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Očkování, antigenní testování
Opakovaně jsou oddalovány dodávky vakcín
do ordinací v našem kraji. Množství vakcín
je omezené a nadále jsou upřednostňována očkovací centra, jejichž pracovníci pak
chybějí na svých pracovištích v nemocnici...
O potížích s rozdělováním vakcín v našem
kraji hovoří otevřený dopis zveřejněný zde.
Nejspíše i díky němu 69 ordinacím praktických lékařů Ústeckého kraje 31. 3. 21 v podvečer přišla dlouho očekávaná zpráva z Krajského úřadu (KÚ) Ústeckého kraje, že do 3
pracovních dnů obdrží dodávku 100 dávek
vakcín od firmy Astra Zeneca každá oslovená
ordinace. Do Šluknovského výběžku bude
uskutečněna dodávka vakcín pouze do 3 ordinací praktického lékaře – do Šluknova,
Jiříkova a Dolního Podluží. Při současné situaci, kdy jsou nadále dospělí z výběžku ve
stavu ohrožení zdraví a života odváženi do
nemocnice v Děčíně, neb stále v Rumburku
není lůžková akutní péče provozována, se mi
jeví způsob distribuce vakcín z našeho krajského úřadu za nepromyšlený.
Až budou dávky dodány do naší ordinace,
budou zájemci námi vyzváni, aby se dostavili
v konkrétní termín k provedení vakcinace.
Tentokráte se jedná o vakcíny firmy Astra Zeneca. V tuto chvíli nelze říci, jaké typy vakcín
budou do ordinace dodány příště a kdy. Samozřejmě předpokládáme, že pro oočkované
bude automaticky koordinátorem očkování
KÚ počítáno s dodáním i druhé dávky. Lidé,
kteří onemocnění covid-19 prodělali, mohou
být také očkováni – za vhodný odstup od pozitivního testování je považován interval 3 až
6 měsíců – v minulosti bylo uváděno 14 dnů.
Ve všední dny po ordinaci probíhá antigenní testování. Nárok na testování hrazené
ze zdravotního pojištění mají všichni občané
každé 3 dny.
Od 6. 4. 21 musejí podstoupit testování
1x týdně všichni zaměstnaní, kteří někdy vejdou v kontakt s jinou pracující osobou. V to
jsou počítány i OSVČ. Výjimku k testování
tvoří osoby, které v posledních 90 dnech prodělali onemocnění covid (počítá se od data
provedení PCR s pozitivním výsledkem),
osoby alespoň po 14 dnech od kompletního
očkování na covid-19 (tedy po dvou dávkách
vakcíny) a lidé pracující doma, bez pracovního styku s jinou osobou.
L. Martinková
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Cena dotovaná 4 Kč

Otevřený dopis pacientům praktických lékařů
Ústeckého kraje týkající se očkování proti
Covid-19 rozesílaný dne 29. 3. 2021
Vážení spoluobčané, milí pacienti,
na očkování je v Ústeckém kraji připravena
naprostá většina praktických lékařů již od ledna tohoto roku. Bohužel stát i Ústecký kraj z
nepochopitelných důvodů stále upřednostňují
v dodávkách vakcín očkovací centra. Nutí tak
nejstarší pacienty do složité registrace, následně často do komplikovaného dojíždění do očkovacího centra, přestože mnoho z Vás preferuje
dostat očkování u svého praktického lékaře.
Praktičtí lékaři zaregistrovali k očkování ve
svých ordinacích tisíce seniorů ve věku nad 70
let. Tito lidé stále nemohli být naočkováni. Naopak v mnoha očkovacích centrech v našem
kraji očkují občany mimo registrační systém,
lidi mladé, zdravé, bez zdravotních rizik. Tento
postup považujeme vůči našim seniorům čekajícím na očkování za zcela nepochopitelný.
Přes maximální úsilí většiny praktických lékařů obdržela očkovací látky v našem kraji zatím jen hrstka z nich, přesně 34 lékařů z cca 270
připravených očkovat. Jak se bude situace dále
vyvíjet, nikdo neví, resp. dle našich informací by

