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OZNÁMENÍ

Ordinace MUDr. L. Martinkové
bude v pátek 9. 3. a další pátek 16. 3.
UZAVŘENA.

OÚ JIŘETÍN P/J

POPLATEK ZE PSA
Upozorňujeme občany, že termín splatnosti poplatku ze psů na rok 2012 je
31. 3. 2012. Poplatek prosím uhraďte na
Obecním úřadu v Jiřetíně pod Jedlovou.
SVOZ tříděného odpadu
12. 3. – 26. 3. 2012

Zima letos
zaúřadovala
JIŘETÍN p/J – Po několika letech celkem mírných zim jsme byli při té „letošní“ natěšeni na úspory finanční
(ušetřený otop či energie a pohonné
hmoty), ale i úspor sil při odhazování
sněhu. Prosinec a polovina ledna byly
takřka jarní měsíce a nic nenasvědčovalo tomu, že ještě pěkně „vytuhneme“.
Opak byl však pravdou! Zima opět nastala tak, jak ji známe z dřívějších dob
a to s přívaly sněhu a hlavně s třeskutými a dlouhodobými mrazy. Příroda nás
lidi vždycky překvapí něčím, co bývá
normálem. Sněží? Nestíháme uklízet
sníh z komunikací! Mrzne? Zamrzají
nám vodoměry, rozvody topení a vody
v místech, kde v mírných zimách nezamrzaly. Budeme si muset zvyknout na
výkyvy počasí a počítat vždy s tou tvrdší
variantou. Řešení je jednoduché – poučit se z letošních situací! Sklepy před
zimou zabezpečit proti zamrzání rozvodů vody i vodoměrů, před topnou sezonou překontrolovat izolace, případně
doplnit nezámrzné směsi a zateplit vodoměrné šachty. Při údržbě komunikací
přeřídit budík na o něco dřívější dobu
tak, aby lidé dojeli včas do práce. Když
toto splníme, nemusíme se spoléhat na
mírnou zimu, abychom něco pošetřili.
Ušetříme tím na opravách za zničená
zařízení v domech a bytech. Přeji Vám
krásné a očekávané jaro.
Milan Pešek

Takto procházely děti z Mateřské školy
v Dolním Podluží svou obcí o masopustu.
Foto Monika Zoserová

VÝROBNA

DORTÍK
Objednávky na cukrářské výrobky
přijímáme na telefonu

721 677 909
nebo na adrese:

Karel Bednář
Dolní Podluží 192
(poblíž restaurace U Pomníku)

Nemáte doma staré žákovské
fotografie?
DOLNÍ PODLUŽÍ – Když jsme v polovině ledna na základní škole uskutečnili ,,Den otevřených dveří“, řadu návštěvníků nezajímalo pouze to, jak jsme
vybaveni a co může škola svým dětem
nabídnout. Mnozí dlouhé minuty strávili u alb s fotografiemi tříd, ale ,,starší“ ročníky bohužel hledaly své obrázky marně.
Ve školních albech máme kompletně zachované fotografie tříd a učitelů
pouze od roku 1975 do současnosti.
Starší fotografie škola k dispozici nemá
a ani poválečné kroniky školy, které leží
již třetí rok v okresním archivu v Děčíně, neobsahovaly tyto snímky.
Historie objektů školy svázaná s dobou před rokem 1945 a životem v ní, je
už zřejmě zapomenutá. Poválečná léta
spojená s výměnou obyvatelstva v pohraničí zpřetrhala vazby na minulost
a nebýt výstavy spolku Domovina v 90.
letech, nikdo by ji nepřipomenul.
V současné době lze ještě alespoň ve
fotografiích zrekonstruovat vzpomínky na období 1945–1975, které nám na
škole zcela chybí.
Prosím proto všechny čtenáře
PERMONÍKU (ročník narození 1967

a starší), kteří byli žáky školy v Dolním
Podluží a mají v albech, krabicích, skříních apod. fotografie svých tříd z doby
školní docházky, o jejich krátkodobé
zapůjčení. Pomoci mohou i mladší ročníky – nemáte náhodou na půdě krabice fotografií po prarodičích….?
Snímky oskenuji a zařadím do databáze a nepoškozené do druhého dne
vrátím. Předpokládám, že tyto fotografie umístíme ve zvláštní složce na
webové stránky školy.
Je to mnohdy detektivní práce určit
a zařadit, kam co patří. Na fotografiích
nejsou často označeny ročníky ani třídy,
ale ze zatím zapůjčených obrázků rekonstrukce zdárně pokračuje. Ke konci února eviduji více než 90 fotografií
z přibližně 300 odhadovaných (některé
ročníky se zřejmě nefotografovaly).
Rád si pro fotografie osobně zajdu
nebo přijedu. Děkuji všem, kteří pomohou, zvláštní poděkování patří těm, kteří již pomohli.
Telefonní kontakty :

škola
mobil

412 379 163
773651214
Mgr. Jiří Fetr
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ

USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Podluží, konaného dne 23. 2. 2012

cích závodu „Tour de Feminin – O cenu
Českého Švýcarska“, který se uskuteční
ve dnech 5.– 8. července 2012.

zkoumání hospodaření s AUDIT OBCE,
s.r.o. se sídlem Klatovská 371, 261 01
Příbram, zastoupený jednatelem Ing.
Janem Svobodou, IČO 27110753. Příloha č. 5.

Usnesení č. 163/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
rozhodlo vypsat výběrové řízení na provozování občerstvení v prostoru vodní
nádrže.

Usnesení č. 159/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
schvaluje Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb pro Obecní
knihovnu v Dolním Podluží s Městskou
knihovnou, příspěvkovou organizací se
sídlem Raisova 3, 406 55 Děčín IV, zastoupenou ředitelem Mgr. Ladislavem
Zoubkem, IČO 64679454. Příloha č. 6.

