Číslo 3
Číslo 5

Ročník 2011

www.josefuvdul.cz

6,- Kč

Ročník 2018

www.josefuvdul.eu

ZAHRADA ČECH 2018

Kdy:čtvrtek 20. 9. 2018

Obecní úřad Josefův Důl pořádá zájezd do
Litoměřic

Cena:

150,- Kč

Odjezd:

6:45 hod.

Zveme Vás na veletrh Zahrada Čech, kde se můžete
těšit na tradičně bohatý sortiment potřeb pro Vaši
zahradu a chalupaření

ČTVRTEK 20. 9. - Den s ARMEX ENERGY

od bývalé sklárny naproti

Zazpívá PINK REVIVAL nejznámější hity, poslechu zahraje litoměřická kapela
NO NAME LT a celým dnem Vás provede moderátor Hitrádia FM Zdeněk Lukesle

nádraží ČD.

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

Zájemci se mohou hlásit

BRAMBORY NA ZIMNÍ
USKLADNĚNÍ
Objednávky na zimní uskladnění brambor
a cibule přijímá do úterý 18. 9. paní
Skrbková, tel.: 724 100 847.(případně
na obecním úřadě)
p. Kubánek

osobně či telefonicky
na OÚ do 14. 9. 2018.

Tel.: 483381096,
483381110.

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

V červnu a červenci na řádném zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
* Pronájem bytu v č.p. 348/12. Po uvolnění bude zveřejněno
na úřední desce a na webu.
* Výměnu oken v obecním bytě v č.p. 316 do 50.000,- Kč.
* Finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč spolku Pepikáček
na pořádání přívesnického tábora Pepikáč 2018. Finanční
prostředky budou využity pro odměny za práci oddílovým
vedoucím (studentům).
* Podání žádosti o dotaci na přístřešky (stanoviště na tříděný
odpad) z Operačního programu Životního prostředí MŽP.
* Poskytnutí půjčky z „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“
ve výši 10.000,- Kč na rekonstrukci kuchyně paní K. Č.
* Nákup FIT prvků dle cenové nabídky ve výši 208.229,- Kč
do parku u panelových domů od firmy TEWIKO systems.
* Realizaci stavby 2 dřevěných přístřešků v parku u
panelových domů.
* Účetní závěrku obce Josefův Důl včetně výsledku
hospodaření za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31. 12.
2017.
* Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Josefův
Důl včetně výsledku hospodaření za účetní období 2017
sestavenou ke dni 31. 12. 2017.
* Závěrečný účet obce za rok 2017, hospodaření obce
se schvaluje souhlasem s hospodařením bez výhrad.
* Zprávu z přezkoumání hospodaření za rok 2017 jako
součást závěrečného účtu.

Výzva OÚ Josefův Důl!

Červenec 2018
*Finanční příspěvek SDH Josefův Důl na kroužek mladých
hasičů ve výši 20.000,- Kč
* Finanční příspěvek JK Tanvald z.s. ve výši 5.000,- Kč
* Záměr prodeje části ppčk 2332/1 v k.ú. Antonínov o rozloze
cca 260 m2 za prodejní cenu 400,- Kč/1 m2.
* Cenovou nabídku na opravu hřbitovní zdi ve výši 169.000,Kč bez DPH.
* Cenovou nabídku na demolici komína u MŠ ve výši
89.824,-Kč vč. DPH
* Doplatek hotovosti do fondu oprav za obecní byt v č.p. 316
Josefův Důl na rekonstrukci fasády domu. Jedná se o částku
35.347,- Kč.
* Záměr pronájmu bytu v bytovém domě č. p. 348 Josefův
Důl. Žádosti budou přijímány do konce září 2018.
* Zajištění veškerých zemních prací a správu obecních cest
firmou A. Zeman
* Převedení finanční částky ve výši 24.000,- Kč na TJ
JISKRA Josefův Důl.
Celé znění zápisu ze zastupitelstev obcí je ke stažení
na webových stránkách obce Josefův Důl:
http://josefuvdul.eu/category/zapisy-usneseni/
Příští řádné zasedání proběhne 17. 9. 2018
v 18:00 v budově radnice

Vzhledem k tomu, že termín zaplacení za svoz komunálního
odpadu za 2. pol. t. r. vyprší 20. září, vyzýváme ty občany, kteří tento poplatek nezaplatili, aby tak co
nejdříve učinili na OÚ v Josefově Dole, a to dříve, než budeme nuceni přistoupit k důraznějšímu postupu.
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit
do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Včas nezaplacený poplatek nebo
jeho část může obec zvýšit až na trojnásobek.

