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1.
Úvod
Jmenuji se Josef Rydval a jsem rodák z Dolního Podluží. Na základě usnesení
obecního zastupitelstva č.30/415/2017 ze dne 22.6.2017 jsem byl jmenován k datu
1.7.2017 kronikářem obce. Prvním mým úkolem je obnovení kroniky a její další
vedení.
Poslední záznamy v kronice uložené na Obecním úřadu končí koncem roku 1993. Od
té doby, jak jsem zjistil, kronika vedená nebyla a tudíž není jakýkoliv kronikářský
záznam o dění v obci. Období mnou popisované začíná datem 1.1.2017.
Krátce o mé osobě:
Narodil jsem se 8. ledna 1951 a od narození bydlím
v Dolním Podluží v rodném domě čp. 418. Velice
dobře si pamatují na místní Mateřskou školu, do
které jsem chodil v letech 1954 až 1957, dále na
zdejší Základní školu v letech 1957 až 1966. Celý
2
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svůj život od vyučení v Liberci, studia na Střední průmyslové škole stavební
v Děčíně, jsem se profesně pohyboval ve stavebnictví. Prošel jsem různými stupni
zaměstnání jako dělník, mistr střediska ve Stavebním podniku v Rumburku
a Varnsdorfu, jako vrchní mistr odborné výchovy a vedoucí odloučeného pracoviště
na Středním odborném učilišti stavebním v Děčíně a Krásné Lípě, jako vedoucí
pobočky pojišťovny ve Varnsdorfu, dále jako investiční referent Městského úřadu
ve Varnsdorfu, ale i devatenáct let jako Soudní znalec v oboru oceňování staveb,
jmenovaný Krajským soudem v Ústí nad Labem. Nástupem do důchodu v roce 2011
jsem všechny pracovní aktivity ukončil. Přes 16 let jsem byl obecním poslancem za
Československý červený kříž a v letech 1977 až 1983 jsem zde v obci vykonával
funkci uvolněného předsedy MNV. Ze zdravotních důvodů jsem tuto funkci ukončil.
V roce 1990 jsem se stal spoluzakladatelem a starostou spolku Domovina  spolek
rodáků a přátel obce Dolní Podluží , zde stále aktivně pracuji.
O minulosti a historii obce :
Dolní Podluží (do roku 1947 Dolní Grund, německy Niedergrund) je obec na severní
straně Lužických hor, v okrese Děčín, v Ústeckém kraji. Obec se nachází jihozápadně
od města Varnsdorf, v širokém údolí odvodňovaném potokem Lužničkou, střed obce
leží v nadmořské výšce 370 metrů. Jižní část obce se nachází v Chráněné krajinné
oblasti Lužické hory. Rozloha obce činí 1548 ha.
Obec se poprvé připomíná v roce 1378 jako Voigtsdorf, fojtova či rychtářova ves,
avšak již v roce 1471 se vesnice označovala jménem Grund. Německý výraz grund
znamená mimo jiné údolí, dolinu, úval či rokli. K odlišení bylo později přidáno
Nieder, česky Dolní. Do roku 1947 se používalo odvozené jméno z němčiny, Dolní
Grunt. České jméno získala obec v roce 1947 dle návrhu žáka měšťanské školy Jiřího
Maška podle polohy pod Lužickými horami a horou Luží. Dolní Grunt byl
přejmenován na Dolní Podluží a dne 16. ledna 1948 vyhláškou ministra vnitra
č. 7/1948 Sb., o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí, povolených v roce
1947. Místní část obce Kateřina měla německý název Katharinenthal, první zmínka
v roce 1690 , má v první části ženské osobní jméno (německy die Katharine
= Kateřina (jíž je zasvěcen místní kostel), ve druhé části podstatné jméno (německy
das Tal = údolí, dolina); odtud Kateřinino údolí. Světliny 2. díl se německy jmenovaly
„Lichtenhain 2. Ant.“ podle knížecího rodu Lichtenstejnů. Název po roce 1945
vychází z chybného překladu první části názvu do češtiny (das Licht = světlo). Název
byl zvolen k odlišení od sousední osady Světlík v Horním Podluží. Místní části byly
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přejmenovány vyhláškou ministra vnitra ze dne 1. července 1947 č. 123/1947 Sb.,
o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí povolených v roce 1946.

Pohled na horní část obce s kostelem sv. Kateřiny a stavbu pražské silnice v roce 1800

Archeologické nálezy dokazují, že na dnešním katastru obce, v prostoru jižně
od Lesného, existovaly na sklonku 13. století středověké sklárny, čímž se řadí mezi
nejstarší známé sklárny na území Čech. Na území obce v údolí Milířky jsou stopy
po středověkém dolování, těžil se zde křemen pro sklářské hutě ve druhé polovině 13.
století, později železo, olovo a měď. Již kolem roku 1800 se v literatuře uvádí 200
– 300 let staré šachty a štoly. Před 12. stoletím leželo údolí, ve kterém leží dnešní
Dolní Podluží, v oblasti, která se nazývala „Záhvozdí“ a která se z části shoduje
s dnešním Šluknovským výběžkem. Byly zde pouze neprostupné lesy a neobdělaná
půda. Prvními obyvateli, kteří začali mýtit neprostupné lesy, byli němečtí kolonisté.
Prvním pánem území, kde dnes je obec, byl Berka z rodu Hovorů, kterému jej propůjčil
kníže Jaromír. Jeho potomek založil na místě bývalé dřevěné tvrze hrad Tolštejn.
Na vrchností propůjčené půdě vznikly podél potoků osady Schneckendorf na východě
obce, Vogstdorf ve středu obce a Bölmsdorf na místě dnešního Horního Podluží. Již
v roce 1411 se lze setkat s první zmínkou o kostelu, který byl v roce 1411 novým
kostelem, v jehož věžní kopuli se našla listina, ve které stálo:
„ Tento kostel postavilo sedm sedláků a nikomu to nebude vadit“
4
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Obec patřila k arcibiskupství v Praze a v roce 1363 je v konfirmačních knihách
a v roce 1384 v papežských seznamech odvedených desátků uvedeno: Vila advocati
(Vogstdorf, Foitsdorf). Za husitských válek byl kraj v okolí Dolního Podluží velice
zpustošen, stejné to bylo i za třicetileté války. O obyvatelích Podluží podávají přesné
informace podlužská úřední kniha z roku 1599 a zemské soupisy z let 1599 a 1654.
Za třicetileté války byla v okolí Podluží chudoba. V tomto období mnoho rodin
emigrovalo. V roce 1708 novou kolonizací byla založena Kateřina, v roce 1734
Světliny. Josef Fröhlich z Varnsdorfu zavedl v Dolním Podluží roku 1792 výrobu
manšestru a sametu, v roce 1816 další textilní výrobu zavedl Ignác Richter.
V roce 1825 byly v Dolním Podluží čtyři bělidla. V 80. letech 19. století byla v obci
také přádelna červené příze Wilhelma Brasse, továrna na bavlněné zboží, papírna,
škrobárna Josefa Worma a továrna na výrobu kartonů Stolle a Lehnert. Byly zde dva
mlýny a pila. Převážně německé obyvatelstvo hledalo v průběhu staletí obživu
v zemědělství, později tkalcovství, sklářství a těžbě rud. Velký rozmach obec
prodělala především ke konci monarchie a v meziválečném období. Dne 30. září 1938
byly v Dolním Podluží odstřeleny mosty přes potok Lužnička na dnešní silnici číslo
9 , na dnešní silnici číslo 264 most ve střední části obce a most u kostela svaté
Kateřiny československou vojenskou roznětovou hlídkou dle plánů ničení při ochraně
hranic. Současná tvář obce je již formována přistěhovalci a jejich potomky
z vnitrozemí, kteří do této krajiny přišli po vystěhování německého obyvatelstva
v poválečných letech. Do roku 1945 měla obec ve svém znaku místní kostel v původní
podobě se sedláky v popředí. Po revoluci byl pro obec vybrán a schválen nový obecní
znak.
Pamětihodnosti obce :