Usnesení č. 164/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
schvaluje Smlouvu o podmínkách realizace stavby č. 84/2012 s Povodím Ohře,
s. p. se sídlem Bezručova 4219, 430 03
Chomutov zastoupeným ve věcech
smluvních Ing. Vlastimilem Hasíkem,
investičním ředitelem, IČO 70889988,
DIČ CZ70889988. Příloha č. 7.

Usnesení č. 160/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo o poskytnutí příspěvku
500.000 Kč na digitalizaci kina s podmínkou získání zbývajících prostředků
do výše částky 1.300 000 Kč od jiných
subjektů do 15. 4. 2012.

Usnesení č. 165/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2012, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu.

Usnesení č. 153/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
schvaluje program 11. zasedání dle přílohy č. 2.
Usnesení č. 154/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje ověřovateli zápisu MUDr.
Kamila Vodvárku a pana Františka
Moravce.
Usnesení č. 155/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
schvaluje komisi pro návrh usnesení ve
složení paní Václava Nožičková a Mgr.
Jiří Fetr.
Usnesení č. 156/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
schvaluje rozpočet obce Dolní Podluží
na rok 2012 ve výši příjmů 13.763 tis.
Kč, výdajů 15.116 tis. Kč, saldo – 1.353
tis. Kč a financování + 1.353 tis. Kč. Příloha č. 3.
Usnesení č. 157/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
schvaluje Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce České republiky se sídlem Karlovo náměstí
1359/1, 128 00 Praha 2, zastoupeným
Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad Labem, IČO 72496991. Příloha č. 4.

Usnesení č. 161/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
rozhodlo prodat paní Anně Holé a panu
Václavovi Holému, bytem Ke Koupališti 162, 278 01 Kralupy nad Vltavou, p.
p. č. k. 2132/1 o výměře 33 m2 – ostatní
plocha za cenu 50 Kč za m2, to je celkem
1.650 Kč, splatnou při podpisu kupní
smlouvy. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

Usnesení č. 158/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje Smlouvu o vykonání pře-

Usnesení č. 162/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
schvaluje použití znaku obce v propozi-

Usnesení č. 166/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
schvaluje zástupce do školské rady Základní školy v Dolním Podluží paní Marii Páskovou a Ing. Davida Nejedlého.
Mgr. Markéta Hobzová
místostarostka obce
Josef Pecinovský, starosta obce
V Dolním Podluží dne 23. 2. 2012
(Vyvěšeno na úřední desce 29. 2. 2012)

Březen 2012

Volně
pobíhající psi
JIŘETÍN p/J – Už jsme si téměř zvykli
na to, že se po obci občas proběhne některý z místních pejsků, a to bez páníčka. Někteří páníčci své kámoše vypustí
záměrně, aby se pořádně proběhli a pak
aby s nimi již nemuseli na procházku.
Jiným (i náš) občas „vezme kramle“
domácí mazel za fenečkou, která právě
hárá. V takových případech na Vás zcela
kašlou, neposlechnou a prostě si to namíří směrem, odkud vítr vane, a pádí za
svou vyvolenou, ať voláte, spíláte, nebo
je honíte. Občané si oprávněně stěžují na bobky rozseté po obci, které jsou
v zimě na sněhu obzvláště viditelné. Ti,
co je vypouštějí, tento způsob asi nezmění. Ti, kterým utečou za čubou, si je jistě
rádi odchytí, protože je mají rádi a bojí
se, aby je například neporazilo auto.
A bobky? Poté, co jsem viděl ve sklepení
jednoho obecního domu doslova „nas…o“ a to od „homo sapiens“, již na tyto
psi tolik nenahlížím.
Větším problémem jsou psi, které jejich rádoby páníčci vyhodili a ujeli. Tyto
psy nechali napospas svému osudu. Pokud se nám psy podaří odchytit a nepodaří se nám zjistit majitele, dopravíme je
do útulku, který má momentálně volnou
kapacitu. Tam jsou vystresovaná zvířata ošetřena, odčervena a živena do doby,
než si je někdo vyzvedne a postará se
o ně. Tyto náklady hradí obec, která zvíře do útulku umístí. Mimo jiné je to cca
70 Kč/den umístění + základní ošetření
a vyšetření. V loňském roce jsme z obce
Jiřetín pod Jedlovou umístili v útulcích
2 psy a dva byli předání majitelce
z Krompachu, odkud k nám utekli.
Milan Pešek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ

Masopustní karneval
v ZŠ Dolní Podluží
V úterý 28. února 2012 jsme se
sešli v tělocvičně školy, abychom
prožili odpoledne plné her, soutěží
a tance. Protože vstup byl možný
pouze s maskou, sešlo se tu nepřeberné množství princezen, kouzelníků, zvířátek a dalších krásných
masek.
V úvodu všechny roztančila
paní Jelínková s dětmi z tanečního kroužku. Pak následovala přehlídka masek, každé dítě se muselo
krátce představit. Toto bedlivě sledovala porota, aby co nejspravedlivěji vybrala nejhezčí masky.
Naše paní kuchařky připravily
výborné občerstvení, aby děti načerpaly síly k veselým soutěžím o
ceny. Pěkné taneční vystoupení si

