
Úspěchy Josefova Dolu

Soutěž Zlatá popelnice 2016
Na Obecní úřad Josefův Důl přišla pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže měst a obcí  Libereckého kraje v třídění komunálního odpadu „Zlatá
popelnice 2016". Na základě hodnocení bylo pozváno 10 zástupců měst a 10
zástupců obcí Libereckého kraje. Slavnostního vyhlášení vítězů a ocenění všech
finalistů soutěže „Zlatá popelnice 2016" se dne 9. června 2016 v prostorách
Horského hotelu Ještěd za naši obec zúčastnil starosta obce. 

Do soutěže byly zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů se společností EKO-KOM, a.s., tj. 214 měst a obcí Libereckého kraje. Každý ročník je automaticky zahájen prvním dnem
kalendářního roku a probíhá po celých 12 měsíců. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v jednotlivých
obcích a městech, soutěží obce nově od tohoto ročníku ve čtyřech kategoriích, tedy nejen podle svého statutu, ale i podle počtu
obyvatel. Finanční odměnu od AOS EKO-KOM, a.s. získávají první tři v každé kategorii, všichni finalisté pak obdrží tradiční
poháry z novoborského skla, které věnoval do soutěže Liberecký kraj.

V kategorii „OBCE NAD 500 OBYVATEL“ se obec Josefův Důl umístila na 2. místě.

Touto  cestou  děkuji  všem  občanům,  majitelům  rekreačních  objektů  a  provozovatelům  restauračních  a  ubytovacích
zařízení za svědomité třídění komunálního odpadu v roce 2016 a tím získání pěkného umístění v rámci Libereckého kraje.

Rekapitulace informací k třídění odpadů:  v obci je umístěno 53 kontejnerů na papír, sklo bílé a barevné, PET lahve

– poplatníkům jsou dávány v rámci poplatku za komunální odpad pytle na tříděný odpad (papír, PET lahve, nápojové kartony, 
plasty, kovové obaly)

– pytle s tříděným odpadem lze odložit do klecí, kde se ukládají pytle s komunálním odpadem, ke kontejnerům na tříděný odpad

– do kontejnerů a pytlů na tříděný odpad patří pouze odpad, který je vyznačen na obalu.

Podrobnosti o vyhlášení výsledků naleznete zde: http://www.kraj-lbc.cz/Vitezove-souteze-Zlata-popelnice-2016-byli-oceneni-
na-Jestedu--n408369.htm

**************************************************************************
TRAFIKA ROKU 2016
První  novinová  společnost  a.  s.  (PNS)  vyhlásila  během  slavnostního  večera
v Martinském paláci v Praze na Hradčanech vítěze šestého ročníku soutěže TRAFIKA
ROKU.  Hodnocení  provádí  porota  složená  z  odborníků  na  marketing,  obchod
a  zástupců   pořadatele,  přičemž  vybírá  z  přihlášených  prodejních  míst  v  České
republice.  Hodnotícími  kriterii  byla  zejména  kvalita  vystavení  tisku,  zákaznický
přístup, celkový vzhled prodejního místa a v jednotlivých kategoriích také nabízené
služby,  originální  přístup,  přínos  prodejny  pro  její  okolí  a  využití  moderních,
inovativních postupů v prodeji. „Pro prodej tisku mají trafikanti stále klíčový význam
a  jak  ukazují  prodejny  přihlášené  do  soutěže,  řada  trafikantů  investuje  do  svých
prodejen a hledá možný prostor pro rozšíření svých aktivit. Šestý ročník TRAFIKY
ROKU tak potvrdil, že trafikanti věří budoucnosti svého podnikání. „To je pro prodej tisku dobrá zpráva,“ říká generální ředitel
PNS Petr Novák. Vítězem v kategorii Podpora regionu se stala provozovna Andrey Jeníčkové z Josefova Dolu. 

Co na to majitelé prodejny ?
Andrea Jeníčková: „ Vědět, že patříme mezi 13 nejlepších oceněných
trafik z celé České republiky, a vyhrát  1.  místo v jedné z kategorií
z 5 850 trafik je úžasný pocit. Největší zásluhu na tom má Petr, který
tráví  v prodejně měsíčně mnoho hodin. Přesně ví,  o jaký sortiment
a  služby mají  místní  a  turisté  zájem.  Do  detailu  naplánoval  celou
rekonstrukci prodejny, která byla velice nákladná a musela jsem si vzít
půjčku.  Ale  je  vidět,  že  se  to  vyplatilo.  Velké  poděkování  patří
Martinovi Honzejkovi, Honzovi Šlechtovi a Petrovi Žďánskému, kteří
ve  volném  čase  celou  přestavbu  zvládli  v  určeném  termínu  a  za
provozu.  Co  se  týká  poštovní  přepážky,  měli  jsme  všichni  obavy,
ale Denisa ji zvládá s naprostým přehledem.“
Petr Švadlenka : „ Dosáhl jsem vrcholu, výš už to nejde...“

