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ORDINACE
MUDr. L. Martinkové
 Upozorňujeme, že ordinace
bude uzavřena ve dnech 22. až 25.
března.
 PRO INFORMACI UVÁDÍME ZPRÁVU Z RUMBURSKÉ NEMOCNICE
Vážení,
rádi bychom vás informovali,
o tom, že Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. dokončila rekonstrukci
v prvním patře Pavilonu I (U Nemocnice 1298/6), kam se z Pavilonu II

BŘEZEN 2019

Cena dotovaná 4 Kč

Historie skrytá ve věži
JIŘETÍN p/J – Koncem loňského roku vlivem poryvu větru došlo k vychýlení rozety na kostele Nejsvětější trojice
v Jiřetíně pod Jedlovou.
Obec zajistila prostor pod věží a monitorovali jsme
stav náklonu. Celá situace byla nahlášena církvi, která je
majitelem kostela.

pokračování na 5. straně

Starosta obce
Jiřetín pod Jedlovou

Bohuslav Kaprálik
zve všechny
spoluobčany a chalupáře
na

Šestý podvečer
se starostou
Pohodové posezení s besedou
o radostech a starostech obecních i regionálních. Milým hostem bude Ing. Zbyněk Linhart,
senátor Parlamentu ČR za obvod
č. 33 – Děčín a předseda správní
rady o.p.s. České Švýcarsko

Náklon se však zhoršoval, a tak byl povolán statik,
který konstatoval hrozbu pádu a nařídil odstranění rozety. Bohužel na celém okrese Děčín není technika, která by na kostelní věž vysokou 36 metrů dosáhla. Pomohl nám Jiří Sucharda z krizového štábu, a tak byli dne
12. 2. 2019 povoláni hasiči z Ústí nad Labem, kteří
disponují žebříkem
52 metrů dlouhým.
Ti společně s hasiči
z Varnsdorfu a firmou
Karla Kýnla za velmi
nepříznivého počasí
rozetu dostali na matičku zem.
Při demontáži byla objevena měděná
schránka o průměru
10 a délce 30 centimetrů. Svá tajemství
vydala za přítomnosti zastupitelů obce,
Státního okresního
archivu v Děčíně, Muzea Varnsdorf, pozvaných občanů
a médií 26. 2. 2019. Nalezeny byly rukopisy, bankovky,
mince a dobové noviny. Nejstarší rukopis je z roku 1868,
mince pak z roku 1812. Jako poslední byly uloženy noviny Lidová demokracie z 22. 5. 1980. Všechny nalezené
artefakty spolu s novými z naší doby budou vloženy do
nové schránky a vráceny na původní místo v kostelní věži.
Doufejme, že se oprava podaří v co možná nejkratší době
a rozeta bude zářit novotou.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktérům podílejících se na složitém a nebezpečném zásahu na věži kostela.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce
foto Josef Zoser,
další fotografie na poslední straně

Další dotace získaná pro Dolní Podluží

V sobotu 23. března 2019
v 17 hodin
ve Spolkovém domě
Jiřetín pod Jedlovou,
(Náměstí Jiřího č.p. 36)

Těšíme se na vaše zajímavé dotazy
a ještě zajímavější a fundované
odpovědi hosta z rozhodujících
kruhů české politiky.

DOLNÍ PODLUŽÍ – Obec Dolní
Podluží se dlouhodobě snaží o vybudování dětských hřišť, která budou
víceméně rovnoměrně rozmístěna
na území obce. V předchozích letech
bylo vybudováno hřiště „U Barešů“
ve spodní části obce a v minulém roce
bylo dokončeno hřiště „U Hobzů“
ve střední části obce. Na rok 2019 se
obec zaměřila na vybudování dětského hřiště také v horní části Dolního
Podluží.
V prosinci byla podána žádost
o dotaci na vybudování „Dětského
hřiště Kateřina“ do Nadace ČEZ do
grantového řízení Oranžové hřiště.
Za několik týdnů obdržela obec Dolní

Podluží potěšující email s informací,
že z Nadace ČEZ byla obci schválena
dotace ve výši 500.000 Kč.
K této schválené dotaci není vyžadována žádná vlastní finanční spoluúčast obce, hřiště bude vybudováno na pozemku p.č. 54 v k.ú. Dolní
Podluží v místní části Kateřina. Na
hřišti bude instalována herní sestava
se skluzavkou, kolotoč, dvě závěsné
houpačky, lanová pyramida a autíčko
na pružinách.
Schválená dotace ve výši 500.000
Kč je nejvyšší poskytnutou dotací na
vybudování dětského hřiště, kterou
Nadace ČEZ poskytla v Ústeckém
kraji. Obvyklá výše schvalovaných

dotací z Nadace ČEZ na dětská hřiště se pohybuje v rozmezí od 100.000
Kč do 350.000 Kč.
Aktuálně obec intenzivně pracuje
na přípravě realizace tohoto dětského hřiště (uzavření smlouvy o dotaci,
zajištění propagační tabule Nadace
ČEZ, výběrové řízení na zhotovitele
hřiště, administrativa spojená se splněním dotačních podmínek). Vlastní
provedení dětského hřiště je plánováno v měsíci dubnu 2019, aby bylo hřiště připraveno pro děti ihned, jakmile
nastane hezké počasí.
Lukáš Janků,
referent OÚ Dolní Podluží
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Radary na Studánce
V současné době jde o téma velice aktuální. Propírá se už i v tisku a televizi. Domnívám se , že to není jen tím,
že mnohým toto opatření hluboko
sáhlo do kapsy, ale především protože to většina z nás považuje za příliš represivní. Taktéž mnohým vadí,
že rozhodnutí o pokutě je doručeno
s několikaměsíčním zpožděním. Za
překročení rychlosti o několik km/
hod. zaplatíte 1000 Kč, to považuji za
přehnané. Samozřejmě , že není pochyb o tom, že řidiči musí dodržovat
zákon. Tím spíše ho musí dodržovat
ten, kdo za jeho porušení chce řidiče
trestat. V tomto případě je to Městský
úřad ve Varnsdorfu. Např. dle rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j.
9 As 185 / 2014 – 27 ze dne 17. 12.
2014 jsou podobné způsoby měření
rychlosti a následné vymáhání pokut
a jejich přerozdělování mezi město
a soukromý subjekt nezákonné. Na
základě tohoto rozhodnutí již některá
města potrestaným řidičům pokuty
vracejí. /Je třeba podat žádost o obnovu řízení a žádat o zrušení rozhodnutí a následně též o vrácení pokuty/.
Mně osobně na podobných měřeních vadí, že jsou instalována na mís-

tech, kde za celý den přeběhne přes
silnici maximálně kočka, nebo zajíc.
To je např. Studánka nebo Medonosy.
Navíc se kamery umisťují prakticky
hned za značku označující začátek
a konec obce. Proto se domnívám,
že se nejedná o opatření preventivní, ale represivní.
Města se zaštiťují tím, že jim jde
o bezpečnost, ale většina občanů se
domnívá, že jim jde o tučné příjmy do
pokladny. A na tom asi něco opravdu
bude. Pokud jde opravdu o bezpečnost, tak se radary instalují v úsecích
častých nehod. A to dle mého není ani
na Studánce, ani v Medonosech. Tam
by měla být povolená rychlost klidně
70 km/hod.
Ještě je fér podotknout, že i já
jsem původně byl pro umístění kamer
v naší obci za účelem zklidnění provozu v obci, ale dnes se přikláním k instalaci semaforu. To je systém, kdy
svítí červená, a teprve tehdy, když snížíte rychlost na 50 km/hod , naskočí
zelená. Semafor jsem našim zastupitelům doporučil umístit v místě obecního úřadu a školky. Takové opatření
považuji za mnohem rozumnější.
Karel Kopecký

