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Jubilea v květnu 2019

Jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně životních sil a optimismu!

Zdeněk Jakubec
Eva Sovová

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

Bronislava Kissová

Poděkování...

Jindřiška Seidelová

Děkuji za gratulaci a dárek k narozeninám.

Jaroslava Ptáčková

O. Svárovská

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

*************************************************************************
Mezinárodní den dětí v Josefově Dole 2019 Cesta pohádkou – sobota 1.6.2019
pohádková cesta, se zábavou, úkoly, za odměnu
sladkosti, buřtík a nákup na Jarmarečku.
Cestou potkáte pohádkové bytosti, strašidla
i hasiče, bagry a traktory...
Start v parku 13:00 - 15 :00
- konec programu v 18:00

**************************************************************************************
Umístění velkoobjemových kontejnerů
V květnu 2019 bude občanům a rekreantům Josefova Dolu umožněno zdarma umístit
velkoobjemový odpad do kontejnerů.
Tyto kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, které platí obci místní poplatek za svoz TDO.
Podnikatelé mohou velkoobjemový odpad odevzdat za poplatek 500,- Kč za 0,5 m3
(malý vlek).
Kontejnery budou umístěny v níže uvedené dny a hodiny pod budovou Obecního úřadu.
Rozpis dnů a hodin přistavení velkoobjemových kontejnerů:
pátek 10. 5. 2019:
900 – 1100
1300-1500
pátek

24. 5. 2019:

900 – 1100

1300-1500

sobota 11. 5. 2019:

900 - 1300

sobota 25. 5. 2019:

900 – 1300

Na uvedeném stanovišti mohou občané odkládat zejména tyto druhy odpadů:
- vyřazený nábytek, podlahové krytiny, železný šrot, zařizovací předměty z domácnosti (sanitární keramika apod.), jiný
rozměrný odpad z domácnosti…
- za poplatek 100,- Kč možnost odevzdání nepoužitelných pneumatik pouze z osobního automobilu

Upozornění obecního úřadu…
Vyřazené lednice a objemné elektrozařízení (předpokládaná míra kompletnosti zařízení je stanovena minimálně 90%)
můžete odevzdávat na jaře a na podzim, v termínech sběru velkoobjemového odpadu.
Obec nepřijímá do těchto kontejnerů eternit, ani cihly z komínů, protože jsou nebezpečným odpadem, a odevzdávají se
přímo na překladiště v Proseči nad Nisou. Bližší informace získáte na tel.: +420 493 645 201

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Vážení občané, Váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r.o. pořádají sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu, který se uskuteční v neděli 26. května 2019 dle tohoto časového rozpisu :
13,05 – 13,15 hod.
Antonínov
autobusová zastávka u užitkového skla
13,20 – 13,30 hod.
Josefův Důl
u panelových domů
13,35 – 13,45 hod.
Josefův Důl
u zvonů na sep. odpad zadní Josefův Důl
14,00 – 14,10 hod.
Karlov za lesem – Karlov č. 3 u zvonů na sep. odpad
Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na
předem označeném stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky naší
společnosti.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
✔obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. Olejových
✔kyseliny
filtrů
✔zásady (hydroxid)
✔oleje a tuky
✔nepoužitá léčiva (léky)
✔absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
✔pesticidy (hnojiva)
✔barvy, lepidla a pryskyřice
✔akumulátory, baterie, články a zářivky
✔rozpouštědla
POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.
Nebude přijímáno následující:

elektro, stavební odpad, vč. Eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.,
nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:
* Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
* Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
* Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny
nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.
Další informace poskytne Váš obecní úřad
Obecní zastupitelstvo 15. 4. 2019 schválilo:
nebo přímo pracovníci
2 Severočeských komunálních služeb spol.
* Záměr prodeje p.p.č. 251/4 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 38 m2 za 400,- Kč/1m
s. r. o. na telefonním čísle 493 645 111.
* Záměr prodeje části p.p.č. 1365/2 v k.ú. Dolní Maxov.
****************************
* Zadání zpracování návrhu územní studie na lokality J 18 a J 37v k.ú. Josefův
Důl.
* Rozpočtové opatření č. 2
* Finanční příspěvek v podobě daru, v rámci systému financování hospice tj. 5 Kč/
Připomínáme
obyvatel, pro Hospic sv. Zdislavy, Liberec.
zaplacení poplatků za odpad, psy
* Finanční příspěvek pro podporu motocyklového jezdce na rok 2019 ve výši
a hroby.
20.000,- Kč panu Milanovi Engelovi ml.
* Opravu vrat a plotu na zahradě u hasičárny.
Za odpady lze platit ve dvou
* Poskytnutí účelové půjčky z „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ ve výši
splátkách, první byla splatná 20.
50.000,- Kč na změnu vytápění bytu v domě č.p. 109 v Dolním Maxově M. A.
března 2019 a druhá polovina
* Finanční příspěvek obce na pořádání čarodějnic 2019 ve výši 20.000,- Kč.
je splatná 20. září 2019.
* Finanční příspěvek SDH Josefův Důl ve výši 35.000,- Kč na provozování
Poplatek lze uhradit:
kroužku mladých hasičů.
* Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na cyklistickou akci Euroregionu Nisa.
• hotově v pokladně Obecního
ZO ukládá:
úřadu Josefův Důl,
• bankovním převodem na číslo
* Starostovi, zažádat Magistrát města Jablonec n.N., Odbor územního plánování o
účtu:
2725451/0100,
pod
zpracování návrhu zadání územní studie na lokality J18 a J37 v k.ú. Josefův Důl
variabilním
symbolem,
který
vám
dle územního plánu Josefův Důl. Termín: 10. 6. 2019
sdělíme na telefonním čísle 483
ZO odkládá:
381 096, nebo 602 656 878
* Rozhodnutí o záměru prodeje p.p.č. 1360/1 a 1358/9 v k.ú. Dolní Maxov.
• složenkou.
* Rozhodnutí o přidělení bytu v DPS.
Příští řádné zasedání 13. 5. 2019
v 18:00 hod. v budově radnice.

P O P LAT K Y

Ve dnech 10.5. - 12.5.2019 se bude v divadle v Josefově Dole konat 29. ročník Josefodolského divadelní jara. Letošní ročník
bude ve znamení komedií a pohádek. Přehlídka odstartuje v pátek 10.5. pohádkou Kuba a zkrocená kráva. Začátek představení
je v 10 hodin. Další pohádka je na programu v neděli 12.5. taktéž od 10 hodin a jmenuje se O princezně, Honzovi a zlatém
chmýří. Zveme na obě pohádky děti i dospělé. Doprovodným programem bývá každý rok výstava, letos pan Herbert Endler ve
fotografiích přiblíží účastníkům krásy Jizerských hor se zaměřením na pomníčky. Každoročně nabízí své výrobky chráněná
dílna z Domova Maxov z Horního Maxova a drobnou bižuterii Petra Liegerová. Více se dozvíte na stránkách divadelního spolku
www.divadlojosefuvdul. cz
Srdečně zveme co nejvíce diváků, aby svojí účastí podpořili plným hledištěm ochotnické soubory, které se pilně celý rok
připravují a do Josefova Dolu se těší na svátek ochotníků. Tímto děkujeme všem, kteří naši akci podporují finančně, věcnými
dary, ale pomohou i při organizaci celé přehlídky.
Za pořadatele Hana Stuchlíková

