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ORDINACE
MUDr. L. Martinkové
Ordinace bude zavřena mezi vánočními svátky 28., 29. a 31. 12. 20.
Pro zaručení minimálního kontaktu
s jinými osobami v čekárně využívejte
objednávky na vyšetření na konkrétní
den a čas.

OÚ DOLNÍ PODLUŽÍ
 OZNÁMENÍ o úpravě otevírací
doby během vánočních svátků:
Obecní úřad – uzavřen od úterý
22. 12. 2020 do pátku 31. 12. 2020
Knihovna – uzavřena od pondělí
21. 12. 2020 do pátku 31. 12. 2020
Sběrový dvůr – naposledy otevřen ve středu 23. 12. 2020 (v novém
roce znovu otevřen 6. 1. 2021)

OÚ JIŘETÍN p/J
 UPOZORNĚNÍ
Z důvodu dvou lichých týdnů po
sobě jdoucích na přelomu roku bude
4. ledna 2021 uskutečněn mimořádný svoz komunálního odpadu pro
majitele čtrnáctidenních známek.
Žádáme proto majitele nádob, aby
umístili tyto nádoby na svozovou trasu. Děkujeme za pochopení.

Po roce Vánoce
Přeji všem lidem dobré vůle
požehnané vánoční svátky a po celý příští rok pevné
zdraví, štěstí, spoustu lásky a naplnění alespoň
některých přání
a předsevzetí.
L. Martinková

Milí spoluobčané, chalupáři a přátelé Jiřetína pod Jedlovou,
jsou tu poslední dny roku 2020 a vstupujeme do radostného období, období
adventu. Symbolem této doby je také náš jiřetínský vánoční strom, jehož světlo
otevírá dveře přicházejícím svátkům, plným lidské vzájemnosti, pohody a lásky
k bližnímu. Vám všem přeji prožití vánočního času v klidu a pohodě. Ať jsou vaše
Vánoce provázené radostí, štěstím a úsměvem. Přeji vám, abyste si dobrou náladu těchto svátků přenesli i do dnů nadcházejícího roku 2021. Do roku, který
nás doufám, nebude svazovat omezeními, nařízeními a špatnou náladou.
Krásné Vánoce a hodně každodenní radosti do dnů nového roku.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce

Krásné Vánoce!
Nechť kouzlo Vánoc projde Vaším
domovem a zanechá za sebou klid,
pohodu a štěstí.
Obecní úřad Dolní Podluží
Ing. Adéla Macháčková, starostka
Mgr. Markéta Hobzová, místostarostka

Živý Betlém u kostela sv. Kateřiny,
na kterém se vždy podíleli i žáci
Základní školy v Dolním Podluží, se
letos konat nebude.

JIŘETÍN p/J – JAK TO BUDE LETOS S BETLÉMSKÝM SVĚTLEM?
Preventivní opatření vydaná v souvislosti se šířením nemoci Covid-19 nás
přiměla upustit od tradičních jiřetínských vánočních akcí. Nevytvářeli
jsme vánoční dekorace, nerozsvěceli jsme společně vánoční strom, zdejší
fara neožila Svatojiřetínským adven-
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tem, nesejdeme se na Štědrý den na
Křížové hoře a náš kostel nerozezní
Svatoštěpánský koncert. Přesto bychom pro vás rádi jednu novodobou
tradici zachovali. Líbí se vám myšlenka Betlémského světla? Chcete svůj
Štědrý večer prozářit plamínkem, který připutoval až z místa Ježíšova narození? Pokud se skautům podaří pře-

vézt rozžaté lampy přes koronavirové
hranice, bude pro všechny zájemce
připraveno Betlémské světlo i v kostele Nejsvětější Trojice na jiřetínském
náměstí. Své lucerničky pro přepravu
plamínku do vašich domovů si přineste na Štědrý den 24. prosince od 14
do 16 hodin. Přijďte si pro vánoční
radost!
Text a foto -kaM-

Pro aktuální informace sledujte také obecní stránky
www.dolnipodluzi.cz • www.jiretin.cz • www.hornipodluzi.cz
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Několik informací k dokončeným akcím v Horní Podluží
 Na hřbitově jsme zahájili obnovu
druhého válečného památníku, a to
obětem první světové války, které pocházely z naší obce. Bude nyní umístěn vlevo od památníku rudoarmějců.
Ještě je potřeba nechat zhotovit informační desku, o jaký památník se jedná. Bohužel z památníku se dochovala jen část se jmény. Konečně jsme se
dočkali nové kliky na hřbitovní bráně.

 Nově vybudované mosty přes náš
potok již mají asfaltové nájezdy, u Milana Petružálka byla nově vybetonována lávka pro pěší a cyklisty, ještě

zbývá osadit zábradlí.
 Tělocvična a bývalá vývařovna má
vyměněna velká okna, malá okna bychom rádi vyměnili příští rok.
 Poslední bytovka vedle úřadu má
již také nová okna, zbývají již jen vyměnit vchodové dveře.
 V obci probíhá kácení starých
stromů u paneláku cestou na Světlík, které ohrožovaly naši komunikaci, a u mlýna dojde ke kácení z téhož
důvodu. U paneláku budou vysazeny
nové stromy.
 Na okraji obce byla zbudována
nová stezka od Kubíků do části obce
Dolní Podluží Kateřina.

 Do konce roku by měl být opraven
malometrážní byt v č.p. 96.
 V ulici u Kabeláčů jsme nově zbudovali místo pro otáčení nákladních

vozů, které bude sloužit hlavně popelářům, kteří do této doby do ulice nezajížděli. V příštím roce bychom rádi
přikryli vrstvu štěrku asfaltovou drtí.