Číslo 4 Ročník 2017 www.josefuvdul.eu       6,- Kč

http://www.kraj-lbc.cz/Vitezove-souteze-Zlata-popelnice-2016-byli-oceneni-na-Jestedu--n408369.htm
http://www.kraj-lbc.cz/Vitezove-souteze-Zlata-popelnice-2016-byli-oceneni-na-Jestedu--n408369.htm


PEPIKÁČEK z.s. při ZŠ Josefův Důl

pořádá přívesnický tábor 

PUTOVÁNÍ SE ŽIVLY

od 10. 7. do 14. 7. 2017

Cena: 1000,- Kč

Předpokládaný denní program proběhne

mezi 8.oo a 16.oo hod.

Budeme se zaměřovat na prožitek a komunikaci. Část aktivit
bude  vycházet  z artefiletiky  a  projektivních  technik.  Děti
budou moci díky připraveným aktivitám vnímat věci okolo
sebe  všemi  smysly.  Výtvarné  aktivity  s tímto  spojené
nebudou zaměřeny jen na estetický výsledek, ale především

******************************************************  na proces tvoření a jeho prožitek.

Část  aktivit  uskutečníme  v Josefově  Dole,  část  pak
během  dvou  celodenních  výletů.  V případě  nepříznivého
počasí  přesuneme  část  aktivit  do  budovy  obecní  knihovny,
kterou využijeme také jako zázemí v průběhu tábora. Během
tábora zajistíme dětem 3 obědy v penzionu MÁJA a  dostatek
tekutin  pro  dodržování  pitného  režimu,  pojištění,  vyvážený
program  pod  vedením  pedagogických  pracovníků  školy.
Vybavení na celodenní výlety (svačiny na celý den a nápoje)
zajistí dětem rodiče.

Plán výletů je  nyní ve fázi  příprav, podrobný harmonogram
bude předán rodičům na konci června. 

Bližší informace: Martina Semrádová, Mateřská škola Josefův Důl, Jana Podrazká, Základní škola Josefův Důl.

Přihlášky a podrobnosti vyřizuje: Jana Podrazká, tel. 736 424 387, e-mail  knihovnajd@seznam.cz

**************************************************************************
Upozornění

Muzea místní historie
 Z technických důvodů je muzeum do 10. 7. 2017

ZAVŘENO

Jubilea v červnu
Věra Altmanová Heida Rujbrová
Jan Valter Irena Trčová
Václav Zolman Olga Nosková
Zdeněk Petržela

a červenci 2017
Vilma Běželová Jana Mičkalová
Markéta Fejfarová Věra Vlasáková
Emilie Bielaková Marta Popelková

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.:  483 381 110
nebo 483 381 096.

MUDr. Karel STUCHLÍK OZNAMUJE ...

Ordinace v Josefově Dole bude z důvodu čerpání
dovolené uzavřena:

ČERVENEC SRPEN

     7. 7.; 24. 7. – 28. 7. 2017    21. 8. – 1. 9. 2017

Zástup: MUDr. L. Staňková, Tanvald, tel: 483 394 071

Krkonošská 350 (Dům lékařů)

Pondělí, středa, pátek 8.00 – 11.00 hod.

V případě nutnosti úterý a čtvrtek:
MUDr. Lukšanová Tanvald, tel: 483 394 097
MUDr. Drobník, Smržovka, tel.: 483 382 210
Pohotovost: Tanvald, tel:  483 367 311

PO – PÁ :17.00 – 21.00
SO, NE: 9.00 – 18.00

AKUTNÍ PŘÍPADY: RZP 155

MUZEUM MÍSTNÍ HISTORIE
Dějiny  jsou  důležitou  součástí  lidského  života.

Utváří  naše  názory  a  určují  směřování  celé  společnosti.
Ve stínu velkých událostí  stojí  historie  míst,  kde žijeme,
která  každý  den  navštěvujeme,  a  považujeme
za samozřejmé,  že existují  a  vypadají  tak,  jak je vidíme
dnes.  Vše  ale  mohlo být  úplně  jinak.  Proto má i  místní
historie  velký  význam  a  je  dobré  se  s  ní  seznámit.
Muzeum místní  historie  v  Josefově  Dole  nabízí  alespoň
stručný přehled o tom, jak se zde žilo  a  žije.  Přijďte se
ponořit  do  vzpomínek  jizerskohorské  obce,  která  během
více než 300 let své existence zažila opravdu mnoho.

Otevírací doba v průběhu prázdnin od 11. 7. 2017
Úterý – pátek:   9 - 11 hod.
Sobota:   13 – 15
Neděle a pondělí; - zavřeno

VSTUPNÉ:
Děti 6-15, studenti, důchodci, invalidé 10,- Kč
Dospělí:  30,- Kč
Muzeum nabízí v prodeji v českém a německém jazyce 
Chronologie obcí a dále Panství Des Fours–Walderode. 

