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OZNÁMENÍ
 Ordinace MUDr. L. Martinkové bude z důvodu školení uzavřena
v pátek 14. 2. a 28. 2.

OÚ DOLNÍ PODLUŽÍ
 UPOZORŇUJEME občany,
že dle OZV č. 1/2011 jsou povinni
ohlásit držení psa staršího 3 měsíců.
Zánik poplatkové povinnosti jsou
povinni ohlásit do 15 dnů. V případě, že tak neučiní, zaplatí poplatek v
plné výši.
 POPLATEK za pronájem pozemku za rok 2014 je splatný 31. 3.
2014.

OÚ JIŘETÍN P/J

ÚNOR 2014

Cena dotovaná 4 Kč

Ohlédnutí za minulým rokem 2013
JIŘETÍN p/J – Začátek roku 2013
byl na dění v obci poměrně chudý.
Pouze první přímá volba prezidenta
přinesla trochu vzruchu. V březnu
jsme si připomněli barevnou přední a zadní stranou Permoníku – novin pro občany a chalupáře Dolního
Podluží, Horního Podluží a Jiřetína
pod Jedlovou – 20 let od jeho prvního vydání. Následoval maškarní bál
Tolštejnského panství na Střelnici ve
Varnsdorfu (letos se koná 15.března
ve Chřibské), a poté se vše rozhýbalo. Nejdříve byl odstartován memoriál Milana Krupky – běhu do vrchu
(cíl na Jedlové u rozhledny), a poté
i přes špatné počasí, byla velká účast
na akci „pálení čarodějnic“ v našem
sportovním areálu.

běhl Schrodi sports dey – sportovní
hry mládeže, při kterých se děti z celého Šluknovského výběžku utkaly
v několika disciplínách. Měly možnosti vidět i ukázky karate, zarybařit
si, či zastřílet z lukostřílu.
Došlo též na zahájení II. etapy rekonstrukce náměstí Jiřího. Odstranil se veškerý asfalt před nákupním
střediskem na široké části pojezdové plochy směrem na Křížovou horu.
Asfalt jsme nahradili žulovými kostkami. Těmi jsme vydláždili i chodník
před již zmíněným objektem a připravili prostor pro výsadbu nových stromů. Upravili jsme také vstup přímo
před obchodem.
Začátkem června jsme na vrcholu Jedlové hory oslavili 20. výročí re-

obcí a měst. Na začátku tohoto měsíce byl uspořádán i dětský den.
V červenci v areálu proběhl také
již tradiční turnaj v beach volejbalu
a v lesním divadle bylo sehráno představení ochotnického divadla Karla
Čapka z Děčína v našem lesoparku,
který je součástí letního sportovního areálu.V tomto představení jsme
mohli zhlédnout netradiční komedii
TRIUMF. O prázdninách se v době,
kdy byla zavřena naše MŠ, na příkaz hygieny rekonstruovalo sociální
zařízení, které bylo potřeba z důvodu zvýšeného množství dětí ve třídě
rozšířit.
Na hradě Tolštejn jsme opravili klenby v prostorách nad bývalou vstupní branou. Ve sportovním

V květnu zde proběhlo soustředění reprezentačního týmu starostů ČR v kopané. Ti odehráli mač
s naším mužstvem, po kterém naši
místní hoši z TJ Slovan Jiřetínu pod
Jedlovou odcházeli poraženi 3:6.
V druhé polovině tohoto měsíce pro-

konstrukce rozhledny, která se 3. 7.
1993 znovu otevřela veřejnosti. Bohužel nám odpadly v druhém týdnu
června Tolštejnské slavnosti, neboť
mezi občany nebyla nálada na oslavy v době, kdy po vydatných deštích
bylo velké množství obcí ČR včetně
Děčína, zaplaveno.
Zahájili jsme opravy hradeb na
I. nádvoří hradu Tolštejn, vysázeli
jsme několik nových stromů u polních cest a čedičem vydláždili část
náměstí podél severní strany kostela. V tomto měsíci si naši zastupitelé
udělali čas a navštívili vrchol Jedlové
a hrad Tolštejn, aby na místě zjistili
stav obou hospod a rozhledny, které
jsou ve vlastnictví obce. Z prohlídky
jsme odcházeli spokojeni.
Na konci června byl ve sportovním areálu uspořádán turnaj v kopané, a také již tradičně sportovní hry
dětí Dobrovolného svazku obcí Tolštejn. Naše děti obsadily pěkné druhé
místo mezi sedmi družstvy z okolních