HORNÍ PODLUŽÍ – I u nás máme nového mazlíka. Je jím malotraktor ISEKI
TM 3245 AHL, včetně výbavy pro sekání a sběr trávy. Dovybavili jsme ho radlicí a sypačem pro zimní údržbu našich chodníků a cyklostezky. Investice ve
výši 600 tis. korun nám umožní rychlejší odklizení sněhu a lepší údržbu veřejné
zeleně. Do budoucnosti plánujeme dokoupit sněhovou frézu a zametací kartáč.
Petr Hoření, starosta obce

Cvičení zumby
v tělocvičně v Horním Podluží
každé pondělí od 17.30 hodin

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ
Začátek února byl opět ve znamení
sportu, začali jsme jezdit na plavecký výcvik do Varnsdorfu. První lekce
byla seznamovací. Děti se seznámily s
prostory plavecké haly a s lektorkami,
které je po celý plavecký výcvik povedou. Všechny děti nám dělají velkou
radost, nikdo se vody nebojí a všechny děti si plavání užívají. Podívejte,
jak jim to ve vodě sluší…
Pátého února jsme se se staršími
dětmi vydali linkovým autobusem
do Městského divadla ve Varnsdorfu. Přesun autobusem jsme zvládli
skvěle. Pohádkové představení Český

Honza, kde nechyběli ani čerti a ani
strašný drak, které Honza přemohl,
se nám moc líbilo. Už se těšíme na
další pohádku!
„Kam se poděly naše děti?“ Ptali jsme
se v pátek 21. února. Celý týden jsme
si povídali o pohádkách a v pátek je
náhle plná školka pohádkových bytostí. Hádáte správně. I v naší mateřské škole propukla masopustní veselice! A pěkně jsme si ten den užili!
Soutěžili jsme, tančili, radovali se a
pochutnali jsme si na zabijačkových
dobrotách.

S kamarády z Německa jsme se setkali 6. února, tentokrát ve varnsdorfské
sportovní hale. Setkání nazvané Zdraví i v zimě, konané v rámci projektu „Společně si hrát a navzájem se učit/ Gemeinsam spielen, voneinander lernen“ bylo
plné vitamínů a zdravého pohybu. Děti se naučily, jak se správně stravovat, co
je zdraví prospěšné a co nám naopak škodí. Samozrějmě nechyběla ani zdravá
svačinka a důležitý pitný režim. A pohybu jsme měli také všichny dostatek,
připraveno bylo mnoho soutěží zaměřených na celkový pohybový rozvoj např.:
hod na plechovky a do koše, přeskoky překážek, lezení na žebřiny, slalom ... a
mnoho pohybových her. Na společný oběd jsme se přesunuli do naší mateřské
školy. Setkání uběhlo jako voda a byl čas se opět rozloučit: „Tak ahoj příště…“
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Ten pocit, když předáváte lidem příběh, který by byl
jinak zapomenut
Když se na naši školu obrátila organizace Post Bellum s projektem Příběhy
našich sousedů, věděli jsme, že nápad najít, vyzpovídat, natočit a uvést
pamětníka je kouzelný. O co všechno
nás však může obohatit, nám došlo
mnohem později.
Po dohodě s žáky z 8. třídy jsme
sestavili pracovní skupinu ve složení Hana Tranová, Barbora Chládková, Martina Hybelbauerová, Natálie
Kvardová a Vojtěch Hermann. Pět
žáků, pět individualit, talenty, dovednosti, schopnosti a spousta zajímavých nápadů. Náš cíl zněl jasně:
Vložíme do projektu srdíčko a před-

stavíme příběh pamětníka tak, jak si
zasluhuje.
Následovaly hodiny společně
strávených chvil, kde jsme se kromě
práce také hodně smáli a poznávali z různých pohledů. Každý přispěl
svou osobitostí. Martinka s Baruškou mimo jiné svou výřečností, bezprostředností a kreslířskými dovednostmi. Hanička svým malířským
a hudebním nadáním. Natálka svým

smyslem pro historickou přesnost
a pečlivost. Vojta svým humorem,
klidem, neotřelými nápady a širokým
rozhledem.
Měli jsme štěstí přesně tak, jak
jsme si přáli. Díky Vojtovi jsme poznali úžasného člověka s neskutečně
zajímavým životním příběhem. Paní
Jarošová je pamětnicí bombardování
Vysočan na Květnou neděli, 25. března 1945. Válku poznala opravdu tváří v tvář – několikrát unikla smrti jen
o vlásek. Přesto zůstala a dále zůstává
nesmírně vstřícnou, laskavou a pozitivní osobností. Už nikdy nezapomenu ani já na ten pocit, když vyprávěla

a nám všem do očí vhrkly slzy a po zádech běžel mráz.
Závěrečná prezentace projektu
proběhla v Krásné Lípě ve sváteční
atmosféře. Líbilo se mi pozorovat
naše děti, jak podávají rámě paní Jarošové. Líbilo se mi pozorovat naše
děti, jak byly nervózní a přitom plné
očekávání. A líbilo se mi, jak jim zářily oči, když zjistily, že příběh „naší“
babičky zvítězil. Velikou radost nám

udělala také slova paní porotkyně
Sadivové: „ Dokonalá připravenost
studentů, myšlenková propracovanost vystoupení, bezchybné podání
nenechalo nikoho na pochybách, že
se jedná o úroveň vymykající se celorepublikové normě…Děkuji za silný
zážitek a ať jste na sebe patřičně hrdí,
protože jste něco skutečně dobrého
a s nadčasovou platností udělali pro
dějiny.“
Dál v nás zůstávají pocity, které si
z projektu odnášíme:
„Pocit, když slyšíte, jak všude zuřila válka a babička se bála o sebe, ale
ještě více o svou rodinu. A ten pocit,
když vidíte dům, který byl zasažen
bombou. Nebo ten pocit, když pod
vašima rukama vzniká video, které
ukazuje, jak válka může být hrozivá.
Pocit, že si odnášíte ponaučení – vážit
si každého člověka, protože ne každý
to měl v minulosti snadné.“
V průběhu naší práce jsme se
setkali s novými a laskavými lidmi.
Poznali jsme ale také, že kolem sebe
máme spoustu lidí, kteří nám drží
palce a pomáhají, seč síly stačí. Za
Vaši podporu a pomoc děkujeme.
Velké díky patří paní Jarošové,
paní ředitelce Hobzové, paní starost-