Strategický
rozvojový plán
obce
Jiřetín pod Jedlovou
na roky 2014–2030

v příštích dvou týdnech mělo obdržet vakcíny
pouze 7 praktických lékařů. Ostatní praktičtí
lékaři by neměli obdržet pro své pacienty vakcíny žádné!
Věřte, že naše frustrace z nastalých zmatků a
nepochopení fungování primární péče je opravdu hluboká. Věřte, že všichni vyvíjíme maximální snahu, po večerech a nocích tvoříme seznamy
našich čekajících pacientů, abychom dokladovali jasný zájem o očkování seniorů i chronicky
nemocných pacientů v našich ordinacích. Stále
však doufáme, že zájem o lidi nakonec převáží
nad různými mocenskými a politickými tlaky.
Poznáme to tak, že očkovací látky budou skutečně dostupné pro všechny potřebné i v ordinacích
praktických lékařů.
Vážení spoluobčané, milí pacienti, pokud
Vám toto není lhostejné, zeptejte se, prosím,
svého hejtmana, krajských zastupitelů, poslance či senátora, proč Vás nemůže naočkovat Váš
praktický lékař?!
Vaši praktičtí lékaři
Sdružení praktických lékařů Ústeckého kraje

Vážení spoluobčané,
k vzhledem k postupujícímu rozvoji obce jsme přistoupili k aktualizaci Strategického rozvojového programu obce Jiřetín pod Jedlovou. Důvody jsou v zásadě dva. Za prvé chceme dokument vyčistit od
záměrů, které již byly realizovány, a dále doplnit záměry nové, které
v dokumentu zatím obsaženy nejsou.
Protože nechceme o směřování rozvoje obce rozhodovat sami,
obracíme se na vás s žádostí o zaslání vašich námětů. Zajímá nás, do
jakých investic by se měla obec pustit, co by mělo být prioritou, či naopak v jakých oblastech rozvoj obce pokulhává. Standardně bychom
vás pozvali k osobnímu projednání v Obecním domě. Bohužel doba
tomu nepřeje, proto se na vás obracíme tímto způsobem. Pokud vás
zajímá, jak vypadá aktuální podoba dokumentu, tak ho najdete na
webu obce v kategorii O obci.
Své podněty, prosím, zasílejte na emailovou adresu bohuslav.
kapralik@jiretin.cz nebo odevzdávejte osobně na podatelnu úřadu
v úřední dny (pondělí a středa) do 20. dubna 2021. Vaše podněty
vyhodnotíme, zapracujeme a schválíme zastupitelstvem obce.
Děkuji vám!
Bohuslav Kaprálik, starosta obce

Pro aktuální informace sledujte také obecní stránky
www.dolnipodluzi.cz • www.jiretin.cz • www.hornipodluzi.cz
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Krátce z obce Horní Podluží

Točna pro nákladní auta v ulici u Kabeláčů byla rozšířena i pro větší auta
popelářů.

Za panelákem u potoka byly dokončeny terénní úpravy, ještě se zasadí
zbývající stromy. Upravili jsme okolí kontejnerů a bývalého septiku.

Stále pokračuje kompletní rekonstrukce bytu na čp.110. Orientační termín
ukončení je začátek prázdnin.

V lokalitě Světlík se konečně začínají objevovat hotové domy.

A u mě na zahradě se uhnízdily
kachny…
Naši členové JSDH opravují svou cisternu, vůz prochází kompletní rekonstrukcí, nová elektroinstalace, vnitřek
nádrže byl otryskán a ošetřen speciální barvou. Všechny rezavé části byly ošetřeny nebo vyměněny, vůz byl nově
nalakován. Moc všem děkuji za jejich práci.

Petr Hoření
starosta obce Horní Podluží
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OÚ JIŘETÍN p/J
 POPLATEK ZA PSA
Upozorňujeme občany, kteří neuhradili poplatek za psa na rok 2021,
aby tak učinili co nejdříve, splatnost
poplatku byla 31. 3. 2021. Poplatek
prosím uhraďte na Obecním úřadu
v Jiřetíně pod Jedlovou.
Vyzýváme majitele psů, kteří
doposud neuklízeli exkrementy po
svých miláčcích, aby je uklízeli, protože uklidit po svém psovi je povinností držitele psa a také vizitkou člověka. Děkujeme všem zodpovědným
majitelům psů za pozitivní přístup
k čistotě veřejného prostranství.

 PRONÁJEM NEBYTO-

VÉHO PROSTORU

Obec Jiřetín pod Jedlovou vyzývá zájemce o provozování nebytového prostoru (baru) v suterénu objektu č.p. 273 ulice Školní a
v případě zájmu i provozu kempu včetně sociálního zařízení,
aby své písemné žádosti podávali na Obecním úřadu Jiřetín
pod Jedlovou do 30. 4. 2021.
Tel. 412 379 231, 702 136 868