areálu byla dokončena rekonstrukce venkovního „parketu“ , vyčištěn
a upraven bývalý septik, který bude
v budoucnu sloužit jako zdroj vody
pro zavlažování sportovních ploch.
V srpnu za krásného počasí proběhlo na náměstí, a poté i v areálu
(malá módní přehlídka) Jiřetínské
krasodění s množstvím prodejních
stánků i návštěvníků.
V září jsme opravili vstupní část
křížové cesty – getsemanskou zahradu, rekonstruovali jsme sochy a původní sloupky oplocení, které bylo
též nově vyměněno. Na náměstí jsme
odstranili asfalt z cesty za kostelem,
kterou směrem ke klášteru projížděla
motorová vozidla. Asfalt se nahradil
opět žulou a touto částí náměstí již
nadále chodí pouze pěší. Pro motoristy byla tato část již uzavřena. Zároveň s tím jsme v těchto místech
(před západní částí kostela) postavili pískovcovou opěrnou zeď a zaháji-

 OZNÁMENÍ o záměru obce
pronajmout a následně odprodat níže
uvedené pozemky určené k individuální výstavbě k trvalému bydlení:
p.p.č. 400/5 o výměře 837 m2
p.p.č. 223/3 o výměře 894 m2
Bližší informace na Obecním úřadu
Jiřetín pod Jedlovou nebo telefonicky na tel. 412 379 231, 412 379 137.

 SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODP.
10. 2. – 24. 2. 2014

UPOZORNĚNÍ
Příští Permoník vyjde výjimečně
o týden dříve – 26. února

Lyžařský areál v Horním Podluží je v provozu od 29. 1. 2014 každý všední den od
10 do 20 hod., sobotu a neděli od 9 do 20 hodin
Foto Daniel Hermann

pokračování na druhé straně
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li práce na druhé opěrné pískovcové
zdi pod domem č.p. 37, uprostřed západní části náměstí, kde vzniklo nové
parkoviště pro šest osobních vozidel.
V druhé polovině srpna proběhl ve sportovním areálu turnaj v tenisu a již tradiční závod SAMAT
TROUR 2013, kterého
se každoročně zúčastňuje čím dále tím větší
počet malých i velkých
cyklistů. Tentokrát jich
bylo 170. Závod pořádá
a sponzoruje místní firma Samat.
V říjnu jsme na náměstí zahájili výstavbu kamenné kaskády,
kterou po dokončení
poteče voda z přepadu
vodojemu. Na hradě se
vyspravila velká díra,
zpevnily se uvolněné
okolní kameny v jejím
okolí na největší východní hradbě.
Padající kamení by bez této opravy
mohlo ohrozit i příchozí návštěvníky. Opravil se znělcový taras pod letní
terasou i samotná dřevěná terasa.
Honza Pařík – místní truhlář, postavil kolem pamětního dubu mezi
kostelem a informačním střediskem
pěknou lavičku. V info středisku byl
v I. patře vybudován výstavní prostor. V říjnu naše místní děti pouštěly draky na Křížové hoře a v kostele
Nejsvětější Trojice na náměstí došlo
k úpravě prostor kolem varhan. Nápomocen byl i jeřáb.
V listopadu jsme zahájili práce
na propojení vodovodu Rozhled–Ji-

řetínu položením 400 m PE nového
potrubí (k dokončení celé trasy zbývá provést výkop přes potok a položit
dalších 70 m). Další 300 m na PVC
potrubí bylo instalováno ve sportovním areálu. To bude sloužit k rychlejšímu napouštění bazénu a na přívod

vody, pomocí níž budeme zavlažovat některé sportovní plochy. Zahájili jsme také práce na rekonstrukci
našeho „pečovateláku“. Konkrétně
jsme zrušili starý výtah a z prostor
po něm a z částí chodeb připravujeme nové sociální prostory tak, aby
každý z šesti bytů byl jimi vybaven.
Vyřadili jsme z provozu septik u tohoto objektu a ten napojili přímo na
čističku. Novou kanalizaci jsme též
položili za domy č.p. 120, 121, 122
opět s přímým napojením na ČOV.
Proběhlo též II. vítání občánků
a naši fotbalisté skončili po listopadové podzimní části okresního přeboru na pěkném čtvrtém místě. Svou

