozu bez omezení
Dětské odborné ambulance:
- Všeobecná pediatrická ambulance - Denně 7:00 - 15:00 hodin
Po skončení pracovní doby, víkendový provoz a svátky, je provoz ambulance zajištěn pohotovostní
službou pouze při akutních obtížích.
Lužická
nemocnice
a poliklinika,
- Nefrologická
ambulance
- 412a.s.
359 324
Jiráskova
1378/4
Lužická
nemocnice
a.s.
Pátek 10:00
- 12:00a poliklinika,
hodin
Lužická
nemocnice
a poliklinika,
408
01 Rumburk
1378/4 ambulance
-Jiráskova
Neurologická
- 412a.s.
359 324
Jiráskova
1378/4
408
01
Rumburk
Čtvrtek 09:00 - 12:00 hodin

INTERNÍ ODDĚLENÍ:
Dětské
střediskoODDĚLENÍ:
Rybniště
INTERNÍ
INTERNÍ
Telefon: 412 381ODDĚLENÍ:
121
408 01 Rumburk

Lůžková část
Ordinační
dobainterního oddělení - Provoz interního oddělení lůžkové péče se s účinností od 1.2.2020
Lůžková
část
interního oddělení
oddělení lůžkové péče se s účinností od 1.2.2020
pozastavuje.
Středa
07:30- Provoz
- 09:00 interního
hodin - lékař
Lůžková
část
interního
oddělení
Provoz
interního
oddělení
péče
s účinností
1.2.2020
pozastavuje.
-Pátek
Všeobecná interní ambulance
- všední
denhodin
7.00 hod.
až 15.00lůžkové
hod. tel.:
412se359
261, 412od332
551
07:30
- 09:00
- lékař
pozastavuje.
Všeobecná interní
ambulance
- všední
den 301,
7.00 po
hod.
až 15.00 hod.
tel.: 412na359
261, 412
551
- Kardiologická
ambulance
- tel.č.
412 359
telefonickém
objednání
vyšetření
po 332
10:00
-- Všeobecná
interní
ambulance
- všední
den 301,
7.00
hod.
až 15.00 hod.
tel.: 412na
359
261, 412
332
551
Kardiologická
ambulance
tel.č.
412
359
po
telefonickém
objednání
vyšetření
po
10:00
hodině
Ergometrie,
Echokardiografie,
HUTT
test
střediskoambulance
Dolní Poustevna
-Dětské
Kardiologická
- tel.č. 412HUTT
359 301,
hodině
- Ergometrie,
Echokardiografie,
test po telefonickém objednání na vyšetření po 10:00
Telefon:
412
397
197
hodině - Ergometrie, Echokardiografie, HUTT test
Ordinační doba
Oddělení
ošetřovatelské
péče se rošiřuje z 30 na 120 lůžek. Objednání k hospitalizaci
Pondělí
11:00 - 15:00 hodin pouze sestra
se412
rošiřuje
z 30Prosíme
na 120 lůžek.
Objednání
k hospitalizaci
Oddělení
ošetřovatelské
péče
na
ošetřovatelská
lůžka
na
tel.:
412
359
261,hodin
332 551.
o vyplněné
doporučení
Úterý
07:00 - péče
12:30
pouze
08:00-10:00
lékař
se412
rošiřuje
zsestra
30Prosíme
na 120 lůžek.
Objednání
k hospitalizaci
ošetřovatelské
na
ošetřovatelská
lůžka
na
tel.:
412
359
261,
332
551.
o
vyplněné
doporučení
kOddělení
hospitalizaci
pacienta.
Čtvrtek
07:00
13:00
sestra
10:00-12:00
lékař
na
ošetřovatelská
lůžka na tel.:
412 -359
261,hodin
412 pouze
332 551.
Prosíme o vyplněné
doporučení
k
hospitalizaci
pacienta.
Pátek
07:00
13:30
hodin
pouze
sestra
k hospitalizaci pacienta.

Chirurgické oddělení:
Chirurgické
oddělení:
Dětské
středisko Vilémov
Provoz
chirurgického
oddělení lůžkové péče se s účinností od 1.2.2020 pozastavuje.
Chirurgické
oddělení:
Telefon:chirurgického
725
072 223
Provoz
oddělení lůžkové
péče se s účinností
od 1.2.2020
pozastavuje.
Plánované
výkony
chirurgických,
gynekologických
a ortopedických
oborů
se ponechávají v režimu

Provoz
chirurgického
oddělení lůžkové
péče se s účinností
od 1.2.2020
pozastavuje.
Ordinační
doba
Plánované
výkony
chirurgických,
gynekologických
a ortopedických
oborů
se ponechávají v režimu
jednodenní
chirurgie.
Plánované
výkony
chirurgických,
gynekologických
a
ortopedických
oborů
se ponechávají
v režimu
Pondělí
07:00
10:30
pouze
sestra
08:30
- 09:30 - lékař
jednodenní chirurgie.
jednodenní
chirurgie.
Úterý
13:00 - 15:00 - pouze sestra

Chirurgické ambulance:
Chirurgické
ambulance:
Provoz
chirurgické
ambulance se s účinností od 15.2.2020 obnovuje
Chirurgické
ambulance:
chirurgické
ambulance
se00.00hod
s účinností
od 15.2.2020
obnovuje
-Provoz
Všeobecná
chirurgická
ambulance
– 24.00hod
7 dní v týdnu
Provoz
chirurgické
s účinností
od 15.2.2020
obnovuje
- Všeobecná
chirurgická
– 24.00hod
7 dní v týdnu
tel.:
412 332
551
/239/ ambulance
bezambulance
objednáníse 00.00hod