Kostel Sv. Kateřiny
národní památka

Socha sv. Jana z Nepomuku
z roku 1719 ve střední části obce
5
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Pomník padlým občanům
obce v I. světové válce

Pomník padlých příslušníků
finanční stráže v roce 1938
Dřevěná zvonička z roku 1929,
která nahradila již zničenou
historickou obecní zvonici

Socha Sv. Floriána patrona hasičů
z roku 2016 umístěná na požární zbrojnici

Naučná hornická stezka údolím Milířky a staré důlní štoly

Celkem 12 křížků a božích muk
rozmístěných různě po obci

Tradiční podstávkové domy místní lidové architektury nacházející se po celé obci
Území s výskytem vzácných a chráněných orchideí v okrajové části obce.
6
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2.
Politický a veřejný život
Orgány obce
V komunálních volbách v roce 2014 byli občany zvoleni následující zastupitelé, kteří
vykonávali svoji funkci i v roce 2017.
Zastupitelstvo:
Iva Minárová

starostka

Bc. Petra Frančová

místostarostka

Mgr. Markéta Hobzová zastupitelka
Ing. Adéla Macháčková zastupitelka
Ing. Jaroslav Macháček zastupitel
Ing. David Nejedlý

zastupitel

Ing. Karel Vojta

zastupitel

MUDr. Kamil Vodvárka zastupitel
Tomáš Palička

zastupitel

Finanční výbor:
Tomáš Palička

předseda

Mgr. Markéta Hobzová

členka

Pavel Menza

člen
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Kontrolní výbor.
Ing. Karel Vojta

předseda

Ing. Jaroslav Macháček

člen

Josef Türb

člen

Zastupitelstvo se schází pravidelně podle plánu práce s poměrně dobrou účastí.
Na svých zasedáních projednávají běžné organizační záležitosti, hospodaření obce
a schvaluje žádosti o dotace a finanční spoluúčast v případě kladného vyřízení. Mezi
závažnější rozhodnutí zastupitelstva bylo v měsíci únoru a březnu schválení plánu
odkanalizování obce a zadání projektové dokumentace k jejímu provedení. V měsíci
květnu byla schválena oprava místního kina v suterénu a rekonstrukce sociálního
zařízení v celém objektu. Dále postupnou obnovu požární techniky a zakoupení
nového vozu. V měsíci červnu bylo rozhodnuto o výměně oken a vstupních dveří
v budově kina s termínem do konce roku. Taktéž bylo rozhodnuto o rekonstrukci
pomníku padlých občanů obce v 1. světové válce na místním hřbitově v souvislosti se
100. výročím ukončení války v roce 2018.

3.
Hospodaření obce
Obecní úřad
Budova obecního úřadu čp. 6
se nachází ve střední části
obce na malém prostranství
s budovami základní školy.
K původní budově po požáru
v roce 1938 byla přistavěna
část, v níž se nachází místní
pošta, v patře místní knihovna.
V původní budově se v patře nachází kancelář úřadu, zasedací místnost obložená
dřevem ve starodávném stylu rokovací síně a kancelář starosty. V přízemí kancelář
8
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dopravní firmy Hemtrans a klubové místnosti spolku Domovina, dále prostory
sloužící jako zázemí obecním zaměstnancům. V podkroví celé budovy se nacházejí
archivy a sklady úřadu a zázemí úřadu.
Stálí zaměstnanci obecního úřadu v roce 2017:
Bernatík Tomáš

referent do konce srpna

Bc. Stojan Martin DiS.

referent od září

Bc. Ivanová Renáta DiS.

účetní

Koutná Lenka DiS.

referent

Kršková Alena

referent

Černá Marcela

úklid

Madunický Vilém

technik

Rozsypal Jan

strojník

Krupka Miroslav

strojník

Svoboda Libor

dělník

Chvojka Roman

dělník

Finanční rozpočet obce a jeho plnění
Obecní zastupitelstvo schválilo finanční rozpočet na hospodaření obce v roce 2017
v následujících hodnotách :
Příjmy 17.713.800,0 Kč v průběhu roku byly upraveny na 24.434.703,10 Kč,
skutečnost celého roku však byla pouze 24.341.808,90 Kč.
Výdaje 32.167.648,0 Kč, jež v průběhu roku byly upraveny na 36.526.024,80 Kč,
skutečnost celého roku však byla pouze 28.769.525,45 Kč.
Zvýšené čerpání ve výši 4.427.716,54 Kč bylo hrazeno z finančních prostředků obce.
Konečný stav finančních prostředků obce na konci roku činil 12.685.384,19 Kč.
V celkových nákladech se promítlo hospodaření obce včetně základní a mateřské
školy, služeb, požární ochrany, kultury a sportu, obecních budov a bytového fondu
obce. Ve financování byly také použité získané dotace od Krajského úřadu Ústeckého
9
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kraje a Ministerstva vnitra České republiky. Podrobnosti neuvádím, jelikož tyto
informace jsou zpracovány ve finanční zprávě o hospodaření obce Dolní Podluží za
rok 2017.
Bytové hospodářství
Obecní úřad zajišťuje vlastními pracovníky i dodavateli údržbu bytového fondu. Ve
fondu je celkem 64 bytů v bytových domech, které jsou v majetku obce. V průběhu
roku bylo vynaloženo na rekonstrukce a údržbu bytů včetně služeb celkem
3.616.367,27 Kč.
Služby
Prostřednictvím svých zaměstnanců zajišťuje obec údržbu obecní zeleně, čištění
a údržbu chodníků a místních komunikací, správu hřbitova a sběrného dvora. Veřejné
osvětlení je průběžně udržováno najatou firmou Lužické komunální služby s.r.o.
z Velkého Šenova. Spolu se zaměstnanci obce provádějí práce i zaměstnanci, kteří jsou
placeny částečně Úřadem práce v Rumburku. V roce 2017 je takto financováno
5 zaměstnanců.
V roce 2017 byla pořízena a uvedena do provozu nová technika v podobě malého
traktoru zn. ISEKI TGX 237 pojmenovaném „ALBÍNA“ v hodnotě 1.198.527,2 Kč
a universálního nosiče nářadí pro údržbu komunikací, dopravu a údržbu veřejné
zeleně zn. Bonetti, pojmenován „HYNEK“, jehož hodnota je 2.293.414,10 Kč.

Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice čp. 11 je dostatečně vybavena hasičskou technikou pro zajištění
požárního bezpečí v obci a okolí. Zbrojnice je postupně modernizována a letos byl pro
potřeby hasičů zakoupen nový dopravní automobil v hodnotě 1.097.850,0 Kč, který
byl částečně financován z dotace. Celkové vynaložené náklady v roce 2017 činily
1.252.626,84 Kč.
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Sběrový dvůr
Odpadové hospodářství je v obci řešeno svozem odpadů firmou AVE Rumburk.
Ostatní odpady jsou řešeny odebíráním ve Sběrném dvoře zdarma a nebezpečné
a objemové odpady za úplatu. Dvůr je provozován vždy ve středu odpoledne a sobotu
dopoledne. Najatým správcem dvora je pan Václav Bek.
Vynaložené náklady na služby ve sběrném dvoře v roce 2017 byly 159.033,78 Kč .
Nutno však podotknout že bylo zpět získáno za vytříděný kov 79.825,0 Kč.