pro své kamarády připravila děvčata ze 4. třídy Ivonka Hoření a Dominika Bališová.
Poděkování patří všem, kteří se
na přípravě karnevalu podíleli. Tak
děti, zase za rok!
Fotografie naleznete na www.zsdp.
cz
Jitka Kuklová, foto Pavla Sošková
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Odpověď na článek
Hasiči z Horního Podluží hodnotili předešlý rok
Dlouho jsem váhal, zda mám reagovat
na výše jmenovaný článek uveřejněný
v minulém čísle Permoníku. Přeci jen
jsem se rozhodl vyjádřit svůj pohled
a názor na tento trochu nešťastně napsaný text.
Pan Jaroslav Průša uvádí, že hasiči
provádí svou činnost ve svém volném
čase bez nároku na mzdu a odměnu. Ale
to přece plyne z názvu Dobrovolný hasičský sbor. Takto ale fungují v naší obci
i další dobrovolné spolky, např. rybáři,
myslivci a sportovci. Jen s tím rozdílem,
že se nedokáží tolik prezentovat, a tudíž
za svou činnost nedostanou bohužel od
nikoho ani čestné uznání, ani medaili
a mnohdy neuslyší ani obyčejné „díky“.
Já osobně si každého takového občana , ať je z jakéhokoli spolku, vážím,
protože velice dobře vím, co to všechno pro něj a jeho rodinu obnáší. A pokud je to v silách a v možnostech vedení obce, snažíme se co nejvíce pomoci.
Vždyť život na malých obcích většinou

aké

Už jsme t

etu
na intern

stojí a padá právě na aktivitách těchto
spolků. Kdyby to zastupitelé takto necítili a preferovali by jen ekonomické hledisko, pak by hasiče a sportovce zrušili – ušetřilo by se na výdajích a ještě by
si obec mohla vylepšit rozpočet pronájmem rozsáhlých garáží. Věřím, že je na
první i druhý pohled všem jasné, že je
obec našim hasičům hodně nakloněna.
Stačí jen porovnat vozový park hasičů
a obecního úřadu. Bez podpory obce by
do dnešního dne v garáži našich hasičů
stál pouze starý Trambus. Na nákup posledního zakoupeného dopravního automobilu pro potřebu hasičů – mikrobusu značky FIAT – jsem osobně zajistil
příspěvek od sponzora ve výši 40000 Kč.
A i zde je vidět spolupráce obce a hasičů
– bez našich příspěvků a jejich obětavé
práce by se nebylo čím pochlubit. Proto
nechápu rozhořčení a postoj pana Jaroslava Průši vůči zastupitelům. Již na
minulé valné hromadě se do nich opřel
tím, že při povodňových událostech

Paní Maršálová s paní Křížovou nás při
divadelním představení naučily prožitkem poznat čtyři živly, ze kterých se
skládá prazáklad světa. Sama „Matka
Země“ nám představila tři víly a mužíčka „Salamandra“, kteří nám pověděli o
síle ohně, vzduchu, vody i země. V divadlením představení nechybělo poučení, pokusy a ukázka předmětů, ničících
přírodu.

Masopustní pochod obcí
Protože jsme dětem chtěli co nejvíce přiblížit tradici masopustu, nacvičili jsme
si s paní Kalistovou za doprovodu klavíru pásmo básní a písní o masopustu,
které jsme předvedli při pochodu obcí.
Občany jsme obdarovávali napečenými koblížky a památkou na masopust.
Podle tradice si každá žena zatančila s
naším medvědem, aby byla celý rok silná. Děkujeme všem občanům a panu
starostovi za finanční hotovost, kterou
využijeme na úhradu autobusové dopravy do 3D kina.

VZPOMÍNÁME

Dne 10. března 2012 tomu bude 11
let, co nás opustila moje manželka
Wanda BUKÁČKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme. S úctou vzpomínají
manžel, děti a vnuk Lukáš

–––
Odešel kamarád Milan KRUPKA.
Kdo ho znal a měl rád, věnujte mu tichou vzpomínku.
Rodina Ilčíkova, Varnsdorf

Hudební divadlo Karneval
zvířat

Masopustní karneval pro
rodiče
Děti předvedly rodičům, co se již od začátku roku naučily z německého a anglického jazyka, vystoupily s pásmem
masopustních písní a básní z hudební
výchovy s paní Kalistovou a předvedly
taneček roztleskávaček. Společně jsme
si vyrobili krásné škrabošky a pochutnali
si na připraveném občerstvení.

Poděkování

Svoje předškoláčky jsme vyvezli do libereckého centra Babylon, abychom si
užili koupání, vířivky a tobogány v aquaparku. Výlet vlakem se dětem moc líbil,
pochutnaly si na dobrém obídku a do-

Děkujeme panu Zbyšku Janatkovi za
zřízení našich internetových stránek –
http://podluzanek.ic.cz

Paní Čemusová dětem zahrála pohádku
plnou tancování, muzicírování, rytmizace a vážné hudby, tentokráte o zvířatkách chystajících se na karneval. Děti
skvěle zapojila do představení.

Karneval Porajow

poledne si skvěle užily. Děkujeme paní
Margitě Nováčkové, která nám učitelkám pomohla při dozoru nad dětmi.

Aquapark Liberec

Karneval Porajow
Kamarádi z polského Porajowa nás pozvali na karneval, při kterém se soutěžilo, tančilo a vyrábělo. Pochutnali jsme
si na výborném obědě a pohráli si také
v mateřské škole. Jízda vlakem byla pro
děti velikým dobrodružstvím.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ

Divadlo Čtyři živly

Divadlo Čtyři živly

v obci pomáhal pouze jeden zastupitel. S čistým svědomím prohlašuji, že to
bylo naopak – všichni zastupitelé až na
jednoho se aktivně účastnili pomoci dle
svých možností a schopností.
Na kritiku mé neúčasti na poslední
valné hromadě hasičů uvádím jen to,
že i starosta je pouze obyčejný člověk,
a stejně jako ostatní občané má nárok
a právo na odpočinek. Již před obdržením pozvánky na valnou hromadu jsem
měl zajištěnou jinou aktivitu v zahraničí,
kterou nebylo možno posunout a původní úvaha pokusit se stihnout obě aktivity
nevyšla. Proto jsem se hasičům omluvil
ze zahraničí sms zprávou. Proč se valné
hromady nezúčastnili ostatní zastupitelé
obce,to opravdu nevím. Možná nedostali pozvání či měli také jiné aktivity.
Na závěr článku chci říci,že naši občané vidí sami, kdo opravdu pracuje pro
blaho obce a kdo se jen bije v prsa. Nepodceňujme je.
Karel Kopecký, starosta obce
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Tanec s medvědem