-tel.:
chirurgická
7 dní v týdnu
412 332 551
/239/ bezambulance
objednání
-Všeobecná
Chirurgická
ambulance
- indikační00.00hod
poradna–v24.00hod
rámci všeobecné
chirurgické ambulance
tel.:
412
332
551
/239/
bez
objednání
Chirurgickáambulance
ambulance–- cévní
indikační
rámci- 14.00
všeobecné
chirurgické
ambulance
--Chirurgická
každéporadna
pondělí v13.00
hod. MUDr.
Bartoš
Chirurgická
ambulance
indikační
rámci- 14.00
všeobecné
chirurgické
ambulance
--Chirurgická
ambulance
–- cévní
každéporadna
pondělí v13.00
hod. MUDr.
Bartoš
tel.:412
332 551/312/
bez objednání
--tel.:412
Chirurgická
ambulance
– –cévní
14.00
hod. MUDr.
Bartoš
332 551/312/
bez objednání
Mamologická
ambulance
každékaždé
úterýpondělí
10.00 -13.00
14.00- hod
MUDr.
V. Kalinová
tel.:412
objednání
- Mamologická
– prsů
každé11.00
úterý- 10.00
14.00 hod MUDr.
V. Kalinová
tel.:
412332
332551/312/
551ambulance
/234/bez
SONO
13.00 -- MUDr.Nagy
- bez objednání
--tel.:
Mamologická
ambulance
–
každé
úterý
10.00
14.00
hod
MUDr.
V.
Kalinová
Lužická
nemocnice
a
poliklinika,
a.s.
|
Jiráskova
1378/4
|
408
01
Rumburk
412
332
551
/234/
SONO
prsů
11.00
13.00
MUDr.Nagy
bez
objednání
Urologická ambulance - středa 17.00 – 21.00 hod. MUDr. Jarošincová
/ pokud není určeno jinak tel.:
tel.:
412
332
551
/234/
SONO
prsů
11.00
13.00
MUDr.Nagy
bez
objednání
Společnost
je
zapsána
v
obchodním
rejstříku
vedeném
Krajským
soudem
v
Ústí
nad
Labem,
oddíl
B,
vložka
- Urologická
ambulance - středa 17.00 – 21.00 hod. MUDr. Jarošincová 635.
/ pokud není určeno jinak tel.:
412
332 551 /234/
-tel.:
Urologická
ambulance
- středa
17.00 – 21.00 hod.
MUDr. Jarošincová
pokud není určeno jinak tel.:
+420
412551
332 247
| fax: +420 412 332
556 | sekretariat@nemrum.cz
| www.nemrum.cz
| datová schránka:/ 8vje2fi
412
332
/234/
IČ: 61538990
| DIČ: /234/
CZ 61538990 | KB a.s. Rumburk: 3992050257/0100
412
332 551
Rehabilitace - (suterén) – na objednání od 13: 00 - 15:00 hod. - tel.: 412 332 551,
Rehabilitace
mobil:
601 156 482 - (suterén) – na objednání od 13: 00 - 15:00 hod. - tel.: 412 332 551,
Rehabilitace
mobil: 601 156 482 - (suterén) – na objednání od 13: 00 - 15:00 hod. - tel.: 412 332 551,
mobil: 601 156 482

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Lužická
a poliklinika, a.s.
Jiráskovanemocnice
1378/4
Jiráskova
1378/4
408 01 Rumburk
Březen 2020
408 01 Rumburk

Provoz gynekologické ambulance ( v nemocnici ) v odpoledních
pozastavuje. Stanice gynekologie zůstává v režimu pouze plánov

PERMONÍK
- Příjmová gynekologická ambulance – pro plánované7příjmy

306, 412 332 551
Ambulantní provoz gynekologie:
- Specializované poradny při gynekologické stanici – na objedná
Ambulantní
provoz
gynekologie:
Provoz gynekologické
ambulance
( v nemocnici ) v odpoledních
hodinách
se(předoperační)
s účinností od 1.2.2020
- Indikační
porada