OBECNÍ KNIHOVNA Josefův Důl
Výpůjční doba během letních prázdnin
V červenci bude knihovna otevřena do 18. 7.
a v srpnu bude pro čtenáře knihovna otevřena

od 22. 8. 2017
Otevírací doba: úterý a pátek, 16 – 18 hod.

V případě zájmu o výpůjčku knih je možné v době od 18. 7. -
27. 7. objednat telefonicky či mailem.:

http://knihovnajosefuvdul.webk.cz/



27. ročník Josefodolského divadelního jara 2017 z pohledu pořadatele
27. ročník JDJ proběhl ve dnech 5. 5. - 7. 5. 2017 v divadle v Josefově
Dole.  Zúčastnilo  se  8  soutěžních  souborů,  porota  pracovala  ve  složení
Rudolf Felzmann, Květuše Kovářová, Jaromír Kejzlar, František Zborník.
Nabídka titulů byla pestrá a každý divák si mohl vybrat dle svého vkusu.
První  představení  se  odehrálo  v  pátek  dopoledne,  vystoupil  soubor
Pivovarská zahrádka z Miletína a svou inscenaci Vázání Kytice věnoval
svému  rodákovi  z  Miletína,  spisovateli  a  básníkovi  Karlu  Jaromíru
Erbenovi.  Představení  se  zúčastnili  žáci  druhého stupně ZŠ z  Josefova
Dolu, Lučan n. N. a Smržovky. Přehlídku uzavíral soubor Vojan – Mladá
haluz  z  Desné,  a  to  v odpoledních  hodinách  v  neděli  7.  5.  Slavnostní
zakončení  přehlídky  tak  proběhlo  až  v  podvečerním  čase.  Zúčastněné
soubory se na přehlídku připravily velmi zodpovědně, žádné představení
nezklamalo  diváky  a  porota  nemusela  nikomu  říkat  nepříjemná  slova

ve svých rozborových hodnoceních. Z pohledu pořadatelů konstatujeme velmi vysokou návštěvnost a to na všechna představení
i v méně atraktivních časech. Všichni z pořadatelského týmu pracovali zodpovědně, operativně se řešilo vše co bylo třeba řešit
a věřím, že ke spokojenosti všech. Pokud vzniklo nějaké nedorozumění, vždy se řešení našlo a problém byl zažehnán. Chci touto
cestou poděkovat našim nejmladším josefodoláčkům - dětem z MŠ a žákům ZŠ, kteří se se svými učitelkami podíleli na výzdobě
haly divadla a na výrobě dárečků pro zúčastněné soubory. Jejich výrobky velmi osvěžily halu a alespoň takto připomněli, že dle
kalendáře je jaro. Doprovodná výstava se tentokrát zaměřila na výběr oděvních kousků z divadelního „fundusu“. Tradičně své
výrobky účastníkům nabízeli obyvatelé chráněných dílen z nedalekého Domova Maxov z Horního Maxova a drobnou bižuterii
nabízela účastníkům a divákům slečna Petra Liegerová. Děkujeme rovněž všem sponzorům, kteří přispěli finančně nebo věcnými

dary, děkujeme rovněž všem médiím, kteří o naší
přehlídce  informovali.  V  neposlední  řadě
děkujeme majitelům budovy divadla, manželům
Verhoefovým.  kteří  svojí  vstřícností  podporují
všech  27  ročníků  divadelních  přehlídek,
ale  i  další  kulturní  akce  pořádané  divadelním
spolkem v Josefově Dole. Věřím, že Josefodolské
divadelní  jaro  2017  splnilo  očekávání  všech  -
účastníků, diváků i pořadatelů. A věřím, že i za
rok se sejdeme v Josefově Dole na 28. ročníku
divadelní přehlídky.

Za pořadatele Hana Stuchlíková,
jednatelka DS J. K. Tyl Jos. Důl

Z květnového Obecního zastupitelstva:
* Rozpočtové opatření  č.  2  -  Rekonstrukce elektroinstalace
muzea.
*  Firmu Allan  Janeček,  ELEKTRA Liberec  2  na  provedení
rekonstrukce elektroinstalace muzea .
*  Účetní  závěrku  obce  Josefův  Důl  včetně  výsledku
hospodaření za účetní  období 2016 sestavenou ke dni 31. 12.
2016.
* Účetní  závěrku příspěvkové organizace  ZŠ a  MŠ Josefův
Důl  včetně  výsledku  hospodaření  za  účetní  období  2016
sestavenou ke dni 31. 12. 2016.
* Demolici objektu „Kasáren“ (blok bytových domů č.p. 142 –
145 v k.ú. Dolní Maxov)  z vlastních  finančních  zdrojů  bez
financování dotací.
* Dotaci z rozpočtu obce Josefův Důl Nadaci Ivana Dejmala
pro ochranu přírody ve výši 5.000,- Kč.
* Dotaci  z rozpočtu obce Josefův Důl  panu Janu xxxxxxxx
na pořádání závodů  veteránů „Okolo Elišky“ ve výši 15.000,-
Kč.
* Dotaci z rozpočtu obce Josefův Důl panu Václavu xxxxxxxx
(přípravný  výbor)  na  pořádání  jarní  jízdy  na  kolech  mezi
partnerskými městy ve výši 1.000,- Kč.
*  Dotaci  z rozpočtu  obce  Josefův  Důl  „Týmu  Josefodol“,
zastoupené  panem  Zdeňkem  xxxxxx  na  účast  v soutěži
EUROHRY Doksy 2017 ve výši 5.000,- Kč.
* Dotaci z rozpočtu obce Josefův Důl TJ Jiskra Josefův Důl
na  zajištění  letních  výcvikových  táborů  lyžařského  oddílu
ve výši 8.000,- Kč.

* Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy s firmou RYDVAL –
ELEKTRO, s.r.o.,  Lomnice nad Popelkou o zřízení věcného
břemene – služebnosti  a smlouvu o právu stavby č.:  IV-12-
4014917/VB, akce „JN, Josefův Důl, Antonínov, p.č. 2211_2-
kNN“ pro firmu  ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
*  Zřízení  věcného  břemene   -  služebnosti  vody  (uložení
vodovodní přípojky na p.p.č. 116/8) dle GP č. 538-074/2015
v rozsahu celého pozemku. Služebnost se zřizuje pro č.p. 282
v k.ú. Josefův Důl, Jindřicha a Danu xxxxxxxx.
*  Záměr  prodeje  podílu  pozemku  -  p.p.č.  111/19  (zahrada)
v k.ú. Josefův Důl o velikosti 3077/5109.
* Výměnu PVC dle  cenové nabídky firmy Vlastimil  Kubů,
Tanvald  ve  výši  12.498,-  Kč  +  DPH  v bytě  manželů
xxxxxxxxxx – Požární zbrojnice.
* Přidělení bytu v DPS panu Petru xxxxxxxxx.
* Uzavření Příkazní smlouvy o správě nemovitostí na bytové
a  nebytové  prostory  v majetku  obce  Josefův  Důl  s firmou
PROTEBYT, s.r.o., Tanvald.
* Spoluúčast na zakoupení technologie INFRASET  od firmy
MORAM CZ s.r.o., Hodonín  za celkovou cenu 283.800,- Kč
+ DPH. Na zakoupení se bude podílet více obcí z Mikroreginu
Tanvaldsko.

Příští zasedání ZO v pondělí 14. 8. 2017 
od 18:00 hodin v budově radnice



Naše prezentace na Divadelním jaru
Při slavnostním zahájení Josefodolského divadelního jara předali zástupci

divadelního spolku J. K. Tyl
za  bouřlivého  potlesku
dětem  z  naší  mateřinky
Josefův  Důl  košík  plný
dárků,  jako  poděkování  za
krásně  vyzdobené  prostory
divadla.  Těší  nás  velmi
vstřícná  atmosféra  při
součinnosti Mateřské školy s
děním  v  obci.  Děkujeme,
Silvie Hyková a Petra Liegerová.

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

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

Před  prázdninami  naposledy  přinášíme  zprávičky  z  naší

školičky do Občasníku.  Věříme,  že i  nadále zachováte  škole

i  mateřince  přízeň,  protože  všichni  učitelé  jsou  tu  pro  Vás

a Vaše děti.

Devítka v Německu

V týdnu od 12. do 16. 6. 2017 se naši žáci 9. ročníku

vypravili  na výměnný školní  pobyt  do německého Storkowa,

kam je doprovodili pan učitel Zoubek a paní učitelka Seppová.

V Německu na naše děti čeká mnoho zajímavých aktivit, které

je budou nutit  mluvit  německy a  anglicky,  což  by jim mělo

pomoci v rozvoji konverzačních schopností. Jízda na kole bude

každodenní součástí, protože se všichni musí přesunout z místa

ubytování  do  německé  školy.  Dále  na  děti  čeká  mnoho

sportovních aktivit a nejspíše i návštěva německého hlavního

města Berlína.  Poděkování patří  paní učitelce Seppové,  která

akci každoročně s kolegyněmi z Německa zařizuje. 

Úspěšné projekty

Již  dnes  víme,  že  hned  naše  tři  projekty  budou

V sobotu 15. července 2017 Vás všechny srdečně zveme

na závody 

 O pohár starosty Josefova Dolu

Start prvního vozu se koná v 11:00 hod. v Josefově Dole.
Výstava  soutěžních  vozů  probíhá  po  závodu  na  prostranství  u
místního  obecního  úřadu,  vyhlášení  výsledků  proběhne  po
ukončení  závodu  (ve  13:00  hod.)  u  OÚ.  Aktuální  informace
sledujte na www.josefuvdul.eu.