Text a foto Monika Zoserová
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Půjčky z fondu
rozvoje bydlení

Březen 2012

Z Fondu se poskytují tyto druhy půjček:
p.č. Název, účel půjčky

Splatnost Úrok Horní hranice

01

Obnova střechy (krytina, dřevěné a plechové konstrukce)

4 roky

4%

100 000,-/dům

02

Oprava fasády včetně klempířských prvků

4 roky

4%

100 000,-/dům

JIŘETÍN p/J – Zastupitelstvo Obce

03

Výměna oken

3 roky

4%

80 000,-/byt

Jiřetín pod Jedlovou ve smyslu Opat-

04

Zateplení obvodového pláště (minimálně 50 % plochy obvodových zdí)

3 roky

4%

80 000,-/dům

ření č. 1/2010 vyhlašuje výběrové říze-

05

Střešní nástavba, půdní vestavba bytů nebo vestavba bytů do nebytových prostor 4 roky

4%

100 000,-/byt

ní k poskytnutí půjčky z „fondu rozvoje

06

Instalace tepelného čerpadla, zřízení plynového nebo elektrického nebo jinak
ekologického (štěpky, peleta) vytápění ve stávajícím domě nebo při nové výstavbě k trvalému bydlení

3 roky

4%

60 000,-/dům

07

Instalace nového oplocení pozemku patřícímu k objektu využívanému k trvalému 2 roky
bydlení

4%

20 000,-/dům

08

Nákup obecního domu

4%

100 000,-/dům

bydlení“ pro rok 2012.
Půjčka je určena majitelům soukromých domů na území obce Jiřetín pod
Jedlovou ke zlepšení úrovně bydlení. Zapůjčená částka může dosáhnout maximálně 50 % hodnoty celkových nákladů
na stavební práce nebo pořízení nemovitosti. Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Maximální výše úvěru pro jednoho
žadatele činí 100 000 Kč (tj. vlastníka,
spoluvlastníka, vždy na jeden bytový
nebo rodinný dům nebo na jeden byt).

4 roky

Žádost o úvěr musí vždy obsahovat
následující údaje:
a) jméno žadatele
b) adresu bydliště
c) přesné označení budovy nebo stavby
– adresa, č. popisné, č. parcely
– doklad o vlastnictví domu či stavby
– vyjádření památkářů u objektů,
které se nachází v památkové zóně
– stavební povolení nebo jiný doklad

d)

e)
f)
g)

o povolení stavebních úprav vydaný
Stavebním úřadem ve Varnsdorfu,
pokud to vyžaduje stavební zákon
předběžnou dohodu s dodavatelem akce s určením předběžné ceny,
v případě provedení svépomocí odhad nákladů
přesný popis účelu, na který je půjčka požadována, a požadovaná částka
doklad o pojištění nemovitosti
doklad o schopnosti žadatele splá-

MATEŘSKÁ ŠKOLA V JIŘETÍNĚ POD JEDLOVOU

Zimní čas v naší mateřské škole
V měsíci lednu jsme si s dětmi vyrobily
kalendář a naplánovaly si činnosti pro
další práci v naší školce. Nechyběla pohádka „O dvanácti měsíčkách“, kterou
jsme si zahráli. Ve středu 12. 1. přijelo
divadélko Koloběžka s pohádkou „O bacilech“. Pohádka nás inspirovala i k další činnosti, kde jsme dětem zahráli pohádku „Bubák Zubák a Zoubková víla“.
Děti si tak uvědomily, jak je důležité se
starat o své tělo, ale i o zoubky. Děti už
ví, že kdo si zoubky nečistí, toho Bubák
navštíví.
Měsíc leden předal vládu měsíci únoru a my si konečně mohli užívat zimní

radovánky. Nezapomněli jsme ani na
zvířátka a nosili jsme do krmelce seno
a kaštany, které jsme na podzim nasbírali. Ve středu nás navštívila J. Modrá
z ekologického střediska s příběhem
„Lišákovo dobrodružství“. Děti se pomocí pohádkového příběhu učily poznávat nejen stopy a potravu lesní zvěře, ale
také jak my lidé můžeme zvířátkům pomáhat. Celou dobu byly děti aktivními
diváky a vše si prakticky vyzkoušely.
Konec února již tradičně patří v naší
školce karnevalu. Děti se na tento čas
moc těšily – hráli jsme samé legrační hry
a tanečky, vyráběli jsme klauny a řetězy

na výzdobu, pekli jsme koláčky, hráli si
na kapelu a nezapomněli jsme maminkám vyrobit karnevalovou čepici.
Masopustní veselí jsme ukončili s rodiči společným karnevalem. Nechyběla
promenáda masek, soutěže dětí a rodičů, tombola (kterou pro děti připravili
rodiče) a hostina. Všichni jsme si odpoledne náramně užili a budeme se těšit na
další společné setkání.
Děkujeme paní Císařové a Hance
Zoserové za dobré zákusky a pomoc při
karnevalu.
Učitelky Radka a Kačka

cet poskytnutou půjčku (potvrzení
o příjmech)
h) stanovení záruky za poskytovanou
půjčku (ručitel, zástavní smlouva,
dohoda o uznání dluhu)
Formuláře žádosti o půjčku obdržíte
na OÚ Jiřetín pod Jedlovou. Žádosti se
přijímají pouze na formulářích obecního
úřadu. Termín podání žádosti je pouze
do 30. 6. 2012.
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Z HISTORIE

