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

Číslo 313 • ročník XXVII

DUBEN 2019

Cena dotovaná 4 Kč

ORDINACE
MUDr. L. Martinkové
 Upozorňujeme, že ordinace bude
uzavřena v pondělí 8. 4. (školení) a
ve dnech 29. 4 až 3. 5. (dovolená).

OÚ HORNÍ PODLUŽÍ
 VÝZVA
majitelům pozemků na katastru
obce Horní Podluží. Zájemci o změnu Územního plánu obce Horní Podluží prosíme, aby kontaktovali OÚ.
Příjem žádostí je do konce měsíce
května 2019.

OÚ JIŘETÍN p/J
 OZNÁMENÍ
Od 17.4. 2019 budou v prodeji na
Obecním úřadu v Jiřetíně pod Jedlovou známky na svoz směsného odpadu na období od 1.5. do
31.10.2019

 POPLATEK ZE PSA
Upozorňujeme občany, kteří neuhradili poplatek za psa na rok 2019, aby
tak učinili do 30. 4. 2019. Poplatek
prosím uhraďte na Obecním úřadu
v Jiřetíně pod Jedlovou.
Vyzýváme majitele psů, kteří doposud neuklízeli exkrementy po svých
miláčcích, aby je uklízeli, protože
uklidit po svém psovi je povinností
držitele psa a také vizitkou člověka.
Děkujeme všem zodpovědným majitelům psů za pozitivní přístup k čistotě veřejných prostranství.
 OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
Povinné očkování psů a koček proti vzteklině proběhne v Jiřetíně p/J
v úterý 25. 4. 2019 od 16.00 do
17.00 hod. u obecního úřadu.
Očkování bude provádět MVDr.
Martin Rus ze Sosnové u České Lípy.
Jak již všichni víte, jedná se o službu
placenou, proto bude cena za provedené očkování následující:
– očkování psa, kočky vzteklina
250 Kč
– očkování psa, kočky kombinace
včetně vztekliny
400 Kč
Dále je možné zakoupit tablety na
odčervení, přípravky proti klíšťatům
dokončení na další straně

Zábavné odpoledne s klaunem MIrečkem a jeho kamarádkou Mandličkou prožily děti v Horním Podluží během
dětského maškarního bálu (více na straně 5)
Foto Josef Gerhát

Poděkování JSDH
Dolní Podluží
Vážení občané, jak jste jistě zaznamenali, orkán Eberhard se nevyhnul ani
naší obci. Celá obec byla přibližně 12
hodin bez dodávek elektrické energie, padaly stromy, bylo poškozeno
veřejné osvětlení a střechy několika
domů, musela být uzavřena základní i mateřská škola. Bez elektřiny
nefungovala ani místní pošta a ještě
spoustu dalších hodin nefungovalo
internetové připojení. Co však fungovalo spolehlivě, byla jako vždy při
živelných a jiných katastrofách naše
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Dolní Podluží. Kluci a Pájo, opravdu
moc Vám děkuji za to, co pro naši
obec a občany v ní děláte. Vím, že
se budu opakovat, ale věřím, že mi
to odpustíte. Nesmírně si vážím Vás
všech a Vaší práce pro obec a její občany. Neumím si naší obec bez Vás
vůbec představit. Jste pro mě, jako
starostku obce, velikou oporou a jistotou, že ať se děje cokoli, nejsem na
to sama a můžu se na Vás vždy spolehnout. DÍKY.
Iva Minárová, starostka obce

Obec Dolní Podluží
získala dvě dotace
Obnova kříže
Zachariáše Görnera
Obec Dolní Podluží se dlouhodobě
snaží o obnovu drobných památek,
které se nacházejí na území obce.
Jednou z těchto drobných památek
je i kříž Zachariáše Görnera, který byl
dlouhodobě uskladněn ve sběrném
dvoře a v minulém roce byl přemístěn do prostoru po zbořeném domě
NAVIGA.
Jedná se o křížek v poškozeném
stavu, na jehož obnovu získala obec
Dolní Podluží dotaci 50.000 Kč z programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje
pro rok 2019. Celkové náklady na obnovu křížku jsou 83.974 Kč a vlastní
spoluúčast obce tak činí 33.974 Kč.
Předpoklad realizace obnovy křížku
je v červnu až září tohoto roku.
dokončení na další straně
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Obec Dolní Podluží získala dvě dotace

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
a blechám. Upozorňujeme proto
všechny občany, kteří zatím svou
poplatkovou povinnost za držení
psa vůči obecnímu úřadu nesplnili,
aby do určeného termínu očkování
poplatek zaplatili. Vyzýváme všechny chovatele psů, aby nechali své psy
očkovat. Zvíře musí být k očkování
přivedeno dospělou osobou, s náhubkem a na vodítku.
Očkování je dle zákona č. 215/1992
sb. povinné a nesplnění této povinnosti bude posuzováno jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb.

Dle dochovaného nápisu na podstavci křížku byla tato památka věnována obci Zachariášem Görnerem
a jeho ženou Annou Marií Barbarou
v roce 1809. V tomto roce 2019 bude
tedy kříž Zachariáše Görnera obnoven k výročí 210 let jeho existence.

prostředí na projekt „Kompostujeme
v Dolním Podluží“. Od té doby probíhalo posuzování předložené žádosti
o dotaci. Informace o schválení dotace byla zveřejněna v březnu 2019.
V rámci dotačního projektu bude
pořízeno 150 kusů kompostérů o ob-

Pořízení
kompostérů
Obec Dolní Podluží se snaží zlepšit
nakládání s biologickým odpadem,
který vzniká na území obce. Využila
tedy nabízenou podporu ze strukturálních fondů Evropské unie a v červenci 2018 podala žádost o dotaci z Operačního programu Životní

Nová prodejna v Horním Podluží
Pro všechny obyvatele Horního Podluží a okolních obcí bude v pondělí
8.4.2019 otevřena zbrusu nová prodejna potřeb především pro řemeslníky, kutily, majitele nemovitostí, ale
i pro všechny obyvatele, kterým občas
chybí nějaké potřeby pro domácnost.
Prodejna umístěná v přístavbě bu-

dovy, ve které již déle než dva roky
společnost Retiro Development
v blízkosti zastávky autobusu Horní
Podluží – křižovatka provozuje půjčovnu nářadí, umožní na ploše přes
100 m2 rozšířit sortiment prodávaného zboží, které bylo dosud nabízeno
pouze v omezeném výběru a množství

v prostorách půjčovny. A co nová prodejna nabídne? Především opravdu
široký sortiment rozvodů vody, elektro a kanalizace a všeho, co s realizací takových rozvodů souvisí. Kvalitní a cenově dostupné baterie značky
českého výrobce JB Sanitary. Nepřeberné množství hřebíků, háčků, těsnění, šroubů a vrutů, především to
nejlepší, co trh nabízí – samořezné
vruty značky Rapitec v mnoha velikostech, délkách a typech. Základní
stavební nářadí – kladiva, lopaty, hrábě, krumpáče, zednické naběračky
a lžíce apod. Brusné papíry a plátna.
Silikony, tmely, pojiva – cement, lepidla stavební i pro domácnost mnoha
značek, především však od firmy Den
Braven. LED žárovky a další široký
sortiment výrobků firmy EMOS, vypínače, zásuvky, prodlužovací kabely,
rozdvojky a adaptéry. Elektrické baterie a baterky. Ochranné prostředky
– pracovní brýle, rukavice pro různé
druhy pracovních činností v domě
i na zahradě. Další základní zahrad-

jemu 2 000 litrů. Celkové předpokládané náklady projektu jsou vyčísleny na 1.313.000 Kč, z toho schválená dotace činí 1.116.000 Kč a vlastní
spoluúčast obce je 197.000 Kč. Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele kompostérů a příprava podkladů pro uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace.
Po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace bude obecní úřad Dolní
Podluží informovat občany o dalším
postupu při přidělování kompostérů. Vzhledem k dlouhým dodacím
lhůtám pro dodávky kompostérů je
předpokládáno přidělování kompostérů v měsíci říjnu 2019.
Lukáš Janků,
referent OÚ Dolní Podluží
ní potřeby a železářské zboží. Sortiment se časem bude ještě rozšiřovat,
především o potřeby pro domácnost
a zahradu, jako například košťata,
smetáčky a lopatky, kýble, hadry,
houbičky a další.
Přijďte se podívat, jistě najdete
něco, co vám doma právě chybělo.
Navštivte 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se bude konat
v pátek 12. dubna 2019
od 9.30 hodin do cca 15 hodin,
na kterém najdete stánky s prezentacemi zboží značek HILTI, Rapitec,
Den Braven a dalších. Při této příležitosti budete moci využít speciálních
prodejních akcí a zvýhodněných
cen. Můžete se zeptat na vše, co vás
o zboží zajímá, sledovat ukázky využití a pracovních postupů, budete
mít i příležitost sami si vyzkoušet různé nářadí. Čeká vás příjemné přijetí
a drobné občerstvení.
Firma Retiro Development a všichni její zaměstnanci se těší na vaši
návštěvu.
Tomáš Vachalec