4.
Hospodářský život a podnikání v obci
V obci provozují svoji činnost následující firmy:
Pérovna Zimermann s.r.o. se nachází v dolní části obce, má dvě desítky
zaměstnanců. Výrobním zaměřením jsou pružiny a péra pro výrobce automobilů.
Němečtí vlastníci podpořili spolkovou činnost v obci peněžním darem.
Rubex s.r.o. se nachází taktéž v dolní části obce v budově bývalé tkalcovny. Její
výrobní program je strojní výroba podrážek pro výrobu obuvi. Zaměstnává okolo
padesáti zaměstnanců včetně zaměstnanců se sníženou pracovní schopností.
V minulosti firma sponzorovala spolkovou činnost v obci formou peněžitého daru.
Firma Václava Maštalíře se zabývá opravami zemědělských strojů a silničních
vozidel, zaměstnává několik zaměstnanců. Sídlo má v bývalé továrně Brass.
Podporuje činnost v obci peněžními dary. Ve stejném areálu působí i firma zabývající
se opravou a servisem obráběcích strojů Vlastimila Neuvirta.
Firma Helix Liberec s.r.o. sídlí v bývalé drůbežárně na Mýtě, zaměstnává několik
desítek pracovníků a zabývá se zpracováním hlemýžďího masa a výroby jejich
polotovarů pro gastronomii. Téměř všechna produkce firmy putuje do zahraničí. Tato
firma také svými dary podporuje spolkovou činnost v obci.
Firma Kovoobrábění Kraus majitele Jiřího Krause zaměstnává desítku
zaměstnanců a zabývá se výrobou příslušenství pro krbové kotle. Dílny však má
11
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v obci Jiřetín, ale podnikovou prodejnu má v místě na Mýtě. Jiří Kraus finančně
podporuje místní mateřskou školku a místní spolky. Je nutné vzpomenout, že majitel
je vášnivý motorista a sběratel historických automobilů značky „Praga“, dále
historických vojenských vozidel a množství silničních a soutěžních motocyklů.
Všechny své exponáty uvádí postupně ve své dílně do původního stavu. Ve svém
malém muzeu vlastní okolo šedesáti veteránů.
Do katastru obce také částečně zasahují prostory světoznámé firmy na výrobu
obráběcích strojů TOS a.s. z Varnsdorfu.
V obci mají sídlo autobusoví dopravci a to firma Hemtrans pana Josefa Hemelíka
a autobusová doprava Františka Nožičky.
V obci v současné době působí i několik obchodů a restaurací:
Na hlavní silnici u nádraží se nachází smíšená prodejna potravin, opodál vedle
kina Restaurace Route 9 pana Routy a na křižovatce restaurace Zlatá podkova
pana Květoslava Svobody. Tato restaurace je vyhlášená dobrou kuchyní a je hojně
navštěvována místními občany, přes den pak hlavně řidiči projíždějících vozidel
a kamiónů. V dolní části obce působí malá prodejna potravin, kterou provozuje
paní Dzurenková a její provoz je pochvalován hlavně důchodci. Na samých hranicích
funguje restaurace PS Chata manželů Parenicových. Ve střední části obce působí
v obecním objektu Občerstvení na koupališti paní Hejdukové. Zde se pořádá
během roku množství veřejných akcí. Ostatní restaurace U Horáčků, U Pomníku,
U Hromků a Ve Chlévě jsou v současné době mimo provoz.
V dolní části má také svoji výrobnu cukrářských výrobků cukrář pan Karel Bednář.
Na Mýtě se nachází větší prodejna spíše malá tržnice vietnamského majitele
pana Huy Tran Thi. Opodál má svoji čerpací stanici firma EuroOil s.r.o.
Ve střední části obce v bývalé samoobsluze působí a má své sklady nápojů a vína
firma pana Richtra z Varnsdorfu.
Pozemky v okolí obce jsou vesměs využívány soukromými zemědělci, kteří nejsou
občany obce. Pozemky slouží k pasení dobytka nebo výroby píce pro dobytek.
V obci také dále působí několik desítek drobných řemeslníků. Většina obyvatel obce
dojíždí za prací do okolních obcí a měst.
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5.
Doprava a spoje, péče o životní prostředí
Doprava a spoje
V dopravní obslužnosti obce je využíváno provozu autobusové a železniční dopravy.
Celou délkou obce prochází železniční trať Státních drah České republiky.
Na katastru obce se nachází dvě nádraží. V dolní části obce budova železniční
stanice Dolní Podluží je pro veřejnost uzavřena, spadá pod stanici Varnsdorf.
Technické zařízení je používáno pouze při nepravidelném přistavení vagónů do firmy
TOS a.s.. Do budovy není přístup, proto musí cestující za nepřízně počasí čekat na
spojení v prostoru bez zastřešení. Druhá stanice Jiřetín pod Jedlovou má název podle
sousední obce, asi pro rozlišení stanic v obci.
Vlastní železniční dopravu provozuje soukromá firma TRILEX ze sousedního
Německa. Je s povděkem, že přes den jezdí vlaky v obou směrech každou hodinu.
Autobusovou dopravu přes obec provozuje hned několik firem. V rámci dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje Karlovarský dopravní podnik, a dálkové linky také
provozuje firma Hemtrans z Dolního Podluží a firma Quick Bus a.s.
z Varnsdorfu. Dopravní obslužnost však není dobrá, hlavně proto, že autobusové
spojení nevyhovuje časově pro školní mládež z okolních obcí, která se nedostane včas
na vyučování. Není také brán ohled na důchodce, kteří dojíždějí k lékaři do
Rumburka, a nemají přímé spojení a musí přestupovat ve Varnsdorfu, kde nejsou
navazující spoje. Spojení na město Liberec bylo zrušeno po výměně autodopravce.
I přes řadu připomínek Obecního úřadu ke Krajskému úřadu nebyla náprava
obslužnosti provedena. V obci se nachází celkem 6 krytých autobusových zastávek.
V obci má svoji stálou pobočku v budově Obecního úřadu Česká pošta. Doručování
provádí prostřednictvím rozvozu zásilek automobilem.

Péče o životní prostředí
Do péče o životní prostředí se obec zapojuje údržbou veřejné zeleně prostřednictvím
obecních zaměstnanců formou sekání trávy na veřejných místech a pozemcích, dále
prořezávání a údržbu stromů, likvidací náletů, ale také prostřednictvím brigádníků
výsadbou veřejné zeleně. V přípravné fázi je projektová dokumentace odkanalizování
obce s čištěním odpadních vod v obci.
13
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6.
Školství, zdravotnictví, kultura, spolky, sport
Mateřská škola Dolní Podluží
Zřizovatelem je Obec Dolní Podluží a škola má následující zaměstnance:
Miloslava Bőhmová
Bc. Blanka Mannová
Bc. Hana Samková
Monika Zoserová
Dana Maršálová
Monika Balcárková

ředitelka do srpna
nová ředitelka od září
učitelka
domovnice a kuchařka
školní asistent
asistent pedagoga

Mateřská škola, jejíž oficiální název je „Podlužánek“, působila i v roce 2017
a k 1. lednu do ní docházel plný počet 28 dětí ve věku od 3 do 6 let. Po prázdninách
přešlo do Základní školy 10 dětí a nově nastoupil stejný počet dětí přijatých
z výběrového řízení při zápisu do MŠ. Budova školky čp. 437 byla v roce 1930
postavena jako vila majitele již neexistující papírny a byla po válce v roce 1946
upravena na provoz školky. Nachází se v zahradě na okraji stření části obce a je
vybavena dle současných požadavků na výchovu předškolních dětí.
Školka provádí svoji činnost podle rozsáhlého školního vzdělávacího programu. Za
zmínku stojí i spolupráce s partnerskými Mateřskými školami z Porajowa v Polské
republice a z Neugersdorfu v SRN, kdy se děti všech školek vzájemně navštěvují.
Úzkou spolupráci má školka i se spolkem „Život“  spolek pro ochranu dětí, mládeže
a seniorů Dolní Podluží, který také působí v rámci příhraniční spolupráce
s obdobnými spolky v Polsku a Německu. Školka je zapojena do veřejných akcí, kde
děti předvádějí, co se naučily. O tomto svědčí i množství pořádaných akcí
prezentovaných v místním časopise „Permoník“ a na webových stránkách školy. Akcí
s partnerskými školkami proběhlo během roku celkem 8 a to u nás nebo v zahraničí.
Další 3 akce  masopust, MDŽ, vítání občánků byly určeny místním občanům.
Dalších 9 různých vlastních akcí proběhlo dle vzdělávacího programu včetně
rozloučení s dětmi odcházejícími do Základní školy a rozloučení s končící ředitelkou
paní Miloslavou Böhmovou, která k 1.9.2017 odešla do důchodu.
14
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Novou ředitelkou na základě výběrového řízení byla jmenována paní Bc. Blanka
Mannová z Varnsdorfu.
Náklady na provoz školky v roce 2017 činily 2.973.726,60 Kč a byly hrazeny formou
příspěvku zřizovatele.