Jubilea v srpnu a září 2018
Klaus Pöschko
Hana Kremláčková
Irena Mačincová

Poděkování:

Bedřiška Brožková
Anna Poledňáková
Eva Novotná
Marie Strachová
Dragica Valterová

Děkuji za hezký dárek k mým narozeninám a za osobní
předání panem starostou v den pracovního klidu, současně
děkuji úřadu za vstřícný postoj při žádostech o různou
pomoc.
Božena Kalinová
Děkuji Obecnímu úřadu za přání a dárek k mým
narozeninám.
Markéta Fejfarová

Jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně životních sil a optimismu!

Srdečný dík OÚ v Josefově Dole za dárek a gratulaci k
mým narozeninám.
Věra Altmanová

Jubilanti (70, 75, 80 a více), kteří nechtějí být v průběhu tohoto
roku zveřejněni, mohou napsat na OÚ Josefův Důl nebo zavolat
na tel.: 483 381 096.

******************************************************************************************************
Naši skvělí rodičové a báječní žáčci,
uteklo to jako voda v naší řece Kamenici, které možná bylo o něco
méně než jsme všichni navyknutí. Ale řekněme si, že máme za
sebou nádherné léto, plné velmi vysokých teplot, sluníčka a skvěle
prožitých dovolených a prázdnin. Ty byly ve znamení mnoha prací
a změn v naší školičce, která opět všem žákům i jejich rodičům
nabídne skvělé vzdělávací aktivity vedoucí k rozvoji a budoucnosti.
--------------------------------------------------------------------------------Nové webové stránky

Prostředky získané z dotací

Velmi rádi chválíme nejen naše současné žáky,
ale i ty, kteří naši školu navštěvovali v nedávné minulosti.
Právě proto si dovolíme pochválit Tomáše Novotného,
který pro nás připravil nové webové stránky školy, které
jsou nejen velmi světlé a moderní, ale především by měly
naši školu efektivně propagovat mezi Vámi rodiči. Nové
webové stránky najdete stále na stejné adrese, tedy
http://www.zsjosefuvdul.eu a chystáme se na jejich
doplnění během září 2018 o další zajímavé články
a fotografie. Ještě jednou děkujeme bývalému žáku školy
Tomovi Novotnému.
Investice z naší kapsy :-)
I letošní prázdniny
byly ve znamení investic,
které jsme mohli provést díky
správnému hospodaření a skvělé
spolupráci s obcí Josefův Důl.
Právě zmíněné nám umožnilo
realizovat hned tři menší
investiční aktivity v mateřské
škole, kde byly položeny lina a koberce v hodnotě dosahující
téměř 80.000Kč, dále byla drobně opravena terasa
a protiplísňově ošetřeny půdní prostory v mateřince v hodnotě
dosahující 40.000Kč a v neposlední řadě investujeme i do
výměny zámků na všech přístupových dveřích do objektu MŠ,
tady cena přesáhne 10.000Kč. V základní škole jsme
investovali nebo investujeme do údržby a renovace počítačů
ve třídách a učebně informatiky nebo jsme zakoupili nové
regály a nábytek k lepšímu uchovávání pomůcek pro děti.
Celkové výdaje v ZŠ se pohybují kolem 50.000Kč, v nichž
nejsou započteny nové PC. Věříme, že pro děti bude naše
škola opět bezpečná a nabídne jim vřelé a přívětivé prostředí
pro vzdělávání.