činnost opět zahájil kroužek stolního
tenisu, jehož někteří hráči si vedou
velmi dobře. Na prosincovém turnaji
dospělých v Mikulášovicích dokonce
Mája Bužík a Kristýna Danková vyhráli jako žáci v kategorii dospělých.
Prosinec bez sněhu jsme využili
k pracem v kapli na Křížové hoře a prořezávání
náletů v obecních lesích
v prostoru křížové cesty, kdy okolní les i samotná cesta je v majetku obce. Pohrabali
jsme všechno listí, které se odvezlo na dokončovanou kompostárnu.
Poté co jsme koncem
roku obdrželi dotaci
na traktor a překopávač, se zhruba v květnu
po prvním sekání trávy
kompostárna rozběhne.
Bližší informace otiskneme v některém z příštích vydání,
po schválení provozního řádu a obecně závazné vyhlášky, týkající se provozu a režimu této ekologické stavby.
Poměrně úspěšný rok jsme zakončili tradiční akcí na faře akcí Jiřetínský advent, který navštívily stovky
návštěvníků a silvestrovským fotbálkem na naší přemrzlé travnaté ploše
opět bez sněhu.
Je též potěšitelné, že nová čistička
odpadních vod si bez vážnějších problémů poradila s našimi splašky.
To je zhruba výčet toho nejdůležitějšího, co se v obci událo. Zcela
jistě by se tak velké kvantum práce,
kterou jsme z velké části realizovali

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ

Tři králové
Začátkem ledna jsme oslavili svátek Tří králů, který
ukončuje období Vánoc. Pomocí příběhů z dětské Bible
jsem zjistili, že Tři králové byli mudrci, kteří navštívili
Ježíška krátce po narození, aby mu donesli dary (zlato,
kadidlo a myrhu). Zahráli jsme si na příchod Tří králů
do Betléma, vyrobili jsme si čepice s písmeny K, M, B a
zazpívali si píseň „My Tři králové“.

Den otevřených dveří v ZŠ
Vydali jsme se za kamarády do 1. třídy, abychom se účastnili ukázkové hodiny z matematiky a čtení. Paní učitelka

Horáková nás zapojila do výuky a vyzkoušeli jsme si také
práci s interaktivní tabulí. Po vyučování jsme si prohlédli
celou budovu a navštívili jsme družinu, kde jsme si chvilku pohráli. Děkujeme moc za pozvání.

Zápis do 1.třídy
Opět nadešel čas, aby se naši předškoláčci společně s
rodiči vydali k zápisu do první třídy. Starší žáci základní
školy je vyzkoušeli ze základních znalostí barev, tvarů a
čísel. Paní učitelky posoudily jejich zralost a obdarovaly
děti krásnými dárečky.
Text a foto kolektiv MŠ • http://podluzanek.ic.cz

Únor 2014

svépomocí, nepodařilo realizovat bez
pomoci našich zaměstnanců a pracovníků veřejně prospěšných prací.
Všem za to patří dík. Dále patří dík
i firmám, které se na akcích podílely, ale i místním firmám Eurogreen
ČR, Samatu, HAAS+SOHN Rukovu,
Neurologii s.r.o., firmě KOVO Kraus
za dobrou spolupráci.
Na letošní rok máme zažádáno
o tři dotace (III. etapa rekonstrukce
náměstí 9 mil. Kč, rozšíření lesoparku ve sportovním areálu cca 1 mil.
Kč, odstavné plochy mimo hlavní
silnici I/9 – zálivy autobusových zastávek v Lesném 1 mil. Kč).
Těšíme se na neděli 1. června,
kdy by měl proběhnout první společný dětský den v našem areálu, který
budou společně s obcí organizovat
i výše zmíněné firmy pro děti z obce,
ale i svých zaměstnanců.
Také je před námi, ale i před zastupitelstvy našich dvou sousedních
obcí, velký úkol, a to rozhodnout
o variantě rekonstrukce kina na
multifunkční zařízení s větší využitelností. Obdobné rozhodování nás
čeká v případě plánované výstavby
sportovní haly v bezprostřední blízkosti naší společné školy v Dolním
Podluží, kde není ještě rozhodnuto
o její velikosti. Na obou stavbách by
se měly všechny tři obce podílet.
Věřím, že některé z výše popsaných dotací obdržíme, a tím urychlíme dokončení rekonstrukce náměstí.
Na akcích budeme pokračovat, i když
se podporu z fondů EÚ – ROP Severozápad nepodaří získat.
Josef Zoser, starosta obce