Na závěr bych rád popřál, aby nadcházející
sváteční období bylo naplněno pohodou a radostí,
aby se všem pokud možno vyhnuly komplikace
způsobené současnou epidemií.
Text a foto Petr Hoření, starosta obce

Obnova hrobky rodiny Brass v Dolním Podluží pokračuje
 Obec Dolní Podluží zajistila v souvislosti se zahájenou celkovou obnovou hrobky rodiny Brass provedení
restaurování kamenného vstupního
portálu kolem dveří a nápisového
pole nad dveřmi. Práce byly prováděny od září do listopadu 2020 restaurátorem BcA. Milošem Kubištou
z Krásné Lípy. Byla částečně obnovena čitelnosti nápisu „Ruhestätte der
Familie G. Brass 1893“ v překladu
„Místo odpočinku rodiny G. Brasse
1893“, který je umístěn nad vstupními dveřmi do hrobky. O nápisu drobnými písmeny, který se v kamenném
nápisovém poli rovněž nachází, bylo
zjištěno jen to, že se jedná o německy
psaný citát z Bible. Po
téměř 130 letech působení větru, mrazu
a deště je tento citát
z velké části zaniklý,
ale obec se bude snažit
s pomocí odborníků
zjistit podobu původního textu, aby mohl
být obnoven v celém
svém rozsahu. Drobná tesaná písmena
byla tedy nyní pouze

zakonzervována, aby nedocházelo k jejich další degradaci. Celkové
náklady na restaurování kamenného vstupního portálu a nápisového
pole byly 80 137 Kč, z toho 40 068 Kč
bylo uhrazeno ze získané dotace Česko-německého fondu budoucnosti.

 Obec Dolní Podluží zajistila výrobu replik dvou vitrážových oken
na hrobce rodin Brass. Práce prováděl restaurátor vitráží pan Jaroslav
Skuhravý z Janova u Nového Boru.
Boční vitrážová okna se tak po desítkách let vrátila zpět do okenních otvorů hrobky, která byla v minulosti
hrubě zazděna. K původním oknům
se dochoval jediný technický výkres
z roku 1893, podle kterého byla vitrážová okna vyrobena. Vitráže jsou
zasazeny do nových ocelových rámů
a z venkovní strany jsou z bezpečnostních důvodů předskleny kaleným
sklem FLOAT o síle 10 mm. Celkové
náklady na zhotovení kopií oken byly
133 837 Kč, z toho 66
918 Kč bylo uhrazeno ze získané dotace
z Česko-německého
fondu budoucnosti.

Lukáš Janků
foto René Pavlík
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Střípky ze základní školy
 Dne 14. října 2020, takřka ze dne na den, bylo vyhlášeno rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a MŠMT
uzavření škol. Znamenalo okamžitý přechod na distanční
vzdělávání. Zkrátka „jedeme“ on-line.
 I díky nadacím a soukromým dárcům se podařilo zapojit do distančního vzdělávání 95 % žáků.
 On-line výuka probíhá již od 1. třídy. Nejmladší žáci
mají 2–3 hodiny, starší žáci většinou 4 hodiny on-line výuky, další úkoly dostávají jako samostatnou práci ve virtuálních učebnách.
 Dochází i k úsměvným situacím, žáci např. často zaspí,
když on-line výuka začíná již v 8 hodin. Stane se také, že
žák usne na klávesnici. J
 Některým dětem tento způsob výuky vyloženě „sedí“,
mnozí nemají dostatečnou výdrž nebo disciplínu, a tak
se poměrně často vymlouvají na nekvalitní internetové
připojení nebo jiné technické obtíže a výuky se neúčastní.

Křížová cesta

 Učitelé a asistenti pedagoga se v dálkové výuce velmi
rychle zdokonalili. Někteří vyučují ze školy, jiní z domova.
Příprava na výuku zabere mnoho času, náročné je opravování úkolů spolu se zpětnou vazbou zasílanou žákům.
 Proběhly on-line třídní schůzky s rodiči.
 Zejména u mladších žáků je nesmírně důležitá pomoc
rodičů. Za to všem obětavým rodičům patří obrovský dík!
 Před hodinou je ve virtuálních učebnách živo, děti si
povídají, diskutují, překřikují se. Ukazují nám domácí
mazlíčky, vyprávějí, na co se těší, co je trápí.
 Nepřítomnosti žáků jsme využili na II. stupni, kde začaly přípravy na modernizaci jazykové učebny.
 Pro děti z MŠ a žáky ZŠ byla vyhlášena soutěž O nejhezčí vánoční ozdobu, výrobky ozdobí vánoční strom
v parku v Dolním Podluží.
 Většina žáků, rodičů i pedagogů se těší, až bude obnovena prezenční výuka!!!
Mgr. Markéta Hobzová
foto Mgr. Markéta Šmidílková, DiS.

JIŘETÍN p/J – Práce na výměně střešní krytiny Božího hrobu a kopule nad
sochou Panny Marie a také pěti kapliček neustále probíhají. Bohužel bylo
zjištěno, že krovy pod bedněním obou objektů jsou silně poškozené a po prohlídce pracovníkem Památkového ústavu bylo rozhodnuto o jejich výměně.
Celá akce se tak pozdrží a zvýší se i náklady na rekonstrukci.
Dotaci na tuto akci poskytlo ministerstvo kultury, a to ve výši 194 000 Kč,
zbytek bude uhrazen z obecního rozpočtu.
Bohuslav Kaprálik, starosta obce
foto Stanislav Císař

Přejeme všem čtenářům
Permoníku klidný
advent, radostné
a krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok
prožitý ve zdraví!