ZÁPIS do 1. třídy v ZŠ Dolní Podluží

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává
a nahrává vzpomínky pamětníků
klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů
a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních
pietních akcích a byli přesvědčeni,
že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku,
souvisle a detailně.
Stěžejním projektem Post Bellum
se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých
archiválií z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový
archiv je přístupná široké veřejnosti (pozn. autora).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ
zve srdečně všechny zájemce

pro šk. rok 2019/2020
se koná ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14 do 17 hodin na I. stupni ZŠ
Zápis je pro děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 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.
 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 Aktuality (po 15. 3. 19).
 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 už před samotným zápisem.
Doporučené časové rozvržení:
– děti z MŠ Jiřetín p. J.
od 14.00 hodin
– děti z MŠ Horní Podluží od 14.45 hodin
– děti z MŠ Dolní Podluží od 15.30 hodin
– rodiče dětí, které nenavštěvují tyto MŠ, se dostaví kdykoli od 14 do 17 hodin
Náhradní termín zápisu – čtvrtek 11. 4. 2019 (po telefonické domluvě – 412 379 163)

ce Minárové a koordinátorce projektu
paní Syrovátkové.
Více o projektu a možnost zhlédnout videa na: https://www.pribehynasichsousedu.cz/sluknovsko/
sluknovsko-2018-2019/
Mgr. Vendula Riedelová,
foto Mgr. V. Riedelová
a Post Bellum

ve středu 20. března 2019
na

Den otevřených
dveří





dopolední program – nahlédnutí do výuky 8.00–12.30 h.
prohlídka celé školy
přijďte zakusit atmosféru školy
v 10.00, 11.15 a 12.15 hod. – možnost ochutnat oběd
ve školní jídelně
Odpolední program pouze na I. stupni
zájmové kroužky 13–16 hod
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Přetiskujeme článek Josefa Zosera původně určený k vystoupení na veřejném slyšení v Senátu, které se konalo na téma Situace ve
strukturálně postižených regionech.

Nejsme postižení, jsme prostě chudí,
přitom jsme solidární, ale také žijeme
v nádherné krajině obklopeni kopci
a ze tří stran hranicemi se Saskem.
Hovořím o nejsevernější části ČR,
Šluknovském výběžku. Jak to spolu souvisí, se v krátkosti pokusím
vysvětlit.

počtového určení daní obec nedostává žádný finanční příspěvek, i když
jim poskytuje obdobné služby jako
trvale bydlícím obyvatelům.

Patřili jsme k nejvyspělejším
regionům, stali jsme se však
odkladištěm

Do Jiřetína zavítal před více než rokem i premiér Andrej Babiš. Navštívil
výše jmenovaný ústav Máří Magdalény pro hendikepované matky s dětmi. Zcela jistě mu tam nesdělili, kde
končí většina klientek v případě, že
se jim nezamlouvá poměrně přísný
domovní režim zmíněného zařízení.
Bohužel se nevrací do velkých měst
z celé ČR, odkud přišly, ale buď si
samy najdou bydlení, nebo jim pomohou pracovníci ústavu. Hádejte,
kde končí? Ne, v naší obci ne, neboť
se bráníme přidělování obecních bytů
těmto klientkám, ale často v našem
chudém výběžku v jedné z nejrozsáhlejších sítí sociálních bytů v ČR. Tyto
byty již déle jak pět let stále slušně za
podpory státu, formou vyplácených
doplatků, vydělávají jejich majitelům.
Podnikání s chudobou se stále vyplácí. Kde jsou sliby premiéra Nečase,
který v roce 2012 po pouličních nepokojích ve Varnsdorfu a Rumburku, nám starostům na setkání v Rumburku slíbil, že do roka vláda zastaví
zmíněný způsob podnikání. Kde jsou
sliby dalších vlád a premiérů?

V loňském roce jsme si připomněli
100 let od vzniku naši republiky. Právě v této době náš Šluknovský výběžek, kde žilo víc jak sto tisíc obyvatel,
byl jedním z hospodářsky nejvyspělejších regionů nově vzniklého státu.
Varnsdorf se svými více jak 20 tisíci
obyvateli a více jak stovkou továrních
komínů tyčících se nad tehdejšími
fabrikami byl nazýván českým Manchestrem. Bohužel to netrvalo dlouho. Od třicátých let, tj. od doby hospodářské krize, jsme pomalu chudli.
V padesátých letech jsme se stali odkladištěm nepohodlných osob, které
byly trnem v oku budovatelům socialistického státu. Z vnitrozemí k nám
přestěhovali stovky řádových sester
a tisíce Romů, převážně ze Slovenska, kteří pracovali hlavně ve státních
statcích. Jejich potomci v několikanásobném počtu u nás žijí dodnes. Na
dno jsme si sedli počátkem nového tisíciletí. V té době se nezaměstnanost
v našem regionu blížila 20 %. Když se
situace začala zlepšovat, tak posledních deset let řešíme, jak region posílit bezpečným a dostatečným množstvím elektrické energie. V současné
době se projednává EIA, ale řešení je
stále daleko, a to také díky nedostatečné legislativě týkající se liniových
staveb. Uvedený problém byl též několikrát projednávaný v zákonodárných lavicích, bohužel prozatím bez
potřebného efektu.
I když jsme chudí, snažíme se
pomoci potřebným, ale…

Byť jsme oproti mnohým regionům
stále chudí, a to nejsme v rámci ČR
sami, tak jsme stále solidární hlavně
k lidem, kteří potřebují pomoc. V regionu máme několik ústavů, ve kterých
dlouhodobě pobývají klienti z celé
ČR, a to v Lipové, Brtníkách, Dolní
Poustevně, Kytlicích, Krásné Lípě
a v Jiřetíně pod Jedlovou. V případě
posledně jmenované obce, ve které
jsem 25 let starostoval, v ústavu žije
až 60 osob, které nejsou v obci trvale
hlášeny. Je to 10 % z celkového počtu
našich obyvatel, na které v rámci roz-

Podnikání s chudobou se stále
vyplácí

Pomůže projekt „Výstavba“?
A komu?