Jiřetín pod Jedlovou jde do světa s HAAS + SOHN
Jiřetínsko je krásný kraj. Proto tu rádi žijeme, pracujeme, jezdíme o víkendu na
chalupu nebo poznáváme krásy přírody jako návštěvníci. Nejenom turisty ale
uchvacuje místní krajina. V každém ročním období je totiž jiná a vždycky má něco
do sebe. Někteří ji zachycují třeba mobilem a jiní objektivem fotoaparátu. K těm
druhým patří bývalý starosta Jiřetína, patriot a vášnivý fotograf Josef Zoser. Jeho
fotky najdete na mnoha místech, ať už zdobí stěny úřadu, firem nebo kalendáře.
A proto nesmí chybět ani u nás v HAAS + SOHN Rukov. Letos jsme pár z nich
zařadili do našich nových katalogů, které se právě tisknou. Protože HAAS + SOHN
a Jiřetín pod Jedlovou tvoří pevné spojení, přirozeně jsme spojili naše kamna s tvářemi našich zaměstnanců a krásou zdejšího kraje.
Stavte se u nás v „Haasu“ v Nádražní ulici 260 v Jiřetíně pod Jedlovou pro svůj
výtisk katalogu a posuďte sami, jak se nám dílo podařilo. Těšíme se na vás. Přejeme
pěkné jaro a PRIMA CHVÍLE.
Michaela Cintlová, foto Josef Zoser a archiv HAAS+SOHN Rukov
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Rekonstrukce kruhového objezdu Mýto a silnice č. I/9

Vážení spoluobčané, vzhledem k výše uvedenému dojde k dopravním úpravám a omezení průjezdu obcí Jiřetín pod Jedlovou.Práce budou probíhat po dobu
měsíců duben a květen. Počítejte prosím s možnými komplikacemi v dopravě a respektujte dopravní značení. Pro další informace přetiskujeme plné znění
dopisu z Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 14. 3. 2019
Bohuslav Kaprálik, starosta obce

Elektronicky podepsáno
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odbor
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silničního
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Stanovisko

k částečné uzavírce
Lesné - Studánka
S t asil.č.
n oI/9vŠébr
i s k– o

k částečné uzavírce sil.č. I/9 Šébr – Lesné - Studánka
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný Dopravní úřad podle §
34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vydává
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný Dopravní úřad podle §
s t a n ov i s k o
34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vydává
ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
s t a n okomunikacích,
v i s k o ve znění pozdějších předpisů k částečné
uzavírce sil.č. I/9 z důvodu rekonstrukce uvedené komunikace
ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k částečné
uzavírce sil.č. I/9 z důvodu rekonstrukce uvedené komunikace
1. ÚSEK I/9 LESNÉ - OKR. KŘIŽ. S II/264 v km staničení 95,750 – 96,431
termín: 01.04.2019 – 30.04.2019
1. ÚSEK I/9 LESNÉ - OKR. KŘIŽ. S II/264 v km staničení 95,750 – 96,431
termín: 01.04.2019 – 30.04.2019
2. ÚSEK I/9 STUDÁNKA
v km staničení 96,580 – 97,205
termín: 01.05.2019 – 31.05.2019
2. ÚSEK I/9 STUDÁNKA
v km staničení 96,580 – 97,205
termín: 01.05.2019 – 31.05.2019
3. ÚSEK I/9 ŠÉBR – LESNÉ – STUDÁNKA v km staničení 101,680 – 103,800
termín: 01.04.2019 – 14.05.2019 (1,5 km trasa)
3. ÚSEK I/9 ŠÉBR – LESNÉ – STUDÁNKA v km staničení 101,680 – 103,800
termín: 15.05.2019 – 31.05.2019 (0,4 km trasa)
termín: 01.04.2019 – 14.05.2019 (1,5 km trasa)
termín: 15.05.2019 – 31.05.2019 (0,4 km trasa)
Zdejší dopravní úřad na základě předložené žádosti od DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o., zastupující
zhotovitele společnosti STRABAG a.s., souhlasí s částečnou uzavírkou uvedené komunikace za
Zdejší dopravní
úřad na základě předložené žádosti od DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o., zastupující
následujících
podmínek:
zhotovitele společnosti STRABAG a.s., souhlasí s částečnou uzavírkou uvedené komunikace za
následujících podmínek:
1. V době realizace úseku I/9 LESNÉ - OKR. KŘIŽ. S II/264 budou částečnou uzavírkou dotčeny linky
veřejné linkové osobní dopravy - DÚK č. 512402 Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín a 512403
1. V době realizace úseku I/9 LESNÉ - OKR. KŘIŽ. S II/264 budou částečnou uzavírkou dotčeny linky
Varnsdorf-Dolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole, které provozuje dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.
veřejné linkové osobní dopravy - DÚK č. 512402 Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín a 512403
Uvedené linky budou obsluhovány následujícím způsobem:
Varnsdorf-Dolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole, které provozuje dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Pro tyto linky bude zachován průjezd okružní křižovatkou a umožnění nouzového projíždění kruhového
Uvedené linky budou obsluhovány následujícím způsobem:
objezdu v protisměru pro směry Jiřetín-Studánka a zpět a pro směr Jiřetín-D.Podluží a zpět a bude tak možné
Pro tyto linky bude zachován průjezd okružní křižovatkou a umožnění nouzového projíždění kruhového
obsluhovat všechny zastávky v okolí OK.
objezdu v protisměru pro směry Jiřetín-Studánka a zpět a pro směr Jiřetín-D.Podluží a zpět a bude tak možné
obsluhovat všechny zastávky v okolí OK.
2. V době realizace úseku I/9 STUDÁNKA budou částečnou uzavírkou dotčeny linky veřejné linkové osobní
dopravy - DÚK č. 512402 Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín a 512403 Varnsdorf-Dolní Podluží2. V době realizace úseku I/9 STUDÁNKA budou částečnou uzavírkou dotčeny linky veřejné linkové osobní
Chřibská,Krásné Pole, které provozuje dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.
dopravy - DÚK č. 512402 Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín a 512403 Varnsdorf-Dolní PodlužíUvedené linky budou obsluhovány následujícím způsobem:
Chřibská,Krásné Pole, které provozuje dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Pro tyto linky bude zachován průjezd okružní křižovatkou a umožnění nouzového projíždění kruhového
Uvedené linky budou obsluhovány následujícím způsobem:
objezdu v protisměru pro směr Jiřetín-D.Podluží a zpět. Linka 512403 pojede obousměrně ul. Nádražní,
Pro tyto linky bude zachován průjezd okružní křižovatkou a umožnění nouzového projíždění kruhového
zastávku Dolní Podluží,křiž. neobslouží. Linka 512402 pojede přímo na Dolní Podluží všemi spoji. Zastávku
objezdu v protisměru pro směr Jiřetín-D.Podluží a zpět. Linka 512403 pojede obousměrně ul. Nádražní,
Dolní Podluží,kino neobslouží. Úsekem stavby s provozem řízeným SSS linky nepojedou.
zastávku Dolní Podluží,křiž. neobslouží. Linka 512402 pojede přímo na Dolní Podluží všemi spoji. Zastávku
pokračování na další straně
Dolní Podluží,kino neobslouží. Úsekem stavby s provozem řízeným SSS linky nepojedou.
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800
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3. V době realizace úseku I/9 ŠÉBR – LESNÉ – STUDÁNKA bude částečnou uzavírkou dotčena linka
veřejné linkové osobní dopravy - DÚK č. 512410 Varnsdorf-Rumburk-Jiříkov-Šluknov-Velký ŠenovLobendava,Severní, kterou provozuje dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. (v průběhu Etapy 2)
Uvedená linka bude obsluhována následujícím způsobem:
V uvedeném úseku kolem Benteleru je umístěna zastávka Rumburk,,odstavné park. na bočních místních
komunikacích. Zastávka bude obsluhována vždy na jednom z ramen obousměrně dle průběhu prací, kdy
Etapa 3-část 2 bude realizována s Etapou 2-část 1; a Etapa 3-část 2 bude realizována s Etapou 2-část 2.
V uvedených úsecích jsou dále provozovány linky veřejné linkové osobní dopravy č. 500454 (dopravce ČSAD
Česká Lípa a.s.), č. 501400, 501454 (dopravce BusLine LK s.r.o.), č. 510901 (dopravce Quick Bus a.s.) a č.
510902 (dopravce Josef Hemelík)
Dopravce bude ze strany zhotovitele v dostatečném předstihu informován o přesném termínu
zahájení prací a stejně tak o ukončení prací. Po ukončení prací bude autobusům veřejné linkové
dopravy ihned umožněn průjezd.
Zdejší dopravní úřad požaduje v rozhodnutí o uzavírce uvedené silnice vydaném příslušným silničním
správním úřadem stanovit objízdnou trasu a v souladu s ustanovením § 24 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí neprodleně oznámit dopravci,
který v uvedeném úseku provozuje veřejnou linkovou osobní dopravu.
Jedná se o dopravce:
Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary
ČSAD Česká Lípa a.s., Rotavská 2656/2b, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
BusLine LK s.r.o., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice
Quick Bus a.s., Strakonická 3242, 407 47 Varnsdorf
Josef Hemelík, Poštovní 1215, 407 47 Varnsdorf