Základní škola Dolní Podluží

Budova prvního stupně školy z roku 1870

Budova druhého stupně školy z roku 1907

Škola, jejíž zřizovatelem je obec, se skládá ze základní školy, školní družiny a školní
jídelny. Slouží jako spádová škola pro žáky místní a žáky okolních obcí Horního
Podluží a Jiřetína pod Jedlovou. Výuka žáků je prováděna podle schváleného
a rozsáhlého plánu výuky pod názvem „Vyrůstáme pod Jedlovou“. Do základní školy
docházelo v roce 2017 celkem 193 žáků z Dolního Podluží, Horního Podluží
a Jiřetína pod Jedlovou. K výuce slouží pro I. stupeň budova čp. 299 postavena
v roce 1870 a pro II. stupeň budova čp. 364 postavena v roce 1907. Budovy jsou
pravidelně udržovány a nachází se v dobrém technickém stavu. Od školního roku
20172018 dochází do základní školy celkem 197 žáků. Ve škole vyučuje 14 učitelů,
4 asistenti pedagoga a 2 vychovatelky ve školní družině. Škola je plně vybavena dle
potřeby a požadavků na současnou výuku, včetně počítačové třídy s kapacitou 48
míst. Školní družinu využívá pravidelně 58 a nepravidelně 17 žáků. Služby školní
jídelny využívají žáci i pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci školy ale i cizí strávníci,
např. zaměstnanci obce a místních firem a místní občané. Denně je zhotovováno 200
obědů a dalších 77 obědů je zhotovováno pro místní seniory.
Zaměstnanecké obsazení školy je následující :
Mgr. Markéta Hobzová

ředitelka
15
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Mgr. Pavla Sošková
zástupce ředitelky
Mgr. Iva Pecherová
pedagog
Mgr. Vendula Riedelová
pedagog
Mgr. Martina Hofmanová pedagog
Tomáš Piller
pedagog studující
Markéta Čapková
vychovatelka studující, asistent pedagoga
Petra Rigová
asistent pedagoga
Mgr. Jiří Fetr
pedagog
Mgr. Eva Havlíčková
pedagog
Mgr. Jiří Baloun
pedagog
Mgr. Ivana Novodárská
pedagog
Mgr. Marcela Krajčová
pedagog
Mgr. Jiří Ulrich
pedagog
Mgr. Jana Horáková
pedagog
Jitka Kuklová
vychovatelka
Mgr. Markéta Šmídílková, DiS pedagog
Tereza Večerková
asistent pedagoga
Hana Jirásková
asistent pedagoga
Dana Píchová – Němcová
ekonomka
Stanislav Soška
školník
Jitka Ptáčková
uklízečka
Valentina Solodcaia
uklízečka
Zaměstnanci školní jídelny :
Marie Jelenčiaková
Veronika Záhonová
Dana Krupková
Milena Holubová
Helena Jirásková

vedoucí kuchyně
kuchařka
kuchařka
kuchařka končící
kuchařka nová

Škola poskytuje žákům i volnočasové aktivity formou zájmových, sportovních
a vzdělávacích kroužků vedených jednotlivými pedagogy školy nebo dobrovolnými
odbornými vedoucími kroužků. Někteří žáci aktivně navštěvují i více kroužků.
Celkem se zájmové činnosti během roku zúčastnilo 229 žáků, dále ve vzdělávacích
kroužcích 9 žáků a doučovacích kroužků se účastnilo 47 žáků.
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V průběhu roku navštěvovali žáci následující kroužky:
Hraní na flétnu
Hraní na kytaru 5 skupin
Hudebněpohybová výchova
Aerobic
Dramatický kroužek
Výtvarný kroužek I. st.
Tvořivá dílna II. st.
Keramika
Stolní tenis
Rybářský kroužek
Turistický kroužek
Mladý zdravotník
Miniházená
Příprava na přijímací zkoušky
Německý jazyk
Logopedie
Poruchy učení 3 skupiny doučování

6 žáků
27
16
41
12
17
6
21
11
20 vedoucí Jan Hampl a Jiří Pavelka
20
22 vedoucí Mgr. Jiřina Beková, Eva Pecinovská
22 vedoucí Josef Hozman
8
1
14
33

Žáci předvádějí své umění a dovednosti během roku na veřejných vystoupeních,
například účast na masopustním průvodu v maskách, veřejné vystoupení na akcích
pořádaných Obcí, např. MDŽ Mejdan nejen pro ženy, Mejdan pro starší a pokročilé,
Den matek, Rozsvícení vánočního stromku, Vánoční koncert, Živý betlém, Okresní
soutěž mladých zdravotníků a účast ve sportovních soutěžích.
Náklady na provoz Základní školy včetně školní jídelny v roce 2017 činily
15.638.268,14 Kč.
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Obecní knihovna Dolní Podluží
Obecní knihovna je umístěna v budově obecního úřadu v patře nad poštou s vlastním
vchodem. V předešlém roce a letos byla knihovna vybavena novým nábytkem a byly
zde provedeny úpravy, včetně dětského koutku, a vybavena počítačem. Došlo
k rozšíření provozní doby celodenně i v době před školním vyučováním. V tuto dobu
je knihovna žáky školy hojně navštěvována. Zásluhu na návštěvnosti má knihovnice
Michaela Šerá, která má na starosti i koordinaci veřejných a kulturních akcí. Působí
i jako fotograf k zachycení momentů z pořádaných akcí. Fotografie jsou pravidelně
zveřejňovány na oficielních webových stránkách obce. Knihovna pořádá v průběhu
roku řadu akcí jako například kurz práce na počítači pro seniory, pro děti „Noc
s Andersenem“ , „Halloveen“ a podobně, pro občany „Autorská čtení“ autorů místních
i z okolí. Musím konstatovat, že je zde vyvíjena větší a činorodější činnost než v
minulém volebním období.

Zdravotní středisko Dolní Podluží
V obci se nachází v horní části obce při hlavní silnici zdravotnická ordinace praktické
a obvodní lékařky MUDr. Lenky Martínkové. Lékařská péče je místním občanům
poskytována v pracovních dnech i v letošním roce. Ordinace je využívána i občany
okolních obcí, ale také zaměstnanci místních firem.
Zubní ordinace Dolní Podluží
Nedaleko obecní školy se nachází zubní ordinace MUDr. Kamila Vodvárky. Péče
byla občanům poskytována celý rok vždy dva dny v týdnu.
Dům pro seniory Dolní Podluží
V horní části obce se nachází tak zvaný Dům pro seniory, který byl před lety
postaven z dotačních prostředků, a první nájemníci ho využívají od května 2008.
Majitelem budovy je Obec. Přízemní dům s patnácti byty 1 +kk s vlastním sociálním
zařízením slouží seniorům, občanům s tělesným postižením i jako sociální byty.
Za zmínku stojí, že zde žije jeden z nejstarších občanů obce pan Oldřich Liška, který
v srpnu oslavil v plné síle své 91. narozeniny.
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Domov sv. Vincenta de Paul z.ú. Dolní Podluží
Třetí rok v obci provozuje azylový dům svoje sociální služby pro handicapované
rodiče s dětmi. V roce 2017 zde započali s výstavbou sociálněterapeutické dílny
pro matky a do konce roku byla provedena hrubá stavba. V podkroví se podařilo
zbudovat dva nové byty pro matky s dětmi. V průběhu roku 2017 zde žilo 6 matek
a jejich 11 dětí. Děti navštěvují základní školu a aktivně vystupují na akcích
pořádaných Obcí.
Sportovní areál Dolní Podluží
Celý sportovní areál, jehož vlastníkem je Obec, je oplocený a skládá se z fotbalového
hřiště s travnatým povrchem a umělou závlahou, dále hřiště s umělým povrchem
pro volejbal, nohejbal a malou kopanou. Jsou zde i dva tenisové kurty s antukovým
povrchem a cvičnou stěnou. Jako zázemí areálu slouží budova kabin pro hráče.
Správcem areálu v letošním roce byl pan Petr Ptáček, který se staral o údržbu
a úpravu travnatých ploch. K tomuto účelu Obec letos zakoupila novou techniku
v podobě malého žacího traktoru. Dále byly zbudovány přístřešky zvané střídačky
pro fotbalisty. Celý areál je v průběhu roku často využíván pro soutěžní fotbalové
zápasy místního fotbalového klubu, pravidelné tréninky FC Slovanu Varnsdorf, pro
tělesnou výchovu žáků základní školy, dále tenisovou školičkou pro děti a k pořádání
sportovních turnajů různými spolky, ale také občany z místa a okolí. Nesmím
zapomenout, že se zde konají veřejné akce jako například pro děti Dětský den, ale
také jiné akce pořádané Obcí ve spolupráci s místními spolky a organizacemi.
Náklady na sportovní areál v roce 2017 činil 274.697,42 Kč.

