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30. dubna 2017
Josefův Důl - u Obecního úřadu 

  PÁLENÍ ČARODĚJNIC
 19,30 sraz čarodějnic před centrem AURA
19,30 odlet od centra – směr letu na plac

pod obecním úřadem, kde bude  
pokračovat REJ :) 

* možnost zapůjčení masek po domluvě
předem v centru Aura, tel.: 606 165 492

20,00   vyhodnocení masek, dále volná 
  zábava    

 ŽIVÁ HUDBA, PO SETMĚNÍ
     ZAPÁLENÍ VATRY, OHŇOSTROJ

občerstvení zajištěno*
* pivo, limo, alko i nealko, uzenky, klobásky…

Číslo 2 Ročník 2017 www.josefuvdul.  eu 6,- Kč

Poděkování...
Děkuji za dárek a přání k mým narozeninám OÚ a sociální komisi. 

J. Ivanyšová
Děkuji obecnímu úřadu za přání a dárek k mým narozeninám

A. Pfohlová

Jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně životních sil a optimismu!

Jubilanti,  kteří  nechtějí  být  v  průběhu tohoto  roku zveřejněni,
mohou napsat na OÚ Josefův Důl, nebo zavolat na tel.:  483 381
096.

http://www.josefuvdul.eu/
http://www.josefuvdul.eu/


**************************************************************************************

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM JOSEFŮV DŮL 
VYHLAŠUJE HUMANITÁRNÍ     SBÍRKU

* letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
* domácích potřeb: nádobí bílé i černé, skleničky (vše jen funkční)

* lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
* peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Sbírka bude probíhat:  7. 4. - 28. 4. 2017, každé  úterý a pátek, 16:00 – 18:00
Kde? budova místní knihovny
Upozornění! VĚCI, KTERÉ Z EKOLOGICKÝCH DŮVODŮ VZÍT NEMŮŽEME:
   LEDNIČKY, TELEVIZE, NÁBYTEK, POČÍTAČE A DĚTSKÉ KOČÁRKY (transportem se znehodnotí)
*  VĚCI, PROSÍM, NOSTE ZABALENÉ DO IGELITOVÝCH PYTLŮ ČI LEPENKOVÝCH KRABIC  , ABY SE NEPOŠKODILY 
TRANSPORTEM.
Bližší informace podá dispečink na tel. Číslech: 224 316 800. Více na www.diakoniebroumov.org

Děkujeme za Vaši pomoc.

Obecní zastupitelstvo   13. 2. 2017 schválilo:   

* Zpracování posudku nosnosti komunikace před domy č.p.
146 – 147 v k.ú. Dolní Maxov (nad náhonem k MVE). Dle
výsledku  posudku  bude  obec  postupovat  k zabezpečení
komunikace  s ohledem  na  ochranu  a  možné  poškození
náhonu.
* Příspěvek ve výši  20.000,- Kč na nákup knih do obecní
knihovny na r. 2017.
* Finanční příspěvek ve výši  10.000,- Kč  SKP Kornspitz
Jablonec nad  Nisou. Příspěvek  bude  použit  na  úpravu
lyžařských  běžeckých  stop  z Jablonce  n.N.  na  Hrabětice
s odbočkami  na  Horní   Maxov  (k  Hotelu  Maxov)  a  do
Josefova Dolu na lyžařský stadion.
*  Finanční  příspěvek   ve  výši  5.000,-  Kč  na  činnost
Projizerky  o.s.,  Jablonec  n.  N.  bude  použit  na  akce
„Ukliďme  Jizerské  hory  2017“,   „Den  Dravců  2017“,
exkurze po vodních dílech v Jizerský horách a na podobné
akce.
*  Finanční  příspěvek  pro  Spolek  Centrum AURA Josefův
Důl na provoz rodinného centra v roce 2017 ve výši 20.000,-
Kč.
* Prodej st. p.č. 247/2 v k.ú. Josefův Důl o výměře 25 m2
panu Václavu Vackovi za cenu 10.000,- Kč (400,- Kč/1m2)
včetně zbořeniště bývalé kolny.
* Zřízení věcného břemene na uložení tlakového přivaděče
vody pro MVE (na p.p.č. 50/4) dle GP č. 345 – 98A/2002 za
předpokladu  zachování  plnění  požární  nádrže  vodou
z přivaděče   MVE.  Toto  zařízení  bude  sloužit  po  dobu
životnosti MVE a obec bude mít přístup k ovládání plnění
vodou. Po případném ukončení provozu MVE bude odběrný
objekt   i  nadále  sloužit  k plnění  nádrže.  Věcné  břemeno
tlakového  přivaděče  se  zřizuje  na  obecních  pozemcích  č.
49/4 a 53/3 k.ú. Josefův Důl za jednorázovou cenu 2.000,-
Kč.
* Přidělení bytu v DPS paní Boženě Stehlíkové.