Milión ze šablon
Během letních prázdnin jsme usilovně pracovali
na přípravě několika projektů. Prvním z nich jsou Šablony II.
Ty byly oproti posledním šablonám rozšířeny o školní
družinu. Poté, co jsme projekt nastavili v systému dle
požadovaných kritérií, tak máme možnost a věříme,
že získáme více než 1 milion korun na podporu aktivit naší
školy. Projekt bude opět podporovat zřízení různorodých
kroužků, doučování a školení učitelů. Dále podpoří vznik
nové funkce ve škole, kterou bude speciální pedagog.
Je opravdu na co se těšit, projekt by měl započít v únoru 2019
po jeho schválení ze strany MŠMT.
Desítky tisíc z kraje
Liberecký kraj naši školu pravidelně podporuje
v řádech desítek tisíc korun. Pro tento školní rok jsme získali
na tři naše projekty částku 60.000Kč. Prvním podpořeným
projektem jsou soutěže matematické gramotnosti, které byly
podpořeny částkou 15.000Kč. Druhým projektem je náš

mnoho důležitých informací.
Kdo: pobyt je určen žákům 2.-9. třídy
Místo: Juniorcamp – Nové Město pod Smrkem
Termín: 10.9. -12.9. 2018
Harmonizační pobyt 2018, který kraj podpoří částkou
20.000Kč a v neposlední řadě budou zadotovány volnočasové
aktivity v naší škole částkou 25.000Kč, které po čtyřech letech
opět nasměřujeme k našim běžcům a lyžařům. Pracovníkům
Libereckého kraje moc děkujeme za podporu, které si velmi
vážíme.
Women for Women a sponzoring – obědy zdarma

Odjezd: budova knihovny Josefův Důl – 10.9. 2018 – 14:00
(sraz 13:45)
Návrat: budova knihovny Josefův Důl – 12.9. 2018 – cca
15:00 – 15:30
Cena pobytu: 600Kč – v ceně je plná penze a ubytování,
doprava je hrazena z prostředků získaných z Libereckého
kraje + pobyt je dotován jedním sponzorem školy
S sebou: hygienické potřeby, oblečení do tepla i chladnějšího
počasí, kapesné, plavky, maska na karneval, baterka,
společenské hry (deskové i karetní), pláštěnka atp. Spacáky
s sebou!
Mobilní telefony a tablety nechte doma
Prostředky prosím uhradit nejdéle do 7.9. 2018, v případě
problémů nás kontaktujte na 483381033 – určitě pomůžeme.

Již tradiční se jeví nezištná podpora našich žáků,
jejich rodiče mají problém se zaplacením stravného. Tuto
podporu nám v ZŠ dává nadace Women for Women. Pro
školní rok 2018/2019 jsme z jejích zdrojů získali více než
70.000Kč, díky kterým bude mít stravování v naší jídelně
zdarma celkem 15 žáků. Navíc díky našemu sponzorovi
nezapomínáme ani na naše nejmenší z mateřinky, které
podporuje částkou 40.000Kč ročně náš anonymní sponzor.
Díky této částce se bude v naší MŠ stravovat zdarma celkem
sedm dětí. I tady mnohokrát děkujeme oběma donátorům.
Harmonizační pobyt 2018

I u Harmonizačního pobytu jsme cenu pro rodiče
a děti velmi snížili díky našemu sponzorovi (příspěvek
7.000Kč a Libereckému kraji – 20.000Kč). Moc děkujeme.
Co vše chystáme pro letošek
Na závěr našeho příspěvku nám dovolte Vám dát
ochutnat alespoň část aktivit, které pro děti školy
připravujeme:
* Harmonizační pobyt 2018
* Pepikiáda 2018 – akce pro děti a rodiče
* Den české hračky
* Vánoční spánkování
* Lyžařský výcvik
* Velikonoční jarmark
* Divadelní představení – Naivní divadlo, divadlo Jablonec
nad Nisou
* Exkurze a školní výlety
* Akademie 2019
Věříme, že se spolu s námi na veškeré aktivity moc
těšíte a opět společně prožijeme krásný školní rok 2018/2019.

