Dolní Podluží
Kraj: Ústecký

Okres: Děčín

Správní obvod: Varnsdorf

GPS souřadnice: 50.879886N, 14.595034E

Nadmořská výška: 370 m n. m.

První pís. zmínka: 1485 (533 let)

Počet obyvatel: 1 182

PSČ: 407 55

Adresa URL: www.dolnipodluzi.cz

O obci
Obec se nachází cca 5 km západně od města Varnsdorf, na severní straně Lužických hor. K obci patří
obce Kateřina a Světliny 2. díl.

Historie obce
Obec se vyvíjela již od 13.stol. postupným spojením několika izolovaných částí jako majetek majitelů
blízkého hradu Tolštejn. Převážně německé obyvatelstvo hledalo v průběhu staletí obživu v
zemědělství, později tkalcovství, sklářství a těžbě rud.

Ubytování a restaurace
Ubytování nabízí Chata U Anděla a stravování Restaurace ROUTE 9, Restaurace U pomníku, Restaurace
Zlatá podkova a Restaurace PS chata.

Okolí a příroda
Obec se nachází v údolí potoka Lužnička, poblíž středu obce se se do ní vlévá Lesenský potok.
Centrum obce se nachází v nadmořské výšce 370 metrů. Na hranici katastru obce s Libereckým krajem se
nachází nejvyšší hora ...

Současnost obce
V obci se každoročně pořádá akce pro děti Pohádkový les, kdy se lese vyskytují postavy z pohádek.
Obec vlastní knihovnu o 15 000 svazcích. Působí zde spolek Domovina, který sdružuje rodáky a přátele
obce Dolní Podluží, dále zde působí místní ...

Sportovní možnosti
Na území obce vede vede červená turistická cesta číslo 0318 z Lesného na vrchol Hvozdu, která je
zároveň Evropskou dálkovou trasou E3 z Istanbulu k mysu Svatého Vincenta ve Španělsku. Další turistickou
cestou je modrá trasa ...

Památky a zajímavosti
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Nejvýznamnější stavební památkou v obci je kostel svaté Kateřiny Alexandrijské z roku 1547 podstavený
na místě staršího dřevěného kostela z roku 1411, který byl barokně přestavěn

Doprava
Západní částí obce prochází silnice číslo 9, která spojuje Šluknovský výběžek s vnitrozemím
české republiky, na hranici obce s Jiřetínem pod Jedlovou se nachází ...
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