SERIÁL

Historický vývoj Podlužska

Podstávkové domy

Za spolek DOMOVINA připravuje O. Liška – 8. pokračování

Z německého originálu přeložil Miroslav Kabeláč

Hrady byly pak, pokud nebyly rozbořeny, přestavěny na zámky.
Jedna z nejtěžších zkoušek pro pakt
šesti Hornolužických měst začala právě
po 78 letech jeho vzniku.
Upálením mistra Jana Husa dne 6.
července 1415 v Kostnici, který byl církví prohlášen za kacíře, nepodařilo se zabránit stále silnějšímu lidovému hnutí,
které v roce 1419 vyústilo v počátek husitských bouří. Situace se vyhrotila až
tak, že 30. července 1419 došlo k defenestraci (svržení z okna) konšelů z Novoměstské radnice v Praze zástupem lidí
vedených J. Želivským.
Střediskem husitského hnutí se stalo
město Tábor. Do čela husitských vojsk se
postavil Jan Žižka z Trocnova.
Celá Lužice byla věrným a oddaným
spojencem katolického, českého krále
a římského císaře Zikmunda. Proto od
samého začátku jej podporovali a stáli
po boku proti husitům. Hornolužičští se
již roku 1420 zúčastnili tažení do Čech,
aby společně s císařskými vojsky bojovali proti „kacířům“. Lužická města se
však okamžitě začala opevňovat a připravovat na obranu proti předpokládaným vpádům husitů.
V září 1421 vytáhli hornolužičští
opět do Čech. Skupina ozbrojenců čítala jen 220 mužů, ponejvíce ze Zhořelce. Tato skupina se připojila v Kladsku
k vojsku vypraveného ze Slezska.
Husité měli hornolužickým jejich
spolčení se Zikmundem velmi za zlé
a brzy jim to krutě opláceli. Blížila se
doba, kdy přes naše území táhla husitská vojska na Lužici, se svými ohromujícími a zdrcujícími útoky, které trvaly po
řadu let. Vše, co se jim postavilo v cestu,
bezohledně ničili, drancovali a pálili. Ve
středověku žold každého vojáka byla jen
jeho kořist, a tak se každý dle toho choval (ve všech tehdejších armádách).
Již roku 1422 se přes hranice valily
dobře vyzbrojené oddíly „kališníků“ do
Lužice. V té době stál mocný a početný
rod Wartenberků na straně Zikmunda.
Ze svých dobře krytých a opevněných
hradů se stavěli v cestu vírou nadšených husitským vojskům a na čas se jim
dařilo zdržeti jejich postup. Jan z Wartenberku se v této neklidné době uchýlil
na dobře opevněný hrad Tolštejn. Odtud
strážil celé okolí a bedlivě sledoval každý pohyb husitských vojsk. Tak v roce
1423 varoval město Žitavu o chystaném
výpadu husitů, který byl skutečně podniknut, ale skončil porážkou Lužických
u Šluknova. Jeden oddíl husitů táhl proti
Šluknovu přes Waltersdorf, Varnsdorf
a Rumburk. Jiné husitské vojsko zapálilo Děčín a táhlo přes Č. Kamenici proti Podlužsku. Na pomoc zdejším přispěchalo vojsko z Görlitz (Zhořelec).