JUDr. et Mgr. Stanislav Körner
vedoucí oddělení
dopravně správních agend

otisk úředního razítka

Rozdělovník:
- DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.
- Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800
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Kultura v Horním Podluží
Čaj o páté

Naše pravidelné páteční setkání nad
knihou se neslo ve svátečnějším duchu, kdy naše věrné posluchačky zavzpomínaly na oslavy MDŽ.
Společně jsme se začetli do dvou
vtipných historek veterináře Jamese Herriota o psovi jménem Cedrik,
který měl velmi neobvyklý prdící
problém. Další úsměvná historka
byla o andulčím samečkovi Pepíčkovi, který potřeboval jen zastřihnout
zobáček, což se tedy úplně nepodařilo, ale i přesto byl Pepíček celý „jako“
vyměněný.
Docela malá a letitá kniha prózy
Když stromy rostly do nebe nás zavedla do okolí Varnsdorfu spolu s šestiletou dívenkou, která se na svět dívala
svým dětsky důvěřivým pohledem.
Když už bylo naše čtení pojato
jako sváteční, nechyběl na stole, kro-

mě čaje, přípitek, o který se postarala
paní Bandasová a paní Matoušková.
Díky našemu OÚ si všechny čtenářky
odnesly domů kytičku.

Březnové tvoření

A opět bylo plno. A opět nás to těší.
Klub se v sobotu zaplnil skoro do
posledního místečka. Šikovné ruce
vyráběly z keramické hlíny hrníčky
různě velké a různě zdobené, všechny
originální a moc pěkné. Velikonoce se
blíží, tak byly v druhé dílničce k dispozici ručně malované kraslice, které byly velmi zdařilé a jako dekorace
určitě potěší.

Dětský maškarní bál

a kytiček. Tuto jarní sestavu doplnili
piráti, princezny, indián, kouzelník
Pokustón s Bobem a Bobkem, dýničky, čarodějnice, Avatarka, gepardice, dráček a zdravotní setřička v mini
provedení.
Tentokrát byla připravena i tombola a všichni dostali malou mlsku,
kterou dětem upekla a přinesla paní
Jana Sovová. Moc děkujeme. Všichni si užili odpoledne s klaunem Mirečkem a jeho kamarádkou Mandličkou. Od Mirečka a Mandličky
dostali všichni balónek ve tvaru zvířátka nebo kytičky. Zpívalo se, tančilo, soutěžilo, dostatečně skotačilo.
Snad nikomu nic nechybělo, hlavní
bylo se hezky pobavit.

Děkujeme OÚ za financování celé
akce, panu Gerhátovi, který maškarní bál fotografoval, panu Frišovi za občerstvení a všem, kteří nám
pomáhali.
Pavla Petružálková,
foto Jindra Koldová, Josef Gerhát

V sobotu 23. března sluníčko svítilo
a pěkně hřálo, tak asi přilákalo na náš
maškarní bál plno kytiček, motýlků

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK HORNÍ PODLUŽÍ

Březen je měsícem knihy, a tak jsme
se i my vydali na návštěvu do naší
místní knihovny. Paní knihovnice
nám ukázala knihovnu a vysvětlila
nám, jak se máme v knihovně chovat, jak vypadá v praxi půjčování knih
a jak se má správně s knihou zacházet. Děti si mohly půjčit knihy a prohlédnout si je. Některé byly pokresle-

né a roztrhané, tak to se dětem vůbec
nelíbilo a ihned na to upozornili. Bylo
jasně viditelné, které děti navštěvují
knihovnu nebo si doma s rodiči knihy
čtou a prohlíží.
Z knihovny jsme si odnášeli zapůjčené knihy, které si děti ve školce
pravidelně prohlížejí a kromě obrázků dinosaurů vede jednoznačně kni-

ha o dracích a nestvůrách. Na cestu
dostaly děti jahody, které snědly jako
zdravý dezert.
Další návštěvu knihovny jsme
si zpestřili hned za týden, kdy jsme
si šli poslechnout pohádku O třech
medvědech, kterou dětem přečetla místostarostka naší obce Jindra
Koldová. Děti pozorně poslouchaly
a po pohádce se rozvinula velmi zajímavá debata, z které bylo zřejmé,
kdo z dětí zná pohádky velmi dobře.
Tentokrát si za svou snahu a znalost
pohádek odnesly děti omalovánky
a pexesa.
Budoucí školáci byli pozváni paní
ředitelkou ZŠ na návštěvu 1.třídy,
kde se na začátku vyučování přivítali říkankou s pohybem. Potom už to
probíhalo vážně jako ve škole. Tentokrát žádné hraní. Nejvíce děti zaujala
interaktivní tabule, kde si zkoušely
číselnou řadu, větší x menší, řazení
čísel. Nezapomnělo se na písmenka,
kdy školáci hledali to správné slovo
k písmenku. Také se zase po delší
době viděli kamarádi ze školky a ze
školy a teď už viděli, jak to ve škole
chodí a vypadá. Zajímavým místem

byla pro všechny družina, tam se líbilo všem.
Děti si vyzkoušely i jízdu autobusem do školy a zpět do školky šly pěšky, aby věděly, kudy se ze školy chodí.
Ve školce jsme si vyhlásili soutěž o to,
kdo udělá nejzdařilejší hrad pro královskou rodinu. Hrady budou prostorové a podívat se na ně můžete zajít
do knihovny, kde budou od 24. 4. vystavené a můžete hlasovat pro hrad,
který se vám bude líbit. Slavnostní vyhlášení proběhne také v prostorách
naší knihovny. Už se moc těšíme na
výtvory dětí a rodičů.
Ráda bych touto cestou poděkovala p. Caskovi Jiřímu, který nám ráno
jezdil do Jiřetína pod Jedlovou pro
čerstvé pečivo, a OÚ, který to umožnil. Děkuji naší paní knihovnici, paní
místostarostce a paní ředitelce ZŠ
Mgr. Markétě Hobzové.
Naše paní kuchařka Marie Arnoldová odešla do důchodu a my jí přejeme, ať si zasloužený volný čas užije ve
zdraví, a děkujeme za dobroty, které
nám chystala.
Text a foto Pavla Petružálková,
ředitelka MŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ

Na týdenním příměstském táboře s angličtinou a bojovým
uměním zažijí děti nová prázdninová dobrodružství
a přitom si díky rodilému mluvčímu a kvalifikovaným lektorům
přestanou bát nejen angličtiny.

5.–9. 8. 2019 Dolní Podluží (v budově ZŠ)

 Rodilý mluvčí a kvalifikovaní učitelé AJ
 shihan Martin Procházka s dlouholetou praxí ve výuce bojových
umění
 25 hodin výuky AJ
 10 hodin výuky bojových umění
 prožitková výuka, která děti baví
 perfektní zázemí
 příchod dětí od 8.00 do 8.30, odchod v 15.30
 doprovodný zábavně naučný program
 pod záštitou obce Dolní Podluží a ZŠ Dolní Podluží
Cena 3900 Kč zahrnuje:
 25 hodin angličtiny s kvalifikovaným učitelem a rodilým mluvčím
 10 hodin výuky bojových umění
 doprovodný program
 studijní materiály
Určeno pro děti ve věku 6–15 let (ZŠ), starší studenti po dohodě.

kontakt: katerina.dlaskova@gmail.com, 776056990

Poslední únorový týden patřil projektu Zdravý úsměv. Celý týden jsme tvořili,
povídali si a zpívali o zoubkách. Tento projekt k nám přijeli podpořit i studenti
střední zdravotnické školy, kteří se stejnojmenným projektem navštěvují děti
z mateřských škol v našem výběžku. Studenti zahráli dětem pohádku o čištění
zoubků, povídali si s dětmi o tom, které potraviny jsou pro naše zuby škodlivé,
a ukázali jim, jak vypadá stavba zubu a kaz. Na závěr naučili a procvičili s dětmi
správnou techniku čištění zubů. Za odměnu děti dostaly nový zubní kartáček.
Dne 8. března se již tradičně v naší obci pořádají oslavy MDŽ. A i naše
mateřská škola, jako každoročně i letos, přispěla svým vystoupením k bohatému kulturnímu programu. S dětmi jsme nacvičily vlastní pohádkový muzikál
Jak šel Honza do světa. Naše děti se na vystoupení moc těšily a také jsme si ho
všichni užili! Děkujeme paní starostce za sladkou odměnu.
Panu Vyhnálkovi a firmě HELIX děkujeme za sponzorský dar, kterého si
velice vážíme!
Kolektiv MŠ

ŽIVOT – SPOLEK PRO OCHRANU DĚTÍ, MLÁDEŽE A SENIORŮ

Benefiční koncert
v Seifhennersdorfu

Spolupráce se seniory ze Seifhenner�sdorfu se nám pěkně rozjíždí a z toho
máme velkou radost. Začátkem
března jsme byli pozváni na Benefiční koncert do společenského
domu „Karli-Haus“, poslechli jsme
si skladby Bacha, Hagena, Sinatri…
Po kulturním zážitku následovalo
kafíčko, malé pohoštění, povídání
a pro každou ženu hrnková květina,
tu jim předala starostka obce s panem Truschkou. Všem účastníkům
se toto příjemné odpoledne líbilo.
Děkuji paní Evě Džupinové, která
akci finančně podpořila.