Občerstvení  (pivo,  limo,  káva,  čaj,  klobásky…)
v prostorách cíle zajištěno. Divácká anketa o nejhezčí auto /moto.

Uzavírka   silnice: 
Z důvodu konání závodu veteránů bude uzavřena dne 15. 7. 2017
od 10:00 hod. do 13:00 hod. část obce Hujerův kout (silnice od
pily směr Hujerův kout, dále směrem na Antonínov okolo DPS,
kolem pily až po železniční přejezd; trasa v délce 1500 m). 

http://www.josefuvdul.eu/


podpořeny  z  Dotačního  fondu  Libereckého  kraje.  Prvním

projektem, který bude podpořen jsou naše tradiční volnočasové

aktivity  pro  děti  v  Josefově  Dole.  V  příštím  školním  roce

pro děti připravíme nový kroužek Jumpingu (podobně jako pro

dospělé)  a  také  nový  kroužek  vaření.  Tento  projekt  byl

podpořen  hned  dvakrát:  50.000Kč  přispěla  Nadace  ČEZ

a 23.000Kč právě zmíněný Liberecký kraj. Dalším podpořeným

projektem je Matematický Dolák (viz níže), na jehož organizaci

nám Liberecký kraj  přispěje částkou 15.000Kč,  z nichž jsme

dětem již  pořídili  zajímavé ceny (tablety,  kalkulačky a  flash

disky).  Projekt  matematických  soutěží  a  jeho  první  ročník

podpořil  i  pan  Mečíř,  za  což  mu  moc  děkujeme.  Třetím

projektem,  který  bude  podpořen  z  fondů  Libereckého  kraje

je náš Harmonizační pobyt, který nyní bude zaměřen především

preventivně. Liberecký kraj se rozhodl na pobyt dětí ve vybrané

lokalitě  přispět  částku  20.000Kč,  což  je  významná  pomoc

rodičům dětí. Libereckému kraji patří velký dík. 

Školní Akademie

I letos pro Vás děti

spolu  s  učiteli  chystají

nádhernou  Akademii.

Každým dnem všichni hodně

trénují  a  snaží  se  vypilovat

mnoho  zajímavých

vystoupení,  aby  právě  Vás

rodiče, prarodiče a kamarády

potěšily při školní přehlídce.

Letos  jsme  Akademii

připravili na pátek 23.6. 2017

od 17:00 jako již tradičně v místním divadle. Vstupné pro Vás

všechny  je  jako  v  loňském  roce  30Kč  a  bude  použito  na

podporu našeho zapsaného spolku a dětí školy. Věříme, že i v

letošním školním roce Vás dorazí plný divadelní sál a budete

dětem hodně tleskat za povedená vystoupení.  Autorem plakátu

je David Podrazký, 9. ročník 

Školní výletování a exkurze

Závěr  školního roku je  ve  znamení  školních výletů.

V době  vydání  Občasníku  již  někteří  budou  mít  své  výlety

za sebou,  jiní  je budou teprve absolvovat.  Je úžasné,  co vše

učitelé pro děti dokáží připravit. Vždyť žáci 9. ročníku jedou na

čtyřdenní  výlet  na  rafty  s  panem  učitelem  Zoubkem  a  paní

učitelkou  Cihlářovou.  Žáci  4.  a  5.  třídy  vyjeli  s  paními

učitelkami Saurovou a Horákovou na krásný výlet na Branžež,

kde  je  čeká  mnoho  společných  chvil  a  krásné  prostředí

v  blízkosti  krásné  vodní  nádrže.  Druháčci  a  třeťáčci  s  paní

učitelkou Podrazkou vyjeli na Malou Skálu a prvňáčci si prošli

krásnou libereckou ZOO. Ostatní žáci 2. stupně taktéž vyjíždějí

na  krásné  školní  výlety např.  na Máchovo jezero.  Děkujeme

všem za přípravu krásných školních akcí. 

Matematický Dolák – 2017

První  ročník  Matematického  Doláka  mají  naši  žáci

úspěšně za sebou. Dolák se týkal matematických a finančních

dovedností a soutěž absolvovaly děti z 1.-6. třídy. První tři ceny

byly velmi hodnotné (tablety, kalkulačky a flash disky) a navíc

si  všichni  účastníci  odnesli  pastelky  a  krásný  blok.

*V následující tabulce najdete naše skvělé matematiky a vítěze:

I když 2.-3. třída měla jiný test, tak děti byly nakonec

vyhodnoceny  dohromady.  Soutěž  se  velmi  podařila  a  příští

školní rok chystáme její pokračování a již nyní je na co se těšit

:-).

Autorem loga je Marek Veverka – žák naší 7. třídy

Na závěr mi dovolte všem dětem popřát krásné prázdniny, Vám

rodičům  a  učitelům  školy  skvělé  dovolené  plné  zajímavých

zážitků,  které  Vám  pomohou  načerpat  síly  do  spolupráce

v následujícím školním roce. 