Provoz
gynekologické
ambulance zůstává
( v nemocnici
) vpouze
odpoledních
hodinách
se s účinností
od 1.2.2020
pozastavuje.
Stanice gynekologie
v režimu
jednodenní
chirurgie.
-plánované
Centrum onkologické
prevence (COP)
pozastavuje. Stanice gynekologie zůstává v režimu pouze plánované
jednodenní chirurgie.
- Poradna pro léčbu sterility a infertility
- Příjmová gynekologická ambulance – pro plánované příjmy - neděle od 15:00 hodin - tel.: 412 359
-306,
Příjmová
ambulance – pro plánované příjmy - neděle od 15:00 hodin - tel.: 412 359
412 332gynekologická
551
Radiodiagnostické oddělení : bez omezen
306,
412
332
551
- Specializované poradny při gynekologické stanici – na objednání
- 412
359 306, 412 332
551
pracoviště,
které
s omezováním
pracovišť jiných o
-- Specializované
při gynekologické stanici – na objednání - 412
359nesouvisí
306, 412 332
551
Indikační poradaporadny
(předoperační)
Pracovní doba 07:00 – 14:30 hodin.
-- Indikační
porada (předoperační)
Centrum onkologické
prevence (COP)
-- Centrum
onkologické
prevence
(COP)
Na rtg vyšetření není třeba se objednávat.
Poradna pro léčbu sterility a infertility
- Poradna pro léčbu sterility a infertility
Na níže uvedená vyšetření objednávky provádějte ve všední dny
- CT vyšetření - 07:00 - 09:00 – tel.: 412 359 227, tel.: 412 332
Radiodiagnostické oddělení : bez omezení
!!!!!
- RDG
je nezávislé
- SONO !!!!!
vyšetření
- 11:00
- 14:00 – tel.:412 359 323, tel.: 412
Radiodiagnostické
oddělení pracovišť
: bez omezení
RDG
je
nezávislé
pracoviště, které nesouvisí s omezováním
jiných
oddělení
či
úseků
je
v provozu.
Kyčle u miminek se provádí
v pátek od 9:00 -12:00 hodin, nutn
pracoviště, které nesouvisí s omezováním pracovišť jiných oddělení či úseků - je v provozu.
lékařka)
tel.
412
359
323.
Pracovní doba 07:00 – 14:30 hodin.
Pracovní
doba
07:00
– 14:30 hodin. UZ mamologie – každé úterý – bez objednání 11:00 – 13:00 ho
Na rtg vyšetření
není třeba
se objednávat.
Na
rtg
vyšetření
není
třeba
se
objednávat.
Na níže uvedená vyšetření objednávky provádějte ve všední dny v čase telefonních číslech:
Na
níže
uvedená- vyšetření
objednávky
provádějte
všední
dny
čase telefonních číslech:
- CT
vyšetření
07:00 - 09:00
– tel.: 412
359 227,ve
tel.:
412
332 v551
Oční
ambulance:
-- CT
vyšetření
- 07:00
- 09:00
– tel.:
412 359359
227,323,
tel.:tel.:
412412
332332
551551
SONO
vyšetření
- 11:00
- 14:00
– tel.:412
-Kyčle
SONO
vyšetření
11:00 - 14:00
tel.:412
359 323,
tel.: nutno
412 332
551 zavolat (nemusí být přítomna
u miminek
se- provádí
v pátek– od
9:00 -12:00
hodin,
předem
ambulance
RUMBURK,
412 359 276
Kyčle
u miminek
se provádí
v pátek od 9:00 -12:00 hodin,Oční
nutno
předem zavolat
(nemusí tel.:
být přítomna
lékařka)
tel. 412 359
323.
lékařka)
tel. 412 –359
323.úterý – bez objednání 11:00 – 13:00 hod.
UZ mamologie
každé
8:00 - 12:30 a 13:00 - 14:00
Pondělí
UZ mamologie – každé úterý – bez objednání 11:00 – 13:00
hod.
8:00 - 12:30 a 13:00 - 14:00
Úterý
8:00 - 12:30 a 13:00 - 14:00
Středa
Oční ambulance:
Oční ambulance:
8:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00 - 17
Čtvrtek
8:00 - 12:30 a 13:00 - 14:00
Pátek
Oční ambulance RUMBURK, tel.: 412 359 276
Oční ambulance RUMBURK, tel.: 412 359 276
Oční ambulance ŠLUKNOV, tel.: 412 386 314
8:00 - 12:30 a 13:00 - 14:00
Pondělí
8:00
12:30
a
13:00
14:00
Pondělí
8:00 - 12:30 a 13:00 - 14:00
Úterý
8:00
Úterý
8:00 - 14:00
Úterý
8:00 -- 12:30
12:30 aa 13:00
13:00 -- 14:00
14:00
Středa
8:00
Středa
8:00 - 14:00
Čtvrtek
8:00 -- 12:30
12:30 aa 13:00
13:00 -- 14:00
15:00
- 17:00 pro objednané pacienty
Čtvrtek
8:00
Čtvrtek
8:00 -- 12:30
12:30 aa 13:00
13:00 -- 15:00
14:00 - 17:00 pro objednané pacienty
Pátek
Lužická nemocnice a poliklinika,
a.s.- 12:30 a 13:00 - 14:00
8:00
Pátek
Jiráskova 1378/4
Oční
ŠLUKNOV,
tel.:
Oční ambulance Varnsdorf, tel.: 412 371 281
Lužická
nemocnice
a poliklinika,
a.s.412 386 314
408 01ambulance
Rumburk
Oční
ambulance
Jiráskova
1378/4 ŠLUKNOV, tel.: 412 386 314
408
01 Rumburk
7:00 - 14:00 pouze sestra
Lužická
nemocnice a poliklinika,
a.s.- 14:00
8:00
Pondělí
Úterý
8:00
Úterý
Jiráskova 1378/4
7:00 - 15:00
Středa
8:00 -- 14:00
14:00
Čtvrtek
8:00 - 14:00
408 01 Rumburk
Čtvrtek
- Gastro poradna - gastrofibroskopie, kolonoskopie - na objednání od 13: 00 hod. –
tel. 412
332 535 Varnsdorf, tel.: 412 371 281
Oční
ambulance
-- Gastro
poradna
- gastrofibroskopie,
kolonoskopie
od 13:
00634
hod.131,
– 607 007 884
Oční
ambulance
Varnsdorf,
412 371
281 hod.--na
Rehabilitace
– na
objednánítel.:
od 07:00
– 09:00
tel.objednání
412 332 535,
412
tel.
412
332
535
- ambulance MUDr. Nová – ÚT,
ČT –pouze
07:00sestra
– 15:00 hodin, objednání do ordinace od 07:00 –
7:00ST,
- 14:00
Pondělí
poradnana- gastrofibroskopie,
kolonoskopie
--na
od 13:
00634
hod.131,
– 607 007 884
- Gastro
Rehabilitace
objednání
od 07:00
– 09:00
hod.
tel.objednání
412 332 535,
412
7:00
-- 14:00
pouze
sestra
Pondělí
09:00
hod. - tel. –412
332 535, 412
634
131,
607 007
884
7:00
15:00
Středa
Lužická
nemocnice
a
poliklinika,
Jiráskova
tel.
412
332
535
-Objednání
ambulance
MUDr. Nová
– ÚT,
ST,
ČT884
– 07:00
– 15:00
hodin,
do ordinacea.s.
od |07:00
– 1378/4 | 408 01 Rumbur
7:00
- 15:00
Středa
a konzultace
na tel.
č.
607
007
každý
den od
7:00 -jeobjednání
8:00
Společnost
zapsána
v obchodním
rejstříku
vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, o
-09:00
Rehabilitace
–
na
objednání
od
07:00
–
09:00
hod.
tel.
412
332
535,
412
634
131,
607
007
884
hod. - tel. 412 332 535, 412 634 131, 607 007 884
tel.: +420 412 332 247 | fax: +420 412 332 556 | sekretariat@nemrum.cz | www.nemrum.cz | da
-Objednání
ambulance
MUDr. Nová
– ÚT,
ST,007
ČT884
– 07:00
– 15:00
hodin,
do ordinace od 07:00 –
a konzultace
na tel.
č. 607
každý
den od
7:00 -objednání
8:00
IČ: 61538990 | DIČ: CZ 61538990 | KB a.s. Rumburk: 3992050257/0100
Pracoviště
RDG
2
–
Podhájí
09:00 hod. - tel. 412 332 535, 412 634 131, 607 007 884
Objednání a konzultace na tel. č. 607 007 884 každý den od 7:00 - 8:00
Pracoviště
RDG 2 – Podhájí
V provozu každý všední den od 08:00 – 12:00 hodin, pro mobilní či schopné pacienty ( dle zdr. stavu ) z
Lužická
nemocnice
a poliklinika,
a.s. | Jiráskova 1378/4 | 408 01 Rumburk
důvodu
geografického
umístění.
Pracoviště
RDG
2 od
–a.s.
Podhájí
V provozu
každý
všední
den
08:00
– 12:00
hodin,
mobilní
Lužická
nemocnice
a
poliklinika,
| Jiráskova
1378/4
| 408
01
Rumburk
Společnost
je zapsána
v obchodním
rejstříku
vedeném
Krajským
soudem
v Ústípro
nad
Labem, oddílčiB, schopné
vložka 635. pacienty ( dle zdr. stavu ) z
důvodu
geografického
umístění.
Společnost
je
zapsána
obchodním
rejstříku
Krajským soudem
v Ústí nad Labem,
oddíl B,schránka:
vložka 635.
tel.:
+420 412
332 247 |vfax:
+420 412
332 556vedeném
| sekretariat@nemrum.cz
| www.nemrum.cz
| datová
8vje2fi
V 61538990
provozu
každý
od| sekretariat@nemrum.cz
08:00
– 12:00 hodin,
pro mobilní
čischránka:
schopné
pacienty ( dle zdr. stavu ) z
tel.:
+420 412|332
247
| fax:všední
+420 |412
332Rumburk:
556
| www.nemrum.cz
| datová
8vje2fi
IČ:
DIČ:
CZ 61538990
KBden
a.s.
3992050257/0100
IČ:
61538990geografického
| DIČ: CZ 61538990 | umístění.
KB a.s. Rumburk: 3992050257/0100
důvodu

