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Jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně životních sil a optimismu!

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

POZVÁNKA K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
Milý budoucí prvňáčku,

zveme tě k zápisu do 1. třídy naší základní školy v Josefově Dole.

Zápis proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14.30 do 17.30  
v budově mateřské školy ve třídě 1. ročníku.

Zveme všechny děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013, tedy všechny
děti, které během školního roku 2018/2019 dovrší věk šesti let. Zápis je povinný
pro všechny děti, které splňují kriterium narození, tedy i pro ty, jejichž rodiče
budou žádat o odklad povinné školní docházky.

Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Další podrobnosti se dočtete na webových stránkách školy www.zsjosefuvdul.cz.

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ
A MŠ JOSEFŮV DŮL

Milé děti, vážení rodiče a přátelé naší základní a mateřské
školy,

zveme vás všechny na DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který bude

probíhat v budově mateřské
i základní školy 

dne 27. 4. 2019 od 10.00 do 14.00.

Co vás čeká? 
• prohlídka školy, či školky
• zajímavé aktivity a soutěže
• setkání a rozhovory s učiteli

• malé občerstvení

Číslo 2 Ročník 2019 www.josefuvdul.  eu  

Poděkování...
Srdečné díky obecnímu úřadu z a blahopřání a dárkový balíček k 
mým narozeninám. Jaroslava Ivanyšová

Děkuji za pěkný dárek a za osobní předání panem starostou k 
mým narozeninám.             Jiří Altmann

Děkujeme dětem a paním učitelkám z naší mateřské školy za milý dárek k
MDŽ.           zaměstnankyně z obecního úřadu a infocentra

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

Otevírací doba Infocentra
a Muzea místní historie

od 18.03. do 30.06.

Pondělí 8.30- 16.00

Úterý 8.30- 14.00

Středa 8.30- 16.00

Pátek 8.30- 16.00

So  9.00- 12.00

http://www.zsjosefuvdul.cz/
http://www.josefuvdul.eu/
http://www.josefuvdul.eu/


**************************************************************************************
     DĚKUJEME SPONZORŮM ÚNOROVÉHO MAŠKARNÍHO KARNEVALU PRO DĚTI

* Trafika Josefův Důl * Penzion U Lípy
* DETOA * Penzion OLYMPIA
* Penzion Savoy * Restaurace u Toníčka
* Petra Liegerová a David Blaško

a také všem, kteří se na průběhu celé akce podíleli. 
Kulturní komise obce Josefův Důl

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

Je konec bř
ezna, š
kolní� řok še ocitl ve šve�  tř
etí� c
tvřtine
  a hlavne
  z
a� ci ši nejednou uve
domují�, z
e letní� přa� zdniny jim z da� lky
nena�padne
  ma�vají�. Velmi řa�da bych va� š, jošefodolške�  c
tena� ř
e Obc
ašní�ku, šezna�mila š uda� loštmi, kteře�  še odehřa� ly na naš
í�
š
kole od pošlední�ho vyda�ní� mí�štní�ho zpřavodaje. 

Konec ledna byl ve znamení�  blí�z
 í�cí�ho še vyšve
d-
c
ení�,  z
a� ci  še  šnaz
 ili  doša�hnout  co  nejlepš
 í�ch  vy�šledku"
a bylo na nich vide
 t zvy�š
ene�  u� šilí� v př
í�přave
  na hodiny. Za
to jim přa�vem patř
í� pochvala.

Mimo be
z
nou š
kolní� vy�uku še konaly i dalš
 í� akce.
Velke�  mnoz
štví� kvalitní�ho šne
hu umoz
nilo ořganizova�ní� ly-
z
ař
šky�ch  za�vodu" ,  naš
 i  z
a� ci  še  zu� c
aštnili  hned  ne
kolika
z  nich.  Den  př
ed  řozda�va�ní�m  pololetní�ho  vyšve
dc
ení�
přobe
hl obřatnoštní� za�vod LYZ) UJ LESY 2019, kde z
a� ci  mu-
šeli př
edve�št zdola� ní� houpac
ky, škoka�nku" , šjet šlalom a do
cí�le šjet pozadu. Nejlepš
 í� z naš
 ich z
a� ku"  še umí�štila z
a� kyne

5.  tř
 í�dy, kteřa�  dojela ve šve�  kategořii na křa� šne�m š
ešte�m
mí�šte
 .  Take�  oštatní�  zu� c
aštne
ní�  nezklamali a podali pe
kne�
vy�šledky. 