Mezinárodní den žen

V rámci naší spolupráce jsme na
oplátku pozvali německé seniory
společně se starostkou města do kina
Luž, aby poznali, jak umíme tento
svátek pořádně oslavit. Moc se jim
líbilo vystoupení dětí a našich žen
s baletem Labutí jezero. Při volné
zábavě jsme si zatančili, a když jsme
se slyšeli, i popovídali. Ze společně
strávených chvil měli velkou radost.
Děkuji paní starostce Ivě Minárové
za financování pohoštění pro německé seniory.

Wellnes u Baltu
Cestovatelskou sezonu jsme zahájili výletem do městečka Pobierowo
u Baltického moře nedaleko německých hranic. Ubytováni jsme byli
v hotelu Grand Laola. Toto místo se
vyznačuje čistým vzduchem plným
jodu a draslíku, zdravé jsou procházky po pobřeží v jakékoli roční době.
Voda je většinou chladná i v letním
období, ale to nevadilo pár otužil-

cům, kteří se i přes to vykoupali
(voda 5 a vzduch 7 stupňů Celsia).
Během celého pobytu jsme využívali služeb hotelu: bazénu, vířivek,
sauny, solné jeskyně i masáží. Dva
taneční večery jsme pořádně rozjeli
i s našimi německými účastníky zájezdu a polskými lázeňskými hosty.
Den před cestou domů byl připraven táborák s opékáním klobásek,
svařeným vínem a chlebem se sádlem, mňam. Při zpáteční cestě jsme

si ještě někteří prohlédli městečko
Kamieň Pomorsky a poslední zloté
utratili v Biedronce.

PODĚKOVÁNÍ

Spolek ŽIVOT děkuje za finanční
příspěvek na svou činnost Zastupitelům obce Dolní Podluží a starostovi
obce Horní Podluží panu Hořenímu.
Miloslava Böhmová
foto Jan Švec
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MDŽ a vítání jara
v Dolním Podluží
Jako již tradičně i letos jsme 8. 3.
2019 oslavili v naší obci Mezinárodní den žen a i když trošku s předstihem jsme zároveň vítali jaro. Ti z Vás,
kteří se oslav zúčastnili, měli možnost
vidět na vlastní oči, že v naší obci se
letos prvním poslem přicházejícího
jara stalo hned celé hejno labutí, které při svém tanci na prknech kinokavárny Bio Luž vykouzlilo úsměv na
nejedné tváři. Ke krásné atmosféře
letošních oslav přispělo velikým dílem i báječné muzikálové vystoupení dětí z naší mateřské školy a skvěle
nás pobavil i úžasný přednes našeho
oblíbeného recitátora Jirky Buršíka.
No a jaká by to byla oslava bez hudby
a zpěvu, a tak nám DoDo Band hrál
a zpíval až do pozdních nočních hodin a my jsme tančili, soutěžili a skvěle se bavili. Jsem opravdu moc ráda,
že se nám oslava svátku našich žen
tak povedla. Všem, kteří jste mi tuto
akci pomohli připravit a zorganizovat, moc děkuji, a na Vás, kteří jste
přišli a skvěle se bavili, tančili a zpívali, se těším opět na další akci. Přeji
Vám krásné jaro a všem ženám ještě
jednou vše nejlepší.

Masopustní
veselení v Dolním
Podluží
Třetí ročník Masopustního veselení
v naší obci se opět vydařil na výbornou. Bylo to báječné a veselé putování naší krásnou obcí, které jsme
zakončili u našeho kostela setkáním s průvody z Jiřetína pod Jedlovou a Horního Podluží. Ráda bych
touto cestou poděkovala Vám všem,
kteří jste se této skvělé akce jakkoli
zúčastnili. Jste báječní, veselí, ochotní a štědří, a to je úžasné. Komu však
patří dík největší, je hlavní organizátorka celé akce paní Petra Frančová,
která nejen akci se svými přáteli organizuje, ale je autorkou myšlenky
na vytvoření nové masopustní tradice
v naší obci. Díky moc, Petruš, a přeji
Tobě i dalším organizátorům hodně
sil a neutuchajícího nadšení do dalších ročníků.
Iva Minárová, starostka obce

Není to nic proti gustu, podlehnouti masopustu, aneb jak Dolní Podluží průvodovalo
Asi se většina z vás při pročítání minulého Permoníku nestačila divit. Ať
hledám, jak hledám, článek o masopustu v Dolním Podluží nikde. Jak
je to jenom možné? To si přece ty
všechny masky, ti všichni lidé, kteří se zúčastnili, nezaslouží. A máte
naprostou pravdu – Dolní Podluží si
věru nezaslouží být opominuto. Ano,
nechala jsem vás měsíc napínat, ale
věřím, že o to víc si tyto řádky užijete.
Takže posaďte se, masopustní report
2019 začíná…!
Sraz masek byl v sobotu ráno v deset hodin u PS chaty. Vzdálenější místo snad nešlo najít, leda bychom začali už u našich saských přátel a kromě
Jiřetína a Horního
Podluží připojili ještě průvod z Herrenwalde. No, skoro to
zní jako plán pro příští rok…. Pro Dolní
Podluží není žádný cíl
dost velký. Ovšem pokud je řeč o velikosti,
co se to propána stalo
s tak dobře známými
trpaslíky? S průměrnou výškou 172 cm
patrně oběťmi radioaktivního spadu…
Tito milí přerostlí
chlapíci byli v sobotu
ráno najednou všude
a nikde, a chudák Sněhurka, zanechaná svému osudu, stěží čelila zájmu velkého boha Neptuna. Ještě že
ho očkem umravňovala stará dobrá
mořská víla. Ta zase zajímala Turka,
jakkoliv byl v nůši, a panu doktorovi se z toho všeho orosily jeho již tak
neprůhledné okuláry. Nevěsta vystavovala napudrovaný nosík předjarnímu slunci a ženich jí za zády flirtoval
se slaměným objektem neznámého
původu. Přítomný mnich těžko stačil

domlouvat dvěma půvabným, leč nad
poměry lehkým děvám a tak díky za
okamžik, kdy kominice z moci úřední zavelela start. Laufr s vozembouchem ho posvětil a mohlo se vyjít.
Zní to asi bláznivě a zmateně, jenže
přesně takové to ráno tenkrát bylo.
A přesně takto začal náš letošní masopustní průvod. Slunce prosvitovalo, do pochodu hrála harmonika a nás
čekala čtyřhodinová procházka se
Sněhurkou, (snad) sedmi trpaslíky,
množstvím jiné havěti a s nejméně
dvanácti občerstvovacími zastávkami. Pokud bych líčila každou zastávku zvlášť a důkladně popisovala všechny laskominy, nejen že by se

vám sbíhaly sliny a jistojistě byste
mě zasypali žádostmi o recepty, ale
tento sloupek by se v tu ránu změnil
na dolnopodlužskou kulinářskou reportáž. A to přece není cílem. Proto
poděkujme všem hostitelům počínaje paní Černou/panem Chalupným,
manžely Türbovými a Zbořilovými,
pokračujíc paní Vyhnálkovou, panem
Černým, paní Dlaskovou, manžely
Lochmanovými, paní Hejdukovou,
Rozsypalovou, Tillnerovou, manžely