POHOTOVOST
zubního lékaře
8.–9. 2. 2014
MUDr. Sýkorová Zdena		
tel. č. 412 519 624
Tylova 650/17, Děčín II
15.–16. 2. 2014
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
tel. č. 412 519 622
Myslbekova 404/23, Děčín I
22.– 23. 2. 2014
MUDr. Lisachenko Vladyslav
tel. č. 412 507 588
J. Š. Baara 26, Děčín V
1.–2. 3. 2014
MUDr. Vojtěch Vladimír
tel. č. 412 151 056
28. října 110, Děčín I
8.–9. 3. 2014
MUDr. Křemen Adolf		
tel. č. 412 550 343
Teplická 270, Jílové
Ordinační hodiny: 8–11 hod.
Rozpis je aktualizován dle podkladů
od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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SDRUŽENÍ NA ZÁCHRANU KOSTELA SV. KATEŘINY

Budoucí truhláři na exkurzi
DOLNÍ PODLUŽÍ – V současnosti
probíhající oprava stropních trámů a
krovu hlavní lodě kostela sv. Kateřiny
v Dolním Podluží je zajímavá nejen

pro zasvěcené v oboru, ale též i pro
laiky. Ve své podstatě se jedná o velmi
rozsáhlou a náročnou výměnu uhnilých zhlaví trámů, při které je využito

tradiční tesařské řemeslo. Představitelé Sdružení na záchranu kostela sv.
Kateřiny, občanského sdružení proto
oslovili zástupce Vyšší odborné školy
a Střední školy Varnsdorf – střediska technických a uměleckých oborů
s nabídkou zprostředkování exkurze pro jejich studenty. Po konzultaci s ředitelem střediska panem Ing.
Františkem Hriczem byl dohodnut
termín návštěvy kostela pro studenty 2. ročníku oboru truhlář. Koncem
ledna se skupina chlapců v doprovodu pana učitele Aloise Krejčího dostavila na určené místo, kde dotyční
mohli na vlastní oči zhlédnout krásu
tesařského řemesla. Poté následoval
odborný výklad jak od pana učitele,
tak i vedoucího stavební firmy pana
Zdeňka Oravce. Jedna ze zajímavostí
byla otázka původního krovu, který
je celý z jedlového dřeva. To potvrzuje skutečnost, že v 16. století, kdy
byl kostel vystavěn, převažovaly zde
v okolí jedlové lesy nikoliv smrkové.
Za občanské sdružení
Karel Bezchleba

NAŠEL SE

šlechtěný černobílý kocour.
Pravděpodobně se zaběhl
kolem října 2013
Informace na telefonu
605 224 703 – Jan Endrych

SERIÁL

Podstávkové domy
~ 30 ~

Z německého originálu přeložil Miroslav Kabeláč

Na oknech samotných, ať jde o buličí oka nebo jejich řady, jsou více
či méně umělecky vyvedené příčle.
V polokruhu buličího oka jsou příčky uspořádány jako paprsky kola.
Co se týče kombinace, můžeme nalézt řady okének v dolní části střechy,
zatímco buličí oka se nalézají v části
horní. Dvě řady okének nad sebou se
objevují jen vzácně. Variantou může
být, když předimenzované buličí oko
se nachází vedle jiného s obvyklou
velikostí. Okna ve štítě, osvětlující
střešní prostor, bývají jednokřídlá, či
se dvěma křídly, se šesti, nebo čtyřmi
tabulkami. Sklepní okno často tvoří jedna skleněná tabulka v prostém
dřevěném rámu. Není ani pevně zabudované do zdiva. Okna stájová se
většinou sklápěla dovnitř, buď okno
tvořila jedna tabulka, nebo tabulky
oddělené příčlemi.
Okna skladů s přízí a lnem byla
podobná oknům chodbovým, což
platí také o jejich ostění a mřížích.
Šlo o okna v jednoduchých zárubních
s jedním, nebo dvěma křídly. Jejich
šířka byla téměř vždy větší než oken
z chodby, ve výšce se nelišila. Sklady s přízí a lnem měly často okna se
čtyřmi, nebo šesti tabulkami, kdežto
okna na chodbách měla po dvou, či
třech tabulkách.
Je potěšitelné, že ještě dnes se
uchovala u četných podstávkových