Zaměstnanci Základní školy
v Dolním Podluží
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Bilancování a plány v Dolním Podluží
Čas, ve kterém bylo možno v tomto roce realizovat všechny plány a záměry
obce, byl v souvislosti s pandemií COVID-19 zkrácen ze standardních 12
měsíců na pouhých 7,5 měsíce, neboť od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 a od
5. 10. 2020 do 12. 12. 2020 byl vyhlášen nouzový stav s útlumem veškerých veřejných aktivit. Protože ale v každodenním shonu mnohé akce
často uniknou pozornosti, připravila obec Dolní Podluží souhrn akcí realizovaných v roce 2020. Současně byly průběžně zahájeny přípravy na
realizaci velkého množství akcí pro rok 2021. Tato příprava byla mnohdy časově i finančně náročná, ale snahou obce Dolní Podluží je kvalitně
připravit realizaci akcí na rok 2021. Pro vzájemnou informovanost mezi
obecním úřadem a obyvateli obce proto přinášíme i uvedený přehled plánovaných akcí v roce 2021.

BILANCE AKCÍ ROKU 2020
Obnova válečných hrobů na hřbitově
Ke konci září 2020 byla dokončena obnova 2 válečných hrobů na hřbitově
v Dolním Podluží, a to hrobu Josefa Müllera padlého v první světové válce
a hrobu Franze Reina padlého ve druhé světové válce. Celkové náklady na
opravu obou válečných hrobů byly 132 132 Kč, z toho poskytnutá dotace
Ministerstva obrany uhradila 105 705 Kč.

Obnova hrobky rodiny Brass
V tomto roce bylo na hrobce zajištěno restaurování vstupních dveří, kamenného vstupního portálu a výroba replik 2 vitrážových oken. Celkové náklady
na tyto práce byly 395 824 Kč, z toho získaná dotace z Česko-německého
fondu budoucnosti uhradila 197 912 Kč. Na příští rok 2021 bylo v roce 2020
zajištěno pravomocné stavební povolení a vysoutěžena firma HANTYCH
s.r.o. na plánovanou opravu střechy, věžičky s lucernou a vrácení zdobných
kamenných prvků na hrobku.

Česko-německá setkávání obyvatel Seifhennersdorfu
a Dolního Podluží
Tato naplánovaná setkávání bohužel nebylo možno vzhledem k pandemii
nemoci COVID-19 vůbec uskutečnit. Opakované uzavírání hranic, nutnost
negativních testů a povinnost karantény tuto akci zcela zhatily.

Studie zlepšení odpadového hospodářství Dolního
Podluží
Studie zlepšení odpadového hospodářství, včetně výsledků fyzické analýzy
komunálního odpadu pocházejícího přímo z Dolního Podluží, byla prezentována v červnovém vydání Permoníku. Navržená opatření vyplývající z analýzy
jsou postupně uváděna do praxe, obec se zapojila do dalších systémů zpětného odběru výrobků (baterie, pneumatiky, zářivky) a zejména bylo podstatně
zlepšeno zázemí pro shromažďování nebezpečných odpadů v areálu sběrného
dvora. Celkové náklady na zpracování studie proveditelnosti jsou 144 000 Kč,
z čehož schválená dotace z Ústeckého kraje uhradila 101 000 Kč.

Zázemí sběrného dvora Dolní Podluží
V průběhu roku 2020 byla získána dotace z Ústeckého kraje na pořízení 2
mobilních eko-skladů pro shromažďování nebezpečných odpadů, včetně
speciálních nádob pro ukládání těchto odpadů a obytného kontejneru pro obsluhu sběrného dvora. Následně byl vybrán dodavatel této akce MEVA-TEC
s.r.o. a kontejnery byly instalovány v areálu sběrného dvora. Celkové náklady na tuto akci činily 722 061 Kč, z toho dotace uhradila částku 499 840 Kč.

Rekonstrukce elektroinstalace v základní škole (2. etapa)

komunikace I/9 směrem na Studánku. Křížky byly obnoveny do své původní
krásy a celkové náklady na jejich restaurování byly 224 005 Kč, kdy schválená
dotace na tuto akci činí 156 803 Kč.

Protipožární dveře do bytů v objektu č.p. 371
V bytovém domě č.p. 371 byla provedena výměna všech 14 vchodových dveří do bytů za nové protipožární. Celkové náklady na tuto akci byly 58 592 Kč
a byly financovány z rozpočtu obce. Realizací této akce došlo ke splnění legislativních předpisů na úseku požární ochrany bytových domů, neboť každý byt
je samostatným požárním úsekem a musí být od společných prostor oddělen
protipožárními dveřmi s minimální dobou prohoření 30 minut.

Nová okna na č.p. 2 Kateřina
Bytový dům č.p. 2 v místní části Kateřina se v letošním roce dočkal 43 nových
plastových oken, která nahradila původní dožilá dřevěná okna instalovaná při
rekonstrukci domu v letech 1999–2000. Současně bylo provedeno seřízení
a servis 18 střešních oken ve dvou podkrovních bytech. V rámci výměny oken
proběhla i výměna venkovních krycích prken a nový nátěr venkovního ostění
všech oken. Celkové náklady na tuto akci byly 561 772 Kč a byly financovány
z rozpočtu obce.

Oprava krovu a domovní čistírny na č.p. 2 Kateřina
Na bytovém domě č.p. 2 v místní části Kateřina proběhlo posouzení krovu
objektu statikem, neboť i přes rekonstrukci v letech 1999–2000 byl na objektu
ponechán původní krov ze 17. století. Krov je i po několika staletích v překvapivě dobrém stavu, a tak byly provedeny pouze drobné opravy krovu (sloupky,
hambálek, vaznice) a popraskané trámy byly zpevněny příložkami. Dále byla
provedena oprava domovní čistírny odpadních vod, která je instalována na
kanalizační přípojce u bytového domu č.p. 2 tak, aby byla zajištěna její 100%
funkčnost i do dalších let. Celkové náklady na opravu krovu byly 40 825 Kč
a na opravu domovní čistírny odpadních vod byly 50 000 Kč, přičemž obě
akce byly financovány z rozpočtu obce.