**************************************************************************************************************
Milí čtenáři Občasníku,
začátek dubna byl na naší škole především ve
znamení blížícího se Velikonočního jarmarku. Na tuto
tradiční akci se jednotlivé třídy připravovaly už nejméně
měsíc, i déle. Žáci vytvářeli nejrůznější velikonoční dekorace,
malovali a jinak zdobili kraslice, pletli pomlázky nebo věnce.
Věnovali se tomu nejen v hodinách výtvarné výchovy
a pracovních činností, ale také po vyučování.
Jako minulý rok se Velikonoční jarmark konal
v obecní knihovně, kde jsou pro tyto účely přímo ideální
prostory. Každá třída měla svůj stánek, ve kterém prodávala
své výrobky rodičům, prarodičům i ostatním návštěvníkům
jarmarku. Letošní velikonoční akce byla obohacena
i tvořivými dílničkami, kde si malí i velcí návštěvníci
jarmarku mohli vyzkoušet uplést pomlázku z vrbových
proutků, vytvořit a ozdobit velikonoční věnec, namalovat
kraslici tradiční voskovou metodou a také si mohli ozdobit
velikonoční perníčky. Tyto perníčky však malé děti ve většině
případů domů nedonesly, po několika vteřinách po ozdobení
skončily v dětských bříškách, protože byly moc dobré. Během
jarmarku proběhlo také několik hudebních vystoupení dětí
z mateřské školky i žáků školy. Mimo pěvecká vystoupení
zazněla i hra na kytaru a na klavír. Na závěr se konala dražba
několika výrobků, výtěžek z dražby i z prodeje sladkého
i nesladkého občerstvení byl poté rozdělen mezi jednotlivé
třídy, které tak získaly příspěvek na třídní výlet. Myslím, že se
jarmark velmi povedl a že jednotlivé třídy mohou být na sebe
pyšné. Děkujeme tímto obci za možnost využít prostor
knihovny pro tuto školní akci.
V dubnu ale u nás na škole proběhlo i několik dalších
akcí a událostí. Ještě před Velikonočním jarmarkem se konaly
zápisy do první třídy a
třídní schůzky společně
s třičtvrtletním hodnocením žáků.
Těsně poté jsme do učitelského sboru přivítali
nového pana učitele pro první stupeň, který se ujal
třídnictví v druhé a třetí třídě.

Žáci druhého stupně také v dubnu navštívili populárně naučný vzdělávací projekt s přírodovědně - historicko
- zeměpisným přesahem s názvem Planeta Země 3000. Akce
se konala v Liberci a cílem tohoto projektu bylo nejenom přibližovat žákům krásy, ale i aktuální problémy našeho světa.

V sobotu 27. dubna proběhl tradiční Den otevřených
dveří. Pro návštěvníky byla připravena komentovaná
prohlídka celé školy a nechyběla ani stanoviště s různorodým
programem, např. sportovní hry, skládání stavebnic, které žáci
používají nejenom v hodinách fyziky, ukázky práce na
interaktivních tabulích i malování obrázků roztaveným
barevným voskem.
Poslední pondělí v dubnu jsme strávili poněkud
netradičně. Žáci společně zpracovávali vybraná aktuální
témata (např. Voda nebo Jaderná energie), a na závěr tohoto
Projektového dne uspořádali prezentaci toho, co za těch
několik hodin vytvořili. Učili se tak samostatně pracovat na
projektu a také získávat nové informace a zkušenosti s
prezentací. Vytvořili několik projektových výstupů, které
vystavíme na nástěnkách ve škole, aby si je mohli i ostatní
prohlédnout.
Co nás ještě čeká v dalších týdnech? Úplně poslední
den v dubnu oslavíme Den Země a věnujeme celý den jarní
údržbě školní zahrady a především úklidu obce. Jako každý
rok v květnu uctíme dva svátky – Svátek práce (1. května)
a Den vítězství (8. května), mezi kterými čeká žáky ředitelské
volno. V květnu také první i druhý stupeň navštíví divadelní
představení v Naivním divadle v Liberci. Ve čtvrtek 23.
května ve škole proběhne Konzultační odpoledne pro rodiče
i žáky.
Monika Hejná, učitelka ZŠ Josefův Důl