David Mánek



* Tabulka matematické soutěže s vítězi:

Třída 1. místo 2. místo 3. místo

1. třída Vojta Hudský Honza Ševčík Martin Harmanoš,
Honza Doležal

2. - 3. třída Matyáš Vlach Verunka Pondělíková Míra Štejfa

4. třída Vojta Toman Vašík Ngo Martin Louma

5. třída Ivča Počekajlová Petr Pesničák neuděleno

6. třída Klárka Suchardová Klárka Valentová Honza Fišer

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

Den dětí v Josefově Dole
Oslava dětského dne se vydařila, počasí bylo  ideální. Startem
prošlo  140  dětí,  vylezli  na  požární  žebřík,  potkaly  piráty,
čarodějnice  i  červenou  karkulku,   Terezka  je  u  krmelce
vyzkoušela ze znalostí lesních zvířátek, převlékly se do kostýmu,
u kočiček se házelo myškami, kousek dál u žabky chytly rybky,
u hasičů bylo skákání v pytli a stříkání vodou . Cestou mohly
potkat pana fotografa vodníka. 
V cíli každý dostal groše na nákup na Jarmarku a k jídlu byly
napečené výborné koláče a buřty.
Sedělo se až do půl sedmé :) Moc děkujeme všem sponzorům
a dobrovolníkům, díky  všem se oslava dětského dne povedla
a těšíme se na příští rok. Spolek Centrum Aura.

Sponzoři:
Ski-Lucifer – Ing. Morávek
Emil Schafr
Geršovi
Kamila Čadílková
Jana Hnyková
Markéta Engelová
Ubytování V Údolí – p. Rapčan
Radka Jirásková
Kateřina Hošková
Hospůdka U Hrnce – M. Dlabola
Markéta Ševčíková
Second hand Kopretinka
David Vlach
Michal Koutný
Hana Stuchlíková
Miroslav Adamec
Samoobsluha Jos. Důl
Trafika Josefův Důl – Andrea Jeníčková
Pekárna Schneider Tanvald, dodavatel čerstvého chleba a pečiva sedm dní v týdnu

do prodejny Trafika – Suvenýry v Josefově Dole
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Zpráva o bezpečnostní situaci Smržovské policie
Vážení spoluobčané,

rozloha teritoria náležejícího obvodnímu oddělení Smržovka čítá 69 km2. Jedná se o katastrální výměru obcí: Smržovka,
Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských horách a Josefův Důl. Celkem v této
oblasti  žije  7 902 obyvatel.  Jedná se  o členitou a vyhledávanou lokalitu  zasahující  i  do neobydlených částí  Jizerských hor.
Významnou roli zde sehrává letní i zimní turistika.  

V době od ledna do června 2017 bylo na teritoriu OOP Smržovka spácháno 54 trestných činů při objasněnosti 56,6 %.
Za  stejné  období  roku  2016  bylo  spácháno  90  trestných  činů,  přičemž  objasněno  bylo  54,44  %.  V roce  2017  došlo
ve sledovaném období k poklesu o 46 trestných činů. Současně bylo policisty OOP Smržovka v době od ledna 2017 do června
2017 řešeno 184 přestupků a bylo uloženo 414 blokových pokut. V porovnání s rokem 2016 bylo ve služebním obvodě OOP
Smržovka ve stejném období spácháno 136 přestupků, a bylo uloženo 395 blokových pokut. V roce 2017 tedy došlo k nárůstu
o 48 přestupků a 19 blokových pokut.

tab. č. 1 – přehled o nápadu tr. činnosti a objasněnosti v uplynulém období

tab. č. 2 – složení nápadu tr. činnosti

tab. č. 3 – přehled o nápadu TČ a PŘ v jednotlivých obcích

          vypracoval: npor. Bc. Ondřej Tuláček, vedoucí oddělení

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

Nástrahy letních radovánek
Právě začíná léto a s ním přichází i  řada nejrůznějších letních radovánek, které nám mohou přinést  radost

a pohodu, ale někdy také starosti, bolest a smutek. Při pobytu na chalupách či chatách, táboření v přírodě a dalších
letních činnostech se neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání buřtů. Abychom se mohli věnovat odpočinku

a užívat si léta a prázdninových dní naplno, připomeňme si několik základních pravidel, které je třeba dodržovat.

Snadný vznik požáru v období sucha
Každoročně  hasiči  v období  léta  a  prázdnin  řeší  zvýšený  počet  požárů  způsobených  převážně  lidskou  neopatrností.  Oheň
v přírodě se může totiž velmi snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody. 