Nevím, zda připravované řešení s až
100% dotací poskytnuté obcím na výstavbu sociálních bytů bude řešením.
Pro obce, které svůj bytový fond v minulosti prodaly nebo žádný neměly
asi ano, ale co bude s obcemi, které
si obezřetně ponechaly alespoň část
obecních bytů, za což jsme byli v minulosti častokrát peskováni? Mnohé
z těchto našich bytů jsou vybavením
horší než nově budované sociální
byty. Tyto obce nepotřebují stavět
byty nové, ty potřebují stávající bytový fond revitalizovat včetně oprav
fasád nebo výměn oken. Věřte, že za
sociální nájemné, které platí místní
občané za tyto obecní byty, se zmíněné úpravy nedají pořídit.
Takže při společných jednáních
dlouhodobě konstatujeme, že stát,
jako takový, doposud řeší velmi laxně problematiku chudých, pardon,
správně strukturálně postižených
regionů, byť se o této problematice
popsaly stohy papíru a bylo vysloveno
mnoho slibů.

Podívejme se také na dostupnost
nemocniční péče

Jak jsem zmínil v úvodu, žijeme
v nádherné krajině plné kopců a památek po našich předcích, to si místní
často ani neuvědomují, žijeme v krajině, jejíž součástí je CHKO Lužické
hory a NP České Švýcarsko. Obyvatelé si tuto zmíněnou kopcovitou
krajinu aktuálně uvědomili v jiné, bohužel negativní souvislosti. To, když
se před koncem roku dozvěděli, že
bude během Vánoc, kromě pohotovosti, uzavřená z důvodu nedostatku personálu jediná naše regionální
nemocnice v Rumburku pro 55 tisíc
místních obyvatel. Region protíná
nezpoplatněná komunikace I/9, kterou si stovky kamionů denně zkracují
cestu na dálnice do Saska i opačným
směrem. V zimě se dost často stává,
že tato vozidla ucpou ve zmíněných
kopcích jediné spojení s vnitrozemím. Zde se totiž nacházejí nám nejbližší nemocnice v České Lípě a v Děčíně, obě vzdálené pro nejodlehlejší
obce výběžku až 70 km. Přitom v saském městě Sebnitz sousedícím s naší
Dolní Poustevnou rozděleném pouze
hraniční čárou, kde se nachází velká
funkční nemocnice s poměrně vysokým zastoupením českého ošetřujícího personálu, ošetřit pacienty z české strany nelze. Věřím, že si někteří
krajští politici v této souvislosti po
Vánocích oddechli, neboť se v regionu nestalo nic závažného. Jsou to
právě oni, kteří zodpovídají společně
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
za zajištění zdravotní péče.
Pomoci mohly evropské fondy

Částečně mnohým chudým regionům
mohly pomoci evropské fondy. Měly
prioritně směřovat do hospodářsky
slabších regionů. Bohužel ke snížení
hospodářských rozdílů uvedený dobrý záměr nevedl a skončil v mnohých
případech u soudů, které stále ještě
probíhají. Jak si koaliční velké kamenné strany v té době část dotací
rozdělily, je nám známo. Nezapomnělo se „při pečlivě nastaveném systému
posuzování žádostí o dotaci prováděném několika nezávislými hodnotiteli“, odklonit část i pro kamarády
a sponzory zmíněných partají.
Nůžky se rozevírají dál v době, kdy
venkov ani postižené regiony z evropských fondů moc nečerpají a národní
programy včetně RESTARTU se rozbíhají pomalu. Nicméně od loňského roku jsou patrné pozitivní změny
co do rozsahu i výše finančního za-

jištění jednotlivých dotačních titulů.
Doufáme, že se to v příštím roce ještě zlepší. Bohužel z formulářů některých žádostí o dotaci doposud nezmizely zbytečné kolonky s opakujícími
se dotazy po vzoru žádostí z evropských fondů nebo podle nás nekoncepční výluky uznatelných nákladů,
např. u dotačního titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov není
u několikamilionové akce uznatelným nákladem instalace nové lávky
pro tělesně postižené za cca 150 tisíc
Kč. Místo toho, aby uvedený projekt
dostal lepší hodnocení, tak to strčíme
do výluky se sdělením, že na takováto
zařízení jsou vypsány jiné podpůrné
programy, tak si zažádejte tam. Když
už někdo na ministerstvu konečně
připustil to, že na lokální koupaliště
je možné zažádat o dotaci (řešíme,
zda ve výluce nejsou bazény a co se
skrývá pod slovem lokální), tak se objevují takovéto další jobovky. Často
při těchto příležitostech vzpomínám
na dotační titul vyhlášený na konci
90. let ministerstvem pro místní rozvoj za dob působení ministra Jaromíra Císaře. Jednoduché, srozumitelné
a akční.
Ministerstva i kraj jsou poněkud
„z ruky“

V současné době se nám také nezdá
princip rozdělování některých dotací, který si stále uzurpuje samotné
ministerstvo, a to někdy i složitě na
doporučení krajské regionální stálé
konference (KRSK). Ministerstvo
a kraje jsou od nás poměrně daleko
a často odtrženy od reality. Bohužel jsme zrušili okresní úřady a tím
i okresní shromáždění, kde jsme se
mnohokrát dohadovali, co je v okrese prioritou a na co použijeme společné peníze. Dokonce i předseda
senátu a bývalý dlouholetý primátor
Teplic Jaroslav Kubera se v nedávném rozhovoru pro měsíčník Veřejná správa přimlouval za zřízení
malých okresů. Ptám se, proč je zřizovat, když je máme, a to v podobě
205 měst s rozšířenou působností. Bohužel ve vztahu k nám obcím
patřícím do jejich obvodu mají tato
města pouze minimální kompetence a v rámci regionálního rozvoje,
kde bychom to potřebovali nejvíce,
dokonce žádné. Stačilo by při těchto městech – malých okresech zřídit
odbory regionálního rozvoje v rámci
přenesené působnosti státní správy
s možností, mimo jiných kompetencí, podávat žádosti na čerpání financí
z dotačních titulů sloužících k rozvoji
daného regionu. O prioritách obvodu
a o realizacích předložených projektů
by rozhodovali místně příslušní stadokončení na další straně
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rostové obcí, podpořeni usnesením
svých zastupitelstev, každý s hodnotou jedno hlasu, prostřednictvím malého „trojkového“ shromáždění. Takto bychom si v praxi uměli představit
princip subsidiarity, to je rozhodování zezdola. Musíme totiž připustit,
a dlouholetá praxe to již ukázala, že
je možné na katastrech malých obcí
navrhnout takové záměry, na které ta
daná obec nebude mít finanční prostředky a o jejich realizaci zájem, neboť přínos pro místní občany nebude
až tak významný, ale pro rozvoj regionu bude mít značný přínos. Než
by se uvedené legislativně upravilo,
mohly by se rozšířit dotační kompetence místních akčních skupin. Ty
mají v současné době největší přehled o potřebách v místních regi-
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onech a z tohoto důvodu by mohly
u některých dalších dotačních titulů
nahradit nám vzdálená ministerstva.
I nádherná příroda má svůj
potenciál