Dne   20. 3. 2017   ZO   schválilo:   
* Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací a
vyčlenění  finančních  prostředků na  vlastní  podíl  obce  ve
výši  385.000,-  Kč.V připravovaném  strategickém  plánu
obce  budou  upřednostňovány  rekonstrukce  komunikací,

zeleň a budovy obce.
*  Střednědobý výhled  rozpočtu  ZŠ  a  MŠ pro  období  2017 –
2019 předložený ředitelem školy Mgr. Davidem Mánkem.
* Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2017.
*  Soustavu  závazných  ukazatelů  plánu  výnosů  a  nákladů
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ na rok 2017.
* Přesun hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2016 ve výši
127.702,56 Kč do rezervního fondu. 
*  Závěrečný  účet  obce  za  rok  2016,  hospodaření  obce  se
schvaluje  souhlasem  s hospodařením  bez  výhrad.  Byla  přijata
opatření  k odstranění  nedostatků  –  opravena  výše  odměny
zastupitele  a  zajištění  včasného  vkládání  smluv  na  profil
zadavatele.
* Zprávu z přezkoumání  hospodaření za rok 2016 jako součást
Závěrečného účtu.
* Rozpočtové opatření č. 1/2017
* Finanční příspěvek na zajištění provozu sportovních zařízení
ve výši 25.000,- Kč. (proplacení elektrické energie a vodného za
1. pol. 2017) 
* Finanční příspěvek v podobě daru Hospici Sv. Zdislavy ve výši
5 Kč/obyvatel na rok 2017.
30/2017  Uzavření  smlouvy  o  zřízení  služebnosti  na  akci  č.
11010-054857  M_BTA_Jablonec_JNDUL_OK     –  stavbu
podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační  sítě
pro  firmu   Česká  telekomunikační  infrastruktura  a.s.,  na
základě  uzavřené  Smlouvy  o  budoucí  smlouvě   o  zřízení
služebnosti  ze dne 15.  3.  2016.  Jednorázová náhrada zřízení
služebnosti je 10.000,- Kč.
* Na základě žádosti firmy GridServices, s.r.o., Brno, uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku pro
č.ev.  311  na  p.p.č.  1939/2  (místní  komunikace)  v k.ú.  Dolní
Maxov  pro  firmu  GasNet,  s.r.o.  Jednorázová  náhrada  zřízení
věcného břemene je 10.000,- Kč.
*  Záměr  prodeje  části  pozemku  č.  395/1  (cca  17  m2)  v k.ú.
Josefův Důl za cenu 6.800,- Kč ( 400,- Kč/1m2) – neschváleno –
bude projednáno 19.4. 2017.

Příští řádné zasedání ve STŘEDU 19. 4. 2017 
v 18:00 hod. v budově radnice.

http://www.diakoniebroumov.org/


70. výročí úmrtí Gustava Leutelta. Nový exponát v muzeu

VV  pátekpátek  17. února 201717. února 2017
jsme si připomněli jsme si připomněli 

70.  výročí  úmrtí70.  výročí  úmrtí
Gustava Leutelta.Gustava Leutelta.

Starosta obce Jan MiksaStarosta obce Jan Miksa
u této příležitosti položilu této příležitosti položil
věnec  k  pomníkuvěnec  k  pomníku
josefodolského  rodáka,josefodolského  rodáka,
spisovatele  Jizerskýchspisovatele  Jizerských
hor.hor.

Do sbírky našeho Do sbírky našeho 
muzea místní historie muzea místní historie 
přibyl nový exponát, přibyl nový exponát, 
broušený talíř             broušený talíř             
s vyobrazením s vyobrazením 
Zenknerovy huti.Zenknerovy huti.

Talíř do sbírky věnovalTalíř do sbírky věnoval
pan  Gustav  Streitpan  Gustav  Streit
původem  z  Dolníhopůvodem  z  Dolního
Maxova,  dnes  žijeMaxova,  dnes  žije
v Bavorsku.v Bavorsku.

Vážení a milí příznivci naší školy a Občasníku,
i v dubnu 2017 si dovolíme Vám popsat dění v naší

škole a zároveň Vás pozvat na dvě akce, které budeme pořádat
ve škole a v místní knihovně. 