domů původní okna nejrůznějších
druhů. Během obnovy se v dnešní
době původní okna nahrazují okny
bez příček. Zvláště v souznění s ostatním členěním fasády, prostřednictvím podstávky, hrázdění, bednění
nebo břidlicového obložení působí
tato okna jako „mrtvé“ oči. Pokud
byla dokonce ještě zvětšená, nebo
nově zabudována na jiných místech
průčelí, porušily se tím, nebo úplně
poškodily vyvážené proporce domu.
Už střední příčel může okno někdy
dostatečně členit.
Stará okenní kování u těchto
domů byla utvářena způsobem odpovídajícím vkusu tehdejší doby /
pásky, zárubně, jednoduché obrtlíky/. Jistící háčky se závěsnými oky se
užívaly proto, aby se otevřené okno
samo nepřibouchlo. Podobné háčky
se závěsnými oky se používaly také
u zimních oken. Jen pevně zabudovaná okna, častokrát i s posuvnými
okénky, se musila obejít bez kování.
Co se týče zimních oken, byla vyvinuta pro obytné místnosti. Byla sestavena z okna, prkenného okraje přizpůsobeného přesně profilu tehdejšího
okna osvětlujícího jizbu. Před vlastním oknem jizby se potom vytvořil
přibližně dvanáct centimetrů tlustý
vzduchový polštář, jenž zajišťoval
tepelnou izolaci. Často se zachovává
příčkové dělení /čtyři nebo více tabulek/ u oken vedoucích z jizby. Zásadně v rámci jednoho okna se využíval jeden díl jako vyhlídka, jež se
mohla otevírat a s níž se velmi často
setkáme u jednoho, nebo dvou oken

obytné místnosti. Také v horních prostorech, např. v horním patře, které
sloužily k obývání, nalezneme často
podobná z vnějšku závěsná zimní
okna.
BEDNĚNÍ
K bednění to hlavní už bylo řečeno.
Některá z nich bývala tak zhotovena , že odpovídala vedle užitku také
ozdobnému účelu. Ku příkladu se
obložila prkny horní část štítu /přibližně horní třetina/, ne však svisle,
jak tomu bývalo u zbytku štítu / podíváme-li se z úrovně střechy, začíná
tato část ve výši hambalku/, nýbrž se
prkna uspořádala paprskovitě /sluneční motiv/, častěji ale vycházela od
střední svislé lišty příčně zrcadlovitě
a pak byla připevněna pomocí lišta.
Někdy připevnili na prostřední lištu,
nebo na jedno dodatečně po obou
stranách obloukovitě vyřezávané
prkno ozdobu podobnou hadovitému blesku. Většinou jde o abstraktní
symbol hada vyřezávaného z jednoho
kusu prkna. Původ tohoto symbolu
se patrně vztahuje k dobám, kdy lidé
prosili své božstvo o ochranu před
bleskem. Tyto hadí symboly jsou nyní
velmi vzácné. Ozdoba štítu může být
ale také ještě bohatší, když každý spoj
prken je zvláště zdůrazněn. V tomto
případě se však jednotlivá prkna nepřiřezávala prostě v pravém úhlu,
nýbrž se zakončovala hroty, vydutými či vypouklými oblouky. Co se týče
vypouklého oblouku, někdy se dodatečně užívaly ozdoby vzniklé vrtáním,
nebo hloubením v jeho středu. Další