Interní oddělení – Pavilon II. - Podhájí
Interní oddělení – Pavilon II. - Podhájí
Interní oddělení – Pavilon II. - Podhájí

Biochemická a hematologická laboratoř
Biochemická, hematologická laboratoř a odběrová místa bez omezení
Biochemická
a hematologická laboratoř
Biochemická, hematologická laboratoř a odběrová místa bez omezení
Biochemická a hematologická laboratoř

Biochemická,
hematologická
laboratoř a odběrová místa
bez omezení
Poliklinika
: dle ordinačních
hodin,
bez omezení
Poliklinika
: dle ordinačních hodin, bez omezení
Gynekologická ambulance
Neurologická
ambulance
Poliklinika
: dle ordinačních hodin, bez omezení
Gynekologická
ambulance
Odběrová místnost
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Jiřetínská masopustní
obchůzka
JIŘETÍN p/J – Letos Ledová Mařena z Mařenic svou zimní vládu nad
Lužickými horami příliš vážně nebrala. Ani její dcery Fujavice, Metelice a Vánice nezavály cestičky
bílým studeným
pápěřím a běžky i sjezdové lyže
zůstaly opřené
o stěnu kdesi
v komoře. To ale
vůbec nebránilo
početnému průvodu maškar,
aby se vydal přes
„překážky“ lákavých zastávek na sobotní veselou procházku obcí. Třetího dílu kouzelného žezla poslů jara se
ujal starosta a už o jedenácté dopolední hodině pozval všechny přítomné
k masopustnímu putování. Muzika
krásnolipského Lužičanu zahrála na
veselou notu, a tak se tančilo, zpívalo
a cesta báječně ubíhala. Pan Pronobus bez úhony provedl celý průvod
devaterem zastávek a na jeho dotaz
„Hejsa, páni, dobrý den, jaký
kumšty umíte?“, odpověděly maškary písničkou i rozverným tancem.
Když potom zaznělo „Já, pan Pronobus, vinšuju vám šťastný a veselý
masopust“, roztančili se i hospody-

ně, domácí, hospodští a správci, kteří připravili pro masopustní návštěvu lákavé pohoštění. Po štamprličce
a něco dobrého k zakousnutí nabídli
Restaurant Ave,
Penzion Jiřetín,
galerie V Podstávce, klášterní
penzion, Domov
sv. Máří Magdaleny, obecní dům
a také EUROGREEN, HAAS
+ SOHN Rukov a SAMAT.
(Všem díky!) Tolik dobrot a to ty pravé masopustní
hody teprve čekaly v cíli společného
pochodu. Po tříhodinovém dovádění,
které – s blížícím se cílem – získávalo na nápaditosti i veselosti, se celá
jiřetínská maškaráda přidala do reje
všech masek u kostela sv. Kateřiny.
Ten den bylo veselo v Dolním Podluží, Horním Podluží i v Jiřetíně pod
Jedlovou a kamarádská nálada vládla
celým prostranstvím. Kapela spustila, guláš zavoněl, k ovaru se podával
čerstvý křen a starostenský sud byl
naražen! Ale o tom už na jiném místě dnešního Permoníku.
Martin Louka
foto FS Lužičan (2), J. Zoser

Podtolštejnský masopust

DOLNÍ PODLUŽÍ – Máme za sebou 4. ročník Podtolštejnského masopustu.
Po letošním ročníku lze říci, že semínko znovunalezené tradice se proměnilo
v nádhernou mladou rostlinku. Přejme jí, aby s každým dalším rokem rostla
a sílila. Ovšem nic není samo sebou. Letos jsem poprvé nahlédla do zákulisí
příprav této jedinečné akce a nutno říci, že si celý organizační tým zaslouží
náš obdiv. Již na podzim začínají naplno přípravy, kdy je třeba nachystat mas-