Dalš
 í�  z  lyz
ař
šky�ch  akcí�  ořganizovala  ZS)  Luc
any
v  polovine
  u� nořa.  I  př
eš  intenzivní�  šne
z
ení�  a  přoble�my

š maza�ní�m lyz
 í� naš
 i z
a� ci excelovali - umí�štili še na př
ední�ch
př
í�c
ka� ch  -   c
tyř
ikřa� t  přvní�  mí�što,  tř
 ikřa� t  dřuhe�  mí�što
a jednou tř
etí�  mí�što.  Na tomto mí�šte
  je tř
eba z
a� ky velmi
pochva� lit za vy�bořnou řepřezentaci š
koly.

Take�  na� š
  tuřišticky�  křouz
ek  nezaha� lel  a  podnikl
hned ne
kolik be
z
kař
šky�ch vy� letu" , např
í�klad vy� let z Bedř
i-
chova  na  Novou  louku,  Křištia�nov  a  kolem  jošefodolške�
př
ehřady zpe
 t do Jošefova Dolu. 

Z mimošpořtovní�ch akcí�  bych řa�da zmí�nila u� c
ašt
v okřešní�ch kolech olympia�d,  kde še naš
e de
 ti  vu" bec ne-
ztřatily.  V  Olympia�de
   z  anglic
tiny  še  na� š
  za� štupce  přo-
bojoval az
  na na�dheřne�  tř
etí� mí�što, v Olympia�de
  z c
eške�ho
jazyka še jedna ze  z
a� kyn
  umí�štila na de
 lene�m š
ešte�m, te
š-
ne
  nepoštupove�m  mí�šte
  a  dobřou  přa� ci  odvedli  i  z
a� ci
v Okřešní�m kole olympia�dy ze zeme
pišu.  

Obecní zastupitelstvo   11. 2. 2019 schválilo:     11. 3. 2019 schválilo:     

Usnesení z řádného zasedání:
* Na základě nařízení vlády č. 202/2018 Sb. od 1. 3. 2019 
navýšení odměny neuvolněnému místostarostovi na 26.551,- 
Kč, zastupiteli, který má zároveň funkci předsedy komise či 
výboru na 2.950,- Kč a členovi zastupitelstva bez dalších 
funkcí na 1.475,- Kč. 

* Záměr prodeje pozemku č. 388/2 o výměře 8.860 m2 v k.ú.
Josefův Důl za cenu 800,- Kč za 1 m2. Přístupová cesta a 
územní studie budena náklady kupujících.

* Sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč pro Projizerky o.s., 
Jablonec n.N.

ZO neschvaluje:
* Záměr prodeje pozemku č. 1142/6 v k.ú. Dolní Maxov z 
důvodu, že je tento pozemek jako jediný možný přístup na 
pozemek č. 1144/1.

Příští řádné zasedání 15. 4. 2019 v 18:00 hod. 
v budově radnice.