Bio Luž Dolní Podluží
V obci nadále působí Bio Luž, jež provozuje filmový nadšenec Ing. Karel Vojta.
Filmová představení jsou pořádána pravidelně každý pátek a sobotu s různou
návštěvností. Kino je vybaveno nejmodernější 3D technikou, 4K rozlišením
a ozvučením Dolby stereo. Provoz kina je částečně dotován z rozpočtu Obce, která je
majitelem budovy kina. V kavárně kina probíhají během roku kulturní akce pořádané
Obcí, místními spolky a organizacemi. Je zde i možnost pronájmu prostor pro konání
soukromých akcí občanů. Protože budova kina čp. 435, jež byla postavena v roce
19
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1930, slouží, po rekonstrukci budovy v roce 1985 nepřetržitě a nebyly zde prováděny
žádné větší opravy, rozhodlo Zastupitelstvo obce investovat do potřebných oprav.
Od 1. srpna byly prováděny stavební úpravy v suterénu v hodnotě 556.357,50 Kč
a rekonstrukce sociálních zařízení včetně nových rozvodů vody, odpadů a obkladů
v celém objektu v hodnotě 1.034.752,79 Kč, kterou provedla firma Proreko s.r.o.
Dolní Podluží. V měsíci říjnu a listopadu došlo k nahrazení stávajících neúsporných
kovových oken za plastová od fy. Samat s.r.o. Jiřetín pod Jedlovou. Hodnota těchto
oken a dveří včetně prací dosáhla 985.424,0 Kč. Celkové náklady kina v roce 2017
činily 2.978.785,0 Kč. Obec dostala darem digitální promítací techniku v hodnotě
630.000,0 Kč, od provozovatele kina ing. Vojty dle smlouvy o jejím pořízení
v minulosti.

Spolky a společenské organizace
V tomto roce v obci nadále působily následující kulturní organizace a spolky:
Spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Dolním Podluží
Pod vedením starostky Pavlíny Kocůrkové, která je zároveň starostka okrsku
Rumburk, působí místní hasičský spolek. Velitelem hasičů je nadále Martin Tesař,
který letos oslavil 30. leté členství ve spolku. Spolek má 20 aktivních členů a má
k dispozici budovu hasičárny, která je v majetku Obce. Ve vybavení sboru je velký
zásahový vůz a v roce 2017 Obcí zakoupený nový dopravní vůz s hasící technikou.
Během roku bylo provedeno 7 výjezdů techniky a to ke 3 požárům, 1 dopravní
nehodě, 2x k technické pomoci a 1x planý poplach. Hasiči jsou nápomocni téměř
na všech akcích požádaných obcí. Pořádají vlastní hasičské soutěže a účastní se i
soutěží v jiných obcích, jako např. Nejtvrdší hasič přežívá, kde v kategorii mladší
obsadil 3. místo Martin Tesař ml., nebo Výběh na kamennou dámu (rozhledna
Děčínský Sněžník), kde obsadil Michael Houštecký 4. místo. Letos také spolek
pořádal místní zimní hasičskou soutěž. Celkem hasiči pořádali nebo se zúčastnili
během roku 20ti akcí. Tradiční akce „Stezka odvahy“ se zúčastnilo cca 70 dětí a 80
dospělých. Při této příležitosti natočila Ústecká televize malou reportáž o činnosti
hasičů, kterou je možno shlédnout na internetových stránkách obce. Hasiči se
pravidelně setkávají při přeshraniční spolupráci s hasiči z Waltersdorfu v SRN.
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Život  spolek pro ochranu dětí, mládeže a seniorů Dolní Podluží
Původně Občanské sdružení, jež působilo v obci od roku 1992, bylo letos
přejmenováno a zaregistrováno jako spolek a rozšířena jeho působnost i na seniory.
Vedení spolku převzala paní Bc. Jitka Ptáčková od bývalé vedoucí paní Miloslavy
Bőhmové. Spolek má 8 aktivních členů, avšak jeho bohatá činnost ve prospěch dětí
mluví sama za sebe. Jedná se o spolek, jež příhraničně spolupracuje s obdobnými
spolky se stejnou náplní práce jak v polském Porajowě, tak v německé Hartau. Během
roku se děti mateřských a základních škol v okruhu jejich působnosti a pod jejich
patronací společně scházejí, společně si hrají, soutěží a baví. Během roku proběhly
následující akce:
V lednu v Porajowě  dětský karneval, kde děti čekala zábava plná zážitků, her
a tance
V březnu v Porajowě – vítání jara se zábavnou a sportovní činností
V dubnu v Hartau – velikonoce s náplní velikonočních tradic jednotlivých zemí,
návštěva farmy se zvířaty, zábava a hry
V květnu v Šwieradow Zdroj – jarní víkendové setkání s náplní sportu a turistiky
v pěkném prostředí hor a aquaparku
V červnu v Hartau – společný týdenní tábor pro předškoláky plný her a zábavy
s výletem tradičním parním vláčkem na Oybin
V červenci v Hartau – prázdninový tábor pro školní děti se sportovní náplní a také
návštěvou lesního divadla
V listopadu v Porajowě – podzimní setkání dětí při hrách a soutěžích
V prosinci v Dolním Podluží – mezinárodní Mikulášská besídka se zábavou