I pro letošní školní rok jsme pro naše žáky připravili
stmelovací preventivní harmonizační pobyt, který se uskuteční
v nádherné lokalitě Nového Města pod Smrkem. Níže najdete

Hola hola hola školka děti volá,
jéje, to to letí už přivítáme děti.
S pohádkou a s úsměvem, spolu si to užijem.

David Mánek

Přípravy na nový školní rok vrcholí a p. učitelky navrhují, vybarvují, stříhají, ale také natírají, plejí
a upravují....

Mateřinka i tento rok prošla několika úpravami, v oddělení Klubíček máme nejen nový nábytek, ale i koberec.
V oddělení Šikulů děti přivítá nová p. učitelka.
Máme za sebou informační schůzku rodičů nově nastupujících dětí, děkujeme za účast a věříme, že každá
další schůzka s rodiči bude dalším milým setkáním, jako bylo to dnešní.
Chtěla poděkovat všem rodičům a jejich dětem, za krásné pohledy a zprávičky z prázdnin. Děkujeme, moc nás
to potěšilo...
Ráda bych poděkovala i pracovníkům obce, kteří se nám celý rok vzorně starali o obě zahrady MŠ a vkusně
nám natřeli lavičky. Děkujeme.
Aktuální zprávy a připravované akce MŠ, se dozvíte na nových webových stránkách školy, tak neváhejte
a klikejte....
Tým učitelek a celý personál MŠ

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

Nabídka nápravy řeči:
Ivana Urbánková nabízí ještě čtyři volná místa na nápravu řeči pro děti
předškolní a děti 1.až 3.tř. Výuka se koná v Josefově Dole č. 53. Na tuto
adresu se můžete přijít domluvit .Výuka je vždy v pondělí,
v domluveném čase. Výhodou je dlouhodobá praxe s úspěchy v nápravě
řeči.
**************************************************
KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
SDH Josefův Důl od května přivítalo nové nejmenší členy a založili jsme Kroužek
mladých hasičů.
Kroužek má již 11 členů a rádi bychom přivítali další malé zájemce. Minimální věk
je 6 let, tak neváhejte a přiveďte od září své ratolesti mezi nás.
Pro bližší informace volejte: 607 818 689 G. Rapčanová, 603 990 397 K. Hudský
TĚŠÍME SE NA VÁS !!!!!!!!!!!!!
******************************************************************************************************

Vznik Centra sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko
Statistické údaje, zprávy médií i pouhý pohled kolem sebe
potvrzují, že naše populace stárne. Navíc určité procento
obyvatelstva trpí nějakým zdravotním omezením, často
trvalým. Obce by v tomto ohledu měly být připravené
a nečekat, co nabídne či nařídí stát.

Starostové obcí spojených do Svazku obcí Mikroregion
Tanvaldsko se shodují, že řízení a rozvoj sociálních služeb
musí mít ve svých rukách především obce – samosprávy, aby
je mohly operativně řídit dle aktuálních skutečných potřeb
občanů v území.