Rekonstrukce zázemí hasičské zbrojnice
V tomto roce byly realizovány všechny administrativní kroky k plánované rekonstrukci zázemí hasičské zbrojnice, která bude spočívat v rozšíření prostoru
šaten, ve vybudování nového hygienického zázemí (sprchy, WC), ve výměně
stávajícího plynového kotle za nový a ve vybudování přívodu vody a vnitřní
kanalizace do klubovny hasičské zbrojnice. Je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a připraveny všechny podklady pro podání
žádosti o dotaci na jaře 2021.

Veřejné sociální zařízení na koupališti
U stávající požární nádrže, která je využívána jako koupaliště, má obec záměr
v zadní části areálu sběrného dvora (v prostoru proti stávajícímu parkovišti
u požární nádrže) vybudovat objekt veřejného WC, včetně šaten se skříňkami
a sprch pro muže a ženy. V průběhu roku byla zajištěna projektová dokumentace a vydání pravomocného stavebního povolení a zastupitelstvem obce bylo
schváleno podání žádosti o dotaci na tuto akci. K této akci je tedy připraveno
vše tak, aby v lednu či v únoru 2021 mohla být podána žádost o dotaci.

Obnova vnitřního vybavení kinokavárny
V letošním roce obec připravila všechny podklady k žádosti o dotaci na obnovu
vnitřního vybavení (stoly, židle, svítidla, audiovizuální technika atd.) prostoru
pro setkávání v kině Luž. Žádost o dotaci byla schválena a nyní probíhá výběr
dodavatele. Celkové náklady této akce jsou vyčísleny na 945 203 Kč, z toho
schválená dotace uhradí částku 756 000 Kč.

Obnova jabloňové aleje podél cesty do bývalého lomu

O letních prázdninách letošního roku byla provedena další etapa rekonstrukce
elektroinstalace v suterénu základní školy (jídelna, kuchyně, technické zázemí). Akce byla bez větších problémů provedena ve velice dobré kvalitě. Celkové
náklady na tuto akci byly 808 700 Kč. Bohužel pro rok 2020 nebyl vyhlášen
dotační titul, do kterého by bylo možno na tuto akci žádat o dotaci, a proto
byla akce hrazena z investičního příspěvku obce poskytnutého základní škole.

V říjnu roku 2017 byla vysázena alej 43 jabloní podél cesty do bývalého lomu.
V letošním roce, po třech letech, byla provedena celková obnova této aleje, kdy
byl proveden prořez korunek stromků, instalována nová ochrana proti okusu
a nové kůly, včetně úvazů kmínků jablůněk. Veškeré náklady na tyto zahradnické práce byly hrazeny Správou CHKO Lužické hory, se kterou obec v oblasti údržby vzrostlých stromů navázala v roce 2020 velmi dobrou spolupráci.

Pokračování obnovy křížků v Dolním Podluží

Rekonstrukce objektu zázemí ve sportovním areálu

Na konci listopadu byly dokončeny restaurátorské práce na křížku u železničního přejezdu na silnici I/9 a křížku ležícího přibližně v polovině stoupání

Na tento rok bylo plánováno zajistit projektovou dokumentaci a stavební povolení na rekonstrukci budovy zázemí sportovního areálu. Bohužel vzhledem
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k pandemické situaci a zdravotní indispozici projektanta, který byl osloven
na zpracování projektové dokumentace na tuto akci, bylo nutno tuto akci
přesunout na rok 2021.

Komunikace k domu č.p. 469
V průběhu podzimu byla provedena oprava povrchu místní komunikace. Rekonstrukce se chopila firma SaM silnice a mosty Děčín. Práce byla odvedena
ve vysoké kvalitě k obecné spokojenosti. Celkové náklady činily 590 752 Kč
a byly plně hrazeny z rozpočtu obce.
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Asfaltová komunikace Kateřina
I v roce 2021 je plánováno pokračovat v obnově hlavních komunikací v obci,
proto byla v roce 2020 připravena celková rekonstrukce povrchu komunikace
v místní části Kateřina v úseku od napojení na hlavní komunikaci u č.p. 39 až
po hranici s katastrem Jiřetína pod Jedlovou u č.p. 15. Je plánováno realizovat nový asfaltový povrch celé komunikace. Na tuto akci je již podána žádost
o dotaci a v případě jejího schválení je plánováno realizovat stavební práce
v letních měsících roku 2021.

Rekonstrukce a opravy lávek pro pěší

Odvodnění bytového domu č.p. 2 Kateřina

V průběhu roku bylo zajištěno zpracování projektové dokumentace na lávku
M01 (u č.p. 53), lávku MO2 (u č.p. 306), lávky MO8 (u č.p. 304) a lávky MO9
(u č.p. 67). Protože stavební povolení na rekonstrukce uvedených lávek bude
vydáno až v lednu–únoru 2021, tak žádost o dotaci na jejich rekonstrukci bude
podána na podzim roku 2021.

Na začátku roku 2021 bude zajištěna projektová dokumentace k zamezení
pronikání zemní vlhkosti do obvodových stěn bytového domu č.p. 2 v místní
části Kateřina. Po následném vysoutěžení zhotovitele této akce je plánována
její realizace v letních měsících roku 2021.

Rekonstrukce a opravy mostů pro vozidla

Pokračování obnovy křížků v Dolním Podluží		
Pro příští rok je plánována obnova dvou křížků, které se nacházejí podél lesní
cesty (Kamenná cesta) od č.p. 457 směrem na místní část Hraniční Buk. Tato
trasa je značenou turistickou trasou Klubu českých turistů (E10 – zelená) a je
zde tedy zvýšený pohyb turistů. Na tuto akci bude opět podána žádost o dotaci a realizace, v případě schválení dotace, proběhne do podzimu roku 2021.