ky, zajistit jídlo, pití, stánky, muziku, zorganizovat zastávky a tisíce jiných
drobností, bez kterých by nebyl masopust úplný. Myslím si, že můžeme být
právem hrdi na to, jak naše obce spolupracují. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě Podtolštejnského masopustu, ať už
jeho hornopodlužské, jiřetínské či dolnopodlužské části. Obec Dolní Podluží
byla letos pořadatelskou obcí, příští ročník náleží Hornímu Podluží. Těšme
se, že masopust bude stejně vydařený, ne-li úspěšnější.
Ing. Adéla Macháčková, starostka, foto Jaromír Petružálek
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Masopust skončil, ať žije masopust!
DOLNÍ PODLUŽÍ – Je masopustní
úterý, večer před popeleční středou,
a mým úkolem je vytvořit report o letošním masopustu. Koušu tužku a zatím marně přemýšlím, jak všem těm
úžasným lidem z Dolního Podluží,
kteří se zapojili, říci svoje DĚKUJU.
Ale pojďme pěkně od začátku…
Týden před podtolštejnskou masopustní sobotou řádil nejen u nás
silný vítr. Vítr, ze kterého šel místy
i strach. Ale pán všeho nečasu vyslyšel naše modlitby a nechal tento vítr,
aby přivál to nejskvělejší počasí, které si o masopustu můžeme přát. Za
ideálních povětrnostních podmínek
jsme se v 10 hodin sešli u PS chaty
a po požehnání naší rychtářky Adélky Macháčkové vyrazili vstříc masopustním radovánkám. Za doprovodu
harmoniky, zpěvu a břinkání vozembouchu jsme zdolali celé Dolní Podluží. Zastávek nebylo málo, a jedna
lepší nežli druhá. Když nás, několik
desítek statečných, dorazilo ke kostelu, začala další část naší masopustní
veselice.

U kostela se sešly průvody všech
tří podtolštejnských obcí. Tedy průvod z Jiřetína, Dolního a Horního
Podluží. Setkání průvodů bylo startem pro naražení starostenského
sudu a hlavně pro oblíbený rituál přivolávání jara. Paní starostka Dolního Podluží se chopila žezla a recitací
zaklínadla zahnala Ledovou Mařenu
do mařenické jeskyně, čímž nechala jaru prostor se do podtolštejnska
vrátit. A pak už se jen jedlo, pilo, hodovalo. A že bylo co…. Starostenský
sud vydržel ještě dost dlouho po přivolávání jara, a ráda bych vyzdvihla
skutečnost, že jej vytočila sama paní
rychtářka spolu se svou zástupkyní!
Hornopodlužští hasiči v čele s Jirkou
Suchardou zajistili masopustní laskominy, paní Monika Hejduková výčep a k veškerým radovánkám hrála
do skoku místní kapela. Nevím jak vy,
ale my jsme si letošní masopust dokonale užili.
Tento odstavec bych ráda věnovala poděkování všem, kteří nám s masopustem pomáhali, kteří připravili

tak úžasné zastávky a všem vám, kteří
jste přišli a užili si sobotní masopustní odpoledne ať už v maskách, nebo
bez nich. Můj dík za Dolní Podluží patří paní Pondělíčkové z PS chaty, paní
Černé a panu Chalupnému za první
delikatesní zastávku, Zdendovi Kohoutovi za prezentaci jeho úžasných
likérů, rodině Türbových, Zbořilových a Rozsypalových, panu Černému a paní Dlaskové za neméně výtečné pohoštění a paní Lochmanové
za krásnou zastávku v Lelkovně . Po
zastávce na koupališti, za kterou moc
moc díky paní Monice Hejdukové, nikdo z průvodu nemohl mít hlad. A to
nás čekala hasičárna a tzv.pečovatelák. Dolnopodlužským hasičům patří
veliký a mocný dík nejen pro přípravu
zastávky a pohoštění, ale především
za zajištění bezpečnosti na silnici
a všechny ostatní podpůrné aktivity.
Kluci, byli jste, jste a budete jedničky! Další dík patří paní Ince Tillnerové za asistenci a přípravu zastávky
v „pečovateláku“, paní Michalové za
pohoštění před domem a paní Ventu-

rové plus celému týmu Domova Sv.
Vincenta de Paul za luxusní zastávku
v jejich nové kavárně. Mimo zmíněné
nadšence bych ráda poděkovala obecnímu úřadu v čele s paní starostkou
za součinnost a veškeré práce u kostela, panu Bezchlebovi a Valeriánovi
za přístup k elektřině, děvčatům ze
školní jídelny za koláčky, Hančí Samkové za líčení a všem svým milým za
účast v průvodu. Vaším přičiněním
vše dopadlo, jak mělo. DĚKUJU!
Text a foto Petra Frančová

Kultura v Horním Podluží

Při čaji o páté jsme se věnovali zcela
nevšednímu tématu, tím byla kniha
s historickou kulisou „Jak kat ztratil
srdce“. Velmi zajímavé počtení, kde
nechybělo nebezpečí, odvaha, dobrodružství, romantika, trochu víc šílenství a výstředností.
Od mistra ostrého meče jsme se
přesunuli k něčemu dobrému na zub,
přečetli si několik vtipných fejetonů
o jídle. Věděli jste třeba, kde se vzal
název Ruské vejce? No my už to teď
víme…..

Sobotní tvoření probíhalo v duchu valentýnském. Vyráběly se
„zamilované“ dekorace, pletlo se
z papíru.
Masopustní taškařice připadla
tentokrát na sobotu 15. února. Několik dní před tímto dnem jsme si poctivě chystali kostýmy, nepřáli si nic
jiného než to, aby nám počasí přálo.
Vyšlo to! Svítilo sluníčko, což ještě
vylepšilo naši už tak dobrou náladu.
Za doprovodu kapely Turnovanka jsme se v rozmanitých kostýmech

vydali naší vesnicí vstříc masopustní
zábavě, kterou tato tradice nabízí. Na
první zastávce nás nevítal nikdo jiný
než pan B. Kudla svou domácí slivovicí, koblížky, voňavým špekem,
klobásou a tlačenkou. Nechyběl ani
tanec hospodáře s medvědem. Následovalo zastavení u pečovatelského domu, kde si pro naše chuťové
pohárky a mlsné jazýčky připravili
občerstvení manželé Doušovi.
Nikdo z nás si neumí představit
masopustní zastávku bez lahodných