Michalovými a konče paní Venturovou a dětmi i maminkami z Domova sv.Vincenta de Paul.. Vám všech
velikánský dík za úžasné pohoštění
našeho průvodu. A pojďme dál.
Řádně posilněni jsme se po 4 hodinách a cca 4,5 kilometrech dostali
ke kostelu sv. Kateřiny, kde bylo místo
společného setkání se sousedními obcemi, tedy s Jiřetínem pod Jedlovou
a s Horním Podlužím. Následovalo
vítání jara v podobě odříkání zaklínadla, jež pronesl starosta Jiřetína za
asistence svých kolegů paní starostky
z Dolního a místostarostky z Horního Podluží. Pak už se jedlo, pilo, hodovalo a dobře nám bylo. Za masopustní pochoutky
poděkujme Jiřetínu,
za výpomoc Hornímu
Podluží včetně pana
Suchardy z Varnsdorfu. Ale především
chci a velmi ráda poděkuji všem našim,
kteří mi s masopustem pomáhali. V prvé
řadě mým Kopretinám za pomoc od
A do Ž. Bez vás by to
bylo mnohem těžší...
Dík také patří spolku
Domovina, pomáhal
od samého začátku
a moc si toho vážím.
Nelze nezmínit naše dobrovolné hasiče, zaměstnance úřadu, paní starostku Ivu Minárovou, a místostarostku
Adélu Macháčkovou, a také obyvatele
domu č.p. 515 pod velením Inky Till�nerové. A nakonec svůj velký dík po�
sílám panu Fialovi a paní Navrátilové
za hudební doprovod. Děkuji děkuji
děkuji. Masopust je za námi, těšme se
na příště… Já tedy rozhodně budu!!!
Petra Frančová,
foto Miroslav Majzlík
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Když se škola
podaří

Vážená paní ředitelko, vážení učitelé, ostatní
zaměstnanci a spolupracovníci školy, ráda
bych Vám touto cestou poděkovala a vyslovila obrovské uznání za vše, co děláte nejen
pro školu, ale i pro naší obec. Nesmírně si
vážím toho, že naše vzájemná spolupráce
a podpora funguje oběma směry. Vždy jsem
si myslela, že hezké vztahy, vzájemná důvěra
a podpora jsou automatické. Bohužel jsem
se přesvědčila, že ne všude mají takové štěstí,
jako máme my, a ne všude jsou vztahy mezi
školou a obcí ideální. O to více si vážím toho
s jakým respektem a důvěrou vztahy mezi
námi fungují. Vzájemně spolupracujeme
na kulturních a sportovních akcích, pustili
jsme se po vzájemné dohodě do postupné
rekonstrukce školy, sháníme dotace a hlavně
navzájem komunikujeme a jsem si oporou
a motivací. Vím, že Vaše práce je náročná
a občas hodně vyčerpávající a přesto jste
ochotní se nad rámec Vašich povinností zapojovat i do aktivit mimoškolních. Vašim přístupem motivujete a inspirujete své žáky a to
je víc než skvělé. Jedním příkladem za všechny je účast a vítězství našich žáků v projektu
„Příběhy našich sousedů“. Byli jste úžasní
a Váš projekt, který vedla paní učitelka Rie�delová, se právem umístil na prvním místě.
Jsem na Vás všechny moc pyšná. Jen tak dál.
Vaše Iva Minárová, starostka obce
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Podpora rodin s dětmi
V rodině, které byla služba doporučena, došlo k umístění dětí do dětského domova. Děti byly zanedbané
a žily v nevyhovujících podmínkách. Děti žily s matkou a otcem v malém bytě, ve kterém chybělo základní
vybavení, postele, nábytek, všude byl velký nepořádek
a zima, v bytě plíseň. Rodina neměla dostatek finančních prostředků, neuměla s financemi hospodařit, otec
dětí nepracoval, děti často hladověly. Služba probíhala
3x týdně v domácnosti. Hlavními cíli spolupráce bylo
zlepšit a stabilizovat psychický stav uživatelky službymatky dětí, najít pro otce dětí zaměstnání, dát do pořádku domácnost, rozšiřovat a upevňovat rodičovské
kompetence obou rodičů, naučit rodinu hospodařit s financemi, získat děti zpět do rodiny. Zprvu byla práce
v rodině velmi obtížná, matka i otec pochopili až časem,
co znamená pro děti vhodný domov a podmínky, jaké
kroky je třeba vykonat, co vše je nutné zajistit a na čem
pracovat. Matce byla s podporou služby zprostředkována psychologická pomoc, otci dětí zaměstnání, v domácnosti bylo postupně vše dáno do pořádku – vymalováno, zajištěno její vybavení, byla zprostředkována
materiální i potravinová pomoc. Oba rodiče začali aktivně se službou spolupracovat a připravovat pro sebe
i své děti pěkný a čistý domov. Pracovali na sobě s cílem
získat děti zpět do své péče, komunikovali za podpory
pracovnice služby s dětským domovem a dalšími institucemi, naučili se být více zodpovědnými. Otec dětí získal a udržel si své zaměstnání, stabilizovala se finanční
situace v rodině, začaly se řešit dluhy. Matka byla doprovázena pracovnicí k soudním jednáním, na úřady,
do zdravotnických zařízení.
Děti byly čím dál častěji propouštěny z dětského domova domů k rodičům na propustky, zprvu na kratší,
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postupem času na delší období. Při pobytu dětí doma
matka pravidelně se službou pracovala na rozvoji péče
o děti, o domácnost, docházelo k různým nácvikům,
uplatňování teoretických vědomostí v každodenním
životě.
V současné době jsou všechny děti doma na dlouhodobé propustce. OSPOD podpořil návrat dětí do
rodiny návrhy na zrušení ústavní výchovy. Nyní probíhají soudní jednání, dvě nejmladší děti jsou již soudně
svěřeny zpět do péče matky.
Tolik o jedné dlouhodobé spolupráci s rodinou, na
které tým Kostky pracoval. Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi poskytují podporu rodinám s dětmi
v obtížné sociální situaci, u kterých je ohrožen vývoj dětí
nebo fungování rodiny. Jsou časově náročné, protože
pracovník si nejdříve musí získat důvěru členů rodiny,
než s nimi následně může začít pracovat na zlepšení
jejich situace.
Služby jsou poskytovány především terénní formou
v přirozeném prostředí rodiny. Snaží se rodiče podporovat v jejich kompetencích, zůstávají v roli průvodce
a usilují, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli a zodpovědnost za řešení situace zůstala na jejich
straně. Sociální služba působí ve všech obcích Šluknovského výběžku. Kancelář služby má zázemí v objektu
komunitního centra Kostka v Krásné Lípě. Ve službě
pracuje v současné době 6 zaměstnanců – 2 sociální
pracovníci a 4 pracovníci v sociálních službách. Za rok
2018 bylo podpořeno 73 rodin.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi finančně podpořil Ústecký kraj a Evropská unie.
Mgr. Renáta Kučerová,
sociální pracovník, vedoucí služby
Bc. Dagmar Válková DiS.,
pracovník v sociálních službách

Zlatou múzu severu získal Josef Navrátil
Tradiční putovní maškarní bál Tolštejnského panství za účasti pana
Albrechta Berky z Dubé se v sobotu 16. března konal již počtrnácté.
V sálu restaurace Radnice ve Chřibské nabídl návštěvníkům mimo hudby, tance, zábavy a dalších tradičních
maškarních kratochvílí také přímou
účast při vyhlášení ceny Oblastní
akademie přátel kultury Zlatá múza
severu 2018. Za osobní přínos propagaci a prezentaci kultury, historie
i současného života města Chřibské
získal toto ocenění emeritní starosta
a patriot, člověk, jemuž jeho městečJIŘETÍN p/J – Březnový
VI. podvečer se starostou
nabídl návštěvníkům zajímavou novinku. Hostem
Bohuslava Kaprálika byl
Ing. Zbyněk Linhart, senátor Parlamentu ČR,
místostarosta Krásné
Lípy a předseda Správní
rady OPS České Švýcarsko. A tak se tentokrát diskuze plná dotazů rozšířila z problematiky obce do širšího regionu a dokonce i do zákoutí nejvyšších politických kruhů. V klubových
prostorách Spolkového domu nezůstala ani jediná židlička volná a v příjemné
pohodě se dotazovalo, odpovídalo a hovořilo i o věcech nepříjemných, které
se úzce dotýkají místního života. Poděkování patří hostu i všem přítomným.
Text a foto -kaM-