V průběhu roku bylo zajištěno zpracování projektové dokumentace na most
M-02 (u č.p. 17), most M-03 (u č.p. 83), most M-11 (u č.p. 116) a most M-15
(u Helixu). Protože stavební povolení na rekonstrukce uvedených mostů bude
vydáno až v lednu–únoru 2021, tak žádost o dotaci na jejich rekonstrukci bude
podána na podzim roku 2021.

Rekonstrukce přechodů pro chodce přes silnici I/9
V tomto roce bylo zajištěno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci přechodů pro chodce na silnici I/9 (před kinem a před ordinací praktického lékaře). Stavební povolení bude vydáno v lednu–únoru 2021 a žádost
o dotaci na jejich rekonstrukci bude podána na podzim roku 2021.

Nová kotelna na bytovém domě č.p. 371 Charita
V září a říjnu 2020 na bytovém domě č.p. 371 provedena výměna původních
plynových kotlů a bojleru za nové, včetně celkové rekonstrukce kotelny a instalace nového systému odtahu spalin z venkovní strany budovy. Celkové náklady
na tuto akci byly 529 345 Kč a byly hrazeny z rozpočtu obce.

Hromosvody na bytové domy č.p. 388, č.p. 356 a č.p. 283
V příštím roce budou instalovány chybějící hromosvody na bytových domech
č.p. 388, č.p. 356 a č.p. 283 tak, aby byly splněny legislativní požadavky na
ochranu obyvatel na úseku ochrany před klimatickými jevy.

Veřejné sociální zařízení na koupališti
Největší plánovanou akcí roku 2021 bude stavba veřejného sociálního zařízení
na koupališti v centru obce. Stavba je plánována v zadní části areálu sběrného dvora (v prostoru proti stávajícímu parkovišti u požární nádrže). Objekt
bude koncipován pouze pro letní provoz (tj. bez vytápění) jako veřejné WC,
včetně šaten se skříňkami pro uložení věcí a sprch pro muže a ženy. V lednu
2021 bude podána žádost o dotaci a v případě jejího schválení je realizace
stavebních prací plánována od června do listopadu 2021.

Obnova vnitřního vybavení kinokavárny

PLÁNOVANÉ AKCE
NA ROK 2021

V roce 2021 je plánováno provést obnovu vnitřního vybavení (stoly, židle, svítidla, audiovizuální technika, závěsy, atd.) prostoru pro setkávání v kině Luž.
Bude repasována parketová podlaha, obnovena výmalba a dodáno kompletní
nové vybavení nábytkem. Vybraný dodavatel této akce by měl zahájit realizaci
v jarních a letních měsících roku 2021. Akce je spolufinancována ze schválené dotace z evropských fondů získané prostřednictvím MAS Český sever.

Učebna cizích jazyků a bezbariérové WC v základní škole

Rekonstrukce objektu zázemí ve sportovním areálu

V budově č.p. 364 základní školy (II. stupeň) bude v roce 2021 ve II. nadzemním podlaží probíhat modernizace učebny jazyků a stavební úpravy stávajících WC pro chlapce a děvčata. V učebně cizích jazyků bude provedena
nová podlaha, nové žaluzie a radiátory a nové osvětlení a stávající WC budou
upravena na bezbariérová WC. Do učebny jazyků bude pořízen nový nábytek
a nový hardware a software. Bude pořízen schodolez a na pozemku základní
školy dojde k drobné výsadbě zeleně. Akce bude financována ze schválené
dotace z evropských fondů.

Učební pomůcky pro učebnu fyziky a chemii v základní
škole
Do učebny fyziky a chemie bude pořízen nový hardware a software a pořízeny
desítky nových výukových pomůcek pro názornou výuku přírodních věd (např.
Archimédův válec, Pascalova koule, Orbit Tellurium, bezdrátová meteorologická stanice). Akce bude financována ze schválené dotace z evropských fondů.

Rekonstrukce elektroinstalace v základní škole (3. etapa)
V návaznosti na úspěšně provedené předchozí 2 etapy bude obec i v roce 2021
realizovat další etapu rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ. Rekonstrukce se bude týkat II. nadzemního podlaží. Žádost o dotaci na tuto akci je již podána. Na začátku roku bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele této akce.
Termín provedení stavebních prací je naplánován na červenec a srpen 2020.

Střecha hrobky rodiny Brass
V lednu 2021 bude podána žádost o dotaci na rekonstrukci střechy hrobky
rodiny Brass. Je plánováno provést opravu celé střechy, věžičky s lucernou
a vrácení zdobných kamenných prvků na hrobku. Na akci byl již ve veřejné soutěži vybrán zhotovitel – firma HANTYCH s.r.o. – a v případě schválení dotace
budou stavebně – restaurátorské práce probíhat od května do listopadu 2021.

V roce 2021 bude zajištěna projektová dokumentace a vydání pravomocného stavebního povolení na rekonstrukci objektu zázemí sportovního areálu.
V rámci rekonstrukce tohoto objektu je plánováno provést nejen kompletní
rekonstrukci přízemí objektu, ale využít i jeho podkrovní prostory.

Rekonstrukce povrchů na sportovním areálu
V roce 2021 bude provedeno posouzení technického stavu všech umělých povrchů ve sportovním areálu (tartan, umělá tráva, atd.) a zajištěna projektová
dokumentace na jejich obnovu. Je rovněž zvažováno přebudování nevyužívaného hřiště na volejbal s antukovým povrchem na hřiště na plážový volejbal
s pískovým povrchem.

Vestavba učeben do podkroví objektu základní školy
V průběhu roku 2021 bude zajištěna projektová dokumentace a vydání pravomocného stavebního povolení pro vestavbu učeben v objektu č.p. 299
(I. stupeň) základní školy. V nevyužitém prostoru půdy je plánováno vybudovat
nové učebny, družinu či jiné prostory pro děti navštěvující I. stupeň základní školy. Na podzim 2021 je plánováno podat na tuto akci žádost o dotaci.