Velikonoční jarmark
I  v  letošním  roce  pro  Vás  učitelé  spolu  s  dětmi

připravili  krásný  velikonoční  JARMARK.  Vzhledem
k množství dětských výroků jsme požádali obec Josefův Důl
o  možnost  akci  přesunout  do  místní  knihovny  a  bylo  nám
vyhověno. Proto nám dovolte Vás tímto pozvat ve středu 12. 4.
2017  od  13:00  do  17:00  do  místní  knihovny  na  dětský
VELIKONOČNÍ jarmark, kde si budete moci zakoupit mnoho
krásných výrobků Vašich ratolestí. 

Den otevřených dveří
Druhou  akcí,  která  nás  v  dubnu  čeká  je  Den

otevřených dveří  naší školy.  Ten se uskuteční v sobotu 22.4.
2017  v  budově  naší  školy a  to  od  10:00  do  16:00.  Na  dni
otevřených dveří pro Vás budou připraveny zajímavé aktivity,
které  škola  mj.  nabízí  dětem  i  při  výuce.  Ukážeme  Vám
možnosti  využití  interaktivní  tabule  při  výuce  spolu
s hlasovacím systémem Smart Response a praktickou laboratoř
Pasco  a  její  možnosti.  Navíc  bude  pro  všechny návštěvníky
připraveno  výborné  občerstvení  od  naší  paní  kuchařky
a příjemné popovídání s učiteli školy. 

Věříme, že do školy dorazíte v hojném počtu a spolu s
námi  nejen  zavzpomínáte,  ale  zároveň  budete  vyhlížet  dny
budoucí. :-)

Děti budou v televizi
Od tvůrců pořadu Úžasný svět vědy (U6) jsme dostali

skvělou  možnost  a  to  aktivně  se  účastnit  natáčení  tohoto
televizního pořadu.  Proto jsme se  spolu s  Davidem, Terkou,
Milanem, Filipem a Mírou vydali do IQ Landie v Liberci, kde
na děti čekal tým ČT z Ostravy, který natáčí pořady pro kanál
Déčko.  Naši  žáci  měli  možnost  setkat  se  s  Ducháčkem  :-),
který je jednou ze dvou hlavních postav pořadu Úžasný svět
vědy  (U6)  a  celým  týmem  producentů  pořadu.  Natáčení
probíhalo od rána do pozdních odpoledních hodin a bylo pro

děti  obrovským  zážitkem,  vždyť  možnost  natáčet
s opravdovými herci měly poprvé. 

Omlouvám se Vám všem, že Vám nesdělím jak soutěž
dopadla. Na to si počkejte až do 23.4. 2017, kdy na Déčku naše
děti můžete sledovat v premiéře pořadu Úžasný svět vědy. To
co mohu napsat již nyní je to, že naši žáci stejně jako soupeři
ze ZŠ Oblačná byli skvělí, celé natáčení zvládli na výbornou
a opravdu si jej užili.

V německých Drážďanech
Pondělí 27. 3. 2017 připravil pan učitel Šlechta a paní

učitelka Seppová pro žáky 6.-7.  třídy exkurzi do německých
Drážďan. Děti do Německa cestovaly poprvé a šlo o akci, která
nejvíce souvisela s předměty dějepis,  zeměpis a  samozřejmě
s němčinou. Akce se velmi povedla a dětem se líbila. Věříme,
že  právě  podobných  vzdělávacích  akcí  za  pomoci  rodičů
budeme moci v budoucnu pořádat ještě více. 



Florbalové turnaje našich dětí
V  březnu  a  dubnu  jsme  naše  žáky  přihlásili  na

florbalové  turnaje  na  Smržovku.  Děti  ze  2.-3.  třídy mají  již
turnaj  za  sebou  a  byly  velmi  úspěšné.  Na  Smržovku  jsme
z našich druháčků a třeťáčků poslali celkem osm žáků, z nichž
jsme vytvořili  dva týmy.  Lucinka,  Verunka,  Áďa a Martínek
vytvořili tým, který hrál ve druhé skupině ze tří a vedl si více
než  dobře,  protože  dokázal  dávat  branky  a  zároveň  vítězit.
Kluci  z  druhého  týmu  (Máťa,
Jimmy,  Davídek  a  Míra)  byli
nasazeni do nejlepší první skupiny,
kde se jim dařilo dávat branky, což
je  velký  posun,  kluci  dvakrát
dokázali remizovat a mimo jednoho
zápasu  byli  vždy  vyrovnaným
soupeřem.  Na  počátku  dubna  –
nejspíše  7.4.  2017  jsme  připravili
turnaj  i  pro  naše  žáky 4.-5.  třídy,
se  kterými  vyrazíme  do  haly
na Smržovku. 