Podrobnosti naleznete na www.josefuvdul.eu

* Nákup smykem řízeného nakladače BOBCAT S570 SJC HF za
cenu 1.310.000,- Kč bez DPH. Financování stroje bude při 30% 
akontaci a splátkách na 36 měíců s 0% navýšením.
* Domovní řád DPS, provozní řád a náplň práce pracovníka DPS
v Antonínově
* Na pozemku č. 388/2 v k.ú. Josefův Důl postavit maximálně 4 
objekty pro rodinné nebo rekreační bydlení a zapracovat je do 
zastavovací studie.
* Prodloužení odkládací podmínky smlouvy o smlouvě budoucí 
– termínu na kolaudaci domu na p. p. č. 1175/7 v k. ú. Dolní 
Maxov do 31. 12. 2019.
* Rozpočtové opatření č. 1 
* Finanční příspěvek obecní knihovně na pořádání Noci s 
Andersenem ve výši 2.500,- Kč.
23/2019 Finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč panu Janu 
Úředníčkovi na pořádání XVI. ročníku jízdy pravidelnosti 
historických vozidel „Okolo Elišky“ dne 13.7. 2018. 
* Finanční příspěvek na provoz komunitního centra AURA ve 
výši 20.000,- Kč.
* ZO ukládá: Komisi MHD vypracovat návrh Plánu zimní 
údržby. Termín: 10. 6. 2019



Lyžařský výcvik
Lyz
ař
ške�ho vy�cviku še zu� c
aštnilo celkem 20 z
a� ku"

7., 8. a 9. tř
 í�dy. Lyz
ař
šky�  vy�cvik byl tentokřa� t pobytovy�, z
a� ci
byli  ubytova�ni v chate
  Ludmila v Bedř
ichove
 .  Cely�  vy�cvik
zořganizovala paní� uc
itelka Jana Gajdoš
ova�  za vydatne�  po-
moci  pana uc
itele Zden
 ka Zoubka a paní�  ašištentky Jany
Hařmanoš
ove� .  Poc
aší�  lyz
ař
ške�mu  vy�cviku  př
a� lo,  šne
hu
bylo  doštatek,  a  dokonce  př
ipadl  i  novy�,  takz
e  lyz
ař
ške�
podmí�nky byly idea� lní�. Vy�uka šjezdove�ho lyz
ova�ní� i šnow-
boařdingu přobí�hala přakticky (př
eš den) i teořeticky (ve-
c
eř). Po na�vřatu byly od z
a� ku"  šlyš
et pozitivní� řeakce, z
e še
jim vy�cvik lí�bil  a  z
e  še ne
co nove�ho nauc
ili.  Dopřavu do
Bedř
ichova a zpe
 t zořganizovala obec Jošefu" v Du" l.  Tímto
naší  obci  velmi  děkujeme  za  vstřícnost  a  bezproblé-
movou dopravu dětí na začátku i na konci lyžařského
kurzu.

Keramické dílny
V přu" be
hu u� nořa a bř
ezna paní� uc
itelka Podřazka�

př
ipřavila ne
kolik keřamicky�ch dí�len. Kaz
da�  z nich byla uř-
c
ena�  přo jinou ve
kovou kategořii  (mateř
ška�  š
kola,  přvní�

štupen
  ZS) ,  za� jemci z ř
ad došpe
 ly�ch).  Bez řozdí�lu ve
ku ši
vš
ak vš
 ichni zu� c
aštne
ní� vytva� ř
ení� z keřamicke�  hlí�ny velmi
uz
 í�vali.

Exkurze
V přu" be
hu bř
ezna še nejštařš
 í� z
a� ci naš
 í� š
koly zu� -

c
aštnili exkuřze poř
a� dane�  Integřovanou štř
ední� š
kolou ve
Vyšoke�m nad Jizeřou, kteřa�  nabí�zí� jak uc
ební�, tak študijní�
technicke�  obořy.  Zde  byl  přo  naš
e  z
a� ky  př
ipřaven  do-
polední� přogřam. Z) a� ci ši du" kladne
  přohle�dli vš
echny dí�lny
i ne
kteře�  uc
ebny, šouc
a� ští� přohlí�dky byl i zašve
ceny�  vy�klad
jednoho z mí�štní�ch uc
itelu" , kteřy�  še přa�vem chlubil škve
 -

lou vybavenoští�  jejich š
koly. V dřuhe�  c
a� šti exkuřze ši naš
i
z
a� ci mohli vyzkouš
et vy�me
nu přopí�chle�  duš
e u hořške�ho
kola,  ze  štavebnice  ši  šeštavit  funkc
ní�  modely  autí�c
ek
a take�  še nauc
it špřa�vne
  doladit jednotlive�  přvky hořške�ho
kola. Cela�  exkuřze še z
a� ku" m lí�bila a ne
kteře�  dokonce zauja-
la natolik, z
e še řozhodli na tuto š
kolu podat švou př
ihla� š
 -
ku na štř
ední� š
kolu.