Rekonstrukce zázemí hasičské zbrojnice
Na jaře roku 2021 je předpokládáno podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
zázemí hasičské zbrojnice (rozšíření prostoru šaten, nové sprchy a WC, výměna stávajícího plynového kotle za nový a vybudování přívodu vody a vnitřní kanalizace do klubovny hasičské zbrojnice). V případě schválení dotace je
z důvodu nastavení dotačních pravidel realizace akce plánováno na rok 2022.
Ing. Adéla Macháčková, starostka obce
Lukáš Janků, referent OÚ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ
Halloweenké oslavy jsme v naší mateřské škole uspořádali 2. listopadu.
Školka se hemžila strašidly všech kategorií, která se nejdříve představila a
pak se společně pustila do vymýšlení
různých čarovných zaklínadel. Vyráběla kouzelné lektvary, na kterých si
pak všechna strašidla pochutnala.
Kdo chtěl, mohl si nechat namalovat pavouka na obličej, jiní se pustili
do výroby netopýrů. Nechyběly ani
soutěže např. hod na ducha, shazování strašidelných plechovek, navíjení
pavouka na niti a hledání pavouků v
herně.
Rytmická show pod vedením zkušeného hudebníka se konala v naší
mateřské škole 5. listopadu. Všichni jsme se rozvlnili v rytmu disko a
nechyběl ani pomalý tanec v párech.
Děti se učily poznávat různé hudební nástroje podle zvuku, zkoušely

vytleskávat rytmus písní a zazpívaly
si s hudebním doprovodem známé
pohádkové písně. Posláním tohoto
vystoupení je především prohlubovat pozitivní vztah k hudbě. A to se
povedlo!
Že děti mají rády zvířata, to všichni víme. Kdo by doma nechtěl roztomilého pejska? Co takový pes potřebuje, co se mu nelíbí a co vše se může
naučit, nám 24. listopadu přijel vysvětlit chovatel australkého ovčáka a
pes Maxmilián Barney 3. Děti se dozvěděly, co musíme vědět o psech, než
si je pořídíme. Barney a jeho páníček
dětem předvedli ukázky výcviku. Jak
zvládat plnit základní povely, zdolávat překážky a do některých úkolů zapojili i děti. Když má Barney chuť, tak
si s páníčkem zatančí třeba country.
Děti byly z výkonů chlupatého kamaráda nadšené.
Kolektiv MŠ

Podlužský kapřík
V půlce září se tradičně na koupališti
v Dolním Podluží konal závod v lovu
ryb udicí Podlužský kapřík. Pro nejmenší rybáře jej každoročně pořádá
Místní organizace Českého rybářského svazu Horní Podluží. Mladí rybáři
si mohli již od brzkých ranních hodin poměřit své rybářské dovednosti
v tom, kdo nachytá nejvíce ryb. Celkem se u rybníku sešlo 17 dětí od těch
nejmenších, které chodí ještě nechodí

ani do školy, po „staré vydry“, které
pravidelně dochází do rybářského
kroužku. V napínavém souboji nakonec s přehledem vyhráli nejmladší
závodníci. Na prvním místě se s 429
cm nachytaných ryb umístil Mikuláš
Pavelka, na druhém místě s 415 cm
Víťa Málek a na třetím místě s 237
cm nachytaných ryb se umístil Jan
Hampl. Na fotografii jsou zachyceni
nejlepší lovci dne.
Jan Hampl

Rybářský kroužek na Žernoseckém jezeře
Chtěl bych se s vámi podělit o dobrodružství, které si zažily děti z rybářského kroužku pod vedením Honzy
Hampla a Michaela Houšteckého.
Poslední víkend v měsíci září jsme vyjeli s dětmi na čtyřdenní výpravu na
Žernosecké jezero do kempu v Píšťanech. První den poté, co jsme dorazili
na místo, jsme byli všichni nedočkaví
a každý chtěl smočit své montáže ve
vodě. Nafoukli jsme člun, připravili
hromadu krmení, zakrmili naše lovné
místo a začali chytat. Někteří zkoušeli své štěstí na položenou, většina
dětí šla chytat dravce na přívlač. Už
za okamžik bylo slyšet volání, mám
rybu. Hned první úlovek byla opravdu nádherná ryba bolen dravý. Pomalu se setmělo, a tak jsme naposledy
vyjeli na vodu zakrmit místo na ranní
rybolov. Po krátké noci čekal na děti
budíček už v půl sedmé ráno a po
výborné snídani jsme šli opět lovit
ryby. Přes deštivé počasí, které nám
nepřálo, jsme začali ze zakrmeného
místa tahat první ryby – byli to malí
kapři a větší cejni. Druhého dne za
námi dorazil další vedoucí kroužku

Jirka Pavelka, který je úspěšný kaprař. Ještě ten den nám ukázal, že se
dají chytat i větší ryby, když jeho největší ulovený kapr měřil 90 cm a vážil
celých 15 kg. Třetí den nás zastihlo
velmi deštivé počasí, navíc ryby od
rána vůbec nechtěly brát. Rozhodli
jsme se, že s dětmi navštívíme Tere-

zínskou pevnost, konkrétně prohlídku opevnění a podzemních chodeb.
Děti se dověděly spousty informací
o historii a fungování pevnosti a prošly s průvodcem a se svícemi spletitou sítí chodeb. Po prohlídce se počasí konečně udobřilo a tak jsme opět
spěchali k vodě. Z nakrmeného místa

sice do večera nikdo nevytáhl žádnou
rybu, zato náš Jirka si tahal kapra za
kaprem. Tak jsme se aspoň do večera koukali, jak to náš expert na kapry
dělá. Poslední den jsme brzy ráno šli
naposledy zakrmit. Ryby začaly brát
a my jsme zas začali tahat kapry a cejny. V jedenáct hodin dopoledne přišel
vedoucímu Honzovi záběr z krmného místa na malou foukanou kuličku.
Už po záseku bylo vidět, že nebude
jen další z větších cejnů, ale bude to
opravdu velká ryba. Honza se ji snažil dobrou půl hodinu vytáhnout na
břeh, ale stále nic. Po tři čtvrtě hodině
se mu rybu podařilo dostat do podběráku. Ulovit se mu podařilo sumce
dlouhého 150 cm, který vážil 30 kg.
Po ulovení samozřejmě putoval zpět
do vody. Byla to krásná ryba a pěkná
tečka na závěr naší výpravy. Dohromady jsme vytáhli 15 ryb s vahou přesahující 5 kg a nespočet malých ryb.
Výprava byla velmi úspěšná a pro děti
byla velkým zážitkem. Na závěr přikládám skupinovou fotku s největším
úlovkem.
Michael Houštecký
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

KAM VE VOLNÉM ČASE?