možnou ozdobou byla uzavírací prkna u lištového deštění na jeho horním
konci. Můžeme je ale nalézt také pod
okny a na střešní krytině jako deštění proti větru. Zvláštní na nich je to
, že jsou řezány přesně podle často
zcela odlišné šířky prken bednění.
Na krycích lištách leží hladce, mezi
nástavci probíhá řez ve formě zakřivené skoby. I zde budiž zdůrazněno,
že tyto čistě ozdobné prvky na detailech bednění se vztahují k prknům,
jež byla potřebná jako ochrana před
počasím a větrem. Ozdobná prkna
plní svůj úkol ještě dnes. V Horní
Lužici daly obvyklé prvky vznik velmi sympatickým řešením. Zvláště
rozmanité varianty deštění lze spatřit v severních Čechách. Jsou často
pravou pastvou pro oči a člověk je
musí přičíst lidovému umění.
Úplně jinou formou dřevěného
obkladu byla ta, za níž se skrývalo přání vnuknout kolemjdoucímu
alespoň náznakem představu, že jde
o stavební kámen. Takováto bednění často zakrývala hrázdění na patrových domech, občas i jizby z fošen
a samotnou podstávku. Tato hladká
obložení se mohou zdobit řezanými vruby, jež dokáží opticky napodobit také i spáry u zdiva z kamenných kvádrů. Na mnohých domech
se nacházejí ve vyšším patře bednění
mezi okny, z nichž část přečnívá přibližně o tři centimetry, a blíží se tak
pilastrům. Často tam nacházíme i ozdoby pod okenními parapety.
pokračování příště
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KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ
Sony Digital Cinema 4K

tel. 602 112 943 • e-mail: inkavo@iex.cz

PROGRAM NA ÚNOR

Sobota 1. 2. v 18 hodin

PARANORMAL ACTIVITY:
PROKLETÍ
USA – Pokračování nejúspěšnější
filmové série současnosti – Nové
oběti duchů a nespočetná porce
děsu – Ml. přístupno – Vstupné 100
Kč – 80 minut
Pátek 7. 2. ve 20 hodin
Sobota 8. 2. v 18 hodin

LEGO MOVIE

3D

USA – Animovaný film v českém
znění – Napínavá a zábavná skládačka příběhů pro celou rodinu –
Ml. přístupno – Vstupné 130 Kč,
děti a důchodci 110 Kč – 90 minut
Pátek 14. 2. ve 20 hodin

VŠE JE ZTRACENO

USA – Dobrodružný film, ze kterého dostanete mořskou nemoc – Osamělý mořský vlk a jeho fatální střet
s osudem – Mládeži přístupno –
Vstupné 90 Kč – 105 minut
Sobota 15. 2. v 18 hodin

Únor 2014

Tisková zpráva

Projekt: Partnerství na Tolštejnském Cyklotracku
Starostové Dobrovolného svazku obcí „Tolštejn“ (DSOT) mají ve
svém koncepčním programu podporu rozvoje cestovního ruchu. Jedním
z bodů, kterému se nyní starostové
věnují, je rozvoji cyklistiky. V květnu
2013 Nadace Partnerství s podporou
Nadace České spořitelny, generálního partnera programu Greenways,
vyhlásila grantový program Greenways 2013 zaměřený na rozvoj a péči
o stezky Greenways. Dobrovolný
svazek obcí „Tolštejn“ zpracoval ve
spolupráci s projektovým manažerem Luďkem Suchomelem žádost
na podporu rozvoje cyklistiky v Tolštejnském panství a uspěl. Jedná se
o takzvané měkké peníze.
„Žádali jsme původně o 80 tisíc
Kč, s tím, že celý projekt byl za 100
tisíc Kč. Dostali jsme méně – 50 tisíc
Kč, ale i tak je to úspěch. Získané peníze nám pomohou nastartovat proces rozvoje cykloturismu. Chtěli bychom dát dohromady partnery, jako
jsou například Lesy ČR s.p., Schrödingerův institut, MAS Šluknovsko,
ZŠ Dolní Podluží a další, se kterými
bychom chtěli spolupracovat. Po les-