Co nás čeká v dalších týdnech...
Zápis budoucích prvňáčků

Nejbliz
š
 í� du" lez
 itou akcí� je za�piš budoucí�ch přvn
 a� c
ku" . Bude še konat 4. dubna 2019 od 14.30 do 17.30.  Moc še te
š
 í�me
na nove�  z
a� c
ky a ve
ř
 í�me, z
e še jim u na� š bude lí�bit. 

Třídní schůzky
Naš
e z
a� ky take�  c
eka�  hodnocení� jejich šnah ve tř
etí�m c
tvřtletí� š
kolní�ho řoku. V šouvišlošti š tí�m ma�me přo řodic
e př
ipřave-
ny tř
í�dní� šchu" zky, kteře�  přobe
hnou 11. dubna od 16.30.

Přijímací zkoušky na střední školy
12. dubna přobe
hne přvní�  kolo teštu"  šta� tní�ch př
ijí�mací�ch zkouš
ek na c
tyř
lete�  obořy štř
ední�ch š
kol,  dřuhe�  kolo pak
přobe
hne 15. dubna. Z) a� ci deva� te�ho řoc
ní�ku še pilne
  př
ipřavují� jiz
  od zac
a� tku š
kolní�ho řoku, my jim budeme dřz
et palce
a doufa� me, z
e še doštanou na vyšne
nou š
kolu, kde budou u� špe
š
ní� a špokojení�.

Velikonoční jarmark
Uz
  ne
kolik ty�dnu"  třva�  pla�nova�ní� a př
í�přava jednotlivy�ch tř
 í�d na třadic
ní� Velikonoc
ní� jařmařk. Kaz
da�  tř
 í�da ši př
ipřavuje co
nejkřa� šne
 jš
 í� a nejpoutave
 jš
 í� velikonoc
ní� ozdoby a dobřoty, kteře�  nabí�dne řodic
u" m a dalš
 í�m na�vš
te
vní�ku" m Velikonoc
ní�ho
jařmařku. Jak jiz
  zazne
 lo v př
edeš
 le�m c
í�šle Obc
ašní�ku, šřdec
ne
  zveme vš
echny řodic
e, přařodic
e a oštatní� z š
 iřoke�ho okolí�
dne 17. dubna od 14.30 do 17.30 do ša� lku v budove
  muzea.

Den otevřených dveří
Vš
echny za� jemce take�  zveme na Den otevř
eny�ch dveř
í�  na naš
 í�  mateř
ške�  a za�kladní�  š
kole, kteřy�  přobe
hne  27. dubna
od 10.00 do 14.00. Co přo va� š ma�me př
ipřavene�? Přovedeme va� š š
kolou, de
 ti ši budou moci vyzkouš
et inteřaktivní� tabu-
li a zají�mave�  š
kolní� pomu" cky a take�  va� š c
ekají� za�bavne�  aktivity.              Monika Hejná, učitelka ZŠ Josefův Důl
*******************************************************************************************************

Vozilo se na jaře, tralalala
slunce v zlatém kočáře, tralalala...

Ano jaro je tady a sním i naše školička svléká kabátek z vloček a
obléká se do kytiček... 



Letošní zima byla vskutku dlouhá a na sníh bohatá. A my stihli
spoustu aktivit...
O pololetních prázdninách nás pozvala do ZŠ paní učitelka Podrazská
a děti si vyzkoušely tvořit z keramiky, samotné hnětení hlíny, válení,
vykrajování děti opravdu nadchlo a všichni jsme byli velice zvědaví,
co se s našimi výtvory stane v keramické peci. Děkujeme za velmi
vydařené aktivně strávené dopoledne.