Oprava propustku
JIŘETÍN p/J – Jedna z prvních akcí
na počátku března roku 2021 byla
oprava propustku na komunikaci
vedoucí k penzionu VILDA (bývalá
SETUZA). Zde docházelo k masivnímu zanášení sedimentem z lesního porostu. Balastní voda vytékala
na komunikaci a v zimním období
namrzala a činila komunikaci těžce
sjízdnou. Nejdříve za pomoci dobrovolných hasičů z Dolního Podluží byl stávající propustek pročištěn
a následně nově zatrubněn, kdy tyto
zemní rekonstrukční práce prováděl
Ladislav Červinka.
Text a foto Stanislav Císař
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Obecní byty a drobné opravy
v režii nájemníků
DOLNÍ PODLUŽÍ – Bohužel musíme konstatovat, že se v poslední době
ve větší míře objevují případy, kdy nájemník obecního bytu nenahlásí závadu a ani nezajistí její odstranění,
nebo naopak závadu sice ohlásí, ale
předpokládá, že opravu zajistí obecní
úřad včetně její úhrady, a dále se věcí
nezabývá. Je na místě připomenout,
že tomu tak není.
V souladu s nájemní smlouvou
a Nařízením vlády č. 308/2015 Sb.
z 6. 10. 2015 (účinnost od 1. 1. 2016)
je nájemník povinen buď závadu nahlásit, nebo zajistit její odstranění
v rámci běžné údržby bytu a je povinen, dle výše uvedeného nařízení
vlády, opravu uhradit.
Chtěli bychom upozornit na nebezpečí vyplývající z nenahlášení a
nezajištění opravy závady v nájemních bytech. Obecně totiž platí, že
každý nájemník má povinnost si počínat tak, aby nedocházelo k nedůvodným škodám. Co se týče zavinění,

vždy pro vznik odpovědnosti postačí
nedbalost, ledaže zákon výslovně požaduje úmysl.
Nebezpečí nenahlášené drobné
závady spočívá v její záludnosti. Jestliže například kape voda z kohoutku nebo protéká WC, a to takovým
způsobem, že bytový vodoměr tento
průtok nezaznamená, tak za zúčtované období naroste spotřeba vody
na hlavním domovním vodoměru do
obludných rozměrů. Rozdíl stavů pak
samozřejmě hradí nájemce, který závadu neodstranil.
Dovolujeme si proto apelovat na
nájemníky obecních bytů, aby věnovali zejména pozornost přívodním
vodovodním tlakovým hadicím k jednotlivým vodovodním bateriím nebo
spotřebičům (myčky, pračky, WC) a
v případě pochybnosti o jejich kvalitě
řešili včas jejich výměnu. Cena za výměnu hadiček bude jistě menší, než
cena za vyplavený byt.
René Pavlík, referent obce

Zpětný odběr elektrospotřebičů v Dolní Podluží
Díky svým obyvatelům se obec Dolní
Podluží může v roce 2020 pochlubit
sběrem starého elektra určeného ke
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 6,12 tun. Na každého obyvatele tak připadá 5,14 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy a recyklací
se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje
„Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí“, které na základě
dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr
a recyklaci vysloužilých
spotřebičů
Elektrowin. Vyplývá
z něj, že díky obyvatelům došlo za rok
2020 k úspoře produkce CO2 o 73,05
tun. Takové množství CO2 pohltí 29
smrků. Nebylo nutné vytěžit 3 588 litrů
ropy. Představte si, že
z tohoto množství se
pokryje spotřeba pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 135krát.
Došlo také k úspoře

369 417 kWh energie. Asi stejné
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 36 942 krát.
Podařilo se recyklovat 3 520 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu
145 kusů nových praček bez nutnosti
těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
124 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 22 093 1€ mincí, nebo 153 kg hliníku, který by stačil na výrobu 10 235
pivních plechovek o objemu 0,33 l.
Lukáš Janků
referent OÚ Dolní Podluží
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MŠ PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ

Distanční výuka
Uzavření se nevyhnulo ani mateřským školám, a tak jsme 1. března
zahájili distanční výuku. Asi si nedovedete představit, jak může taková výuka v mateřské škole probíhat.
Snažili jsme se nastavit podnínky tak,
aby odpovídaly možnostem vzdělávání v domácím prostředí, a díky dobré
spolupráci rodičů našich předškoláků
vše začalo fungovat. Rodiče se tak na
nějaký čas stali našimi kolegy. V mateřské škole máme osm předškoláků,
kteří mají distanční výuku povinnou,
pro ostatní je dobrovolná. Píšeme přípravy podle témat ve školním vzdělávacím programu. Ty pak pod názvem
Nápadníček vkládáme na webové
stránky, kde jsou přístupné všem rodičům. Každý předškolák dále dostává vytisknuté pracovní materiály na
celý týden. Vždy se těšíme na pátek,
kdy se alespoň na chvíli s dětmi setkáme, tedy online, ale i to nás potěší.
Děti nám sdělují své zážitky, úspěchy
i neúspěchy při jejich domácí práci.
Jsme tu vždy pro ně, ale i pro rodiče,
které se snažíme podpořit, pokud si
s něčím neví rady. S rodiči je skvělá
spolupráce. Pracují s dětmi podle našich instrukcí, posílají nám fotografie
a nahrávky, které také vkládáme na
webové stránky, aby se děti mohly podívat, jak se daří jejich kamarádům.
Doufáme, že toto období brzy skončí a že v dubnu naše mateřská škola
zase ožije dětským smíchem. Děkujeme rodičům za jejich snahu a přístup!
Kolektiv MŠ