ních cestách, které právě patří Lesům
ČR, chceme vést cyklostezky i cyklotrasy k zajímavým turistickým cílům.
Atraktivit máme v mikroregionu celou řadu a chceme je nejen cykloturistům přiblížit. Návrh cyklotras
a cyklostezek se právě tvoří ve spolupráci Schrödingerova institutu a ZŠ
Dolní Podluží. Na něm pracují mladí cyklisté Jan Novota a Pavel Zoser
ml. Chceme nechat vypracovat návrh
loga Tolštejnského Cyklotracku, které by pak mělo být na všech materiálech. K propagaci Cyklotracku by
měla být vytvořena skládačka s mapkou. Naším záměrem je vytvořit i internetovou prezentaci“ – říká předseda mikroregionu Tolštejn a starosta
obce Rybniště Roman Forfera.
K realizaci projektu se již sešli
zainteresovaní partneři na jednání
v listopadu ve Varnsdorfu a vyslechli
si i zkušenosti z budování a provozování Singltreku v Novém Městě pod
Smrkem. Starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser v diskuzi upozornil
na jeden ze stěžejních problémů, který je potřeba řešit. Tím je překlenutí
silnice v oblasti „Šébru“ turistickým

mostem, který má již vydané stavební povolení především díky dotaci na
projekt od o.p.s. České Švýcarsko.
Pomocí mostu by došlo k propojení území Národního parku České
Švýcarsko, včetně nadregionálního
turistického centra kolem Jedlové,
s obdobným centrem kolem Luže
a s pokračováním dále do Žitavských
hor. Jako nejvhodnější varianta se
jeví, že by stavbu mostu zaštítil Kraj.
K tomu budou probíhat další jednání za přítomnosti radních Ústeckého
kraje a Libereckého kraje pro dopravu a cestovní ruch, zástupců DSOT,
o. p. s. České Švýcarsko, MAS Šluknovsko, Sdružení Českolipsko, Euroregionu Nisa a Města Nový Bor s cílem uzavřít dohodu o užší spolupráci
a podpoře tohoto projektu týkající se
výstavby zmíněného dřevěného turistického mostu a přístupové cesty
od Tolštejna a nádraží Jedlová z jedné
strany, z druhé strany od Nové Hutě
a Světlé pod Luží.
Uvedené aktivity jistě přispějí
k rozvoji cestovního ruchu cyklistiky a rodinné rekreace v mikroregionu
Tolštejn.

Podpořila Nadace Partnerství ve spolupráci
s Nadací České spořitelny.

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ
3D
USA – Repríza – Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka a čaroděje
Gandalfa v českém znění – Ml. přístupno – Vstupné 110 Kč, děti a důchodci 90 Kč – 160 minut
Pátek 21. 2. ve 20 hodin
Sobota 22. 2.v 18 hodin

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE
NEŘÍKÁ
CZ – Premiéra – Pokračování kultovní komedie s Bolkem Polívkou v hlavní roli – Ml. přístupno –
Vstupné 120 Kč – 105 minut

Universita třetího věku začíná ve Varnsdorfu
MAS Šluknovsko zahajuje Virtuální Universitu třetího věku (VU3V)
Zahájení studia: 18. 2. 2014 (dále pravidelně po 14 dnech) vždy od 9.30 hodin
na adrese B. Němcové 476, Varnsdorf (budova Střelnice)
Přednášky jsou určeny pro osoby se statutem důchodce, invalidní důchodce bez rozdílu věku
a pro osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní)
Přihlášky jsou k vyzvednutí a podání u organizátora MAS Šluknovsko, Varnsdorf, B. Němcové 476
a na stránkách www.mas-sluknovsko.cz nejpozději do 10. 2. 2014.
Kontaktní osoba Mencová Irena, tel. 724 778 296

Pátek 28. 2. ve 20 hodin
Sobota 1. 3. v 18 hodin

JACK RYAN: V UTAJENÍ
USA – Strhující dramatický filmový
příběh natočený podle skutečných
událostí – Ml. přístupno – Vstupné
110 Kč – 100 minut

3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné
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V 17. ročníku soutěže O nejhezčí turistickou pohlednici České republiky 2014, který se konal v rámci veletrhu Regiontour Brno
2014, se umístil Jiří Stejskal svou pohlednicí Českosaské Švýcarsko na 2. místě z 461 přihlášených. Současně byl vyhlášen
1. ročník podobné soutěže týkající se kapesních kalendáříků, kde přes malou účast jen 61 přihlášených, se umístil na 1. místě.
UZÁVĚRKA příštího čísla je výjimečně v pátek 21. 2. 2014 a vyjde ve středu 26. 2. 2014
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