Každoročně
nabízíme možnost
vyšetření zraku
dětí společností PRIMAVIZUS a jsme rádi, že tuto možnost 
řada rodičů opět využila.

Divadlo Kordula u nás také nebylo poprvé, tentokrát nás 
potěšilo pohádkou "Barevné trápení" o chameleonovi Leonovi, 
který neměnil barvu podle prostředí, ale podle nálady, ve 
které se právě nacházel a jaká trápení mu to přineslo se děti
dozvěděli v krásně ilustrovaném příběhu. Po pohádce děti 
čekala dílnička, kde si mohly chameleona vybarvit barvičkou,
která je nejvíce zaujala.

Únor je čas Masopustu a nám se ve školce sešlo
opravdu hodně krásných masek. Tanec v maskách,
přehlídka masek, hry, soutěže, průvod obcí, to vše
k tomuto dopoledni patří a my si ho užili. Letos
jsme byli pozváni k paní kuchařce Kristě, která
dětem upekla výborné koláčky. Děkujeme :). Tady
patří poděkování i rodičům, kteří dětem s často
naprosto originálními maskami pomáhali...

Jsme moc rádi, že si na nás vyšetřil čas divadelní
spolek Matýsek, toto divadélko u dětí velmi
oblíbené má nabitý program a my jsme moc rádi,
že na nás myslí a přijeli k nám. Tentokrát s
pohádkou "O zatoulané písničce". Výpravná

pohádka s krásnými kostýmy o písničce, které popletl hlavu 
slávou kouzelník a která se málem ztratila nejen ve světě. 
ale i sama sobě…

A je tu plesová sezona a my už podruhé pořádali v
mateřince ples. Jsme rádi, že je o tuto aktivitu
zájem i mezi rodiči, kteří pomohli dětem s výběrem
vhodného oblečení. Děti si zatančily mazurku, polku
i valčík, nechybělo občerstvení a tombola. Tak to
vypadá, že se u nás ples zabydlel... Jsme moc rádi :)



Během školních prázdnin jsme se opět vypravili do ZŠ, kde nás čekalo glazurování keramiky, kterou nám p. uč. 
Podrazská vypálila. Měli jsme velikou radost, že všechny naše výrobky vypálení ustály. Malování nás moc baví a 
tak jsme malovali a malovali...

A už je to tady -  týden strávený na lyžích s bezva partou dětí, které si zdokonalily techniku lyžování, užily 
spoustu legrace, posunuly své hranice a hlavně byly úžasná parta. Počasí nám i letos přálo a až na pondělní lehké
sněžení, bylo po zbytek týdne dopoledne hezky a občas se na naše pokroky i podívalo sluníčko zpoza mraků…
Děkujeme Heleně Štrofové a jejím instruktorům, kteří děti hezky vedli a učili je posouvat své hranice. 
Poděkování patří i panu Morávkovi, který nám každoročně vyjde vstříc...
Březen je měsícem knihy  a tak naši Šikulové sedli do vlaku a rozjeli se do Jablonce n/N, kde nás uvítaly moc 

milé paní knihovnice. Provedly nás dětským oddělením, 
trochu si nás prozkoušely ze znalostí pohádek a 
večerníčků a musíme děti pochválit, vše znaly...
Na závěr jsme se podívali na pohádky H. Ch. Andersena a
připomněli si tak, že nám blíží pohádková "Noc s 
Andersenem", kterou budou moci prožít naši předškoláci
v naší josefodolské knihovně s nocováním v MŠ.

Rádi bychom poděkovali OÚ za organizaci odklízení 
sněhu, kterého bylo letos zase jednou opravdu hodně... A
naše poděkování patří také p. Volodinovi, za sponzorské 
zhotovení dřevěných šuplíků do poličky pro naše 
nejmenší... Tak tedy krásné jaro, plné voňavých a 
barevných zážitků...    Tým z MŠ

První úspěch v programu EKOŠKOLKY MŠ Josefův Důl

Na první schůzce Ekotýmu, jsme nad kávou a občerstvením
prodiskutovali naše další kroky a směr, kterým se chceme ubírat.