Taliánů, které nám kromě jiných dobrot a pití přichystal Pepa Hroník. Kapela hrála zvesela, nám se vesele pokračovalo směrem k manželům Evě a
Rudovi Hořením, kde se opět tančilo,
pilo a hodovalo. Stůl se prohýbal pod
přichystaným jídlem.
Bez povšimnutí jsme nemohli projít kolem Hotelu Slávie. Někteří hosté
se tak mohli alespoň okem pokochat,
jak nám to v kostýmech slušelo, jak
umíme hezky tancovat. Zde na nás
pokračování na další straně
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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 BŘEZEN

 Pátek 6. 3. ve 20 hodin
 Sobota 7. 3. v 18 hodin

ČV
ČV

FRČÍME

3D

USA – Dobrodružná kreslená fantastická komedie pro celou rodinu –
Od tvůrců filmu Příběh hraček – Ml.
přístupno – Vstupné 150 Kč, děti a
důchodci 130 Kč – 110 minut

 Pátek 13. 3. ve 20 hodin

ČV

V SÍTI
CZ – Dokument o sexuálních predátorech a zneužívání dětí na internetu
– Ml. nepřístupno – Vstupné 110 Kč
– 100 minut

 Sobota 14. 3. v 18 hodin

TIT

Březen 2020

Kultura v Horním Podluží

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

dokončení z předešlé strany

mysleli, pohostili nás dle správné masopustní tradice.
Manželé Trojanovi se rozhodně
nenechali nikým zahanbit. Přichystali pro nás hostinu přímo královskou. My jsme jim na oplátku přinesli
k domu dobrou náladu. Veselým tanečním krokem jsme dorazili k Marencům, kde na všechny nečekalo nic
jiného než pořádný dlabanec, i nějaká ta lahvinka se našla. Děkujeme
za záchranu řeznické palice, kterou
tu náš řezník v nastalé rozjařenosti
zapomněl.
Pomalu jsme se blížili k cíli našeho průvodu, ale u Jirky a Pavlíny Caskových vypadala nabídka jídel tak lákavě, že jsme neodolali a zastavili se
u nich. A dobře jsme udělali.
U kostela sv. Kateřiny jsme se sešli
s průvodem z obou obcí Podtolštejnska, kde už byl masopustní program

v plném proudu. Složením třech dílů
hole a přivoláním jara jsme mohli
pokračovat v zábavě. K tanci hezky
hrála kapela Garance, na své si přišli
milovníci zabijačkových pochoutek.
Užili jsme si to náramně.
Pochvalu si zaslouží nejen ti všichni odvážlivci, kterým nevadilo obléknout se do kostýmů, procházet se
vesnicí, ale i ti kteří pro nás připravili
pohoštění a pití. Opravdu se všichni
snažili, chutnalo nám všech. Díky patří našim hasičům, kteří se opět starali o naši bezpečnost během průvodu. Děkujeme OÚ Horní Podluží za
financování akce.
Za rok určitě uvítáme každého, kdo by se s námi chtěl vydat do
průvodu.
Pavla Petružálková
foto Dana Havlíčková

VZPOMÍNÁME
Dne 11. 3. 2020 uplyne 10 let, co nás
navždy opustil pan Božetěch NĚMEC. S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.
•••

Dne 1. března by se 90 let dožila paní
Františka DOUBKOVÁ.
Vzpomínají
dcery, syn a ostatní příbuzní.

NEVIDITELNÝ
USA – Thriller – Už mě nikdy neuvidíš a bude tě to bolet – Pro děti do
12 let nevhodné – Vstupné 130 Kč –
120 minut

 Pátek 20. 3. ve 20 hodin

POZVÁNKY

OBEC JIŘETÍN POD JEDLOVOU

TIT

Srdečně zveme všechny děti,
maminky, tatínky, babičky a
dědečky na

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

 Sobota 21. 3. v 18 hodin

ČV

DRYLOCK TECHNOLOGIES s.r.o.
UVÁDÍ FILM SPOLEČNOSTI BIOSCOP

3 BOBULE
CZ – Nová česká filmová komedie
– Ve vodě je spousta havěti, ve víně
žádná – Ml. přístupno – Vstupné hradí firma Drylock Technologies s.r.o.
– 100 minut

 Pátek 27. 3. ve 20 hodin ČV
 Sobota 28. 3. v 18 hodin ČV

MULAN

JIŘETÍN p/J – A tehdy, převlékán ze svého lidství do nachu a koruny z trní,
stal se králem utrpení... Těmito slovy uvádí varnsdorfský básník Milan Hrabal
svůj poetický cyklus CESTOU BOLESTI A VÍRY. Jeho verše jsou básnickou
reflexí na jednotlivá zastavení křížové cesty a letos už po čtrnácté zazní při
velkopátečním výstupu na jiřetínskou Křížovou horu.
Přednes poetického studia Doteky doprovodí zpěvem dívčí sbor Komoráček
z jiříkovské základní školy. Za skutečnou náladou Velikonoc zveme příznivce
rodinných procházek o Velkém pátku 10. dubna 2020 v 15:30 h. ke vstupu
na místní křížovou cestu.
-kaM-

3D

USA – Dobrodružný rodinný film ze
studia Walta Disneye – Ml. přístupno – Vstupné 150 Kč, děti a důchodci
130 Kč – asi 100 minut
Vysvětlivky:

velikonoční
tvoření

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné

Výstava fotografií

NAŠI HASIČI
od roku 1959 do roku 2019

Obecní knihovna
Horní Podluží
Slavnostní zahájení
v pátek 13. března 2020
v 16 hodin
Výstava přístupná každou
středu 13–17 hodin
nebo po domluvě na čísle
725 509 633 a potrvá
do 1. dubna 2020.

Dětský
maškarní
karneval

barvení vajec
výroba velikonočních dekorací
Sobota 4. dubna od 14 hodin
v obecním domě

Poznej svůj kraj
Zveme všechny na výlet
za otvíráním studánek

v sobotu 14. března 2020 od
15 hodin
v místní tělocvičně u Hotelu
Slavie Horním Podluží
Soutěže • hry • dětská diskotéka
Přijďte s dětmi strávit pěkné
odpoledne!