Domovina – Spolek rodáků a přátel obce Dolní Podluží
Starostou spolku je moje maličkost Josef Rydval. Spolek má 13, z toho 10 aktivních
členů. Náplň činnosti spolku je seznamování veřejnosti s minulostí a tradicemi obce,
dále kulturní a přednášková činnost. Počet pořádaných akcí však mluví za sebe.
Během I. pololetí byly pořádány 4 koncerty v Biu Luž a na koupališti s vystoupením
tuzemských i zahraničních skupin z Německa, Anglie, Japonska. Dále proběhly dvě
výstavy na téma hostinců v obci pod názvem „Bejvávalo aneb Podlužím z hostince
do hostince“, dále Výstava starých fotografií z Dolního Podluží v budově obecního
úřadu a projekce starých fotografií s výkladem v Biu Luž s následnou Retro vinyl
párty. Plánované akce druhého pololetí, a to projekce starých fotografií s přednáškou,
vystoupení hudebních skupin a divadelní představení v kině, nemohly být
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uskutečněny pro mimořádnou rekonstrukci kina. Členové spolku aktivně spolupracují
s Obcí při pořádání veřejných akcí.
Fotbalový klub Dolní Podluží
Sportovní činnost vykazuje Fotbalový klub Dolní Podluží, jež má k dispozici od
Obce travnaté hřiště a kabiny ve sportovním areálu. O nedělích jsou konány přátelská
a mistrovská utkání. Fotbalový klub má stálé fanoušky, kteří mu chodí pravidelně
fandit. V ročníku 20162017 se klub účastnil oblastní soutěže A2A .
Tenisová školička Dolní Podluží
Ve sportovním areálu působí i Tenisová školička pod vedením sourozenců
Frankových z Varnsdorfu, jež má k dispozici dva tenisové kurty a tréninkovou stěnu.
Dětský oddíl házené Dolní Podluží
Oddíl je veden jako TJ Slovan B. házená Dolní Podluží. Pod vedením pana Josefa
Hozmana se zúčastňuje 22 žáků ve dvou družstvech školní ligy házené a také jiných
soutěží a turnajů ve Středočeském a Ústeckém kraji. Sportovní zájezdy jsou
spojovány i s poznáváním míst a místních zajímavostí.
Spolek na obnovu kostela sv. Kateřiny Dolní Podluží
Vedoucím spolku je pan Karel Bezchleba. Spolek si předsevzal záchranu a opravy
kostela sv. Kateřiny. V roce 2017 byly provedeny práce a to výměna zhlaví trámů
v oblasti presbytáře a oprava poškozeného krovu v severní části u věže. Vynaložené
náklady za provedené práce celkem činily 319.867,26 Kč. Dotace na opravy činily
50.000, Kč od Ministerstva kultury ČR, dále 100.000, Kč od Obce Dolní Podluží
a 10.000, Kč od MUDr. Lenky Martínkové. Zbylé náklady na opravy byly hrazeny
z vlastních zdrojů.
Spolek Poradna barevné soužití Dolní Podluží
V obci působí pod vedením Marcely Surmajové, Moniky Hejdukové a Ondřeje Peřiny
spolek, jež si vzal za cíl inkluzivní vzdělávání dětí, mládeže i dospělých formou
volnočasových aktivit a přednášek uměleckým směrem, formou dramatické činnosti,
malováním obrazů, hudební a pohybovou aktivitou, poznávacími výlety a exkurzemi.
V roce 2013 byl založen umělecký kroužek pro děti a mládež, který byl pojmenován
„Terabithia“. Tento kroužek působil i v roce 2017 a jeho náplní je vzdělávání
v oblasti lidských práv a povinností, podpoření osobnostního rozvoje jedince,
předcházení patologickým jevům (drogy, šikana, diskriminace, rasizmus), kterými
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je naše mládež ohrožena. Kroužek se aktivně zapojuje do Obecních akcí a podílí
se na kulturním programu pro veřejnost.
Osadní výbor Dolní Podluží
Výbor v červnu tohoto roku ukončil svoji činnost na vlastní žádost. Zastupitelstvo
žádosti vyhovělo a jeho usnesením v červnu byl Osadní výbor zrušen. Důvodem byl
úbytek aktivních členů z důvodu odstěhování nebo dlouhodobé nemoci některých
členů.
Členové zrušeného Osadního výboru:
Mensa Pavel
předseda
Mensa Robert
členové
Bareš Jiří
Barešová Pavlína
Türb Josef
Korba Štefan
Rozinaj Slavomír
Šindelář Václav

Výčet pořádaných kulturních a společenských akcí v průběhu roku:
V sobotu 27. ledna se
uskutečnil v kavárně Bia Luž
koncert následujících skupin:
„E“ (USA), „Kiss Me Kojak“
(místní),
„Bumfrang3“ (CZ)
pořadatel byl Spolek Domovina
a hlavně Pavel Lukačovič zvaný
„Hukot“.
Hudebníci z USA