Mateřská škola Dolní Podluží
okres Děčín, příspěvková organizace
Informace k zápisu do mateřské školy na šk. rok 2021/22
Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zák. v období od 2. května do 16. května 2021.
ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v těchto dnech podejte buď:
 poštou na adresu MŠ: Mateřská škola Dolní Podluží, okres Děčín, PO
					
Dolní Podluží 437, 407 55 Dolní Podluží
 e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce – ms.dolnipodluzi@tiscali.cz
 do datové schránky MŠ – ID: n7skqsg
 osobním podáním v MŠ – pouze dne 10. 5. 2021 od 14.00 hod. do 15.30 hod. přímo v Mateřské 		
škole Dolní Podluží (vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a jeho očkovací průkaz. Děti,
které k 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let, očkovací průkaz nepotřebují.)
Při pohybu v areálu MŠ používejte respirátor.
POTŘEBNÉ DOKUMENTY k zápisu k předškolnímu vzdělávání:
 žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (formulář ke stažení na ms.dolnipodluzi.cz)
 doložení řádného očkování dítěte – předem potvrdí lékař (formulář ke stažení 			
		 na ms.dolnipodluzi.cz - tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání
		 a k 31. 8. 2021 dosáhne věku 5 let)
 kopie rodného listu dítěte
ROZHODNUTÍ o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě.
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.
Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů s výsledkem řízení
u každého uchazeče, a to:
– u vstupu do areálu mateřské školy
					
– na webových stránkách MŠ – www.msdolnipodluzi.cz
V seznamech bude dítě uvedeno pod registračním číslem, které dostanete při zápisu.
Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na den 24. května 2021.
Jakékoliv dotazy budou zodpovězeny na tel. čísle 412 374 100, 602 388 661.
V Dolním Podluží dne 26. 3. 2021

Bc. Blanka Mannová, ředitelka školy

Poděkování za výzdobu ordinace
Ve chvíli, kdy se dostává Permoník
čtenářům do ruky, jsou Velikonoce
již za námi. Již druhý rok jsou jiné,
než na jaké jsme zvyklí, a dle povzdechu mnohých lze usuzovat, že příště
budeme pomlázku a koledníky vítat
ještě o poznání veseleji a vřeleji, bez
ohledu na to, zda „šlohačka“ bude živými proutky a s koledou či se malí
koledníčci budou nesměle krčit za
svými tatínky a teprve se učit novým
zvykům. Třeba i v naší oblasti Velikonoce pro mnohé přestanou být svátkem „nedůležitým“.
Tímto velmi děkuji velkým pomocníkům (paní Kuklové, panu Korbovi, Domovu sv. Vincenta de Paul, Domovu pro osoby se zdrav. postižením
v Kytlicích) za nádhernou dekoraci
pro kolemjdoucí a klienty naší ordinace. Krásní ptáčci na vchodových
dveřích a zajíčci na oknech čekárny
na dálku zdraví kolemjdoucí i okolo
projíždějící a barevností předávají
radostnou náladu. V chodbě přícho-

zí zdraví zajíc s květinovým košíkem
a vajíčko s kuřátky, do ordinace jarní náladu přinesly slepičky s vajíčky
a zajíček.

Povedlo se nám také rozdat malou
nadílku příchozím – knihy, brožury
a letáky nejen k tématu Velikonoc,
vzorečky medikamentů pro silný hlas.