A právě v úvodu zmíněný, zdaleka
nepodchycený a hluboce podfinancovaný, potenciál nádherné přírody
a památek by do našeho chudého
regionu mohl přivést kromě nových
pracovních míst i zkvalitnění služeb
pro předpokládaný nárůst návštěvníků a tím pomoci zvýšit prosperitu a hospodářský rozvoj našeho výběžku. Drobné věci a stavby v této
oblasti již máme za sebou. Propagačních materiálů, informačních tabulí, cyklostezek, naučných stezek již

máme hodně. Potřebujeme pomoci
při budování finančně náročnějších
i atraktivnějších staveb, jako jsou
např. záchytná parkoviště, sedačkové lanovky, turistické mosty, sportovní haly, které by nesloužily pouze
návštěvníkům regionu, ale i místním
občanům, mnohdy se stěhujícím od
nás z venkova do velkých měst. Pravda, hlavně za prací, ale často i za nabídkami atraktivnějšího volnočasového kulturně-sportovního vyžití. To
chceme v tomto státě i nadále podporovat výstavbu paneláků naležato v anonymních satelitních částech
obcí kolem velkých měst? Kdo to ještě
neviděl, tak doporučuji si projít severní části městečka Líbeznice. Z Prahy
to není daleko.
Jak se k obdobnému problému
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staví vláda Německé spolkové republiky, máme u nás denně na očích. Stačí se podívat do pár kilometrů vzdálených lázní Oybin s jejich hradem
nebo do pevnosti Königstein, dříve
patřících pod územní správu Koruny
české. Do sousedního chudého Saska
z pohledu celého Německa, na rozdíl
od nás, spolkový stát systematicky již
mnoho let investuje prostřednictvím
principu solidarity a přerozdělování
daní právě chudým regionům. Nešlo
by to konečně i u nás?
Josef Zoser
emeritní, dlouholetý starosta obce
Jiřetín pod Jedlovou
Pozn. redakce: subsidiarita – politická zásada, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných
záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni
veřejné správy, který je nejblíže občanům (Wikipedie)

Po dlouhé době jsme opět plesali

JIŘETÍN p/J – V sobotu 16. 2. jsme
opět po mnoha letech uspořádali I.
sportovní maškarní bál, a to v objektu bývalé školy. Ta mimo jiných úprav
prošla ve svém I. patře, kde se bál pořádal, několika zásadními úpravami.
Z kdysi velké chodby situované před
všemi čtyřmi třídami vznikl společenský prostor s televizí a více jak čtyřiceti místy k posezení. Uvedený prostor
již delší dobu využíváme k různým
školením, případně rodinným oslavám. Ze dvou tříd vybouráním jedné
příčky mezi nimi vznikla malá tělocvična, ve které se též již několik let
cvičí nebo hraje hlavně stolní tenis.
Do těchto prostor jsme nastěhovali
dalších 60 židlí a devět stolů. Zbývající dvě třídy a jeden kabinet se proměnily na pět pokojů s více jak 25 lůžky.
Část těchto prostor jsme využili jako
provizorní šatnu. Z druhého kabinetu, na opačné straně budovy, máme
posilovnu a bývalý prostor pro vstup
na půdu jsme upravili na kuchyňku.
V obou těchto prostorách se pohybovala obsluha, která nás zahrnula
veškerým sortimentem pití a výrobků
studené kuchyně.

Více jak sto chtivých tanečníků
převážně z Jiřetína, Horního i Dolního Podluží a Varnsdorfu mělo k dispozici i dostatečně velký parket, který
byl kromě desetiminutového rozpačitého začátku stále zaplněn tanečními
páry. Během bálu panovala výborná
nálada, umocněná skvělými maskami , které v mnoha tvářích účastníků,
při pohledu na ně, vyvolávaly úsměvy na tvářích. Během bálu proběhlo
vyhodnocení třech nejlepších dvojic
masek (manželé
Štolbovi z Jiřetína), nejlepších tanečníků (manželé
Macháčkovi z Dolního Podluží). Pět
šťastlivců si odneslo pěkné ceny od
hlavních sponzorů
bálu (firmy Haas
–Sohn Rukov, Eurogreen ČR , Pivovar Kocour a obec
Jiřetín) při losování slosovatelných
vstupenek. Hlavní
cena, krbová kam-

na, se od místní firmy přestěhují výherkyni do nedalekého Horního Podluží. O tom, že se bál vydařil, svědčila
i výdrž některých účastníků, kteří za
podpory přenosné reproduktorové
soupravy tančili ještě v pokročilých
ranní nedělních hodinách.
Na závěr patří říci, že bál nevznikal lehce. Obec pracovala na přesunu stolů a židlí z jídelny do I. patra
a zřízení šatních prostor, pan Endrych s panem Vajdou nám zapůjčili 55 židlí, několik stolů a výčepní
zařízení, manželé Štolbovi prostory
ozdobili a nájemci nově otevřené restaurace AVe na našem náměstí nás
obsluhovali. Všem těm i výše jmenovaným sponzorům, ale i dalším několika pomocníkům z řad příznivců
sportu i obecních zaměstnanců patří
poděkování za odvedenou práci a též
za rychlý úklid.
Ještě je potřeba se zmínit o jedné
zajímavé věci, které si všiml málokdo.
Náš bál totiž navštívili tři místostarostové, a to z Jiřetína, Dolního i Horního Podluží, a to pan Nováček, paní
Macháčková a paní Koldová. Při zjištění této skutečnosti mě napadlo, zda
by se osobnostně pozměněné vedení
našich tří radnic i zastupitelstev těch-

to tří obcí opět nesešli a nerokovali
o v minulosti nerealisovaném návrhu
na rekonstrukci kina v Dolním Podluží na multifunkční kulturní zařízení
(obdobně jako ve Chřibské a Krásné
Lípě), o jehož provozní náklady by
se dělily naše tři obce. Studie na rekonstrukci jsou zpracovány, stačilo
by pouze setřít šest let usedlý prach
na deskách dokumentace a diskutovat o tom, zda by v prostoru kina nevznikl i taneční sál s větší kapacitou
než v našem Sportcentru. Bylo by
potřeba využít jednu z posledních
šancí na získání dotace na kdysi zvažovanou rekonstrukci, neboť v současné době MMR v rámci národních
dotačních programů na podobné
stavby a rekonstrukce nabízí finanční pomoc. Jistě by nebyl problém při
shodě v zastupitelstvech našich dvou
sousedních obcích schválit i spolupodíl na dohodnutou rekonstrukci.
Poté bychom mohli obdobně, jak již
tři roky pořádáme, v rámci společného masopustu, připravit další společné kulturní – společenské akce pod
jednou střechou, pořádané v odpovídajících prostorách s větším počtem
účastníků. Stávající objekt kina situovaný doprostřed našich tří obcí
by si to dle mého
názoru totiž zasloužil. Věřím, že by uvedený záměr získal
též podporu většiny
obyvatel našich tří
obcí, které kromě
již zmíněného společného masopustu
mají společnou také
základní školu a měsíčně vydávané noviny Permoník.
Text a foto
Josef Zoser
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dokončení z 1. strany