VZPOMÍNÁME

POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCÍCH PODTOLŠTEJNSKA

Posílám pozdrav poslední ...
všem, kdo měl mne rád,
mně se víc nerozední, já budu spát.
Sdělujeme smutnou zprávu, že v neděli 22. 11. 2020 zemřela po dlouhé
nemoci ve věku 81 let naše maminka
paní Irena ŠOTTOVÁ.
Dcera Irena a syn Miroslav

Uplynulo již 10 a 20 let, co nás navždy opustili drazí rodiče
Miroslav a Herta FORMÁNKOVI
z Dolního Podluží.
Kdo jste je znali, vzpomeňte si s námi.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami

JK

BLAHOPŘEJEME

Milí přátelé, fandové, posluchači, diváci a všichni příznivci akcí v Podtolštejnsku! Na tomto místě pravidelně přinášíme informace o zajímavém
dění v Dolním Podluží, Horním Podluží a v Jiřetíně pod Jedlovou. V závěru letošního roku se proti všem našim aktivitám postavila koronavirová
doba a všechna její opatření. Nepřísluší mi hodnotit účelnost vydávaných pokynů a příkazů. Chci jenom
říct, že tato situace mrzí nejenom vás
– návštěvníky, ale i nás, kteří rádi pozvání za kulturou a sportem připravujeme. Také nadcházející vánoční doba
bude poznamenána vládními a ministerskými omezeními. Velice špatně se
orientujeme v termínech změn, které
jsou značně nekoordinovaně vyhlašovány. Proto jsme (do doby uzávěrky
prosincového Permoníku) upustili od
přípravy tradičních vánočních akcí.
Je nám to líto. Přesto vás prosíme –
sledujte aktuální vánoční, silvestrovské a novoroční informace ve vašich
obcích. Ne, zatím nemůžeme nic přislíbit, ale věřte, že bychom se s vámi
rádi opět potkávali! A nebude-li to o
vánočních svátcích, pak se budeme
těšit na předjarní Masopust. Držme

si tedy palce a uchovejme si zdravý
optimismus a úsměv!
S přáním krásných vánočních
svátků a dobrého vstupu do roku
2020
Martin Louka
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 v našem
přehledu programů? O vašich
lednových akcích rádi zveřejníme informace, které zašlete do
neděle 27. prosince 2020 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. Pro využití v nabídce programů rádi také přijmeme
fotografie z akcí i místní krajinné
dokumenty.

Velký nástěnný kalendář na
rok 2021 nebude, ale ...
Kdysi jste si prstýnky dali a už je to 60 let.
Věčnou lásku jste si slibovali a ten slib nikdy nevzali zpět.
Dne 17. prosince oslaví manželé Margita a Míla CÍSAŘOVI
60 let společného života. Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let jim přejí
děti, vnoučata s rodinami a Jedličkovi

Vánoční výzdoba
naši jedle, kterou
na náměstí ze své
zahrádky v Nádražní ulici v roce 1996
přesadil Antonín
Rosecký. V té době
měřila asi 1,5 m.
Foto Josef Zoser

... několik čtenářů našeho Permoníku
se mě v poslední době ptalo, zda bude
v našem informačním středisku k dostání mnou nafocený velký nástěnný
kalendář, tak jak tomu bylo poslední
dva roky. Musel jsem je zklamat, nebude. Nicméně místo něho budou po
otevření informačního střediska ještě
před Vánocemi k dostání dvě
sady pohlednic, a to Křížový
vrch a Tolštejn a Jedlová. Netradičně v zajímavém pouzdře je uloženo dvanáct pohlednic zachycujících již zmíněná
místa, která nenavštěvují
pouze místní, ale stávají se
cílem tisíců návštěvníků z širokého okolí i se zahraničí. Z tohoto důvodu jsou
na pouzdrech a samotných
pohlednicích popisky nejenom v češtině, ale i v němčině a dokonce u křížové cesty
částečně i v polštině. Sadu
jsem se pokusil oživit vždy
jednou starou historickou
pohlednicí. Poděkování patří vedení obce, která zajistila
jejich vydání, a já věřím, že
budou sloužit k propagaci nejenom naší obce, ale i samot-

ným vlastníkům budou připomínat
zajímavá místa, která je možné zhlédnout v našem regionu Lužických hor.
Předpokládám, že pohlednice představí i svým známým, z nichž mnozí
z nich po jejich zhlédnutí do našeho
regionu též zavítají.
Josef Zoser
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Práce na turistické lávce na
Šébru jsou zatím přerušeny
Koncem měsíce října firma S a M
Česká Lípa z důvodů zahájení zimní údržby na silnici I/9, přes sedlo
Stožce, odstranila semafory, které
usměrňovaly provoz na vrcholu ze
tří pruhů do jednoho. Zároveň přerušila do března příštího roku práce
na přemostění. Do zmíněné doby se
podařilo připravit na obou stranách
silnice železobetonové bloky pro usazení mostní konstrukce a přístupové
cesty k lávce směrem od Luže v délce asi 200 m. Přístupová cesta od zatáčky pod vrcholem sedla, do které
směřuje lesní cesta od Jedlovského
nádraží směrem vzhůru, je v délce
cca 650 m na hrubo vyhrabána, bez
položení odvodňovacích prvků, podkladních fólií a makadamu. Původní
plán, že ještě před zimou se podaří
lávku na patky usadit, nedopadl, ne-