V únoru 1424 pocítila Horní Lužice opravdovou sílu a vztek husitů za
jejich oddanost k Zikmundovi. Botzko
z Poděbrad se svým husitským vojskem
měl v úmyslu přejít Žitavské pohoří průsmykem u Jablonného. Žitavští v úmyslu jim v tom zabránit vyslali své vojsko
na pevně vybudovaný hrad Karlsfeld.
Z každého domu v Žitavě musel jít jeden muž bránit tento průsmyk. Obránci průsmyku byli však krvavě poraženi
a mnoho z nich zajato. Mezi 56 zajatci
byl i velitel hradu se svoji skupinou 11
mužů. Za slib věrnosti a přejití na druhou víru byl jim slíben život. Tento slib
však husity nebyl dodržen. Všichni zajetci byli potupně popraveni, nebo upáleni.
Hrad byl pak vypálen a pobořen.
Husitský vojevůdce Botzko se utábořil v Hartau – 5 km jižně od Žitavy.
Odtud pak podnikal výpravy po okolí,
kde raboval, plenil a zapaloval vše. Nejvíce byly postiženy Olbersdorf a Hrádek,
které po vyrabování byly i vypáleny. Za
tři dny se husité stáhli zpět, aniž by se
pokusili zaútočit na Žitavu. Husitské
vojsko čítalo 8 700 dobře ozbrojených
mužů.
Odepřely při tomto nájezdu husitů ostatní města Žitavě pomoc? Žitava to sice tvrdila, ale úřední účty města
Zhořelce vykazují něco jiného. Naopak
pravdou je, že jakmile se to ve Zhořelci
dozvěděli, okamžitě předali tuto zprávu ještě téže noci do celé Horní Lužice,
aby informovali o vpádu husitů do země.
V největším spěchu byli vypraveni pánové Menzel a Engelhard s 24 koňmi a 26
ozbrojenci na vozech pomoci Žitavě.
Možná, že již přijeli pozdě, a tak si žitavští stěžovali na neposkytnutí pomoci
a dodání zbraní.
Hornolužický zemský správce také
tušil, že válka s husity stojí přede dveřmi
a uzavřel proto 22. července 1421 v Budyšíně pětiletou smlouvu s markrabím
Míšně. Smlouva obsahovala závazek
společné obrany, že nikomu nedovolí
na jejich území loupit, rabovat a pálit.
Tato smlouva měla zamezit v případném
vzájemnému sporu, takže marka (území
Míšeň a Horní Lužice) mohla svoje vojska plně nasadit proti vpádům husitů.
Hlavní obranné bašty proti větším husitským vojům tvořila tři dobře opevněná města – Zhořelec, Budyšín a Žitava.
Menší města – Löbau, Kamenz a Lauban (dnes v Polsku) neměla tak silnou
a dobře vyzbrojenou obranu, aby mohla dobře čelit trvalému tlaku husitských
vojsk. Byla proto často vypleněna a na
popel vypálena. Jim ale často s obranou vypomáhala ostatní Hornolužická
města, především však Zhořelec, který
společně se Žitavou chránil takřka celou
Horní Lužici.
pokračování příště
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„Ve svůj prospěch si vyhrazuje dopředu prodavačka doživotně přístřeší
v tomto domě se svými dětmi, vlastními
i nevlastními, až do jejich zaopatření,
a sice jizbu, kterou kupec včetně jedné
komory nechá vystavět, ale zatím, nebo
když už by nechtěla žít v nově vystavěné
světnici, nýbrž ji postoupí opět kupci,
má právo na volný pobyt v hostinském
pokoji, a to na prostor 3 lokte šíře /1,60
m/ od zadní lavice u pece až k zadní stěně … výměnkářka obdrží polovinu přirůstajícího ovoce … a má právo u kupcova ohně vařit, mýt a péci a za třetí smí
sušit u pece len.“
„Pokud by se prodavač neměl oženit a měl být nemocný, nebo neschopný služby, tehdy je kupec povinen mu
umožnit volný pobyt v domě a své jizbě, kde také musí uprázdnit zadní lavici u pece a v zápecí a u svého ohně
svobodně a bez překážek nechat vařit,
vyklidit místo na půdě nad komorou
k přistavení jedné postele a jedné truhly a v době nemoci, kdy si sám nebude
schopen posloužit, jemu podle nutných
potřeb posloužit a o něj pečovat.“ /41/
Na základě veškerých výzkumů, co
se týče možností a využití velké části domů, dojdeme k velmi důležitému
následujícímu závěru. „Bydlení je vedle práce podstatnou částí způsobu života. U vesnických domkářů … získává tato dvojí funkce domu na významu:
Dům slouží jak k bydlení a reprodukci
pracovní síly, tak i jako místo výroby.“
/41/ To se týká jak domáckých stužkařů, tak domáckých tkalců a domáckých
sklářů. Tito lidé strávili ve skutečnosti
téměř celý svůj život, od narození až do
smrti, ve svém domě. Citované poměry výměnkářů byly výjimkami. Další
obyvatelé /např. tkalci a tkadleny, kteří
k rodině nepatřili/, mohli počet obyvatel domu ještě zvýšit.
MOŽNOSTI VYUŽITÍ
V SOUČASNOSTI
Možnosti využití podstávkového domu
i v současnosti existují, jak dokazují
konkrétní případy. Zatím se zmiňujeme jen o všech druzích obytných domů.
Některé z těchto domů se využívají přechodně /např. během víkendů/, jiné
prostory se pronajímají návštěvníkům,
nebo lidem na dovolené.
Jednou z prvních změn byla elektrifikace. Nyní je elektřina k dispozici všude, nehledě přitom na samoty, odlehlá,
eventuálně jen pro víkendové účely využívaná stavení. Co se týče vody, převládají často vlastní zdroje, nebo existuje
napojení na místní vodovodní potrubí.
Vzácné je napojení odpadního vedení
na nějaké centrální čistící zařízení. Čas-

to vznikají domácí čističky. Pokud jde
o vytápění, ojediněle se ještě užívají staré pece nebo sporáky, všeobecně se ale
nahrazují moderním topením vytápějícím jednotlivé místnosti, nebo více prostorů, etažovým a ústředním topením.
Protože přípojky dálkového městského
plynového vedení jsou ve vesnicích řídké, užívá se k vaření často zkapalněný
plyn. Často je využíván takový dům jednou rodinou. Takové bydlení ve srovnání s typizovaným rodinným domkem
má své výhody i nevýhody. Zpravidla
však převládají výhody, co se týče velikosti pozemku, počtu a velikosti vedlejších prostorů. V takovém typizovaném
rodinném domku jsou přirozeně vyšší
místnosti. Z tohoto důvodu je zapotřebí
pro podstávkový dům obstarat přibližně polovinu, nebo čtvrtinu paliva než
pro dům typizovaný. Příliš nízké místnosti se dají prostřednictvím vhodných
stavebních opatření vylepšit. Místa na
postavení nábytku připadají zatím
omezená, ovlivněná řadami oken. Nízké kusy však můžeme postavit pod
okno a všechny stěny bez oken využít
pro nábytek vyšší. Navzdory zdařilým
stavebním řešením zůstávají některé
místnosti jaksi „zajaty“, to znamená,
že jde o prostory, do kterých se vchází
jinou místností. To záleží na půdorysném systému podstávkových domů. Ale
možnost individuálního řešení takového bydlení je nabíledni, ba pro mnohé
uživatele i přitažlivá. Pokud užíváme
dům jen přechodně, tedy jako chalupu
na víkend, nebo dovolenou, jak je tomu
relativně často v ČR, jsou pak uvedené
problémy pro nás bezvýznamné.
Podstávkové domy se užívají kromě bydlení také jako sídla úřadů,
správ, zdravotnických zařízení, obchodů, menších hostinců, mateřských škol,
školních družin a kluboven, knihoven,
skladů, pro shromažďování lidí. Právě
tak to mohou být výrobní prostory řemeslníků, zčásti i průmyslových podniků. Po vhodných stavebních změnách /
jež nemusí být z vnějšku viditelné/ mohou se zařídit jako klubovny, prázdninové domy, turistické ubytovny nebo
hostince. /1/
Takové objekty stojí např. v Německu ve Weifě a Waltersdorfu. Přirozeně
lze v takovém domě umístit i muzejní
sbírky. Jako příkladu budiž vzpomenuto „Jezdeckého domu“ v Neusalza
– Sprembergu. Nádherným příkladem
muzea je Dlaskův statek v Turnově,
osadě Dolánky. Jednotlivá stavení mohou být i součástmi skansenů, uveďme
např. Lehde ve Spreewaldu /srbsky
Blóta – pozn. překl./ nebo v Landwüstu ve Vogtlandu.
Vedle tradičních se využívá v těchto
domech nových dnešním potřebám odpovídajících a přiměřených možností.
pokračování příště
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KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ
www.dolnipodluzi.cz,
www.kulturouseveru.cz, www.365dni.cz
REZERVACE VSTUPENEK:
SMS 602 112 943 • e-mail: inkavo@iex.cz