(Lesní 1062/26) přemístí interní oddělení a JIP. Z tohoto důvodu přechodně uzavíráme od 2. března do
11. března 2019 – 7:00 hodin interní
oddělení – lůžkové oddělení, jednotka intenzivní péče, příjmová interní
ambulance a kardiologická poradna.
Po odstěhování interního oddělení zůstávají na Pavilonu II (Lesní
1062/26) v provozu:
• Ošetřovatelská lůžka, která nejsou v době stěhování uzavřena ani
omezena – v případě příjmu vašich
pacientů se předem telefonicky domluvte přímo na oddělení tel. číslo
415 634 151, 412 332 535, staniční
sestra I. Adamcová
• RHB – v případě objednání pacientů volejte každý den od 7–8 hodin na tel. číslo 607 007 884 (v jinou
dobou je možné, že se nedovoláte,
protože RHB pracovníci poskytují zdravotní služby), prosím sdělte
i svým pacientů.
• RDG – detašované pracoviště
pro potřeby LNaP a plicní ambulance
• OKBH
• GIT ambulance – tato ambulance bude také přestěhována do Pavilonu I – rekonstrukce, ale není ještě
ukončena – o ukončení budete včas
informováni
Věříme, že se nové prostory interního
oddělení budou všem líbit.
Bc. Eva Houfová
sekretariát ředitele
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

Každodenní uživatelé cyklostezky
Jiřetín pod Jedlovou – Horní Podluží
jsou Abby a Rony se svými páníčky.
Když už se tak procházejí, občas po
cestě najdou věci, které nepořádní
lidé odhodí zrovna tam, kde je napadne. A tak se postarají o to, aby
nehyzdily okolí a vhodí je tam, kam
patří. Věříme, že nejsou jediní a
občas každý z nás sebere nějakou tu
plechovku.
Díky Jindra Koldová

foto Martin Louka

Jiřetínské masopustní
poděkování
V letošním roce stanul v čele všech
organizátorů Podtolštejnského masopustu právě Jiřetín pod Jedlovou.
A je také na jiřetínských, aby rozeslali poděkování za tuhle velice zdařilou akci do všech světových stran.
Bez úžasné spolupráce s Dolním a
Horním Podlužím by společné masopustní hrátky určitě nenabraly ty
správné obrátky. Kam poslat dík za
nádherné počasí, není úplně jasné.

V každém případě byly úsměvy sluníčka velice nakažlivé, a tak se pohoda šířila napříč všemi třemi průvody
maškar. Muzikanti z Lužičanu, z Turnovanky i dolnopodlužský harmonikář nenechali nikoho na pochybách,
že je masopust a že rádi zpíváme.
Těm, kteří bouchli do bubnů, hrábli
do strun, či stiskli klávesnice, patří
uznání v prvé řadě. Krásnou hudební kulisou také dotvářeli atmosféru

společného setkání v Kateřinkách. Jiřetínský průvod se otočil po náměstí
a dovádivé maškary rády ochutnaly ze sousedské nabídky restaurace
AVe, galerie V Podstávce, domova sv.
Máří Magdaleny i obecního úřadu.
Jim pochopitelně patří poděkování za
nabídnuté laskominy, stejně jako firmám Eurogreen, Haas + Sohn a Samat. Pan Pronobus z krásnolipského
folklorního souboru průvod provedl

foto Josef Zoser
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všemi zastávkami, pobízel muziku a
zval k tanci a zábavě. Však už to na
shromaždiště ke kostelu nebylo tak
daleko. A tady je také potřeba vyjádřit uznání. Prostor byl báječně připraven a bez problému pojal ten celý
veliký dav masopustních hostů. A co
ti z řad hasičů, kteří se poctivě starali
o hladové a žíznivé? I vám děkujeme
– gulášek, jitrnice, ovar, zabijačková
polévka…. a pivo, pivo, pivo, pivo (ze
starostenského sudu). Že pivo došlo
dřív, než jídlo? No, asi bylo víc žíznivých, než hladových. Letošní novinkou bylo improvizované podium na
korbě nákladního auta (Haas + Sohn

– díky), kde se nejenom hrálo a zpívalo, ale také vábilo a čarovalo. Vyzdvihnout je pak třeba velice zodpovědný
a odvážný přístup Ivy Minárové, Jindry Koldové a Bohuslava Kaprálika,
kteří za nutné podpory celého davu a
za pomoci kouzelných žezel jarních
poslů zastavili zimní řádění Ledové
Mařeny a do našich hor pozvali jaro.
Jak zaznělo z pódia – dobrá zpráva je,
že JARO BUDE! A tak ještě jednou
smekám přede všemi, kteří přiložili
ruku k dílu, kteří přišli, bavili se a šířili kolem sebe hezkou pohodu! Ať vám
to jaro opravdu voní! Díky!
Martin Louka
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foto Josef Zoser

Masopust v Horním Podluží
Celý rok těšili jsme se převelice,
až nastane oblíbená masopustní veselice.

A také jsme se dočkali – v sobotu
23. 2. se sešli všichni nadšenci masopustních radovánek u místního
klubu. Náhodným kolemjdoucím
se mohlo zdát podivné, že se na veřejném prostranství pohybuje medvěd, vodnice, slamák, prasátko nebo
smrtka s kosou. Tentokrát to bylo
správné vidění. Posilněni dobrou
náladou, dobrým jídlem a od našeho
starosty Petra Hořeního zcela oficiálním „Masopustním glejtem“, který
nám všem maškarám a koledníkům

udělil právo jíti a koledu provozovati.
S tímto požehnáním jsme se vydali na obchůzku vesnicí. Po pár krocích
nás už tradičně vítal první hospodář
pan Bohuslav Kudla se slivovicí v jedné ruce – hřála pěkně v krku, a s občerstvením v druhé ruce. K tanci
s hospodářem nám hrála pěkně zvesela živá kapela Turnovanka, která
k nám přijela až ze Sobotky.
Veselí, tanec, zpěv, jídlo a pití se
spoustou taškařic a legrácek provází masopust od pradávna, a tak jsme