Ve středu 22. února pořádala Místní knihovna první kurz „Učíme se na počítači“
pro seniory. Tato akce se setkala u seniorů s dobrým ohlasem. Kurz probíhal až do
května.
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V neděli 26. února se poprvé
pořádal
„Dolnopodlužský
masopust“, jež za pomoci
ostatních spolků pořádala
Obec. Hlavním organizátorem
a duší masopustu byla
místostarostka OÚ paní Petra
Frančová. První masopustní
průvod začal u podniku Rubex v dolní části obce a pokračoval se zastávkami
s podávaným občerstvením u obchůdku paní Dzurenkové, dále u domu manželů
Kindiukových, u domu manželů Černých, u domu paní Dlaskové, u penzionu
„Lelkovna“ manželů Lochmanových, v hasičské zbrojnici, u domu manželů
Foučkových, v místním Domově pro seniory, v garáži domu manželů Michalových,
dále v Azylovén domě sv. Vincenta a končil před kostelem sv. Kateřiny. Zde
se zároveň sešly s našim maškarním průvodem i průvody z Horního Podluží
a Jiřetína pod Jedlovou. Maškarní rej dále pokračoval společně po sestavení
„Masopustního žezla“ ze tří částí, Dolnopodlužské, Hornopodlužské a Jiřetínské 
coby symbolu svornosti. Jednotlivé díly žezla do sebe perfektně zapadly. Tento akt
provedli velice dobře představitelé podtolštejnských obecních úřadů starostka
z Dolního Podluží Iva Minárová, starosta Jiřetína Bohuslav Kaprálik
a místostarostka Horního Podluží paní Jindra Koldová. Nesmím zapomenout ani
na zástupce Tolštejnského panství samotného Jana Berky z Dubé s chotí v podání
Jiřího Suchardy a Michaely Jelínkové v dobovém oblečení. Společnou akci před
kostelem vtipně moderoval a řídil pan Martin Louka. Celá akce se dá nazvat
Podtolštejnským masopustem. Masopustu se zúčastnilo na dnešní dobu nebývalé
množství občanů, odhadem několik stovek, a na všech byla vidět dobrá nálada
a spokojenost. Celou akci u kostela zajišťovala Obec Dolní Podluží, která poskytla
zdarma drobné občerstvení a starostka Iva Minárová věnovala starostenský sud
piva.
V pátek 31. března pořádala Obec pro místní ženy v
kavárně Bia Luž „Mejdan nejen pro ženy“. Mejdan
moderovala naše paní starostka. V pestrém programu
se představili žákyně základní školy v tanci, poté
následoval v přednesu básně žák Jiřík Bursík.
Návštěvnice mile překvapilo představení poldens
tance, kde vystoupili pan Luisbel Pelaes Puga ze
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vzdálené Kuby s tanečnicí Karolínou. Zábava při živé hudbě a tanci trvala do
pozdních hodin.
V úterý 11. dubna proběhlo na prvním stupni místní školy „Velikonoční odpoledne“,
které pořádala základní škola pod vedením ředitelky ZŠ Mgr. M. Hobzové.
V pátek 14. dubna pořádala Obec v tělocvičně ZŠ „Putování za zajíčkem“. Zde
si mohly děti vyrobit velikonoční dekorace, ozdobit vajíčka, malovat velikonoční
obrázek a příjemné odpoledne bylo zakončeno hledáním čokoládových vajíček
a zajíčků v parku před školou. Akci zajišťovala místostarostka Petra Frančová
s partou přátel.
Ve středu 19.dubna se uskutečnilo pod patronací Místní knihovny v místním
Domě pro seniory autorské čtení „Do světa poezie a pohádek“ pana Milana Hrabala
z Varnsdorfu.
Ve středu 26. dubna se opět pod patronací Místní knihovny pořádalo v zasedací
místnosti OÚ „Autorské čtení“ paní Dany Křápkové rodačky a obyvatelky Dolního
Podluží.
V sobotu 29. dubna uspořádalo Občerstvení na koupališti pro občany „Taneční
rej“ se zábavou až do pozdních hodin.
V neděli 30. dubna proběhl „Slet čarodějnic na koupališti“. Akci pořádala pod
vedením starostky Obec ve spolupráci s Občerstvením Na koupališti. Děti
soutěžily o nejlepší masku a nakonec byly čarodějnice upáleny v ohni táboráku.
Nechybělo občerstvení a hudba.
V pátek 12. května uspořádala Místní knihovna ve svých prostorách pro školáky
akci „Noc s Andersenem“. Pro velký úspěch na závěr vznikl požadavek od účastníků,
aby se podobná akce opakovala.
V sobotu 13. května pořádal spolek Domovina v kavárně Bia Luž projekci
obrázků s výkladem pod názvem „Dolní Podluží ve starých fotografiích 3“. Pořadem
provázel a fotografie okomentoval pan Josef Rydval starosta spolku. Pro asi 60
návštěvníků bylo spolkem připraveno občerstvení v podobě zákusků a kávy nebo čaje.
V sobotu 13. května po projekci započala a do pozdních hodin proběhla „Retro
vinyl párty“. Gramofonové desky přehrával k poslechu i tanci Pavel Lukačovič. Akci
pořádal spolek Domovina.
V sobotu 20. května pořádalo Občerstvení na koupališti „Sobotní párty na
koupališti“. Zábava se protáhla do pozdních hodin.
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V neděli 28. května pořádala Obec pod vedením paní starostky ve Sportovním
areálu oslavu Dne
dětí. V rámci této
akce, proběhla „Cesta
kolem světa“, při které
děti cestovaly po obci
do stanovišť s názvy
států (např. Skotsko
Kanada, USA, Rusko,
Brazílie, Japonsko,
Egypt a Turecko), aby
se vrátily zpět do
Čech, kde je přivítal král Karel IV. se selkou v podání paní starostky. Děti soutěžily
o body, za které nakonec dostaly odměnu. Na hřišti na ně čekaly různé atrakce
a občerstvení. Akce se zúčastnilo takřka 150 dětí jak místních tak z okolních obcí.
Duší celé akce byly starostka Iva Minárová a místostarostka Petra Frančová
s dalšími pomocníky v typickém oblečení jednotlivých států. Pro děti bylo Obcí
zajištěno občerstvení zdarma.
V pátek 2. června byla ukončena výstava spolku Domovina pod názvem
„Bejvávalo aneb Dolním Podlužím z hostince do hostince“. Výstava dokumentovala
minulost hostinců v obci, jichž bylo celkem 32. Výstava byla umístěna v prostorách
spolku na Obecním úřadě.
V sobotu 3. června proběhly na místním koupališti pro děti „Rybářské závody“, jež
pořádal pan Tomáš Palička a pan Vladimír Franče st.
V pátek 9. června se uskutečnil v kavárně Bia Luž koncert zahraničních hudebních
skupin „See Bozz“ (JAP),
„Hanakuso“
(JAP)
„Antikaroshi“
(D).
Skupiny na svém turné
po Evropě vystoupily
v Dolním Podluží úplně
na prvním místě celé
pořádané šňůry koncertů.
Pořadatelem byl spolek
Domovina a akci zajišťoval Pavel Lukačovič. Muzikantům se v naší obci velice
líbilo a zároveň v sobotu absolvovali výlet na hrad Tolštejn společně se členy spolku
Domovina.
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V sobotu 10. června pořádala Obec pod vedením starostky, za účasti občanů
a členů místních spolků brigádu na koupališti, jejímž hlavním úkolem byl úklid celého
prostoru koupaliště pro období prázdnin. Celá akce se podařila, úkol byl splněn,
brigádníci se občerstvili občerstvením od pořadatele a čerstvě napečenými buchtami
od brigádnic. Letní sezóna mohla začít.
V sobotu 17. června pořádal Hasičský spolek Dolní Podluží pro děti
„Strašidelnou stezku odvahy“ , která vedla převážně lesem od restaurace U Hromků
na místní koupaliště. Akce proběhla ve večerních hodinách a byla opravdu
strašidelná, ale dětem se velice líbila. Nakonec vše skončilo opékáním buřtů. Této akce
se zúčastnili filmaři televizního studia Ústí nad Labem, kteří natáčeli tematický
pořad o místním hasičském spolku. Video bylo umístěno na webové stránky obce.
V sobotu 24. června proběhlo v zasedací síni Obecního úřadu přivítání nových
občánků obce, kteří
se narodili během
roku. Starostka Iva
Minárová přivítala
maminky s novými
občánky, pro které
vystoupily se svým
milým programem
děti z Mateřské
školy. Z pozvaných
11 občánků se zúčastnilo pouze 8, ale přesto byla celá akce důstojná a velmi
dojemná. Noví občánci dostali od Obce dar v podobě poukázky v hodnotě 500, Kč na
nákup v lékárně.
V sobotu 1. července pořádalo Občerstvení na koupališti akci „Hurá na
prázdniny“, akce byla určena po celý den dětem ale i jejich rodičům a při živé hudbě
trvala do pozdních večerních hodin.
V sobotu 26. srpna
tradičně uspořádala
Obec
ve spolupráci
s Občerstvením na
koupališti
akci
„Neckyáda
2017“,
kterou
moderovala
paní starostka. Akce
se zúčastnilo pět
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plavidel, které jednotlivě vyrobili hasiči, stálí hosté a štamgasti místního občerstvení
a také občané obce se svými dětmi. Všechna plavidla doplula do cíle, za což jejich
posádky čekala odměna. Pro děti i pro dospělé byly připraveny další atrakce, soutěže a
tradiční občerstvení. Nechyběli zde hasiči se svou technikou, obdivovanou hlavně
dětmi. Někteří občané, většinou dospělí, zde setrvali při občerstvení až do pozdních
nočních hodin.
Ve čtvrtek 14. září se uskutečnila i za nepříznivého počasí pod vedením naší paní
starostky brigáda
na dětském hřišti
v dolní části obce.
Přesto se brigády
zúčastnili občané
se svými dětmi
a také
obecní
zaměstnanci. Tam
se i zprovoznil
nový mobiliář a
provedlo se vše, co bylo naplánováno. Hřiště ke spokojenosti občanů začalo po
úpravách sloužit veřejnosti.
Ve čtvrtek 21. září proběhla pietní akce s kladením věnců k pomníku padlých
Příslušníků
finanční stráže v
září roku 1938.
Pořadatelem byla
Obec a pobočka
Svazu bojovníků
za svobodu a mír
z Varnsdorfu.
Slavnosti byli
přítomni občané
obce a také
členové Vojenských veteránů, členové pořadatelského svazu, včetně zástupců
místních spolků a žáci místní školy.
V úterý 26. září se uskutečnil pod patronací spolku Domovina na místním
koupališti koncert písničkářů Aran Epochal (CZ) a James P Honney (UK), což bylo
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poslední vystoupení na jejich turné po České republice. Akci zajišťoval Pavel
Lukačovič. I přes značnou zimu v této době neobvyklou se koncert velice povedl a byl
super. Anglický písničkář byl s atmosférou a s místem tak spokojen, že slíbil dorazit
příští rok i s doprovodnou kapelou. Vystoupení se přítomným velice líbilo.
V sobotu 7. října se uskutečnila velká akce pro děti na místním koupališti pod
názvem „Po stopách pirátů z Karibiku aneb o poklad podlužského korzára“.
Pořádající byla Obec,
akci vedla paní Petra
Frančová s přáteli, jež
byli všichni oblečeni
v pirátském oděvu.
Přes tradičně nepří
znivé počasí po dobu
konání této akce téměř
nepršelo a tak děti
i dospělí mohli shlédnout vystoupení pirátské skupiny Černí rytíři z České Kamenice,
kteří předvedli boj o pirátskou loď. Děti mohly dále pokračovat v plnění úkolů
a hledání pokladu. K němu se ale mohly dostat pouze lodí, která je převezla až když
se prokázaly získanými pirátskými platidly. Celé akce se zúčastnilo asi 50 dětí
různého věku za podpory svých rodičů nebo příbuzných. Všude panovala dobrá
nálada a spokojenost. Nechybělo ani občerstvení, které zajišťoval pořadatel společně
s Občerstvením na koupališti.
V sobotu 14. října proběhla pod vedením Obce, v čele s paní starostkou, úklidová
brigáda prostoru parku a koupaliště. Zároveň došlo k vypuštění vody z koupaliště
a též vylovení vodní
nádrže
koupaliště
nájemcem
panem
Tomášem Paličkou
za asistence dětí
a občanů. Vyčištění
vydlážděného
dna
koupaliště provedli
místní
hasiči
a
zároveň si přitom
vyzkoušeli akceschopnost požární techniky. Dále bylo provedeno vyčištění okolí
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potoka od náletových dřevin a celkový úklid celého prostoru. Celé této akce se
zúčastnilo nezvyklé množství občanů. Občerstvení brigádníků bylo zajištěno a
dokonce některé brigádnice přinesly s sebou napečené koláče a buchty.
V sobotu 4. listopadu proběhla brigáda na vysazení aleje ovocných stromů a to
původních odrůd
jabloní a slivoní,
které se zde kdysi
pěstovávaly a rostly
v minulých dobách.
Alej v počtu 42
jabloní a slivoní
vede podél cesty
od koupaliště až po
odpočinkové místo
u lesa. Stromy dodala zahradnická firma HIT FLORA s.r.o. z Děčína. Brigádu
pořádala Obec pod vedením paní starostky a zúčastnilo se jí asi 15 občanů od školáků
po důchodce. Některé brigádnice zhotovily a přinesly občerstvení v podobě dobrých
koláčů a slaných štrůdlů. Pro zahřátí nechybělo tradiční kafe a čaj a „ohřívač“ zvaný
RUM.
V pátek 10. listopadu se uskutečnil v tělocvičně místní školy, Obcí pořádaný,
„Mejdan pro starší a pokročilé“, který zahájila a přivítala přítomné starostka Iva
Minárová. Pro návštěvníky bylo připraveno pásmo vystoupení žáků základní školy.
Prvňáci si pod vedením
ředitelky Mgr. Markéty
Hobzové,
připravili
písničky a tanečky
a starší žáci, pod
vedením Mgr. Ivy
Pecherové, přítomným
zahráli na kytary
a zazpívali několik
písniček. Vystoupení
bylo velice pěkné a přítomnými bylo přijato velkým potleskem. Následovala zábava
s hudbou a tancem. V průběhu zábavy byla vyhodnocena předem vyhlášená soutěž
o nejlepší slaný štrůdl. Tříčlenná hodnotící komise vybírala ze 4 přihlášených
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a vybrala za vítěze paní Martu Rydvalovou. Štrůdly byly poté nabídnuty přítomným
návštěvníkům k ochutnání. Zákusky pekly kuchařky školní jídelny a kávu, včetně
obsluhy, zajistily Alena Kršková, Lenka Koutná a Michaela Šerá z obecního úřadu,
pivo a další nabídku zajistilo Občerstvení na koupališti paní Surmajové. Po celou
dobu zde panovala dobrá nálada.
V sobotu 2. prosince za velice
studeného počasí pořádal místní
Spolek hasičů na koupališti první
ročník zimní soutěže hasičských
družstev „V útoku 2017“. Záštitu
nad touto soutěží převzala
starostka Iva Minárová. Soutěže se
zúčastnily celkem tři družstva,
starší a mladší hasiči z Dolního
Podluží a družstvo z Rumburku,
které zvítězilo a vyhrálo putovní
pohár. Ceny pro účastníky se nesly ve vánočním duchu.
V neděli 3. prosince se konalo tradiční rozsvícení vánočního stromu v Dolním
Podluží. Nejprve proběhlo
v tělocvičně základní školy
vystoupení dětí z mateřské
školky a žáků školy. Po
setmění, před rozsvícením
vánočního stromu děti
prostřednictvím vypuštění
svých balonků s přáníčky
požádaly Ježíška o vánoční
dárky. Jako tradičně se
rozsvícení vánočního stromu
zúčastnilo mnoho dětí
s rodiči a občanů v počtu
více než tři stovky. Pro
přítomné nechybělo zdarma
podávané občerstvení v podobě vánočky, čaje a vynikajícího svařáku. Akci pořádala
Obec pod vedením paní starostky za pomoci Základní školy a místních hasičů.
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V úterý 12. prosince uspořádala Základní škola tradiční Vánoční koncert.
Z důvodu uzavření Bia Luž se koncert konal v aule školy. Pro malé prostory se
poprvé koncert konal bez účasti Mateřské školky.
V úterý 26. prosince představila Základní škola v prostoru u kostela Sv.
Kateřiny tradiční „Živý betlém“ v podání žáků školy. Následovalo vystoupení dětí
ze
spolku
Barevné
soužití. Nechyběly ani
živé ovečky v ohradě.
Představení je ve velké
oblibě a zúčastňuje se ho
značné množství občanů
za jakéhokoli počasí. Ale
letos, při desátém ročníku
nás potrápil silný a studený vítr. Po vystoupení byly přístupny prostory kostela, aby
občané mohli sami zhlédnout, jak pokračují opravy v kostele. Zároveň byla otevřena
věž kostela a zdatnějším občanům tak umožněn pohled z ochozu věže na vánoční
atmosféru v obci z ptačí perspektivy. K občerstvení nechyběl ani tradiční svařák.