Lokalita tresné činy přestupky bez BP blokové pokuty

Smržovka 29 76 155

5 39 129

13 15 11

2 9 62

Albrechtice v J.H 3 25 11
Jiřetín p.B. 2 20 1

Lučany n.N., Horní Maxov, 
Jindřichov

Josefův Důl, Dolní Maxov, 
Antonínov

Nová Ves n.N., Horní a 
Dolní Černá Studnice

období majetková kriminalita mravnostní činy

1 - 6. 2017 0
21 (8x vloupání, 11x kr. 

prostá, 2x ostatní)

2017

nápad TČ 12 9 14 6 13 54
objasněnost v % 58,33 57,89 56,76 51,16 56,6 56,6
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Pozor proto především na: 

✔odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody, 
Lesní/přírodní  požáry  jsou  nejnáročnějším  hasebním
zásahem,  protože  k nim  zpravidla  dochází  v těžce
přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku
a  jsou  zde  ztížené  možnosti  zásobování  hasební  vodou.
Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné, požár se může
šířit  např.  pod zemí nebo v korunách stromů. Tyto  zásahy
jsou  časově  velmi  náročné  a  vyžadují  nasazení  velkého
množství hasičů a techniky. 

✔ponechávání  otevřeného  ohně  při  opékání  a  grilování  bez
dozoru dospělé osoby,
✔rozdělávání ohně pomocí hořlavin,
✔špatně zabezpečená nebo nedohašená ohniště,
✔vypouštění „lampiónů štěstí“ a používání zábavní pyrotechniky,
✔skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření
může  stát  lupa  a  zapálit  suchou  trávu,  hořlavé  předměty  i
stavby,
✔zapalovače nechané ve vozech,  na verandách a balkonech;
vlivem slunečního záření může dojít  k výbuchu a následnému
požáru,
✔garáže,  stodoly  a  kůlny,  kde  se  skladuje  uhlí,  vlhké  seno
a  sláma  na  hromadách,  barvy,  ředidla  a  další  hořlavé  látky;
v  nevětraných  prostorách  může  snadno  dojít  k samovznícení
uloženého materiálu.

Nebezpečí utonutí a poranění při koupání a vodních 
sportech

K letnímu  období  neodmyslitelně  patří  koupání
a sjíždění řek. Nesmíme proto opominout ani nebezpečí, která
nás  při  tomto  mohou  ohrožovat.  Každoročně  hasiči  musí
zasahovat  u  desítek tragických  případů,  kdy je  třeba vyhledat
utonulé osoby. 

Pozor proto především na:

 přeceňování plaveckých schopností, 
Pokud se někdo začne topit, snažte se mu nejdříve pomoci
sami. Pokud na to nestačíte, co nejrychleji přivolejte pomoc

z okolí,  zavolejte  záchranáře.  Snažte  si  co  nejlépe
zapamatovat  místo, kde jste tonoucího naposledy viděli.
 koupání v noci (hrozí snadná ztráta orientace),
 skákání  do  neznámé vody (většina  takto  způsobených

úrazů mívá fatální následky),
 požívání alkoholu při koupání a vodních sportech,
 ponechávání  malých  dětí  bez  dozoru  a  plaveckých

pomůcek (plavecká vesta, kruh, rukávky),
 používání správných záchranných pomůcek při sjíždění

řek,
 plavidla a provoz na vodních plochách.

Vznik škod v domácnosti
V létě  se často ze svých domovů vzdalujeme na delší

čas. Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout
zkontrolovat,  zda máme vypnuty všechny spotřebiče uzavřeny
hlavní  přívody  plynu  a  vody.  Domácnost  nezapomeňte
zabezpečit i proti vloupání. 

Pozor proto především na:

➔ponechání otevřených oken, puštěné vody, plynu a zapnutých
elektrospotřebičů při odjezdu na dovolenou,
➔důkladné zajištění dveří, oken a věcí proti odcizení,
➔ponechání otevřených oken a nezabezpečených věcí při 
bouřce nebo vichřici.

Výlety na nebezpečná místa a za extrémními zážitky 

Při výletech a volnočasových aktivitách na nás však při
naší nepatrnosti číhají i jiná nebezpečí, než jen bouřky či požáry.
Mezi rizikové skupiny patří především děti, a to hlavně během
prázdnin, kdy využívají větší volnosti a baví se i nejrůznějšími
nebezpečnými aktivitami. 

Pozor proto především na:

➔dodržování základních bezpečnostních pravidel při pohybu 
v neznámém terénu,
➔pohyb ve skalách, blízkosti řek a vodních ploch,
➔přeceňování sil a vlastních schopností (především při 
provozování extrémních sportů),
➔správné a odpovídající vybavení,
➔přehled o tom, kde a s kým se pohybují vaše děti a co mají 
v plánu dělat.