si masopustní obchůzky vesnicí užili se vším
všudy. Domácí nás vítali
přípitkem a samozřejmě
něčím dobrým na zub.
Navštívili jsme některé
naše dobré sousedy: Pepu
Hroníka na hřišti, našeho
starostu, pozváni jsme byli
též k manželům Trojanovým a Caskovým. Hostinu zcela nečekanou a o to
milejší si pro nás připravili
u Marenců.
Cestou jsme si i nějakou tu koledu vysloužili
a u kostela sv. Kateřiny
se o ni podělili a udělali si
velkou hostinu.
Dům od domu se zdála cesta do
Dolního Podluží delší a delší…., od
žádného hospodáře se nám nechtělo
odejít. Jenže ta touha vyhnat Ledovou
Mařenu a konečně přivítat jaro byla
silnější, a tak jsme za bujarého veselí
hnáni sluníčkem ke kostelu dorazili,
i když poslední….a zimu se nám snad
společnými silami podařilo vyhnat.
Zabíjačky bývaly dříve považovány za slavnostní obřad, protože
masa nebývalo nazbyt, býval to pokrm vzácný. My jsme na tom již o po-

znání lépe, nešlo odolat zabijačkovým
dobrotám ani starostenskému soudku plného lahodného piva.
O masopustní veselici by se měl
každý radovat, mladí i ti staří, a tak
jsme se radovali a celý den si pospolu
užili……
Pranostika praví: Svítí-li slunce na
bláznivé masopustní dni, bude pěkná
pšenice i žito. Přejeme všem hospodářům, aby tomu tak bylo.
Děkujeme všem účastníkům masopustního průvodu, všem těm, kteří
nás pohostili a samozřejmě hasičům.
Pavla Petružálková
a Jindra Koldová,
foto Jaromír Petružálek
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME

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 1. 3. ve 20 hodin
 Sobota 2. 3. v 18 hodin

ČV
ČV

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Dne 25. března tomu bude rok, kdy
nás opustil Josef PECINOVSKÝ
a nám to přijde, jako by to bylo včera. Chybíš rodině, vnoučatům, sestrám a přátelům. Vzpomeňte, prosím, s námi.
Eva Pecinovská s rodinou

Nový infomační panel v Křížové ulici

JIŘETÍN p/J – Z důvodu zchátralosti původní dřevěné vitríny a vloženého
informačního panelu nechal po 15 letech Obecní úřad v Jiřetíně pod Jedlovou
zhotovit novou ceduli ve stejné grafické úpravě a podobném provedení, jako
jsou dva nové panely na Tolštejně. Tento se nachází v Křížové ulici a turistickou veřejnost informuje o jedné z bývalých štol stříbrných dolů (dveře vlevo)
a dvou zachráněných kamenných erbů, původně malovaných, města Sanct
Georgenthal a tehdejšího majitele panství Aloise I. Josefa z Lichtenštejnu,
z bývalé radnice na náměstí zbořené v roce 1972.
-red-, foto Jiří Stejskal

BLAHOPŘEJEME
Dne 20. března oslaví paní Božena
GALATOVÁ 80. narozeniny. Mnoho
zdraví do dalších let přeje
rodina Mosigova, Badíkova
a Sochorova

POZVÁNKY
JIŘETÍN p/J – Pohádkový skřítek
jiřetínského Malého lesního divadla
Forbínek nezahálí ani v zimě. Při příležitosti Světového dne divadla a Mezinárodního dne loutkového divadla
zve tentokrát děti a jejich rodiče na
pořad KRAJÁNEK JEDE aneb Jak se
dělá loutkové divadlo. S pozváním do
„zákulisí“, s ukázkami loutkoherectví
a se zajímavým vyprávěním vystoupí
členové děčínského loutkového divadla Krajánek v jiřetínském Spolkovém domě (Náměstí Jiřího č.p. 36)
v sobotu 30. března 2019 od 15:00
hodin.
-kaM-, foto archiv LD Krajánek

Dětský
maškarní
karneval
v Horním Podluží
Sobota 23. března 2019
od 15 hodin
v místní tělocvičně
u hotelu Slavie

SOUTĚŽE
HRY Přijďte s dětmi strávit
DISKOTÉKA zábavné odpoledne!

CZ – Nová česká komedie Vladimíra
Michálka – Příběh party chlapů, kteří
hledají, jak se popasovat se všedním
životem – Ml. přístupno – Vstupné
120 Kč – 90 minut

 Pátek 8. 3. ve 20 hodin
 Sobota 9. 3. v 18 hodin

ČV
ČV

CAPTAIN MARVEL

3D

USA – Akční film – Zcela nové dobrodružství odehrávající se v 90. letech minulého století – Ml. přístupno – Vstupné 150 Kč, děti a důchodci
130 Kč – 100 minut

 Pátek 15. 3. ve 20 hodin

ČV

ŽENY V BĚHU

4K

CZ – Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti – Reprízujeme na četná přání návštěvníků – Ml. přístupno – Vstupné 130 Kč
– 90 minut

 Sobota 16. 3. v 18 hodin          ČV

S Drylockem do kina ZDARMA na
českou komedie Jiřího Mádla:

NA STŘEŠE

4K

CZ – Příběh o setkání s někým, koho
považujeme za cizince, nicméně
může být součástí, kterou postrádáme – Ml. přístupno – Vstupné ZDARMA – 100 minut

 Pátek 22. 3. ve 20 hodin
 Sobota 23. 3. v 18 hodin

ČV
ČV

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 3D

Poznej svůj kraj
Zveme všechny na
výlet za otvíráním
studánek

USA – Akční vědeckofantastický film
– Alita je normální holka s robotickým tělem předurčená k velikým věcem – Ml. přístupno – Vstupné 140
Kč – 120 minut

 Pátek 29. 3. ve 20 hodin
 Sobota 30. 3. v 18 hodin

ČV
ČV

KOUZELNÝ PARK

3D

ES – Dobrodružný kreslený film –
O tom nejbáječnějším zábavním parku na světě – Ml. přístupno –Vstupné
150 Kč, děti a důchodci 130 Kč – 85
minut

30. března 2019
Sraz u Obecního úřadu
v Horním Podluží
v 9.30 hodin
Sváču s sebou, třeba buřtíka, kterého bude možné si opéct.

Vysvětlivky:

ČV – česká verze
TIT – originální verze s českými titulky

3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné
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KAM VE VOLNÉM ČASE?
P O Z VÁ N K Y N A S P O R TO V N Í , K U LT U R N Í A S P O L E Č E N S K É A K C E V O B C Í C H P O DTO L Š T E J N S K A

 Středa 6. 3. od 16:30 h.

 Středa 20. 3. od 13:00 h.

 Sobota 30. 3. v 9:30 h.

Bohoslužba: MŠE SVATÁ

Beseda: FALEŠNÉ ZPRÁVY

POZNEJ SVŮJ KRAJ

O POPELEČNÍ STŘEDĚ

JIŘETÍN p/J, kostel Nejsvět.Trojice

 Pátek 8. 3. od 17:00 h.