7.
Obyvatelstvo
V obci žilo k datu 1.1.2017 celkem 1209 obyvatel, z toho 583 žen a 626 mužů.
Během roku se narodilo 10 občanů a zemřelo 11 občanů. Z obce se odstěhovalo 49
občanů a přistěhovalo se 36 občanů. V současné době se v katastru nachází 452
domů, z nichž je trvale obydleno 312 domů, z toho 18 v Kateřině a 2 na Světlinách.
Dalších 140 domů je využíváno jako chalupy nebo bylo letos neobydleno anebo slouží
jako firemní provozní objekty. V listopadu byl zbořen dům čp. 142, který byl již
neopravitelný.
Nejstarší obyvatelé obce :
Marie Kunze Concewitzová

92 let

Jarmila Pečenková

91 let

Anna Kucerová

91 let
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Oldřich Liška

91 let

Pavla Červenková

90 let

8.
Počasí
Během roku 2017 nebylo zaznamenáno nějakých zvláštností v počasí. Výjimkou byla
vichřice v neděli 29. října, která zasáhla celou Evropu a zesílila natolik, že přerostla
v orkán nazvaný Herwart. Byl zasažen i Šluknovský výběžek, hlavně okolí Krásné
Lípy a Národní park České Švýcarsko. Na mnohých místech došlo k polámání a pádu
stromů. V důsledku toho bylo přerušeno elektrické vedení a obec byla od dopoledních
hodin až do večera bez elektrického proudu. Vzhledem k tomu, že obec je z větší části
v údolí, nedošlo k větším materiálním škodám. Na území obce bylo vyvráceno několik
desítek stromů, které byly v následujících dnech odstraněny. Hůře dopadly lesní
porosty a proto byl následně v katastru obce vydán příslušným úřadem ve Varnsdorfu
zákaz vstupu do lesů do konce roku.

9.
Neobvyklé události
Na svátek sv. Štěpána 26. prosince proběhla na místním koupališti, pro naši obec
velice neobvyklá akce. Došlo k tak
zvanému Vánočnímu lámání
ledu 2017, které provedl Spolek
otužilců z Varnsdorfu . I když
pro mírné počasí zamrzlé koupaliště
nebylo, tak alespoň symbolicky
otužilci vstoupením do vody ledy
prolomili. Při teplotě vody 4°C to
pro všechny ostatní přihlížející byl
nemyslitelný výkon. Aktéři, jak říkali, aby jim nebyla zima, si oblékli rukavice. Nutno
podotknout, že se otužilci v našem koupališti cítí velice dobře a po celý rok se sem
chodí pravidelně otužovat.
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Takto proběhl z hlediska mého pozorování rok 2017

Schvalovací doložka :
Tato kronika za rok 2017 má 34 listů včetně titulní strany a zahrnuje období od
1. ledna 2017 do 31. prosince 2017

Sepsal:
Josef Rydval  kronikář
Kontrolu provedla a obsah potvrdila:
Iva Minárová  starostka

34