Jak přivolat pomoc
Pokud  se  Vám  přes  veškerou  opatrnost  situace

vymkne  kontrole,  volejte  hasiče nebo  záchranné  složky
prostřednictvím tísňové linky  150 nebo  112, při poranění nebo
zdravotních  komplikacích  zdravotnickou  záchrannou službu
na čísle  155, v případě trestného činu  policii na čísle  158. Při
ohlášení  vždy  nejdříve  řekněte,  co  a  kde  se  stalo  a  uveďte
důležité okolnosti události. Nikdy nezavěšujte jako první a řiďte
se pokyny operátora. Pokud cestujete do zahraničí a ocitnete se
v nouzi,  dovoláte  se  pomoci  záchranářů  prostřednictvím
jednotného  evropského  čísla  tísňového  volání  112,  které
platí v celé Evropské unii.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková, HZS Libereckého kraje





JOSEFŮV DŮL - PROGRAM LÉTO 2017
Červenec
5. 7. - Divadlo Josefův Důl – 19,30 hod. DS Vojan Mladá haluz Desná – Úžasná svatba, situační komedie, 
oceněná nominací na Národní přehlídku Divadelní Piknik ve Volyni 2016 a nominována na Národní 
přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou 2017

7. 7. - Divadlo Josefův Důl – 19,00 hod. Beseda s promítáním - 
Milan Engel účastník Rallye Paříž Dakar. 

15. 7. - Okolo Elišky. Jízda pravidelnosti Josefův Důl u Jablonce nad Nisou. OÚ Josefův Důl a Půjčovna 
veteránů Úředníček Jízda motocyklových a automobilových veteránů o pohár starosty – XIV. ročník. 
Přejímka do 10.00 hod, start závodu v 11.00 hod. u nádraží ČD. Vyhlášení výsledků ve 13.00 v prostorách 
pod radnicí obecního úřadu Josefův Důl.

22. 7. - Divadlo Josefův Důl - 19,30 hod.Studio Hamlet Železný Brod – Spolu – autorská hra oceňovaného 
dramatika Tomáše Vůjtka. Hra o dvou hvězdách předválečného filmu Lídě Baarové a Adině Mandlové  

Srpen 
10. 8. - Divadlo Josefův Důl – 18,00 hod. DS Vojan – Mladá haluz Desná – Ať žijí duchové  - hudební 
komedie pro děti, ale i pro dospělé
26. 8. - Divadlo Josefův Důl – 19,30 hod. - DS J. K. Tyl Josefův Důl – Jack Poplewell - Paní Piperová 
zasahuje, detektivní komedie
30. 9. - DS J. K. Tyl Josefův Důl – Don Andronico (premiéra)

**************************************************************************************
Český rozhlas Liberec: Jsme s vámi i v létě na různých slavnostech
Připravili jsme pro vás přímé přenosy z různých akcí. Vysílali jsme na náměstí z frýdlantských Valdštejnských slavností, přenášeli
jsme  dobovou  atmosféru  z víkendové  akce  Bitvy  u  Liberce  z Vesce  a  viděli  jste  nás  i  na  Staročeských  řemeslných  trzích

v Turnově.  Na  konci  června  jsme
vysílali  přímo  ze  ZOO  s Pavlem
Kudrnou  a  Ivetou  Kalátovou
v pořadu  Česko  –  země  neznámá.
A  možná  dorazíme  i  k vám
s rozhlasovým  stanem  a  přímým
přenosem.  Na  začátku  prázdnin

budeme  v Hejnicích  na  pouti,  odkud  přeneseme  letní  atmosféru,
na konci srpna zamíříme do Smržovky na Eurion, v Semilech nás
uvidíte  na  Semilském  Pecenu  a  v září  nebudeme  chybět  na
Oslavách Ještědu. Naše hostesky vám rozdají rozhlasové dárečky,
uvidíte  se  s moderátory  libereckého  rozhlasu  a  potkáte  zajímavé
hosty,  které  si  zveme  k mikrofonu.  Prožijte  s námi  krásné
a pohodové léto.  Přímé přenosy zachycují  atmosféru vašich akcí
a  jsme  s vámi  nejen  v  éteru.  Těšíme  se  na  slyšenou.  Kde  nás
naladíte?  V Liberci  a  Jablonci  na  102,3  FM,  v Tanvaldu,  Desné,
Harrachově  na  107,9  FM,  ve  Frýdlantu  a  v Novém  Městě  pod
Smrkem  na  97,4  FM,  v Semilech  na  103,4  FM  a  v České  Lípě
a okolí na 94,3 FM. 

Inzerce…
Hledáme dům, byt nebo chalupu na pronájem v Jiřetíně p.B.,
Albrechticích, Jos.Dole nebo Smržovce. Rodina se 3 dětmi,
vysokoškoláci, nekuřáci, spolehliví nájemníci. Od srpna 2017
do srpna 2019 .
Volejte prosím tel. 608530307.

Na Vaše náměty a příspěvky se těší redakční rada:  K. Stuchlík, K. Stuchlík ml. a G. Tahalová
   Vydavatel,redakce a administrace – Obec Josefův Důl. Povoleno odborem kultury O.U. Jablonec n/N pod č.j. MK ČR E 10457

   http://www.josefuvdul.  eu                   infocentrum@josefuvdul.eu 
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