Velmi nám pomohly
děti, které v Ekotýmu
máme a jejich
originální nápady jsme
velice rádi převedli do
praxe... Téma na
které se zaměříme do
konce školního roku
bude - prostředí. V čase zimním se soustředíme na zkrášlení 
interiéru školičky. 



S dětmi v jednotlivých odděleních jsme se v diskuzních kruzích pustili
do návrhů, jak tu naši školičku zkrášlit a že těch návrhů bylo opravdu

hodně... Ale postupně jsme
zjišťovali, že něco vymyslet
je daleko snažší než to
realizovat a tak jsme
museli nápady přehodnotit...

Teď na poprvé, bylo
velice znát, že děti něco
vymyslí, ale o realizaci se
už nikdy moc starat
nemusely, nejjednodušší je
přeci věci koupit... a jaké

bylo překvapení, ale naštěstí i nadšení a radost, že to jde i jinak.
Na konec jsme si odhlasovali výzdobu třídy obrázky. Nejvíc nás
zaměstnalo vymýšlení rámečků. Naštěstí máme všude kolem sebe
stromy a tak padla volba na větvičky. Tady jsme museli oslovit tatínky,

aby s tímto úkolem dětem pomohli.
Tatínci pomohli rádi a myslím, že by
jich rádo pomohlo i víc, ale ne
všechny děti si tento úkol zvládly
zapamatovat a tatínky doma o
pomoc požádat. Větvičky jsme
položili na topení a nechali je
proschnout, teď bylo důležité
vymyslet pěknou kresbu. I to se
podařilo, každý nakreslil a namaloval
co má rád nebo co by si přál. 
S výrobou rámečků musela pomoci p.
učitelka, ale děti ji sledovaly
bedlivým okem a podávaly vše
potřebné. Pak už jsme jen
procházeli oddělení a hledali ta správná místa, kam obrázky pověsíme. Velký 

potlesk a vyzdobená třída je naší odměnou...
*************************************************************************************************

Divadelní spolek J. K. Tyl  
Letošní sezonu 2019 spolek začal celkem hekticky. Hostil v našem
divadle  ochotnické  soubory  z  Hrádku  nad  Nisou,  Tanvaldu,
Benešova, Hodkovic nad Mohelkou, sami jsme jezdili do okolních
míst  se  svoji  inscenací  Otcové se rodí  ve skříních – bavili  jsme
diváky  v  Jiřetíně  pod  Bukovou,  Desné,  u  nás  v  Josefově  Dole,
zúčastnili jsme se s touto inscenací divadelní přehlídky v Lomnici
nad Popelkou, mezitím zkoušíme novou hru a navíc organizačně
připravujeme již 29. ročník Josefodolského divadelního jara. Do té
doby  nás  čekají  v  našem  divadle  ještě  dva   hosté  –  v  sobotu
23.3.2019 DK Jirásek z České Lípy s komedií Tanga pro Ježíška
a 6.4. 2019 DS Jirásek z Rokytnice nad Jizerou s komedií A je to
v pytli. Tímto naše diváky na avizovaná představení srdečně zveme.
Náš spolek ještě čeká hostování s komedií Otcové se rodí ve skříních v Rokytnici nad Jizerou a v Neratovicích. A pak už nás
čeká velká akce - příprava JDJ 2019. Přihlášeno je sedm souborů, letos převládá komediální žánr a program oživí dvě pohádky.
V pátek 10.5. od 10 hodin připravil pro předškolní a mladší školní děti soubor ze Zákup rozvernou pohádku Kuba a zkrocená
kráva a v neděli 12.5. taktéž od 10 hodin Činohra Skaláček z Tisé nabídne pohádku O princezně, Honzovi a zlatém chmýří.
Členové spolku, kromě svých pracovních a studijních povinností, se ve svém volném čase celkem intenzivně věnují velkému,
náročnému, ale milému koníčku - ochotnickému divadlu. Tento koníček přináší nejen členům, ale i divákům radost, poučení
a často i příjemně strávený čas. Hana Stuchlíková, DS J. K. Tyl Josefův Důl