A to všechno se zvládlo i při současné
situaci. Protože radost povznáší obdarované i darující.
Text a foto L. Martinková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Řád „Zlaté vařečky“
V měsíci lednu a únoru vařily paní kuchařky ze školní
jídelny naší základní školy pro děti z jiřetínské mateřské školy. Milým překvapením bylo, když paní
učitelky přišly s dětmi osobně poděkovat našim kuchařkám a udělily jim řád Zlaté vařečky za velkou
spokojenost. Děti namalovaly hrnec plný jídel, které jim chutnaly. I mně toto poděkování od dětí velmi těší, protože vím, že není jednoduché uspokojit
chutě strávníků a zároveň splnit náročné požadavky
„spotřebního koše“ (spotřební normy ve školním
stravování).
Text a foto Mgr. Markéta Hobzová

Základní škola Dolní Podluží, okres Děčín,
příspěvková org., 407 55 Dolní Podluží 364

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY A DO
PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že zápis do 1. třídy povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022
a do přípravné třídy se koná ve dnech:
 7. 4. 2021 (středa) od 8.00 do9.30 hodin,
14.00–17.00 hodin,
 8. 4. 2021 (čtvrtek) od 8.00 do 9.30 hodin,
14.00–17.00 hodin
 9. 4. 2021 (pátek) od 8.00 do 9.30 hodin,
14.00–15.30 hodin
v budově 2. stupně Základní školy Dolní Podluží
(ředitelna).
K zápisu přineste kopii rodného listu dítěte a svůj
OP (rodiče – cizinci pas a doklad o pobytu v ČR),
rozhodnutí o odkladu z předešlého zápisu.
Zápis je pro děti narozené v období od 1. 9.
2014 do 31. 8. 2015 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
!!!V rámci opatření vlády a nařízení MŠMT
k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 bude zápis
probíhat bez osobní přítomnosti dětí!!!
Podrobné informace naleznete na www.zsdp.
cz nebo Vám budou zodpovězeny telefonicky na
č. 739 572 095.
Těšíme se na setkání!
Mgr. Markéta Hobzová, ředitelka ZŠ

Již ve starých kulturách zachycujeme,
že hudba má etický vliv na kultivaci
lidské osoby. Existují různé názory,
jak se proměna z estetického působení hudby na etické kvality jedince
děje. Hudbě se přisuzují vlastnosti
harmonie, svobody, kreativity, má
moc nechat rezonovat jádro osobnosti, naplňovat pocitově až do transcendentního přesahu.
Hudbu lze využít při vzájemné
lidské komunikaci a interakci. Kdy
jindy hledat kousek svobody, když ne
v době kovidové, lockdownu, omezení a zákazů. Muzika zakázaná není a
její potenciál se dá využít třeba v rodině, jako alternativní komunikační
kanál mezi rodiči a dětmi. V současné
době, kdy jsme doma jaksi víc natěsno, se můžeme naučit něco jiného,

nového, co posílí rodinný systém.
Děti jsou schopny se o svém vnitřním světě vyjádřit zřetelněji hudebně
než verbálně. V muzikoterapii tento
způsob komunikace znamená určité
ujištění o zvnitřněných prožitcích dítěte. Každodenní prožitky dětí bývají
snadno dospělými přehlédnuty. Děti
často odpovídají rodičům, jak bylo ve
škole – „no, nic, dobrý“, ale tyto jednoslovně naučené fráze nemusí vyjadřovat pravdu. Není to z důvodu
úmyslného lhaní, ale proto, že nemají nástroj k adekvátnímu
sdělení.
Právě hudbou se dají vyjádřit pocity, rozpoložení,
nálada, čímž se dá velice
dobře obohatit rodinné
sdílení. V tomto koncep-

tu je prostor pro zkvalitňování energie rodiny, tvůrčího potenciálu dětí,
které dovedou takto prezentovat své
úzkosti, strachy, naděje. Děti umí rozeznat „krásno“ hudby, spontánně si
vybírají nástroje, které znějí „esteticky dokonaleji“. V prostředí flexibilní rodiny se
kreativní

hrou na hudební nástroje nenásilně
prosazuje svoboda a samostatnost
každého člena rodiny. Společným
sdílením hudbou se v rodině rozvolňují nevhodné vazby a současně se
rodina necítí ohrožena neznámým,
když opouští dysfunkční vzorce.
Hudba ve svých estetických kvalitách poskytuje prožitky, které rozvíjejí morální cítění a současně poskytují
i prožitky jistoty. Změna v otevřeném
rodinném systému není tak ohrožující a lépe tak přijímá nové zkušenosti
s tím, že každý člen rodiny se více přibližuje své jinakosti a díky autenticitě
se více dotýká reality. Pojďte prosím
zkusit komunikovat hudbou a uvidíte, co to udělá.
Lída Zavadilová
knihovna Dolní Podluží
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Pracovní příležitost v HAAS+SOHN Rukov
I v této nelehké době se průmyslu daří celkem dobře. Důkazem je i rozvoj výrobního závodu v Nádražní ulici v Jiřetíně pod
Jedlovou, kde budeme navyšovat výrobní
kapacity. S růstem zakázek posilujeme ve
výrobě v HAAS+SOHN Rukov také pracovní místa. Rádi bychom tak nabídli pracovní příležitost pro lidi z regionu Šluknovského výběžku.
Koho potřebujeme a kdo u nás najde uplatnění?
 Svářeč se zkušenostmi a s oprávněním ZK 135 1.1 na sváření CO2  
 Obsluha CNC strojů
 Operátor na malé lisovně
 Obsluha tryskače
 Montážní dělník
Pojďte s námi vyrábět krbová a peletová kamna. Nováčky rádi zaučíme a budeme se jim věnovat. Nabízíme jistý výdělek v této nejisté době. Stabilitu firmy
potvrzuje více jak 25 let působení na trhu.
Aktuálně volné pracovní pozice najdete na webu https://www.haassohn-rukov.cz/o-nas/kariera. Zájemci mohou vyplnit buď formulář na webu, vyplnit
List uchazeče o zaměstnání na vrátnici našich provozoven nebo poslat životopis na email michaela.cintlova@haassohn.com.