28. března 2020
v 9.30  hodin
Odchod od Obecního úřadu
v Horním Podluží
Sváču s sebou,
třeba i buřta, bude možnost
ho opéct J
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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 6. 3. od 17:00 h.

 Sobota 21. 3. od 13:00 h.

ČAJ O PÁTÉ

BURZA PRAVĚKÝCH
HUDEBNÍCH A FILMOVÝCH
NOSIČŮ

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

 Sobota 7. 3. od 13:00 h.

BŘEZNOVÉ TVOŘENÍ
Rukodělná tvorba. Skleněná mozaika, tvoření ze dřeva (do 17:00 hodin).
Kurzovné 50 Kč.
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní klub

 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 – IC Jiřetín p. J.
DOUBICE, hotel JEF

 Pátek 13. 3. od 16:00 h.

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

 Pátek 13. 3. od 17:00 h.

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Na společné oslavě svátku žen vystoupí děti ze základní a mateřské
školy. Těšit se můžete na tombolu i
příjemné občerstvení.
DOLNÍ PODLUŽÍ, kinokavárna
Bia Luž

 Sobota 14. 3. od 15:00 h.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
Zábavné odpoledne s dětskou diskotékou, soutěžemi a hrami.
HORNÍ PODLUŽÍ, tělocvična u hotelu Slavie

 Pátek 20. 3. od 18:30 h.

KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Vědomostní soutěž družstev o 4 až
6 hráčích. Vstupné dobrovolné. Zve
Domovina.
DOLNÍ PODLUŽÍ, kinokavárna
Bia Luž

Zkuste vyměnit, prodat, nebo jen tak
darovat staré LP desky, kazety, filmy
na DVD a VHS, filmové a hudební
plakáty, časopisy nebo knížky. Kino
v provozu – promítání starých filmových žurnálů, upoutávek a 16 mm
překvapení. Občerstvení zajištěno!
Zve Spolek Domovina.
DOLNÍ PODLUŽÍ, kinokavárna
Bia Luž

 Středa 25. 3. od 8:00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Prohlídka školy, nahlédnutí do výuky
(do 12:30 h.). Ochutnávky oběda ve
školní jídelně (10:00, 11:15 a 12:15
h.). Na I. stupni: zájmové kroužky
(13–16 h.), sportovní soutěže dětí a
rodičů (15–16 h.), deskové hry u dobré kávy (15–16 h.).
DOLNÍ PODLUŽÍ, základní škola

 Čtvrtek 26. 3. od 18:00 h.

Mistrovské fotbalové utkání 15.
kola okr. přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště

 Neděle 29. 3. od 15:00 h.

FK DOLNÍ PODLUŽÍ – TJ SK
MARKVARTICE

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

Mistrovské fotbalové utkání 12.
kola okr. soutěže dospělých.
DOLNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Sobota 4. 4. od 14:00 h.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Jarní dílnička s barvením vajec a výrobou velikonočních dekorací.
Zveme děti i dospělé!
JIŘETÍN p/J, obecní dům (č.p. 36)

 Úterý 7. 4. od 16:00 h.

VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE
Vystoupení žáků, tradiční tombola,
rukodělné dílničky s pletením pomlázek a zdobením perníčků, kavárna s velikonočními pokrmy.
DOLNÍ PODLUŽÍ, na I. stupni základní školy

BOHOSLUŽBY v kostele
Nejsvětější Trojice
 Středa 25. 3. od 17:00 h.

Slavnost Zvěstování Páně

 Neděle 5. 4. od 9:15 h.
Květná neděle

 Čtvrtek 9. 4. od 17:00 h.
Zelený čtvrtek

X. PODVEČER SE
STAROSTOU

 Pátek 10. 4. od 15:30 h.

 Pátek 10. 4 . od 17:00 h.

CESTOU BOLESTI A VÍRY

Host večera: JUDr. et Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správce Lužické nemocnice a
polikliniky, a.s. Tradiční posezení při
starostenské kávě s výkladem a diskuzí o aktuální problematice péče o
obyvatele obce i regionu. Vaše dotazy vítány!
JIŘETÍN p/J, obecní dům (č.p. 36)

Velký pátek s tradičním velikonočním
výstupem na Křížovou horu. Přednes básnických reflexí na jednotlivá
zastavení křížové cesty s pěveckým
rámcem jiříkovského dívčího sboru Komoráček. Zve poetické studio
DOTEKY!
JIŘETÍN p/J, dolní vstup na Křížovou horu

 Sobota 11. 4. od 18:30 h.

 Pátek 27. 3. od 18:00 h.

 Sobota 11. 4. od 16:30 h.

NOC S ANDERSENEM

SK SLOVAN JIŘETÍN p/J –
FK ČESKÝ LEV TĚCHLOVICE

Každoroční dobrodružné nocování
v knihovně pro dětské čtenáře. Večer plný vyprávění, čtení a společných zážitků.
DOLNÍ PODLUŽÍ, obecní knihovna

 Sobota 28. 3. od 9:30 h.

POZNEJ SVŮJ KRAJ
Rodinný výlet za otvíráním studánek.
Možnost opékání buřtů.
HORNÍ PODLUŽÍ, sraz u OÚ

 Sobota 28. 3. od 15:00 h.

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– FK MIKULÁŠOVICE
Mistrovské fotbalové utkání 15.
kola okr. přeboru dospělých.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Sobota 28. 3. od 15:00 h.

SK SLOVAN JIŘETÍN
POD JEDLOVOU – SK
DOBKOVICE

Mistrovské fotbalové utkání 17.
kola okr. přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště

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

OBJEKTIVEM IVA ŠAFUSE
Výstava 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

Velký pátek
Bílá sobota

 Neděle 12. 4. od 9:15 h.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 Pondělí 13. 4. od 9:15 h.
Pondělí velikonoční

Pravidelné bohoslužby:
 Středa – od 17:00 h.
 Neděle – od 9:15 h.
 1. pátek v měsíci (6. 3.) – od 17 h.