***************************************************************
Nabídka – wwww.josefuvdul.eu
Nabízíme řemeslníkům různých profesí bezplatné zveřejnění jejich 
kontaktů a nabídek v nově zakládaném okénku nabídky prací a služeb 
na webových stránkách obce Josefův Důl. Své kontakty s nabídkou 
hlaste na tel.: 483 381 096, 602 656 878, případně mailem: podatelna@josefuvdul.eu

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

Neděle 19. 5. 2019 od 10:30
Cena: 500,-
Pravděpodobný odjezd: 8:00
Přihlášky osobně na obecním úřadě do 29. 4. 2019
Bližší informace na OÚ, případně sledujte na: www.josefuvdul.eu

Obec Josefův Důl pořádá
zájezd na muzikál do divadla

Hybernia

KAPKA MEDU
PRO VERUNKU

VELKOVÝPRAVNÝ MUZIKÁL 

S POHÁDKOVÝM PŘÍBĚHEM

Příběh o lásce,  přátelství,  o modré  planetě
a o tom, jak to bylo anebo mohlo být dál
v  království  Popelky,  Zlatovlásky
a  hloupého  Honzy,  jestli  uměli  opravdu
vládnout  a  jestli  náhodou  neudělali
někde chybu… 

mailto:podatelna@josefuvdul.eu


Zabezpečte se! 
Chraňte majetek sobě i svým

sousedům!
KRAJ - Policisté v Libereckém kraji se zapojili do nového preventivního celorepublikového projektu na
ochranu majetku.   
 

Krajské  ředitelství  policie  Libereckého  kraje se  v loňském  roce
zapojilo  do  nového  celorepublikového  preventivního
projektu „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, na
kterém Policie ČR spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR.
Tento projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost v nových
trendech vloupání do obydlí, které se objevily v okolních sousedních
státech a nově již překročily i hranice České republiky.
Projekt  je  koncipován  jako  souhrnné  opatření  o  nových  účinných
způsobech  ochrany  majetku,  o  technickém  a  elektronickém
zabezpečení  a  jeho  vhodné kombinaci.  Jeho  cílem je  snížit  nápad
trestné činnosti v případech odcizení např. legálně držených, zejména
loveckých, střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a
doplňků bytů a domů, cenností apod.
Technologický vývoj v oblasti zabezpečení domácností jde kupředu,
taktéž  pachatelé  využívají  nové  techniky  při  vloupání  do  obydlí.
Projekt proto reaguje na tento vývoj, a to osvětou k této problematice

směrem  k  široké  veřejnosti,  ale  také  dovnitř  Policie  ČR
vzděláváním  policistů  specializujících  se  na  majetkovou trestnou
činnost v nejnovějších technologiích zabezpečení majetku.
Projekt  byl  oficiálně  spuštěn  a  představen  veřejnosti  na  tiskové
konferenci konané na Policejním prezidiu dne 29. 11. 2018.
Hlavními  nástroji  projektu  jsou mobilní  aplikace  pro  občany
„Zabezpečte  se“ se  základními  informacemi  a  návody  pro
zabezpečení majetku, dále rozhlasové spoty určené do médií, ale i
do rozhlasů obcí a měst a také videospoty.
Projekt  ukazuje,  vysvětluje
a  doporučuje  občanům
správná  a  relevantní  řešení
zabezpečení  jejich  majetku
pomocí  nezbytného  základu
zabezpečení  každého  bytu,
domu  či  jiného  objektu

prostřednictvím
mechanických
zábranných  systémů.
Zdůrazňuje  důležitost
certifikace  výrobků  a služeb. 
Informace  jsou  občanům  k dispozici  v mobilní  aplikaci
„Zabezpečte  se“  dostupné  v App  Store  či  na  Google  Play.
Informace,  jak  jí  nainstalovat  a  používat  jsou  dostupné  na
stránkách www.cmzs.cz.
Více informací a videospoty k novému projektu jsou k dispozici
na  webových  stránkách  https://www.policie.cz/clanek/novy-
preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.
Neměli bychom těmto "nezvaným hostům" dávat příliš mnoho
šancí. Zároveň buďme všímaví nejen ke svému majetku, ale i ke
svému okolí. 