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem má u nás v Josefově Dole již dvanáctiletou tradici. Sešli jsme se v pátek 29. března v počtu 10 dětí
z mateřské školy, 20 dětí 1. až 6. třídy a desítka pomocníků z řad našich deváťáků. Pro letošní ponocování jsme zvolili téma
Pohádka a zase pohádka. Společně jsme v úvodu večera rozjímali nad citáty známých osobností o pohádkách, luštili jsme
dokončení citátů a hráli průzkumnou hru, ve které jsme tipovali pohádky, které jsou mezi dětmi nejznámější. Celý večer
provázelo čtení útlé veselé knížky Zdeňka Svěráka Tatínku, ta se ti povedla. Čtení knížky střídaly zábavné aktivity v knihovně
i dobrodružná cesta po tmě, při níž jsme s baterkou hledali obrázky pohádkových postav. Bohatý program jsme po půlnoci
zakončili promítáním pohádky Fimfárum. Dokoukat ji do konce už ale vydržel jen málokdo.
Za zdárný průběh noci z 29. na 30. dubna patří díky:
- všem zúčastněným dětem, které hrály hry, naslouchaly pohádkám a byly jaksepatří
ukázněné,
- skvělým deváťákům za pomoc mladším kamarádům a dohled při noční výpravě ven,
- Vojtovi, Davidovi a bývalým žákům naší školy za pomoc s přípravou a realizací aktivit,
- hodným maminkám a babičkám za chutné buchty, koláče, řezy, vánočky a bábovky,
- Ivě, Veronice, Kamile a Ireně za přípravu večeře a službu v kuchyni,
- obecnímu úřadu za poskytnutí zázemí, finančního příspěvku a podporu akce.
Děkuji všem za výbornou spolupráci.
Jana Podrazká

Z kulturního života naší obce
V dubnu proběhla již třetí kavárna Pokec. Účast
byla překvapivě dobrá. Každý si mohl i něco
vyrobit, např. velikonoční věnec na dveře nebo
obrázek malovaný voskem. Někteří si přišli jen
popovídat. Po domluvě vždy někdo něco upekl
a při kávě proběhla i výměna receptů.
Příští kavárna Pokec se bude konat 16. 5. 2019.
Kdo bude mít zájem může si tentokrát vyrobit „lapač snů“
Budeme se na vás těšit.

Dále úspěšné byly i besedy s panem Bělohradským
o historii Josefova Dolu s mnoha dobovými fotografiemi.

Autorské čtení s paní K. Pospíšilovou , které proběhlo v březnu, se všem moc
líbilo. Svědčila o tom i diskuse o knížkách, o zvířatech i o vzájemných vztazích.
U této příležitosti si mohli posluchači zakoupit i její knížky.
Pokud by byl ještě zájem, můžete knížky (Kozí doktorka, Cesty,
Krakonošoviny) od Kláry Hoffmanové v infocentru zakoupit.

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

NOC KOSTELŮ V JOSEFOVĚ DOLE
24. května 2019
PRAMEN SVĚTLA
Zpřístupnění poutní kaple Navštívení Panny Marie s bohatou
minulostí a zázračným pramenem vody. Kaple bude intimně
osvětlena, lze požádat o výklad a zapálit svíčku.
 Josefův Důl - Karlov, kaple Navštívení Panny Marie
 19:30 – 22:30 hodin

NOC KOSTELŮ - program 24. 5. 2019 - PRAMEN SVĚTLA
Osada Karlov dnes patří administrativně k Josefovu Dolu. U silnice stojí kamenná kaple Navštívení Panny Marie se zázračnou
studánkou, ze které dodnes tryská zázračný pramen.
Karlov se stal vyhledávaným poutním místem o všech mariánských svátcích. Na zázračném prameni byly v minulosti dokonce
primitivní vanové lázně.
Vypráví se o něm pověst, podle níž měl nedaleko na poli vyorat sedlák svatý obrázek a pověsit ho na starou jedli u studánky.
Za čas mu onemocněla žena a sedláka jí poradil, aby se vykoupala v prameni. Žena ho poslechla a stal se zázrak! Nemocná se
uzdravila. Místo začali vyhledávat nemocní lidé. Při procesích o mariánských svátcích jich do Karlova přicházelo i několik tisíc.
Nedaleko studánky byla roku 1762 postavena dřevěná kaple, kterou v roce 1803 z rozhodnutí hraběte Františka Antonína
Desfourse nahradila kaplička kamenná. Do dnešní podoby byla přestavěná roku 1865, přestože od třicátých let 19. století
poutníků ubývalo.
Návaznost na dopravu:
Kaple je při hlavní silnici mezi Hraběticemi a Josefovým Dolem. Je dobře přístupná pěším i cyklistům - parkovat lze nahoře na
Hrabětickém parkovišti a z kopce dolů si udělat krátkou procházku.