ko přirostlo k srdci, Josef Navrátil.
Další čtyři ocenění v podobě veřejných nominací na hlavní cenu získali:
Ing. Karel Vojta z Bia Luž v Dolním
Podluží, kavárna Hosana Café ve
Varnsdorfu, akademický sochař Pavel Homolka z Rumburku a Mgr.
Irena Kubicová z Krásné Lípy. Všem
nominovaným patří poděkování za
dobrou a zajímavou práci a zvyšování
úrovně kulturní nabídky ve Šluknovském výběžku. Za podporu propagace kultury v regionu pak patří také dík
všem návštěvníkům a hostům večera.
-kaM-, foto Naďa Semelková
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Jak jsem se stal Andělem
Ať již věříte na anděly nebo nikoliv, existují. Sám jsem se stal jedním
z nich. Tak jako po sobě jdou roční
období, vyvíjí se i lidský život. Jaro je
dětství, dospívání a adolescence, léto
je dospělost a zralý věk, podzim z nás
udělá aktivní i pasivní seniory a zima
ochladí a odebere naše síly. Vše pak
uzavírá nekonečný spánek. Ať už si to
připouštíme nebo nikoliv, k ničemu
nám jednou budou naše tituly, manažerské funkce, majetky, luxusní auta,
opustí nás i naše krásné tváře i těla, na
kterých mnozí z nás tolik lpí. Pán Bůh
dal, Pán Bůh vzal, z prachu jsi povstal,
v prach se obrátíš a nazí jsme na svět
přišli, nazí z něj i odejdeme. Ve zvířecí říši platí jasné zákony, o nemocné
a staré kusy se postará sama příroda.
V našem lidském společenství jsou
i jiné možnosti. Dnes bych rád nabídl

touto cestou služby Anděla strážného,
z.ú., kde pracuji jako provozní manažer a koordinátor. Naše profesionální
dispečerky bdí 24 hodin denně a 365
dní v roce nad zdravím a mnohdy i životy našich klientů. Hlídáme je a komunikujeme s nimi pomocí chytrých
zařízení, která jim umožňují spojit se
s námi v případě nouze nebo potřeby. My pak pomocí těchto chytrých
zařízení zase máme s našimi klienty
nepřetržité spojení. Klientům připomínáme léky, ověřujeme jejich aktuální subjektivní zdravotní stav, ale také
podchycujeme jejich pády, dlouhou
nečinnost nebo jen připomeneme, že
musí zařízení dobít nebo naopak odpojit z nabíjení. V případě nouze a po
vyhodnocení krizové situace jsme
připraveni zavolat klientovi Rychlou
záchrannou službu nebo jinou po-

moc. Na zařízení u klienta můžeme
volat jako na mobil, to samé mohou
činit i jejich příbuzní a kontaktní osoby. Pomocí tohoto zařízení nezřídka
provádíme aktivizaci klienta, povídáme si s ním na naše náklady, osvěžujeme jeho paměť apod. A co je to
hlavní a zásadní? Tím, že má klient
naše zařízení, nemusí i přes svůj věk
a zdravotní stav do domova důchodců nebo podobných zařízení, ale může
zůstat ve svém bytě, domě, se svými
zvířátky i oblíbenými věcmi, zkrátka
doma. Případně klienti žijící s pracovně aktivními příbuznými mohou
v klidu a v pohodě zůstat doma, zatímco jejich pečovatelé se věnují výdělečným i jiným aktivitám. A i když
pak zůstanou klienti doma zcela sami,
přesto jsou v bezpečí Anděla strážného. A to určitě není vše. Vzrůstá počet
aktivních seniorů i klientů, kteří sice
ještě nejsou tak vážně nemocní nebo
zdravotně omezení, přesto si uvědo-
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mují potřebu mít nad sebou Anděla
strážného. Co kdyby, nikdo nikdy neví.
Služba je zajisté zpoplatněná měsíčním paušálem, ale naše andělské zařízení klientovi zapůjčíme, nemusí
si ho kupovat. Máte-li tedy přátele,
příbuzné, známé, babičku, dědečka,
rodiče, zkrátka kohokoliv s potřebou
naší služby, neváhejte mne nebo Anděla strážného s důvěrou kontaktovat.
Naše sociální pracovnice provede po
dohodě místní šetření u klienta zájemce a s její pomocí zajistíme maximálně efektivní nastavení služby. Měsíční
paušál je vzhledem k rozsahu služby
více než symbolický a zařízení zapůjčíme po celou dobu služby zdarma. Vše
díky mým odborným kolegům a neziskového statusu společnosti. Pište,
telefonujte, mailujte, jsme tu pro Vás.
Robert Bér
Dispečink sídlí a pracuje
v nedaleké České Lípě, více na
www. andelstrazny.eu

POZVÁNKY
JIŘETÍNJ p/J – „Řekne-li se
Vlado Milunić, tak je to ten, který roztančil dům. A pokud nejste
Pražáci, tak připomínám, že se
jedná o ten slavný rohák na Rašínově nábřeží. Je bezesporu
jednou z nejpozoruhodnějších
moderních staveb v Praze, ať už
se někomu líbí, nebo ne. A jeden
z jeho autorů, Vlado Milunič, architekt, je bezpochyby jedním z nejpozoruhodnějších současných architektů, ať už
se někomu líbí, nebo ne...“, říká Marek Eben. A pokud my
chceme Ing. arch. Vlado Mikuliče potkat a poznat, máme
docela štěstí. V pátek 12. dubna bude milým hostem společné procházky historickým centrem Jiřetína pod Jedlovou. Místní zajímavosti slovem představí rodák a emeritní
starosta Josef Zoser. Vycházku s předním českým architektem zakončí vyprávění a beseda v galerii V Podstávce.
Na příjemné setkání jsou zváni všichni zájemci.
Malá výprava začíná v 17 hodin u jiřetínského infocentra
na náměstí.
-kaM-

Tvoříme Kantely
vlastnoručně ze dřeva našich Stromů,
až 12 strunné drnkací hudebně meditační nástroje a/nebo

pastýřské píšťaly Koncovky

určené k relaxaci, stimulaci, rozvoji intuice, kreativity a emoční
inteligence v sebe zkušenostním víkendovém semináři

za zvukem Duše Dřeva
v

Dolní Podluží 93, u Varnsdorfu
v domácím prostředí rodinného domu od

pátku cca 17.h. či soboty 9.h. do neděle 12.hod.

12.-14. 4. 2019
Kouzelně uklidňující tóny naleznou uplatnění
v pedagogice, logopedii, muzikoterapii,
rehabilitaci i pro potěchu Duše.
Dotazy a přihlášku si prosím vyžádejte na:

web adrese: petr.bronis@seznam.cz , GSM: 739 764 559
nebo také na webu: www.bronis.cz

DĚKUJEME, za organizační tým Petr Broniš a Klára Baraková

JIŘETÍN p/J – Cestou
bolesti a víry – knižní
vydání cyklu básní varnsdorfského autora Milana
Hrabala. Tyto verše byly
původně napsány pro
přednes při poetickém
velkopátečním putování
na jiřetínskou Křížovou
horu. Čtrnáct zastavení
– čtrnáct básní přináší
osobité autorské pojetí
novozákonního příběhu
na osnově křížové cesty.
Je úspěšným pokusem
o zpřístupnění části křesťanských kulturních tradic.
Kniha, ilustrovaná Jiřím Petrnouškem, v sobě nese jeden z vrcholů Hrabalovy básnické tvorby.
V letošním roce vás na tradiční velikonoční výstup
jiřetínskou křížovou cestou zve Poetické studio Doteky
o Velkém pátku 19. dubna 2019 v 15:30 h.
-kaM-

JIŘETÍN p/J – Moderátor Českého
rozhlasu Sever Petr Beran se na vás
těší! Proč? Protože Jiřetín zná a rád
sem zajíždí za sportem. Tentokrát
však pro vás se svými kolegy připravil komorní program s videoprojekcí
i hudbou Jak se dělá rozhlas. Na zajímavé nahlédnutí pod pokličku rozhlasácké práce a na besedu vás rádi
zveme do Spolkového domu (č.p.
36) v pátek 26. dubna 2019 v 18:00
hodin.
-kaM-
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KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ
Sony Digital Cinema 4K

PROGRAM NA DUBEN+KVĚTEN

 Pátek 5. 4. v 18 hodin
 Sobota 6. 4. v 18 hodin

ČV
ČV

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU

ČV
ČV

TERORISTKA
CZ – Filmová komedie s Ivou Janžurovou v hlavní roli – Žádný darebák
si nemůže být jistý s tím, co udělá
učitelka v důchodu – Ml. přístupno
– Vstupné 130 Kč – 95 minut
ČV
ČV

LÉTO S GENTLEMANEM
CZ – Komedie plná romantických výletů a dobrodružství – Ml. přístupno
– Vstupné 100 Kč – 95 minut

 Pátek 19. 4. ve 20 hodin
 Sobota 20. 4. v 18 hodin

TIT
TIT

AFTER: POLIBEK
USA – Romantický film natočený podle celosvětově úspěšného knižního
bestselleru – Nechte se svést – Ml.
přístupno – Vstupné 120 Kč – 105
minut

 Pátek 17. 5. ve 20 hodin
 Sobota 18. 5. v 18 hodin

ČV
ČV

AVENGERS: ENDGAME 3D
USA – Akční film ze studia Marvel
– Poslední superhrdinové sbírají poslední síly a vrací úder – Ml. přístupno – Vstupné 140 Kč, děti a důchodci
120 Kč – cca 100 minut

 Pátek 24. 5. ve 20 hodin
 Sobota 25. 5. v 20 hodin

TIT
TIT

SYN TEMNOTY
USA – Filmový horor – co by se mohlo stát, kdyby nadané dítě z jiného
světa ztroskotalo na Zemi – Ml. přístupno – Vstupné 120 Kč – cca 100
minut

Vysvětlivky:

 Pátek 5. 4. od 18:00 h.    