Pozvánka na besedu do mateřské školy
A na závěr ještě jedna pozvánka na krásnou besedu,

kterou uskutečníme 10.4. 2017 v mateřské škole. 
Pojetí  vnitřního  dítěte  není  v  oblasti  léčení  duše

novým fenoménem. Podle Charlese Whitfielda je tento pojem
znám již více než dva tisíce let. Carl Gustav Jung vnitřní dítě
nazýval božským dítětem. Léčbou vnitřního dítěte se zabývalo
a  zabývá mnoho psychologů,  psychiatrů  a  terapeutů.  I  já  se
zabývám touto problematikou a uvědomuji si jak zdraví našeho
vnitřního dítěte ovlivňuje i chování našeho vnitřního rodiče. A
to vše dohromady určuje jak vychováváme svoje děti, jak se
chováme ve vztazích, zda dokážeme přijímat svůj vlastní život.

Proto Vás srdečně zvu na podvečerní povídání nejen o vnitřním
dítěti.

Dovolte mi Vás tímto pozvat na besedu, která se tohoto tématu
dotkne:

Sejdeme se:  v pondělí 10. 4. 2017 v 16:30 

Kde: v prostorách školní družiny Základní a Mateřské školy 
Josefův Důl, Dolní Maxov 283, Josefův Důl
Cena:  dobrovolná
přihlášky na e-mail: barvaduse@gmail.com nebo na telefon: 
+420 728 246 273
S sebou si vezměte pouze dobrou náladu
lektorka Ing. Martina Semrádová, www.barvaduse.cz

Vám všem moc děkujeme za přízeň, kterou naší malé 
školičce zachováváte a věřím, že i nadále  zachováte. Již brzy 
Vám všem přineseme informace k dalšímu školnímu roku a 
vývoji v naší škole a to jak personálnímu, tak i materiálnímu. 

David Mánek

**************************************************************************************
Noc s Andersenem  2017

31. března 2017 se v Josefově Dole uskutečnila v pořadí
již desátá Noc s Andersenem. Zúčastnilo se jí 29 dětí mladšího
školního  věku  a  předškoláků,  7  náctiletých  a  7  dospělých.
Téma Noci s Andersenem se neslo ve znamení Čtyřlístku. Na
úvod  děti  čekala  aktivita  nazvaná  „Seznamte  se
se Čtyřlístkem.“ Během této aktivity děti chodily v knihovně
po  pěti  stanovištích,  kde  na  ně  čekaly  úkoly  jako  odhady
množství, hmotnosti, rozměrů časopisů, řazení podle ročníků,
počítání  postaviček  na  stránkách  časopisů,  kvíz,  hledání
rozdílů a jiné. 

Po večeři,  ke které byly párky v rohlíku, jsme využili
téma  z  čtyřlístkovského  časopisu  Noc  v  knihovně.  Děti  si
přečetly mírně upravenou dvoustránku z časopisu a pak honem
ven hledat v Josefově Dole kouzelný klobouk. Děti obcházely

vesnici, na různých stanovištích plnily úkoly a získávaly  indicie, které je ke klobouku dovedly. Klobouk se po dlouhém běhání
po vesnici opravdu našel. Kde jinde než v knihovně. V klobouku byl schovaný časopis s příběhem Čtyřlístku Noc v knihovně. 

Pak následovalo čtení časopisu, kreslení kouzelného klobouku a vymýšlení komiksového příběhu. Film Čtyřlístek ve
službách krále, který jsme si pustili před usnutím, už mnozí nedokoukali do konce.

Ráno po snídani jsme si ještě zahráli pohádkové bingo, všechny děti jsme odměnili za nalezení klobouku a rozešli jsme
se domů. Některým se ale vůbec nechtělo…

Děkuji pracovníkům obce za finanční podporu a poskytnuté zázemí v budově knihovny. Děkuji starším dětem: Janě,
Terce, Zuzce, Davidovi, Honzovi G., Vojtovi V., Vojtovi Č. a Honzovi P., kteří provázeli mladší kamarády celým večerem.  

Děkuji kolegyním – p. uč. Telenské, Saurové, Cihlářové, Bohaté, Stoklasové, Frankové a ostatním dospělákům, kteří
svou přítomností přispěli ke zdárnému průběhu této pohádkové noci.