BOHOSLUŽBY v kapli
Povýšení sv. Kříže
 1. pátek v měsíci (3. 4.) od 17 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 dubnových akcích rádi zveřejníme informace, které zašlete do neděle
29. března 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
fotografie z akcí i krajinné dokumenty z Podtolštejnska.
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Oblastní charita Rumburk
S O C I Á L N Í Š AT N Í K

Důchodci se stále scházejí
JIŘETÍN p/J – V suterénu domu seniorů v Klášterní ulici se zhruba 2x do
měsíce scházíme v klubu důchodců, přezdívaném také klokánek J. Probereme, co nového se každý z nás od minulého setkání dozvěděl. Oslavíme
v průběhu roku narozeniny každého z nás, dobře pojíme a popijeme. O to,
aby tomu tak mohlo být, se starají již několik let manželé Císařovi, za což
jim i touto cestou děkujeme. Přípravou posledního únorového setkání se mimořádně ujmula H. Zoserová, neboť se uskutečnilo v podstávkovém domě
v galérie V Podstávce na náměstí (viz snímek). Nejsme uzavřená společnost,
a tak zveme i Vás důchodce, kteří máte rádi veselou společnost, k návštěvě
našeho „klokánku“.
Text a foto Josef Zoser

Na II. maškarním sportovním
bálu se sportovci opět bavili

Službou, kterou Oblastní charita
Rumburk již více jak 20. let pomáhá lidem v krizi či v nouzi, je Sociální šatník. A právě díky darům
místních i zahraničních občanů či
firem můžeme pomáhat těm, kteří
to nejvíce potřebují.
V roce 2019 byla prostřednictvím
Sociálního šatníku poskytnuta materiální pomoc 313 osobám v hmotné
nouzi (z toho 153 dětí, 96 žen a 64
mužů), které organizace eviduje.
Šatník využívají nejen lidé na hmotné nouzi, z Azylového domu, klienti
K-Centra, osoby propuštěné z výkonu
trestu či po hospitalizaci v nemocnici,
ale také senioři či další osoby, které
mají nízké příjmy. Oblečení, obuv,
vybavení do domácnosti, drobné
spotřebiče, nádobí, hračky, knihy
nebo i bytový textil využívají rovněž
mladé rodiny, které si potřebují vybavit svou novou domácnost, nebo
pořídit vybavení na miminko (sedačky, přebalovací pult, oblečky, fusak,
hračky, kočárek apod.). Během roku
využijí pomoc ze šatníku i lidé, které postihla nějaká katastrofa, např.
vyhořel jim dům. Mimo jiné sociální
šatník vyhledávají i občané, kteří po-

třebují oblečení např. z určitého módního období, na párty či na divadelní
představení.
Vzhledem k tomu, že tato pomoc
není takříkajíc „na každém rohu“, využívají pomoc ze sociálního šatníku
lidé nejvíce z Rumburku a okolních
obcí, ale také ze Šluknova, Krásné
Lípy či Varnsdorfu. Děkujeme tedy
těm, kteří již Sociální šatník navštívili, darovali oblečení či věci, které již
sami doma nepotřebují, neboť právě
zde těmto věcem dáváme nový smysl. Kdo o této pomoci slyší poprvé,
může navštívit webové stránky Oblastní charity Rumburk. Zde získá
informace o tom, jak pomoc může
využít či jak a co může darovat, nebo
může jen tak navštívit šatník a zeptat
se pracovníků osobně, či rovnou přivézt nějaké ty, pro něho již nepotřebné, věci. Každé úterý a čtvrtek od 13
do 16 hodin je šatník otevřen pro výdej pomoci a každý pracovní den od 8
do 16 hodin je možné pomoc do šatníku darovat/dovézt.
Martina Škodová, DiS., ředitelka
Tel. 412 384 744, 412 384 745
reditel@charitarumburk
www.charitarumburk.cz

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 14.–15. 3. 2020

JIŘETÍN p/J – V I. patře Sportcentra se nás sešlo celých sto, abychom
zde při hudbě strávili příjemný večer. K tanci nám hrála místní hudební skupina Garance s úžasnou zpěvačkou, která během večera sklidila
několikrát bujarý potlesk. Tak jako
v loňském roce jsme vybírali nejlepší masky. Vloni jsme vyhodnotili tři
páry, ale letos bylo uděleno celkem
osm ocenění, neboť masek o hodně přibylo co do počtu, ale i vzhle-

PERMONÍK

du. Nejvíce bodů obdrželi manželé
Štolbovi v maskách lidojedů. Obsluhoval nás bleskurychlý personál
z restaurace AVe, za což si zaslouží
poděkování.
Večer, který nějak rychle uběhl,
se vydařil a většina z nás odcházela
domů spokojena v časných nedělních hodinách do netypického únorového deště. Při slosování vstupenek byly předány hodnotné ceny,
které věnovaly místní firmy Haas+

Sohn Rukov, Eurogreen ČR, a pivovar Kocour. Poděkování si zaslouží
též obec Jiřetín pod Jedlovou a dále
M. Vajda, J. Endrych, P. Erlebach
a všichni další, kteří se na uspořádání bálu podíleli. K úplné spokojenosti pořadatelů scházela větší účast
fotbalistů místního klubu, kteří na
našich sportovištích hrají a trénují.
Snad příště.
Text a foto Josef Zoser

MUDr. Křemen Adolf
tel. č.: 412 550 343
Teplická 270, Jílové
 21.– 22. 3. 2020
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
tel. č.: 412 519 622
Myslbekova 404/23, Děčín I
 28.–29. 3. 2020
MUDr. Rambousková Rita
tel. č.: 412 526 250
Riegerova 773/72, Děčín II
 4.–5. 4. 2020
MUDr. Bolfíková Renata
tel.č.: 412 535 930
Varšavská 1863/7, Děčín VI
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.

JIŘETÍN POD JEDLOVOU
svoz tříděného odpadu
každý sudý týden

9. 3. – 23. 3. – 6. 4. 2020

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 31. 3. 2020 a vyjde ve středu 8. 4. 2020
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