 Pátek 12. 4. od 17:00 h.

 Pátek 19. 4. od 14:00 h.

NOC S ANDERSENEM

ZA ZVUKEM DUŠE DŘEVA

PUTOVÁNÍ ZA ZAJÍČKEM

Pohádková noc s hrami, soutěžemi,
čtením a přespáním v knihovně
pro přihlášené dětské čtenáře.
DOLNÍ PODLUŽÍ, obecní knihovna

Tvorba až 12 strunných kantel a pastýřských píšťal koncovek, určených
k relaxaci. (seminář 12. 4. – 14. 4.).
Informace: www.bronis.cz
DOLNÍ PODLUŽÍ, dům č. p. 93

Hledání velikonočního zajíčka, velikonoční soutěže a tvoření. Zveme
malé i velké děti!
DOLNÍ PODLUŽÍ, na koupališti

 Sobota 13. 4. od 13:00 h.

CESTOU BOLESTI A VÍRY

 Pátek 5. 4. od 18:00 h.

CZ – Kreslený film – Fifinka, Pinďa,
Bobík a Myšpulín si vypráví své příběhy. Který bude ten nejkrásnější? –
Ml. přístupno – Vstupné 130 Kč, děti
a důchodci 110 Kč –90 minut

 Pátek 12. 4. ve 20 hodin
 Sobota 13. 4. v 18 hodin

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

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

 Pátek 5. 4. ve 20 hodin
 Sobota 6. 4. ve 20 hodin

Duben 2019

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné

DOLNÍ PODLUŽÍ VE
STARÝCH FOTOGRAFIÍCH 6

APRÍLOVÉ TVOŘENÍ

Spolek Domovina zve na komentovanou projekci zajímavých fotodokumentů o střední a dolní části obce.
Občerstvení zajištěno.
DOLNÍ PODLUŽÍ, Bio Luž

Rukodělná výtvarná tvorba. Glazování hrnků a výroba jarních dekorací.
Kurzovné 50 Kč za osobu a kurz.
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní klub

 Sobota 6. 4. od 16:00 h.  

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

LUKÁŠ P. F. URBAN –
„VÝZVA“
Vernisáž výstavy tvorby mladého autora, člena výtvarného ateliéru GOYA
Gymnázia Varnsdorf. Výstavu uvede
Mgr. Jan Hedvík, hudbou doprovodí
Marie Hedvíková.
JIŘETÍN p/J, galerie V Podstávce
(Náměstí Jiřího č. 129)

 Neděle 7. 4. v 11:30 h. (odjezd)

Zájezd: CARMEN
Muzikálové představení na scéně Hudebního divadla Karlín. Přihlášení zájemci obdrží vstupenky u autobusu.
Předpokládaný návrat mezi 19. a 20.
hodinou.
HORNÍ PODLUŽÍ, odjezd od OÚ

 Neděle 7. 4. od 16:30 h.

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

 Sobota 13. 4. od 14:00 h.
Jarní dílnička s barvením vajec a výrobou velikonočních dekorací.
Zveme děti i dospělé!
JIŘETÍN p/J, Spolkový dům (č. 36)

TJ ČECHIE H. PODLUŽÍ – SK
PLASTON ŠLUKNOV „B“

 Pátek 19. 4. od 17:00 h.

Mistrovské fotbalové utkání 16.
kola okr. přeboru dospělých.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

Velkopáteční obřady.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

 Sobota 13. 4. od 16:30 h.

SK SLOVAN JIŘETÍN POD
JEDL. – TJ KRÁSNÁ LÍPA
Mistrovské fotbalové utkání 16.
kola okr. přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště

 Neděle 14. 4. od 9:30 h.

KVĚTNÁ NEDĚLE

JIŘETÍNEM S VLADO
MILUNIĆEM

Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

 Pátek 12. 4. od 17:00 h.

ČAJ O PÁTÉ
Pohodové posezení při čtení a šálku
čaje.
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní knih.

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 13. 4. od 16:30 h.

 Pátek 12. 4. od 17:00 h.

Ing. arch. Vlado Milunić (autor Tančícího domu, areálu Hvězda a mnohých dalších projektů) bude hostem
podvečerní procházky historickým
centrem Jiřetína p. J. Místní zajímavosti představí bývalý dlouholetý starosta a emeritní senátor Josef
Zoser. Vycházku s předním českým
architektem zakončí beseda v galerii V Podstávce. Na příjemné setkání
jsou srdečně zváni všichni zájemci!
JIŘETÍN p/J, sraz u infocentra

 Pátek 19. 4. od 15:30 h.

 Čtvrtek 18. 4. od 17:00 h.

ZELENÝ ČTVRTEK
Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

 Pátek 19. 4. prezence 8–9 h.  

VELKÝ PÁTEK

 Sobota 20. 4.,start ve 13:00 h.

MARATONSTAV – ČESKÝ
POHÁR V BĚHU DO VRCHU
2019
Běh Jiřetín p. J. – Jedlová hora – délka 6 km, převýšení 340 m. XXIII. ročník TP Consulting Ceny Tolštejnského panství, VIII. ročník memoriálu
Milana Krupky. Prezence od 11:00
hod.
JIŘETÍN p/J, sportareál

 Sobota 20. 4. od 17:00 h.

TJ ČECHIE H. PODLUŽÍ – TJ
SPARTAK BOLETICE n. L.
Mistrovské fotbalové utkání 17.
kola okr. přeboru dospělých.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE
STOLNÍM TENISU

 Sobota 20. 4. od 19:00 h.

Startovné 130 Kč. V ceně je občerstvení a ceny pro všechny soutěžící
HORNÍ PODLUŽÍ, tělocvična

Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

BÍLÁ SOBOTA

 Neděle 21. 4. od 9:30 h.

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Boží hod velikonoční. Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

PERMONÍK
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KAM VE VOLNÉM ČASE?
 Neděle 21. 4. od 17:00 h.

 Úterý 30. 4. od 19:00 h.

FK DOLNÍ PODLUŽÍ – TJ
JISKRA STARÉ KŘEČANY

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Mistrovské fotbalové utkání 14.
kola okr. soutěže dospělých.
DOLNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště
Pondělí 22. 4. od 9:30 h.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

 Pátek 26. 4. od 18:00 h.

JAK SE DĚLÁ ROZHLAS
Vyprávění s videoprojekcí o práci rozhlasáků a zajímavé nahlédnutí do kuchyně Českého rozhlasu Sever. Beseda s moderátorem Petrem Beranem a
dalšími hosty, které znáte z programů
oblíbené rozhlasové stanice našeho
regionu.
JIŘETÍN p/J, Spolkový dům (č. 36)

 Sobota 27. 4. od 14:00 h.

BENEFIČNÍ BAZAR
OBLEČENÍ

Opékání buřtů a soutěže pro
děti, lampionový průvod
(odchod ve 20:30, lampiony
s sebou), upálení čarodějnic, hodnocení čarodějnických masek. Občerstvení zajištěno.
HORNÍ PODLUŽÍ, u hasičské
zbrojnice

 Středa 1. 5. od 9:30 h.

SVÁTEK SV. JOSEFA
DĚLNÍKA
Bohoslužba.
JIŘETÍN p/J, kostel Nejsv. Trojice

 Středa 1. 5. od 17:00 h.

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– FK DOLNÍ POUSTEVNA
Mistrovské fotbalové utkání
okresního přeboru dospělých.
Dohrávka 13. kola.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Středa 1. 5. od 17:00 h.

Prodej bazarového oblečení doplněný malou módní přehlídkou. Výtěžek
akce je určen opuštěným psům a kočičkám v rumburských záchytných
kotcích.
DOLNÍ PODLUŽÍ, na koupališti

SK SLOVAN JIŘETÍN POD
JEDLOVOU - SK VERNEŘICE

 Sobota 27. 4. od 17:00 h.

 Sobota 4. 5. od 17:00 h.

SK SLOVAN JIŘETÍN p/J –
SK PLASTON ŠLUKNOV „B“
Mistrovské fotbalové utkání 18.
kola okr. přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště

 Neděle 28. 4. od 17:00 h.