Duben 2021

PERMONÍK

Duben 2021

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Sbohem kamaráde!
Přemýšlím, jak volit ta správná slova
pro rozloučení s Pepou TÜRBEM,
kamarádem a přítelem, kterého jsme
26. 2. jeho nenadálým odchodem
ztratili. Byl laskavý, ochotný každému
pomoci. Nezkazil žádnou legraci a byl
na něj vždy a v každém ohledu spoleh.
Znamenitý houbař a znalec kdejaké
„prašivky“, ke kterému jsme si chodili
pro rady. Pepo, byl jsi osobností, kterou nebylo možné přehlédnout. Měl jsi
rád lidi a společnost, byl jsi pokaždé
v centru dění a zajímalo tě, co se děje
i ve Tvém okolí. Vymýšleli jsme společně akce pro děti. Miloval jsi svou rodinu a rád jsi mluvil o svých vnoučatech
a hodně ses jim věnoval. Prostě život
Tě bavil a byla s Tebou legrace.
My, kteří jsme Tě znali blíže a měli
tu čest být Tvými kamarády, nikdy na

Tebe nezapomeneme a v našich srdcích, Pepo, zůstaneš navždy. Na takového vzácného člověka a přítele nelze
zapomenout.
Až zaklepeš na Petrovu bránu, najdi tam nějaké vhodné místo, kde nikomu nebude vadit náš smích, když se
řehtáme Vaškovým vtipům, nebo když
Mírův sytý hlas se nese do daleka. Zároveň mu řekni, že tam nespěcháme,
byť všichni víme, že se tam s Tebou určitě jednou sejdeme.
Když Ti začnou vyhrávat andělé na
výsostech, ať raději pustí HopTropáky,
country a folk jsi měl vždycky rád. Jo
a Pepo, nekoukej andělům pod kutny,
ten nejvyšší to prý nerad vidí. (Stejně
tam asi nic nemaj.)
Jestli tu někdy v budoucnu zbyde
nějaká otevřená hospůdka, třeba ta
naše, na kterou jsme se každou středu
tešili, slibujeme, že si na Tvou památku přiťuknem, a myslím, že nezůstane
u jedné sklenky.
S úctou, která Ti právem náleží, se
s Tebou, Pepo loučí
Pavel a Jana, Štěfan a Hana,
Lojza a Maruška, Vašek a Věra,
Míra a Jiřina, Petr a Láďa,
Dolní Podluží
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KAM VE VOLNÉM ČASE?
POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCÍCH
PODTOLŠTEJNSKA

 Čtvrtek 8. 4., 14:00–17:00 h.

ZÁPIS DO ŠKOLY
Zápis žáků do 1. třídy a do přípravné
třídy. Forma zápisu podle aktuálních
nařízení MŠMT bude upřesněna, informace dostanou zákonní zástupci
v MŠ a najdete je také na webu školy www.zsdp.cz. Z důvodu vydávaných vládních opatření sledujte prosím aktuality obecního a školního
informativního webu.
DOLNÍ PODLUŽÍ, základní škola

 Neděle 18. 4. až neděle 25. 4.