PROGRAM NA BŘEZEN


SO 3. 3. v 18 a ve 20 hodin

KONTRABAND
USA – Akční film – Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co může všechno ztratit
– Ml. přístupno – Vstupné 70 Kč – 110
minut


SO 10. 3. v 18 hodin

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
USA – Kreslený film pro celou rodinu
v českém znění – Jak je možné doručit
2 miliardy dárků za jedinou noc? – Ml.
přístupno – Vstupné 60 Kč – 95 minut


SO 17. 3. v 18 hodin

DREAM HOUSE
USA – Kriminální film s hrůznou skládačkou událostí z děsivého domu – Ml.
přístupno – Vstupné 70 Kč – 90 minut


SO 24. 3. v 18 hodin
ŠMOULOVÉ
USA – Repríza animované kreslené komedie pro celou rodinu v českém znění
– Mládeži přístupno – Vstupné 50 Kč –
100 minut


SO 31. 3. v 18 hodin

H A P P Y, H A P P Y
NR – Komedie o nevěře, kuřbě a dobrém losím mase ověnčená několika cenami – Mládeži přístupno – Vstupné 65
Kč – 85 minut
Případná změna programu vyhrazena!

Výstavy ve Varnsdorfu

Městská knihovna
16. 1. – 15. 3.
FOTOROK 2012
Výstava je výsledekem fotografické soutěže, kterou pořádá KPMV. Je k vidění
v městské knihovně /MCKV/


Městské divadlo
1. 2. – 31. 3.
MONGOLSKO NA DRUHÝ
POHLED
Výstava fotografií Terezy Swadoschové.


H r á d e k v e Va r n s d o r f u
14. 1. – 18. 3.
VÝSTAVA HISTORICKÝCH
KOČÁRKŮ
Kočárky vystavují manželé Krejčí.

PERMONÍK

Proč nemocí stále přibývá?
Již delší dobu se zabývám skutečnými
příčinami lidských nemocí a též stravou, což spolu úzce souvisí, jak se následně dozvíte.
Čerpám od odborníků, kteří nejsou
příliš vidět ani slyšet, protože se dnešnímu světu, založenému hlavně na penězích, moc nehodí.
Farmaceutický průmysl (mimochodem druhý největší průmysl na světě)
nechce, aby se lidé uzdravili. Naopak,
potřebuje, aby lidé byli nemocní, protože z toho má velké zisky. A lékaři často
bývají pouze loutkami tohoto průmyslu.
Nezazlívám jim to, oni se snaží co nejlépe vykonávat svou práci, ke které byli
ve školách vyučeni - na tuto nemoc jsou
tyto léky a na tu zase jiné léky, farmaceutický průmysl jim pak nabídne ještě nové
léky a tak to chodí.
Netvrdím, že léky neléčí, ale často
vám spíše uškodí, protože mají vedlejší účinky a polykáte převážně chemicky
vytvořené látky. Hlavně, pokud užíváte
něco dlouhodobě. Takže se může stát, že
sice nezemřete na vysoký tlak, ale na rakovinu žaludku nebo střev, ke které vám
právě mohou dopomoci tyto léky. Navíc
komerční léky neléčí hlavní příčinu nemocí, ale pouze něco potlačí, či přesunou do jiného orgánu.
Jen nemnoho lékařů se zabývá kořenem nemocí. Bylo jim divné, že ač se
snažili své pacienty léčit, oni se neuzdravovali – možná pouze na nějakou dobu,
ale nemoc se jim opět vrátila nebo přišli
s jinou chorobou. Toto je neponechalo
v klidu a začali se pídit po kořenech vzniku těchto nemocí.
Když na to přišli a snažili se to předat také ostatním a dokonce i ministerstvu zdravotnictví, setkali se s velkým
neúspěchem. Naopak stali se v klasické
medicíně nepohodlnými.
Většinou mají otevřenou soukromou praxi a objednané pacienty na půl
roku dopředu, ale jen málo pacientů se
k nim opětně vrací. Proč? Protože pokud se snaží dodržet jejich rady, brzy se
uzdraví.
A co je tedy kořenem našich nemocí?
Je to jednoduché - to, co prožíváme a to,
co přijímáme do těla – tedy strava.
Začnu stravou. Většina lidí chodí
nakupovat do supermarketů. A víte, co
se tam nachází za potraviny? Většinou
jen hmota, která nemá téměř žádné vitamíny, ani minerály, ani další látky
potřebné pro tělo, naopak s těmito potravinami přijímáte chemické konzervanty a barviva, které se ukládají v těle.
Organismus má sice samočistící schopnost, ale pouze do určité míry. Pokud je
těchto toxinů velké množství, tělo se
nestíhá čistit a onemocní – ať již se to