Pro lepší a intenzivnější zajištění potřebných sociálních služeb
není nutno zřizovat novou organizaci a stavět nákladný nový
objekt. Pro naplnění aktuálních potřeb v regionu je spíše
žádoucí zrekonstruovat některou nevyužitou budovu a posílit
a propojit všechny stávající sociální služby – ve Smržovce,
Tanvaldu, Desné a Velkých Hamrech.
Na základě informací vzešlých z procesu aktualizace
komunitního plánování sociálních služeb, oficiálního
průzkumu potřeb obcí v ORP Tanvald a zejména s využitím
znalostí starostů o potřebách jejich obcí přikročily obce
Mikroregionu Tanvaldsko k přípravě záměru pro zřízení
společného místa poskytování nových a rozšíření původních
sociálních služeb v regionu. Jedná se o vznik Centra
sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko se sídlem
ve Smržovce a třemi „detašovanými pracovišti“.
Sídlo počítá s pokrytím Smržovky, Jiřetína p.B. a Josefova
Dolu. Jedno detašované pracoviště by bylo určeno pro obce
Harrachov, Kořenov, Desná, Albrechtice v J. h., další pro
Tanvald a třetí pro lokalitu Velké Hamry, Plavy, Zlatá
Olešnice a Zásada.
Centrum sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko by
poskytovalo nové služby: denní stacionář, odlehčovací
službu, osobní asistenci, sociální poradenství a půjčovnu
rehabilitačních pomůcek.
Co je DENNÍ STACIONÁŘ?
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo
zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
Denní stacionář poskytuje tyto služby: pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zajištění stravy, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Co je OSOBNÍ ASISTENCE?
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám
se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez
časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob
a při činnostech, které osoba potřebuje.
Základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování
práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH POMŮCEK
Vhodné pomůcky přispívají ke zvládání běžných úkonů
každodenního života a ke kvalitní péči v domácím prostředí:
například polohovací lůžka, antidekubitní polohovací
pomůcky, doplňky k lůžku, rehabilitační a hygienické
pomůcky.
BEZPLATNÁ
POMOC V OBLASTI SOCIÁLNÍHO
PORADENSTVÍ bude určena pro ty, kdo hledají informace,
kontakty, podporu a doprovázení v péči o své blízké – seniory,
nevyléčitelně nemocné nebo zdravotně postižené. Poradenství
umožní lépe se zorientovat v dostupných službách,
oprávněných nárocích (např. na příspěvky na péči) a bude
zahrnovat i jejich zprostředkování. Samozřejmostí
je zachování mlčenlivosti a nestrannosti, zachování
důstojnosti klienta, respektování přání a volby klienta,
anonymita.

Vznik Centra sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko
může být financován z více dotačních zdrojů (program
IROP, výzva prostřednictvím MAS RT, rozpočet ČR).
Provoz centra bude financován vícezdrojově (finanční
příspěvky MPSV, Libereckého kraje, příspěvky obcí za své
občany, finanční spoluúčast klientů).
Co je ODLEHČOVACÍ SLUŽBA?
Projekt je v současné době ve stadiu přípravy a je možné jej
Je to terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná
ještě doplňovat, samozřejmě s ohledem na možnosti obcí
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
a podporované aktivity (dotované činnosti a služby).
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které
Máte-li k této věci podnětné návrhy a nápady, přihlaste
je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
se u starosty ve své obci. Dlouhodobější návrhy je možné
Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný
také zařadit do programu rozvoje vaší obce či Mikroregionu
odpočinek.
Tanvaldsko, takže je dobré se zúčastnit veřejných
Základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
projednávání těchto strategických dokumentů, která
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
proběhnou na podzim 2018 a na jaře 2019. Veřejná
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc projednávání budou včas oznámena a více informací najdete
při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové
zde: www.tanvaldsko.eu, www.tanvaldsko.info.
služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, V každém případě nám dejte vědět o svém nápadu. Podněty je
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a
možné zasílat na e-mail: rozvoj.tanvaldska@seznam.cz nebo i
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
do Centra společných služeb na Smržovce, kontakty najdete
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
na www.tanvaldsko.info.
Mgr. Marek Hotovec,
předseda Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko

Policie informuje...
Doporučení houbařům
Nastane období, kdy do českých lesů vyjede mnoho houbařů a vozidla zanechají zaparkovaná
na opuštěných a odlehlých místech. Vozidla budou bez dohledu i několik hodin a mohou se tak stát
předmětem zájmu pachatelů. Uvnitř stále majitelé zanechávají různé věci - doklady, mobilní telefony,
fotoaparáty a tašky. Bohužel i zdánlivě „bezcenná“ věc může pachatele nalákat. Vy sami ovlivňujete
to, zda se vaše vozidlo stane cílem zlodějů. Zajisté nechcete nemilé překvapení v podobě rozbitého okénka či zámku. Pokud