BĚH DO VRCHU Jiřetín p/J
– Jedlová (virtuálně)
IX. ročník memoriálu Milana Krupky.
Start: kdykoliv v daném termínu od
brány sportovního areálu v Jiřetíně
pod Jedlovou, Školní 273
Cíl: na vrcholu hory Jedlová, dotykem
na rozhlednu.
Přihlášky a zápis výsledků pouze na
webu:

https://karlosdj2.wixsite.
com/akce-bk-varnsdorf/
beh-do-vrchu-jedlova
JIŘETÍN p/J, sportareál– Jedlová
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 květnové pozvánky v Permoníku a také v Podtolštejnském obšťastníku, který rozesíláme
četným zájemcům, informačním
střediskům, tisku i regionálním rozhlasovým stanicím? Podaří se akce
už v měsíci květnu? Rádi o nich zveřejníme informace, které zašlete do
neděle 25. dubna 2021 na adresu
martin.louka@seznam.cz. Na stejné adrese si každý zájemce může
také objednat pravidelné bezplatné zasílání programového přehledu „Podtolštejnský obšťastník“ na
svou domácí elektronickou adresu.

INZERCE
BK Varnsdorf

pořádá dne 18.–25. 4. 2021

Běh do vrchu Jiřetín–Jedlová 2021
IX. ročník memoriálu Milana Krupky – virtuálně
PŘIHLÁŠKY a ZÁPIS VÝSLEDKŮ pouze na webu:
https://karlosdj2.wixsite.com/akce-bk-varnsdorf/beh-do-vrchu-jedlova
START: kdykoliv v termínu od 18. 4. do 25. 4. 2021 od brány sportovního
areálu v Jiřetíně pod Jedlovou – Školní 273, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
CÍL: na vrcholu hory Jedlová dotykem na rozhlednu.
TRAŤ: 5,7 km, převýšení 340 m, 10 % asfalt, 60 % štěrk, 30 % lesní cesty
PRAVIDLA: Závodník si měří čas běhu sám a musí zapsat svůj výkon do
formuláře na webu závodu.
Dosažený čas je nutné doložit, a to buď: a) přiložením odkazu na aktivitu
do formuláře z jakékoliv sportovní aplikace (Strava, Adidas running, Garmin Connect atd.) nebo b) odesláním výstřižku obrázku z aktivity
na e-mail geokaja@gmail.com.
Počet pokusů je neomezený, v období od 18. 4. 2021 do 25. 4. 2021.
K vyhodnocení stačí zaslat váš nejlepší výkon.
Trasa závodu bude značená fábory (plastové, žluté), ale doporučujeme si ji
i nastudovat na webu akce. Závodník běží po celou dobu závodu bez uzávěry tratě, je povinný dodržovat pravidla silničního provozu. Každý účastník
startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníků během
celé akce. Závodník musí ke zdolání závodu použít pouze vlastní fyzické a
psychické síly. Závodníci se musí chovat ohleduplně k okolní přírodě, neodhazovat odpadky, neničit okolí.
CENY: drobné věcné odměny pro první tři ženy i muže + elektronický diplom s výsledným časem pro každého účastníka
KONTAKT: Karel Valenta, tel. č.: 602 171 409, geokaja@gmail.com

METALURGIE Rumburk s.r.o.
 Stabilní zaměstnavatel ve

Šluknovském výběžku

 Volné pozice Slévárenský technik

až 35 000 Kč

 Program vhodný pro absolventy

technických oborů a uchazeče s praxí

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

SHÁNÍM tyto Mikov nože s kapkovitou čepelí a pouzdra k nim.
S vysokými částkami počítám, určitě se domluvíme. Dále sháním jakékoliv dokumenty a informace týkající se jejich výroby a historie.
Petr Menšík • telefon: 608 426 801 • email: petr.noze@gmail.com
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HISTORIE A SOUČASNOST JIŘETÍNA V OBRAZECH 4

Dnešním pohledem do historie se
opět vracíme na naše náměstí, tentokrát na část jeho severozápadní
strany. Na dobovém snímku z roku
kolem 1910 je možné přečíst nápis
LÉKÁRNA na domě č.p. 120. Dlouhá
léta nám mastičky podle receptů pana
doktora Rýdla připravoval pan lékárník Holfeld, který se svojí ženou, paní
lékárníkovou v šátku, v domě bydleli.
Lékárna byla, co by výdejna léků, definitivně uzavřena v roce 1993 v době,
kdy z ní do Nového Boru odešel pan
lékárník Hombeií z dalekého Beninu. Dům s několika byty je v majetku
obce. Za posledních třicet let se v přízemních prostorách bývalé lékárny
postupně zřídila prodejna zahradní
techniky firmy Eurogreen ČR, zubní
a dětská ordinace. V současné době
zde své upomínkové předměty a další zboží prodává paní J. Jindráková.
Dalším domem je č.p. 105. Na
snímku z roku 1910 stojí ještě dřevěný podstávkový dům, který byl zbourán přibližně kolem roku 1922. Na
jeho místě nyní stojí zděný dům, ve
kterém je v současné době provozována cukrárna. Původně si pamatuji,
že zde byla do roku 1974 provozována prodejna hraček a textilu (prodáBledule jarní od Tolštejna
foto Jiří Stejskal