Jana Podrazká 
*******************************************************************************************************

mailto:barvaduse@gmail.com


JOSEFODOLSKÁ ZÁBAVA

V  sobotu  25.  3.  spolek  Aura,  za  podpory  Obecního  úřadu,
pořádal Josefodolskou zábavu. K tanci i poslechu hrála skupina
Donaha!  Akce  se  zdařila,  účast  byla  veliká.  Součástí  zábavy
byla i bohatá tombola, kde každý los byl výherní. Rádi bychom
zábavu v letních měsících zopakovali. A ještě jednou bychom
chtěly  poděkovat  všem  sponzorů,  pomocníků  a  všem
zúčastněným za příjemnou veselou akci :) 

spolek Aura

**************************************************

Ani  o  masopustu  na  nás  naše  školkové  děti

nezapomněly :) - foto z 16. 2. 2017
**************************************************

******************************************

Masopust je  třídenní  svátek  a  slavnostní  období
mezi  Vánocemi  a  postní  dobou.  Zatímco  jeho
počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna),
má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu
je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí
od poloviny února do počátku března.  Masopustní
zvyky  mají  zřejmě  původ  v  předkřesťanských
slovanských  oslavách  konce  zimy.  V  původním
smyslu  jde  o  „opuštění  masa“  (slovo  karneval
pochází nejspíš z italského  carne levare,  „dát pryč
maso“).  Masopust  pak  představoval  období
hodování  a  veselí  mezi  dvěma  postními  dobami.
Během  něj  probíhaly  taneční  zábavy,  zabijačky
a  také  svatby.  Vrcholí  posledním  čtvrtkem  tohoto
období,  zvaným  Tučný  čtvrtek,  spojeným
se  zabijačkou  a  hostinou.  Poslední  tři  dny,  tedy
masopustní  neděle,  pondělí  a  úterý  jsou  zvány
ostatky,  končiny,  fašank  či  přímo  masopust,
se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.  V současném slova smyslu je však
význam karnevalu obecný a nevázaný na určité období. Jde o taneční zábavy, hýření, lidové zábavy v maskách, maškarní bály. 

Zdroj: Wikipedie

******************************************************************************************************
HASIČI RADÍ OBČANŮM

Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách

a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením
biologického  odpadu  -  listí,  větví,  rostlinného  odpadu  apod.
Z hlediska  pohledu  požární  ochrany  je  tato  činnost  spojena  se
zvýšeným rizikem vzniku požáru. 

CO ŘÍKAJÍ ZÁKONY
Vypalování  porostů  je zákonem  č.  133/1985  Sb.,  o  požární
ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických
osob  až  do  výše  25 000  Kč  a  u  právnických  osob  postihem do
500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je
zakázáno. 
Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či
klestu  zákonem  výslovně  zakázáno.  I  na  tuto  činnost  však  platí
určitá  pravidla  a  omezení.  Zákon  jasně  stanovuje  podmínky pro
pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. 
Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného
sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). 



JAK POSTUPOVAT PŘI OHLAŠOVÁNÍ A VLASTNÍM PÁLENÍ
Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 470 111 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře, který
je uveřejněn na webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí“. 
Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:

➔datum a místo pálení
➔osobu, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
➔dobu, po kterou bude pálení probíhat

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická
osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. Zamezí se
tím zbytečnému výjezdu hasičů na základě oznámení občana, který si může myslet, že v blízkosti došlo ke skutečnému požáru.
Díky ohlášení je operační důstojník schopen velmi rychle ověřit u uvedené kontaktní osoby, zda se nejedná o planý poplach.
I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:

✔Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární
řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
✔Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
✔Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
✔Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
✔Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít
k dispozici jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).
✔Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
✔Po  ukončení  pálení  se  musí  ohniště  řádně  uhasit.  V  období  sucha  je  třeba  ohniště  kontrolovat  i  v  průběhu
následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
✔V případě,  že se oheň  vymkne kontrole a  nelze  ho uhasit  vlastními  silami,  je  osoba provádějící  pálení  povinna
okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.

NĚKOLIK SLOV ZÁVĚREM:  Všechny již zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení
čarodějnic“.  Při  těchto  oslavách  je  třeba  dát  také  pozor  na  konzumaci  alkoholu  spojenou  právě  s otevřeným ohněm nebo
manipulací se zábavní pyrotechnikou. Také rozdělávání ohně pomocí hořlavých kapalin a vhazování například sprejů do ohně
může způsobit vážná zranění. 
Nezapomeňme  na  pravidlo,  které  nám v případě  vznícení  oblečení,  pokud  nemáme  v blízkosti  vodu,  nejrychleji  pomůže:
„Zastav se, lehni si, kutálej se!“
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje
Ilustrační foto: archiv HZS Libereckého kraje
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