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová,
koordinátorka prevence  KŘP Libereckého kraje

https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku
https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku
https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku
http://www.cmzs.cz/


Nové nádoby na další komoditu třídění –
rostlinné oleje

Od května připravuje obec rozšíření nádob
na některých stanovištích tříděného odpadu o
sběrné nádoby na použitý rostlinný olej.

Do těchto nádob

PATŘÍ:- přepálený rostlinný olej a tuk v pevně
uzavřených a neporušených
PET lahvích.

NEPATŘÍ: - směsný (komunální) odpad
- živočišné tuky (sádlo, lůj)
- motorový olej 
- plast (krom lahví s olejem)

- sklo
- papír
- nápojové kartony
(europack)
- Baterie, elektromateriál
- textil a obuv
- biologický odpad
- zdravotnický materiál

*************************************************************************************************
Bohoslužby Velikonoce 2019 -   Římskokatolické bohoslužby v Tanvaldu a okolí:  

Květná neděle 14. dubna:  

Průvod s ratolestmi a mše sv. s pašijemi:  Šumburk 9.00 Albrechtice v
Jiz. horách 11.00 Horní Maxov 15.00  Velké Hamry 17.00

Zelený čtvrtek 18. dubna 

Šumburk 17.00  Velké Hamry 19.30

Velký pátek 19. dubna  

Velké Hamry : Křížová cesta v plenéru od fary Nad tratí ke kostelu
13.00  Křížová cesta v kostele 15.00 

Obřady Velkého pátku s pašijemi v kostele 15.30

Šumburk: Křížová cesta a obřady Velkého pátku - Pašije od 17.00

Bílá sobota 20. dubna:  

Šumburk:Tichá adorace v kostele od 9.00 hod. během dne. 

Slavnost Vzkříšení - Vigilie od 20.00 hod.

Neděle  21. dubna:

Boží hod velikonoční - Smržovka 9.00 Albrechtice 11.00 Horní Maxov
15.00, Velké Hamry 17.00 

Pondělí velikonoční 22. dubna: Horní Tanvald 9.00, Josefův Důl 11.00
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Kulturní program duben 2019
čtvrtek 4. 4. 2019

Kavárna   Pokec
Začátek v 15.00hod – sál v budově muzea v Josefově Dole
_____________________________________________________

sobota 6. 4. 2019

divadlo:                 A je to v pytli
DS  Jirásek Rokytnice n.J. uvede divadelní komedii

Začátek v 19.30 hod. - kinosál Josefův Důl, vstupné 70,- Kč   
úterý 9. 4. 2019

hudba:               Setkání s hudbou
Setkání občanů starších i mladších , zahraje Josefina.

Občerstvení zajištěno
Začátek v 16.00hod. - sál v budově muzea Josefův Důl
vstupné zdarma

pátek 12. 4. 2019

Beseda:      Historie Josefova Dolu
Další povídání o starých časech Josefova Dolu do r. 1945

s p. Bělohradským
Začátek 17.00 – sál v budově muzea Josefův Důl

vstupné dobrovolné
středa 17. 4. 2019

Školní  velikonoční jarmark
Začátek 13.00 hod – sál v budově muzea Josefův Důl

vstupné zdarma
úterý 30. 4. 2019

Pálení čarodějnic
Průvod masek v 19.30 hod. od Centra Aura v Josefově Dole

Občerstvení zajištěno

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