FK DOLNÍ PODLUŽÍ, Z. S. –
FK MULTITEX HUNTÍŘOV
Mistrovské fotbalové utkání 15.
kola okr. soutěže dospělých.
DOLNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

 Úterý 30. 4., slet v 17:45 h.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Jiřetínský slet malých i velkých čarodějnic a čarodějů.
Společný odlet do sportovního areálu, zábavné čarodějné hry, rej
čarodějnic, volba Missbaby, pálení
čarodějnic, opékání buřtíků.
JIŘETÍN p/J, začátek u infocentra

 Úterý 30. 4. od 18:00 h.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Čarodějnický rej a zábava pro
děti i dospělé – stavění májky, lampionový průvod, soutěž o nej čarodějnici. Buřtíky k opékání pro všechny zdarma!
DOLNÍ PODLUŽÍ, na koupališti

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
éru GOYA Gymnázia Varnsdorf. Výstava je od 6. dubna 2019 přístupná
na telefonické dojednání na č. 603
887 907.
JIŘETÍN p/J, galerie V Podstávce,
Nám. Jiřího č. 129

Velkoformátové fotografie z toulek
autora 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

JAK ŠEL ČAS V MŠ
HORNÍHO PODLUŽÍ
Výstava fotografií ze života
mateřské školy v létech
1961–2018
Od 10. do 30. dubna můžete
výstavu navštívit vždy ve
středu od 13 do 17 hodin
a v sobotu od 9 do 11 hodin.
HORNÍ PODLUŽÍ
obecní knihovna

FK DOLNÍ PODLUŽÍ – TJ SK
MARKVARTICE

 Pořad pravidelných

bohoslužeb v Jiřetíně p. J.
Úterý v 16:30 h. – kostel N. Trojice
Neděle v 9:30 h. – kostel N.Trojice
V Ý S TAV Y:

LUKÁŠ P. F. URBAN – VÝZVA
Niterný svět v abstraktní tvorbě mladého autora, člena výtvarného ateli-

Dne 18. 3. 2019 oslavila naše maminka, tetička, babička, prababička
a sestra Hana KUBÍKOVÁ 80. narozeniny. K tomuto životnímu jubileu
jí přejeme stále hodně zdraví a životního elánu.
Rodina Kubíkova, Piwowarova
a Kaprálikova

Putování za
zajíčkem

 Neděle 5. 5. od 17:00 h.

Mistrovské fotbalové utkání 20.
kola okr. přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště

BLAHOPŘEJEME

zvou malé i velké děti, jejich rodiče
a prarodiče na již pátý ročník
velikonočního dobrodružství
nazvaného

Mistrovské fotbalové utkání 19.
kola okr. přeboru dospělých.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

SK SLOVAN JIŘETÍN p/J – TJ
TATRAN RYBNIŠTĚ

Dne 21. 4. 2019 by se dožila 70 let
paní Eva ROZSYPALOVÁ z Dolního Podluží. Pokud jste ji znali a měli
rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají
dcery Eva a Markéta s rodinami.

DOLNÍ PODLUŽÍ PRO VÁS
a OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– SK SLOVAN JIŘETÍN p/J

 Sobota 11. 5. od 17:00 h.

VZPOMÍNÁME

JOSEF ZOSER – KRAJINA

Mistrovské fotbalové utkání
okresního přeboru dospělých.
Dohrávka 13. kola.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště

Mistrovské fotbalové utkání 16.
kola okr. soutěže dospělých.
DOLNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště
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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 28. dubna 2019 na adresu martin.louka@seznam.cz. Na stejné
adrese si každý zájemce může také
objednat pravidelné bezplatné zasílání programového přehledu na
svou domácí elektronickou adresu. Pro využití v internetové nabídce programů rádi přijmeme
také fotografie z akcí i krajinné
dokumenty z Podtolštejnska.

Výtvarné dílničky
(zdobení vajíček, vyrábění
velikonočních ozdob, malování )
Sportovní aktivity
(soutěže o cenu velikonočního zajíce)
Hledání velikonočního zajíce

Pátek 19. dubna 2019 od 14 h.
Koupaliště v Dolním Podluží
Účinkující souhlasí, že fotografie pořízené
během této akce mohou být uveřejněny na
webových stránkách a facebookové stvánce
obce Dolní Podluží.

PERMONÍK
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Město Šluknov – Šluknovský zámek Vás srdečně zvou 11. května od 10:00 hodin do zámeckého parku na Férovou snídani
V sobotu 11. května se v zámeckém parku
uskuteční piknik na podporu pěstitelů – Férová snídaně. Šluknovský zámek se tak přidá
k více než stovce míst, kde se ve stejný čas
sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem
o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské
Ameriky. Ti za svoje kakao, kávu nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno a často
navíc pracují v nedůstojných nebo dokonce
nebezpečných podmínkách.

Na to reaguje hnutí fair trade, které usiluje o to, aby pěstitelé za své zboží dostávali
dostatečné výkupní ceny. Jednou z konkrétních snah o prosazování fair trade je certifikace Fairtrade. Ta garantuje zapojeným
pěstitelům minimální výkupní ceny a fairtradový příplatek, který mohou dle svého
uvážení investovat do rozvoje své komunity. Díky zapojení do fairtradových družstev
mohou pěstitelé posílat své děti do školy,

zajistit si např. pitnou vodu nebo zdravotní péči nebo pěstovat šetrně s ohledem na
životní prostředí.
Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci
si v košíku přinesou fairtradové a lokální potraviny. Může to být salát z fairtradové quinoi, fairtradový čaj či káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či fairtradové
banány. To vše mohou doplnit lokálními
produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či

zelenina od místního farmáře či farmářky.
Akce se koná v Česku již podeváté, a to vždy
na Světový den pro fair trade, který se slaví
každoročně druhou květnovou sobotu. Ve
Šluknově proběhne poprvé, a to od 10:00
hodin v zámeckém parku (v případě deště
se sejdeme ve Šluknovském zámku).
„Zájem o Férovou snídani rok od roku
roste. V roce 2011, kdy se piknik konal poprvé, se zapojilo 41 měst, loni už snídalo přes
8 100 lidí na 172 místech republiky. Máme
radost, že odpovědnou spotřebou žije stále
více lidí,“ uvedl Stanislav Komínek z nevládní organizace Fairtrade Česko a Slovensko,
která akci koordinuje.
Zde najdete ilustrační fotografie z předchozího ročníku Férové: http://bit.ly/foto-snidane. Podrobné informace k letošní snídani
jsou průběžně aktualizovány na webových
stránkách www.ferovasnidane.cz či na
facebookové stránce www.facebook.com/
ferovasnidane.
Dagmar Pálková
pracovnice Šluknovského zámku
Tel.: 770 149 338

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 6.–7. 4. 2019




Plakátek připravil OÚ JIřetín p/J

INZERCE



PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA a ŘEZIVA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UNILES, a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk
www.uniles.cz



Nabízíme:
PALIVOVÉ DŘÍVÍ ŠTÍPANÉ
- délka polen 25 cm, 33 cm nebo 50 cm
- listnaté nebo jehličnaté dřeviny
- volně sypané nebo rovnané na paletách
SUŠENÉ BUKOVÉ PALIVO V PYTLÍCH
ŘEZIVO standardních rozměrů





NYNÍ AKČNÍ NABÍDKA ŠTÍPANÉHO DŘÍVÍ

dřevina

délka
25 cm
jehličnaté 33 cm
50 cm
•
•
•
•

Cena za 1 prms v Kč
cena včetně DPH
dříve
nyní
940,741,910,710,880,680,-

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.

objednávky přijímáme telefonicky nebo emailem
kontakt: paní Pavlína Kocůrková, tel.: +420 606 484 518, email: kocurkova.pavlina@uniles.cz
prodejní doba: Po-Pá 07:00 – 14:00 h
manipulační sklad - Rybniště 258 - naproti vlakovému nádraží Chřibská

Ceníky, aktuální informace a prodejní akce zjistíte na www.uniles.cz a facebook.com/uniles.cz.
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MUDr. Plyuschakov Oleksandr
tel. č.: 412 519 622
Myslbekova 404/23, Děčín I
13.–14. 4. 2019  
MUDr. Křemen Adolf
tel. č.: 412 550 343
Teplická 270, Jílové
19.–22. 4. 2019
MUDr. Bolfíková Renata
tel. č.: 412 535 930
Varšavská 1863/7, Děčín VI
27.–28. 4. 2019
MUDr. Rambousková Rita
tel. č.: 412 526 250
Riegerova 773/72, Děčín II
1. 5. 2019
MUDr. Vojtěch Vladimír
tel. č.: 412 151 056
28. října 110, Děčín I
4.– 5. 5. 2019
MDDr. Kadlecová Daniela
tel. č.: 412 531 330
Teplická 1850/60A, Děčín
8. 5. 2019
MDDr. Barcar Pavel
tel. č.: 412 507 588
J. Š. Baara 692/26, Děčín V

JIŘETÍN POD JEDLOVOU
svoz tříděného odpadu
každý sudý týden

15. 4. – 29. 4. 2019

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 30. 4. 2019 a vyjde ve čtvrtek 9. 5. 2019
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