se chcete vyvarovat nepříjemnostem, zklamání a zbytečným ztrátám, věnujte pozornost následujícím radám:
Než opustíte zaparkovaný automobil:
- proveďte kontrolu zajištění vozidla - uzavření oken, dveří i zavazadlového
prostoru
- neukládejte ve vozidle hodnotné předměty, především na viditelných místech
- ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný pro úschovu cenných věcí
- uvnitř nezanechávejte rezervní klíče, doklady
- nezapomeňte na bezpečnostní systémy.
Parkování
Policisté v rámci své činnosti kontrolují i zaparkovaná vozidla v lesních porostech
a řeší i případy, kdy majitelé vozidla zaparkují před vjezdem na lesní cestu
a v místech, kde je parkování zakázáno. Řidiči, kteří parkují vozidla na těchto
místech, tak porušují zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích.
Řidiči se tak dopouštějí přestupkového jednání a v blokovém řízení jim může být uložena pokuta do 2 000 tisíc korun.
Zkontrolovat a pokutovat vás je oprávněn také pracovník lesní stráže. Ten se musí prokázat odznakem a může vám za porušení
zákona uložit pokutu, nebo vás předvést na služebnu policie. Dále vám zanechá za stěrači lístek s časem, místem a oznámením
o přestupku a s informací o dalším postupu. Pokud řidič nezareaguje, předává záležitost policii. Zákaz jízdy a stání
motorovými vozidly na lesních cestách vyplývající z lesního zákona jsou orgány státní správy lesů povinny v případě jeho
porušení sankcionovat, a to v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (Lesní zákon).
Při porušení zákazu vjezdu do lesa podle lesního zákona hrozí ve správním řízení pokuta až do 5 000 tisíc korun.
K zákazu vjezdu do lesa není potřeba umístit dopravní značky, ty zákaz zdůrazňují. Platnost dopravních značek Zákaz stání
a Zákaz zastavení může být klidně i v úseku několika kilometrů.
Kde máte tedy zaparkovat?Na místech k tomu určených. Dle zákona smíte zaparkovat u krajnice, na hranici lesa, ale jen tak,
aby zůstal volný průjezdný pruh o šířce alespoň tři metry.
Pátrání po osobách
V uplynulých letech policisté pátrali po několika osobách ztracených při hledání hub v lesních porostech. Realizovali pátrací
akce, do kterých byli zapojeni policejní psovodi i vrtulník. Houbařům doporučujeme, aby navštěvovali místa, která znají.
Doporučení Policie ČR - než se vydáte na procházku do lesa či sběr hub:
- noste při sobě mobilní telefon s dostatečně nabitou baterií
- především rada pro starší občany pro případ, že dojde k jejich zranění nebo nevolnosti
a mohou se přivolat pomoc
- kompas i podrobnou mapu, když neznáte dokonale okolí - můžete ztratit orientaci v terénu
- oblečení - pokud dojde ke změně počasí v průběhu pohybu v lesních porostech
- nemocní, kteří užívají pravidelně léky, tyto s sebou vzít.
Při záchraně života jde o minuty. Pro rychlý příjezd záchranné služby, nebo přílet vrtulníku je důležitá přesná znalost místa
zásahu. K tomu slouží aplikace „Záchranka“, kterou lze velmi jednoduše nainstalovat do mobilního telefonu.
Aplikace je přímo napojena na systémy záchranných služeb v ČR. Po stisknutí nouzového tlačítka vytáčí číslo 155 a zároveň
odesílá záchranářům nouzovou zprávu s vaší polohou a dalšími informacemi. Až telefonické spojení s linkou 155 zajistí 100%
výjezd posádky ZZS. Pokud se nacházíte na horách, aplikace Záchranka to podle GPS signálu sama rozezná a odešle
nouzovou zprávu i Horské službě v dané oblasti. Bližší informace naleznete na internetu www.zachrankaapp.cz
por. Mgr. Lenka Dvořáková
Koordinátor prevence kriminality
KŘP Libereckého kraje

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

POVÁNKY NA ZÁŘÍ 2018
NA SKLÁŘSKOU SLAVNOST NA KRISTIÁNOVĚ LETOS UŽ V SOBOTU 1. ZÁŘÍ
Tradičně první zářijovou sobotu se Kristiánov otevírá všem milovníkům skleněné krásy a Jizerek.
Letošní Sklářskou slavnost pořádá jablonecké Muzeum skla a bižuterie hned 1. září od 9 hodin.
Na ploše původních 24 jiter a 205 sáhů se můžete těšit na stánky se skleněným a bižuterním zbožím, uvidíte ale také mistry
skláře přímo při práci – bude se tavit a foukat sklo, u Kopalova mačkadla vyrábět bižuterní kameny. Předvádět se bude tažení
skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, zdobení skla, výroba skleněné bižuterie či různých módních doplňků.

Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen, kde si budete
moci například navléknout šňůrku korálků nebo ušít originální
šperk z drobných perliček. Novinkou bude skládání společné
mozaiky ze skleněných střípků, do kterého se mohou zapojit
malí i velcí. Na děti čeká hledání pokladu čaroděje Tamanna
nebo projížďky na koni, ty šikovné a odvážné si pod dozorem
členů Horské služby Bedřichov budou moci vyzkoušet
slaňování přes Kamenici.
„Slavnost začíná v 9 hodin, vlastní program pak od 9,30
uctěním památky zakladatele sklářské osady Johanna
Leopolda Riedla na místním hřbitově a následnou mší.
V kulturním programu se budou celý den střídat folklórní
soubor Horačky z Českého Dubu, Swing Grass Revival
a oblíbené divadlo Toy Machine se svou původní pohádkou
o kristiánovském čaroději Tamannovi,“ řekla pořadatelka
Marie Víšková z jabloneckého muzea. Od rána budou
probíhat také komentované prohlídky vedené muzejními
kurátory, kteří zájemce provedou nejen Liščí boudou,
ale celou osadou.
Program na Kristiánově bude probíhat až do 16 hodin a vstup
je zdarma.
Program:
9.00
začátek
9.30

uctění památky zakladatele sklářské osady na lesním

hřbitově
10.00 mše svatá
11.00 Swing Grass Revival
11.30

pohádka kočovného divadla Toy Machine

12.00

folklorní soubor Horačky

13.00

Swing Grass Revival

13.30

pohádka kočovného divadla Toy Machine

14.00

folklorní soubor Horačky

14.30

pohádka kočovného divadla Toy Machine

15.00

Swing Grass Revival

16.00

konec

Doprava
Na Kristiánov se návštěvníci dostanou pouze pěšky
po turistických cestách z Janova nad Nisou, Bedřichova,
Hrabětic a Josefova Dolu, nebo na kole po značených
cyklotrasách.
V den slavnosti budou posíleny autobusové spoje MHD linky
č. 1, která jede z centra Jablonce nad Nisou směrem
na Bedřichov. Kdo pojede autem, může využít parkoviště
v Bedřichově a v Hraběticích.

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

*************************************************
V červenci byly v parku u místního kostela instalovány dva
nové altánky. V parku se také připravuje instalace nových
cvičebních prvků.

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

1. kolo Sobota 25. 8. 2018 17:00 Josefův Důl - Janov - výsledek zápasu 1:2
2. kolo Neděle 2. 9. 2018 17:30 Josefův Důl - Kořenov
3. kolo Neděle 9. 9. 2018 16:00 Plavy B - Josefův Důl
4. kolo Sobota 15. 9. 2018 16:30 Josefův Důl - Hodkovice B
5. kolo Neděle 23. 9. 2018 15:30 Smržovka B - Josefův Důl
6. kolo Sobota 29. 9. 2018 16:00 Josefův Důl - Mšeno C
7. kolo Sobota 6. 10. 2018 16:00 Nová Ves - Josefův Důl
8. kolo Sobota 13. 10. 2018 15:30 Janov - Josefův Důl

9. kolo Sobota 20. 10. 2018 15:30 Kořenov - Josefův Důl

10. kolo Sobota 27. 10. 2018 14:30 Josefův Důl - Plavy B

11. kolo Neděle 4. 11. 2018 14:30 Hodkovice B - Josefův Důl

*****************************************************************************************************
Běžecký oddíl TJ Jiskra Josefův Důl
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