**************************************************************************************
Rodina hledá domov
Hezký den
přivezeme si jej, posečeme
Obracíme se na Vás, protože hledáme nový domov a protože zahradu. Pokud bychom i na
jej nechceme hledat přes realitní kanceláře. Realitkám jde novém místě mohli chovat kozy,
čistě o byznys, nezajímají je vztahy mezi lidmi v obci, obcím potěšilo by nás to, ale smíříme
jde o to, aby domy a místa žily, vidíte skutečné potřeby se i s tím, že kozí farmičku
místních lidí – tento přístup je nám mnohem bližší.
přenecháme někomu jinému.
Pět let jsme obývali, renovovali, zkrášlovali krásný, tři sta let Kdybyste byli tak hodní
starý dům, ale ten se nyní prodává a my se musíme a poptali se ve Vaší obci (víme,
vystěhovat.
že ne každý má internet) i jinde,
Jsme rodina se dvěma dětmi – holčička má tři roky přeposlali
naši
prosbu
a chlapeček je ještě v bříšku. Já (Petr) vyučuji angličtinu komukoliv, pověsili ji na
a ruštinu (mluvím anglicky jako rodilý mluvčí, dále mluvím facebook, přetiskli ji v místním
plynně i rusky a dalšími třemi jazyky), zeměpis, počítače zpravodaji, vyvěsili na místní
a výtvarnou výchovu, Anežka je překladatelkou, češtinářkou nástěnce, v obchodě, ve škole –
a němčinářkou. Chováme kozy a včely, pečujeme pomůžete nám. Chápeme, že obec asi žádné vhodné prostory
o zeleninovou zahradu, ovocné stromy a o dům. Oba nevlastní, ale nejcennější pro nás bude, pokud někoho, kdo má
pocházíme z venkova. Rádi se podílíme na nejrůznějších nevyužitý dům, znáte, a naši prosbu mu přepošlete. Nebo je
kulturních a společenských aktivitách v místě, kde žijeme.
třeba někde v blízkosti prázdná fara, hájovna, statek nebo
Musíme vyřešit naši situaci s bydlením co nejdříve, a přitom mlýn...
pokud možno dlouhodobě. Jsme otevření všemu.
Nejpraktičtější
kontakt
na
nás
je
přes
email:
Ideální pro nás by byl nějaký dům na samotě či klidném mam.radost@gmail.com (uvítáme veškeré informace o domě,
místě, se zahradou. Dům, který je dnes částečně nebo zcela kde se nachází, fotky, podmínky..., ale samozřejmě máme
nevyužitý. Rádi se o něj budeme starat, oživíme jej, opravíme, i telefon: 776 376 706 a poštovní adresu:
co je potřeba. Můžeme se starat o starou babičku a podobně. *Děkujeme mnohokrát za Váš čas a ochotu *
Dům nemusí být nijak přepychově vybaven, dokonce nemusí Anežka a Petr Kučovi
být vybaven vůbec, může v něm být i nepořádek (ten V Šáreckém údolí 54/96
uklidíme). Rádi do domu přivedeme ze studny vodu, uděláme 160 00 Praha 6
rozvody elektřiny, vymalujeme, pokud tam nebude nábytek,
******************************************************************************************************
Vážení občané obce Josefův Důl,
dovolte mi, abych Vás seznámil s bezpečnostní situací ve Vaší obci. Od začátku roku 2019 uplynuly více než
tři měsíce a je tedy možné ohlédnout se zpět. Každé roční období přináší z pohledu policistů svá specifika.
S ustupující sněhovou pokrývkou jsme opět zaznamenali nárůst krádeží vloupáním do rekreačních objektů,
přístavků a kůlen. V rámci celorepublikového projektu Policie ČR „Zabezpečte se“, zde uvedu několik
důležitých bodů, které, v případě jejich dodržování, přispějí k Vaší bezpečnosti:
 Řádně zamykejte – jestliže odcházíte z domu nebo bytu, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte
všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče, např. pod rohožku ani do květináče. Míst, na která se dá klíč schovat, není
mnoho a pachatelé je dříve či později objeví.
 Zbytečně neupozorňujte na Vaši nepřítomnost – o svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte.
Pozor, na sociální sítě!! Pokud je to možné, pověřte důvěryhodnou osobu, aby v době Vaší nepřítomnosti dohlédla na
Vaše obydlí či chatu.
 Přehledný prostor před domem – důležité je dobré osvětlení, dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část
objektu.
 Uklízejte na pozemku – udržované okolí domu svědčí o Vaší přítomnosti. Nenechávejte volně ležet věci, žebříky,