valy zde dvě ženy, a to paní Stejskalová a E. Zoserová) a též konzum
– prodejna potravin. Zde se o chod
obchodu starala rodina Štěpánkova,
která v objektu i bydlela. Po přesunu
prodejny hraček a textilu do nového betonového nákupního střediska
družstva JEDNOTA došlo v témže
roce 1974 k rekonstrukci celého přízemí. Přesunul se hlavní vchod z pravé strany na levou, prostory obou
původních prodejen oddělené v té
době hlavní vstupní chodbou se spojily a byla zde otevřena samoobsluha.
Tu provozovala rodina Smotlachova do roku 1989. Po jejich odchodu
se stal zaměstnancem JEDNOTY I.
Juříček, který prodejnu v roce 1993
koupil a samoobsluhu zde provozoval do roku 2012. Poté se přízemí
částečně opět upravovalo, až tak, že
se zde otevřela cukrárna. Tu několik
let provozovali Jedličkovi z Horního
Podluží. V současné době ji provozuje
paní B. Žítková z Varnsdorfu.
Západním směrem stojí původní
kamenné domy č.p. 104 a 103. V prvně jmenovaném kamenném domě si
pamatuji na paní Mülfaitovou, kam
jsem chodil s hliníkovou bandaskou
pro mléko. Byla zde totiž mlékárna.

Dům vlastnila též JEDNOTA, která
jej upravila a otevřela zde prodejnu
elekto a smíšeného domácího zboží. Zde si pamatuji, že nám baterie
do přenosného rádia prodával Jindra Petrásek, po něm pan fotograf
Feuraisel a poté paní Pinkasová. Po
zprovoznění nákupního střediska
a přesunu elektra přes ulici do tohoto objektu, zde družstvo zřídilo
prodejnu masa, kterou mnoho let
provozovala U. a L. Pejznochovi. Za
jejich působení se zde otevřel malý
bufik s jídelnou, kde si pamatuji na
paní M. Císařovou a U. Hozákovou ze
Slovanu, které zde vařily. Ještě před
tím, než tam byla prodejna, tak tam
kolem roku 1955 byla zřízena čekárna na autobus, která zároveň sloužila
jako prostor pro chlapy, kteří v těch
letech stavěli noční žňové protipožární hlídky. V současnosti, poté co byl
dům prodán vietnamské komunitě,
zde byla několik let samoobsluha. Ta
je od loňského roku uzavřena a dům
je na prodej.

Posledním domem v této části náměstí je stotrojka, ve které je již déle
jak 75 let v jedné části přízemí otevřená pošta. Podle dobových fotek
byla v domě hospoda. Za ta léta se
na poště vystřídalo hodně místních
občanů, vzpomínám na pana Balíčka,
Zakouřila, Bartoše a paní Zakouřilovou. V 50. letech minulého století
zde byla v provozu opravna obuvi,
kde nám boty opravoval L. Janošek.
Poté byla tato část tohoto domu dlouho uzavřena, až se tam v 70. letech
otevřela prodejna zeleniny. Zde se postupně vystřídaly a mrkev a kedlubny nám prodávaly p. L. Šaferová,
J. Horáková, N. Secká z Horního
Podluží a L. Nykodýmová z Kateřinek. V současné době po rekonstrukci je zde výrobna firmy PIKANTO –
sociální podnik, který zastupuje P.
Heinrich. Zbývající dva podstávkové dřevěné domy, které na snímku
vidíme na konci náměstí, směrem
na Děčín, byly v roce 1962 armádou
zbourány.
(J. Z.)

POHOTOVOST ZUBNÍHO LÉKAŘE
 3.–4. 4. 2021

MUDr. Charvát Tomáš
tel. č.: 412 511 619
U Přívozu 18/4, Děčín III
 10.–11. 4. 2021
MDDr. Barcar Pavel
tel. č.: 412 507 588
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
 17.–18. 4. 2021
MUDr. Hladík Pavel
tel. č.: 412 539 298
Weberova 1537/7, Děčín VI

 24.–25. 4. 2021

MUDr. Milič Lukáš
tel. č.: 412 511 482
Anenská 385/2, Děčín 1
 1.– 2. 5. 2021
MUDr. Skařupová Hana
tel. č.: 412 531 330
Teplická 1850/60A, Děčín
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8–10 hod. Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme
správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře telefonicky ověřit.

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

5. 4. – 19. 4. – 3. 5. 2021

PERMONÍK

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 27. 4. 2021 a vyjde ve středu 5. 5. 2021
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