boť dodavatel jednotlivých částí tělesa lávky tyto nedodal do 19. 10., jak
bylo původně domluveno. Doufáme,
že stavba bude nejpozději v průběhu
května příštího roku zkolaudována
a předána k využití, a to včetně studánky s tekoucí vodou, nacházející
se na východní stráni mezi budoucí
lávkou a nynějším parkovištěm, na
katastru obce Dolní Podluží. Studánka byla hojně turisty, ale i řidiči kamionů, využívána.
Mimo finanční rámec tohoto projektu byla s Lesy ČR a CHKO Lužické
hory domluvena též změna značení
turistických tras, které se též stanou
bezpečnější. Jedná se hlavně o modrou mezinárodní turistickou trasu.
O její vyznačení se postará Klub českých turistů, se kterým již byla přibližná trasa domluvena. A tak jsme

se v jedno slunečné dopoledne vydali
s Petrem Valenou, od nás z Jiřetína,
zmíněnému klubu trošičku pomoc
tím, že jsme domluvenou lesní trasu
v délce asi 350 m prošli a nahrubo vyčistili od náletů.
Text a foto Josef Zoser

POHOTOVOST
ZUBNÍHO LÉKAŘE
 5.–6. 12. 2020

Začneme opět hrát
JIŘETÍN p/J – S největší pravděpodobností se blíží doba, kdy začneme
opět pravidelně chodit do naši herny stolního tenisu. To by se však musel snížit stupeň uvolňování související s pandémií tzv. PES na stupeň
3. A ta naděje tady je. V tom případě bude možné navštěvovat vnitřní
sportoviště v počtu do deseti lidí. Takže holky a kluci, pokud je vám
nejméně sedm let, tak přijďte v úterý, případně ve čtvrtek 8. 12. res.
10. 12 v 15.30 hod. do sportovního areálu v Jiřetíně k zadnímu vchodu do budovy. Těšíme se nejenom my, co se vás dlouhodobě snažíme
do základů stolního tenisu zasvětit, ale i zcela nový stůl, který jsme
v létě do naši herny pořídili.
Josef Zoser



„Kousíček domova“ aneb nový prostor
pro děti a mládež



V červnu 2020 rozhodlo zastupitelstvo obce Dolní Podluží o zveřejnění
záměru pronajmout nebytový prostor, který se nachází v přízemí budovy OÚ v Dolním Podluží. Záměr
byl zveřejněn v červenci na úřední
desce a na elektronické úřední desce.
O nabízený prostor se mohly
ucházet spolky, které v místě působí. O tyto prostory jsme se přihlásili
jako jediná organizace a zastupitelé
obce nám pronajmout prostory odhlasovali na veřejném zastupitelstvu
č. 21/402/2020. Hlavním důvodem,
proč jsme prostory získali do pronájmu je, že od roku 2013 působíme
v Dolním Podluží a pracujeme s dětmi a mládeží. Tímto děkujeme za důvěru zastupitelům obce a těšíme se na
budoucí spolupráci.

PERMONÍK

S radostí tak můžeme oznámit široké
veřejnosti a především dětem a mládeži, že od února 2021 se nejen budeme moci setkávat a trávit smysluplně svůj volný čas v novém prostoru,
ale žáci a studenti budou moci využít
možnost doučování a technické vybavení (počítač, tiskárnu aj.) potřebné
k vypracování domácích úkolů. Těšit
se můžete také na různé vzdělávací
a zájmové workshopy, které už nyní
pro vás připravujeme.
Momentálně organizace Poradna Barevné Soužití z finančních darů
prostory zvelebuje a následně bude
pořizovat zařízení a technické vybavení. Na tento projekt „Kousíček domova“ organizace nečerpá finanční
prostředky ze státního rozpočtu ani
z dotačních výzev. Pokud se i Vy roz-





hodnete finančně podpořit vznikající
místo pro děti a mládež, jak se domníváme, je v této době velice potřebné,
neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: barevne.souziti@
gmail.cz. Každému dárci je vystavena darovací smlouva.
Více informací o naší organizaci
a o realizovaných činnostech naleznete na našich webových stránkách:
www.barevnesouziti.cz.
Přejeme Vám radostné a požehnané vánoční svátky prozářené láskou
a pokojem a do nového roku přejeme především pevné zdraví a mnoho úspěchů.
Za Poradnu Barevné Soužití
Bc. Marcela Surmajová,
předsedkyně spolku





MUDr. Sudová Olga
tel. č. 412 513 989
Fügnerova 600/12, Děčín I
12.–13. 12. 2020
MDDr. Dubnová Daniela
tel. č. 412 531 330
Teplická 1850/60A, Děčín
19.–20. 12. 2020
MDDr. Fidler Jan
tel. č. 412 520 164
Vokolkova 546, Děčín
24.–25. 12. 2020
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
tel. č. 732 329 007
Myslbekova 404/23, Děčín I
26.–27. 12. 2020
MUDr. Milič Lukáš
tel. č. 412 511 482
Anenská 385/2, Děčín I
31. 12. 2020
MUDr. Škařupová Hana
tel. č. 412 531 330
Teplická 1850/60A, Děčín
1. 1. 2021		
MUDr. Charvát Pavel
tel. č. 412 507 588
J. Š. Baara 692/26, Děčín V

Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8–12 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.

7. 12. – 21. 12. 2020 – 4. 1. 2021

UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý 29. 12. 2020 a vyjde ve středu 6. 1. 2021
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