projeví jako alergie či kožní problémy,
problémy s klouby nebo rakovina a další
onemocnění.
Odborníci tvrdí, že ač máme potravin dostatek a většina lidí netrpí hlady,
jsou lidé podvyživení.
Jak je to možné? Protože nemají
právě z čeho přijímat vitamíny a další
potřebné látky. To je totiž to jediné, co si
tělo z potravy vezme. Ostatní je pouze
odpad. A většina dnešních potravin má
maximálně 40% těchto výživných látek.
Navíc, když je uvaříte, tak se procenta
ještě o polovinu sníží.
Nemoci a především rakovina vznikají, když je organismus překyselený.
Kyseliny a zásady v našem těle by měly
být v rovnováze. Kyseliny si tělo dokáže
vytvářet samo, ale zásady přijímá především ze stravy. A pokud je ze stravy
nedostane, organismus se překyselí.
Překyselení organismu posiluje množení nežádoucích bakterií, které ničí
imunitní systém. Navíc, když se do těla
dostávají s těmito potravinami toxiny v podobě tzv. Emulgátorů - barviv
a konzervantů, které se v těle usazují. Ty jsou v supermarketu ve většině
potravin.
Ani ovoce a zelenina nejsou z obliga.
Tak např. takové rajče – krásně červené,
vypadá moc dobře. A mnozí lidé si myslí, jak je jistě zdravé. Ale to jen proto, že
nevidí, čím prochází před tím.
Někde ve Španělsku je nejprve pěkně pohnojí chemickými hnojivy, kterými jim dodají pouze tři prospěšné látky,
hlavně podporující kvantitu a velikost,
i když rostlina těchto látek potřebuje
mnohem více. Těch se jí z mrtvé půdy
však nedostává. Pak pěkně tato rajčata
několikrát za rok postříkají různými jedy
(pesticidy a herbicidy) proti škůdcům
a proti plevelu. Tato rajčata otrhají ještě
zelená, ve velkoskladech je podchladí,
aby zamezili předčasnému dozrávání
a následně je rozváží do vzdálených míst
v Evropě. Aby byla rajčata zbavena eventuelních bakterií, projdou chlorovou
koupelí. I když v ní pobudou jenom dvě
minuty, přesto část této tekutiny vstřebají. Pak přichází dvou až tří týdenní
pobyt v komoře pro dozrávání. A právě
v tomto ovzduší naplněném etylénovým
plynem nabírá rajče, podobně jako mnohé další plody, charakteristickou barvu.
Doporučuje se, aby tato fáze zrání nepřesáhla 72 hodin, protože pak by se na
plodech mohly objevit houby. Jenomže
toto doporučení je velmi často porušováno, protože je třeba dosáhnout přijatelné barvy u plodů. Pak začíná kosmetická
fáze celého procesu. Aby rajče vypadalo lépe a lákavěji, využívá se umělého
barviva. Než se rajčata vydají na pul-
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ty obchodů, je jim do kůže vstříknuto
barvivo, které jim dodá jednotný vzhled
a musí projít další procedurou - voskováním. Tím se zabrání vypařování vody,
scvrkávání, vráskám a dužina rajčete se
uchová tak dlouho, jak je to jen možné.
Některé deriváty vosků jsou z petroleje
a další mohou být pro zjemnění obohaceny mýdlem.
Tak co, ještě se vám zdají ta rajčata
zdravá, plná vitamínů? Ale to jsem uvedla pouze jednu potravinu. Takto to chodí
téměř s každou zeleninou a ovocem.
Pokud se vám náhodou z nějakého
ovoce dělají v puse afty, není to z přemíry vitamínu C, ale z chemických
postřiků.
Je skvělé, že můžeme v dnešní době
ochutnat cizokrajné plody, ale já osobně
bych zůstala pouze u té ochutnávky. Za
prvé, prochází stejnou cestou jako rajčata, takže vitamínů v nich je pramálo,
spíše té chemie, a za druhé, není náhoda, že rostou právě v teplých oblastech.
Jsem přesvědčená o tom, že v našich klimatických podmínkách rostou plodiny
či byliny takové, které jsou nejvhodnější pro náš organismus a ovoce z exotických zemí nepotřebujeme. Ty jsou
vhodné zase pro lidi, kteří v takových
oblastech žijí. Např. citrusy ochlazují
organismus, proto jsou vhodné pro lidi
v teplých oblastech. A my je pojídáme
v zimě, kdy potřebujeme naopak organismus prohřát.
Když dostaneme kupříkladu chřipku, zvýší se nám teplota a začneme se
potit. Je to přirozený proces, jak vypudit z těla vše, co tam nepatří. Ale pokud
tuto teplotu budeme potlačovat, třeba i pojídáním citrusů, nečiníme moc
dobře.
Pokud chcete dostat do těla vitamín
C, který posiluje imunitu, sáhněte raději po našich zdrojích – šípek, rakytník,
zelí, jablka, angrešt, rybíz apod. Ale pozor na to, odkud tyto potraviny pochází
a jak jsou pěstovány.
Pokud by si někdo řekl, že bude
jíst tedy pouze maso, tak nechtějte raději ani vědět, co se přidává do uzenin
a jakými procesy prochází maso. Navíc živočišné bílkoviny okyselují organismus, což nevadí, pokud to s masem
nepřeháníte a vyvažujete zásaditými
potravinami.
Takto bych mohla pokračovat v popisu dalších potravin ze supermarketů.
Nejsou tomu ušetřeny ani děti, které dostávají od rodičů, prarodičů či dokonce
ve školách a školkách různé pamlsky –
lízátka, bonbóny, žvýkačky, sladká pitíčka a další. A mnozí si neuvědomují,
že podávají dětem vlastně jedy. Protože mnohé tyto pamlsky jsou obohaceny
umělými barvivy, konzervanty a rafinovaným cukrem.
(dokončení v příštím čísle)

Dana Maršálová
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