MEJDAN NEJEN PRO ŽENY
(i muži jsou vítáni)
Vítání jara, oslava MDŽ a večer plný
pohody s tancem a hudbou DoDoBandu. Vystoupí MŠ Podlužánek a
Jiří Buršík. POZOR – soutěž o nejlepší bůček! Chutné občerstvení a dárek
pro přítomné ženy.
DOLNÍ PODLUŽÍ, kinokav. Bia Luž

A DEZINFORMACE

Co jsou fake news a dezinformace? Kde se berou a jak se jim může
obyčejný člověk bránit? Proč jsme
náchylní věřit lživým a zavádějícím
zprávám? To vše a mnoho dalšího se
dozvíte na přednášce Jaroslava Valůcha, experta na mediální vzdělávání.
DOLNÍ PODLUŽÍ, obecní úřad

 Sobota 30. 3. v 15:00 h.
Forbínek zve děti:

KRAJÁNEK JEDE aneb
JAK SE DĚLÁ LOUTKOVÉ
DIVADLO
Při příležitosti světových oslav divadla zveme děti a jejich rodiče na ukázky a besedu o tom, jak se vyrábí, připravuje a hraje divadlo s loutkami.
JIŘETÍN p/J, Spolkový dům

 Pátek 8. 3. od 17:00 h.

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

Zveme všechny na výlet za otvíráním studánek. Svačinu s sebou, buřty bude možné opéct.
HORNÍ PODLUŽÍ, sraz u obecního úřadu

 Sobota 23. 3. od 15:00 h.

 Sobota 30. 3. od 15:00 h.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL

TJ ČECHIE HORNÍ PODLUŽÍ
– TJ KRÁSNÁ LÍPA

Přijďte s dětmi prožít zábavné odpoledne s dětskou diskotékou, hrami i
soutěžemi!
HORNÍ PODLUŽÍ, tělocvična u Hotelu Slávie

 Sobota30. 3. od 15:00 h.

Mistrovské fotbalové utkání 14. kola
okresního přeboru dospělých.
HORNÍ PODLUŽÍ, fotbalové hřiště

BŘEZNOVÉ TVOŘENÍ

SK SLOVAN JIŘETÍN P. J. –
TJ HEŘMANOV

Rukodělná výtvarná tvorba. Výroba
hrnků z keramické hlíny a zdobení
kraslic.
Kurzovné 50 Kč za osobu a kurz.
HORNÍ PODLUŽÍ, obecní klub

 Neděle  7. 4. v 11:30 h. (odjezd)

 Sobota 9. 3. od 13:00 h.

Mistrovské fotbalové utkání 14. kola
okresního přeboru dospělých.
JIŘETÍN p/J, fotbalové hřiště

Zájezd: CARMEN
 Sobota 23. 3. od 17:00 h.
Bohuslav Kaprálik vás zve na

VI. PODVEČER SE
STAROSTOU

 Sobota16. 3. od 20:00 h.

MAŠKARNÍ BÁL
TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
K pohodě i k tanci hraje The Spirits
a Familia.Vyhlášení ceny Zlatá múza
severu 2018, programové vstupy, zajímavá tombola, hodnocení masek.
Vstupné 120 Kč.
Informace: IC Jiřetín pod Jedlovou
CHŘIBSKÁ, sál restaurace Radnice

 Středa 20. 3. od 8:00 h.
ZŠ Dolní Podluží zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Nahlédnutí do výuky (8:00–12:30 h.)
a seznámení s prostředím školy,
ochutnávka stravy ve školní jídelně,
zájmové kroužky na I. stupni (13:00
až 16:00 h.)
DOLNÍ PODLUŽÍ, základní škola

Host večera: Ing.  ZBYNĚK LINHART, senátor Parlamentu ČR za
obvod č. 33 – Děčín a předseda správní rady o. p. s. České Švýcarsko. Pohodové posezení při kávě s besedou
o radostech, strastech a aktuálních
problémech života v obci i v našem
regionu.
JIŘETÍN p/J, Spolkový dům

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

 Neděle 7.4. od 16:30 h.

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

V Ý S TAV Y:

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

JOSEF ZOSER – KRAJINA
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

 Pořad pravidelných

bohoslužeb v Jiřetíně p. J.
Úterý v 16:30 h. – kostel N. Trojice
Neděle v 9:30 h. – kostel N.Trojice
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
24. března 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.

Obec Horní Podluží pořádá

zájezd do Hudebního divadla Karlín
v Praze na muzikál Carmen
Neděle 7. dubna 2019 od 15 hodin
Nejúspěšnější projekt v novodobé historii HDK se vrací. Nádherné melodie a napínavý příběh lásky
a zrady ve skvělém hereckém obsazení. V hlavní roli Carmen výhradně Lucie Bílá. Dále např. Dasha,
Hanka Křížková, Markéta Poulíčková, Václav Noid Bárta, Jiří Korn, Lukáš Kumpricht, Tomáš Trapl a další.

Závazně platbou předem 500 Kč se můžete hlásit na OÚ v Horním Podluží.
Odjezd od OÚ v 11.30 h, vstupenky budou rozdány u autobusu. Předpokládaný
návrat mezi 19. a 20. hodinou.
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JIŘETÍN p/J – Ivo Vondrovský v Jiřetíně zaujal. Jeho přednáška se stala
výletem do dějin betonových pevnůstek, kterými jsou posety naše pohraniční lesy. Hodnotu zajímavého dokumentu nabídly promítané obrázky
a prokládané průvodní slovo neslo
v sobě nejenom stopy hlubokého
zájmu, ale také dobrou znalost historických a technických faktů. Čas
vymezený pro vyprávění utíkal velice rychle a spokojenost necelé padesátky posluchačů předznamenala
další možné setkání s touto tématikou v místním Spolkovém domě.
-kaM- , foto Jiří Stejskal

Historie skrytá ve věži
FOTOGRAFIE Z OTEVÍRÁNÍ SCHRÁNKY DNE 26. 2. 2019
Foto Jiří Stejskal

Otevírání schránky se uskutečnilo v domě č. 36 v Jiřetíně pod Jedlovou

Měděné trubky vsazené do sebe
jsou zacínované. Schránku otevírá
Karel Kýnl

Pro kontrolu dokumentů byl přizván
Mgr. Jan Němec, vedoucí oddělení
Státního okresního archívu v Děčíně. Přihlíží starosta obce Bohuslav
Kaprálik

Ve schránce se nachází 13 rakouských a saských mincí a dvě bankovky – dvouguldenová z roku 1848 a
desetikrejcarová z roku 1860

JIŘETÍN POD JEDLOVOU
svoz tříděného odpadu
každý sudý týden

18. 3. – 1. 4. 2019

PERMONÍK

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 26. 3. 2019 a vyjde ve středu 3. 4. 2019
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