nářadí či sekačky. To vše přitahuje pozornost zlodějů.
Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je.
Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit – poznamenejte si výrobní čísla, existují i možnosti
označit si cennosti identifikačními metodami a prostředky, pořiďte si fotodokumentaci cenností. To vše, podstatně
zvyšuje šanci, že budou v případě odcizení nalezeny.
Dobré vztahy se sousedy – snažte se udržovat dobré vztahy se sousedy, buďte všímaví a nebuďte lhostejní k cizímu
majetku.
Mějte se na POZORu před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí různé služby, či poptávají železo a jiné
suroviny do sběru. S velkou pravděpodobností to mohou být tzv. tipaři, či samotní pachatelé, kteří vystupují pod
různými legendami. Neprodleně informujte linku 158, nebo rovnou volejte na výjezdový telefon OO PČR Smržovka
735 788 699.

Pokud při návratu domů přesto zjistíte, že došlo k vloupání do Vaše obydlí, je nejlepším řešení IHNED zavolat na linku 158.
Do narušeného objektu doporučuji nevstupovat. Vyčkejte příjezdu hlídky PČR na místo. S ničím nemanipulujte, nic neuklízejte
a neopravujte. Dost pravděpodobně tímto jednáním zahladíte stopy po pachateli a tím je výrazně snížena šance na jeho
dopadení. V rámci projektu byla vytvořena mobilní aplikace „Zabezpečte se“, která je dostupná ke stažení na Google Play nebo
na App Store.
Každý, kdo má informace k pohybu podezřelých vozidel a osob, nechť se na nás s důvěrou obrátí. Vaše poznatky mohou být
řešeny anonymně v duchu přátelského rozhovoru. Na zvýšení bezpečnosti nás všech se podílí Policie ČR, samospráva Vaší obce
a v neposlední řadě i Vy, veřejnost.
Paleta protiprávního jednání je však široká a neomezuje se pouze na majetkovou trestnou činnost. Smržovští policisté řeší celou
řadu případů, počínaje dohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu, přestupky v rovině občanského soužití,
veřejného pořádku, přes porušování vyhlášek, násilné trestné činy, výtržnosti, podvody, zpronevěry a v neposlední řadě stále
častější kybernetické útoky. Náš záběr je vskutku široký. Dále zabezpečujeme dohled nad konáním kulturních a sportovních akcí
i mimo naše teritorium, kterým je katastrální výměra obcí a měst Smržovka, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Josefův
Důl, Jiřetín pod Bukovou a Albrechtice v Jizerských horách.
Celkem jsme od začátku roku řešili:
46 trestných činů, 93 přestupků následně oznámených k projednání správnímu orgánu, 192 přestupků vyřešených příkazem
na místě (pokutou) a dalších 137 rozličných oznámení a podnětů. Míra objasněnosti trestné činnosti se blíží k 50 %.
Z uvedeného výčtu se ve Vaší obci událo:
8 trestných činů, z toho se v 5 případech jednalo o majetkovou trestnou činnost (krádeže vloupáním do rekreačního objektu
a podvod), v 1 případě o trestnou činnost směřující proti veřejnému zájmu (maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání) a ve
2 případech o násilnou trestnou činnost.
Dále jsme řešili 4 přestupky (občanské soužití, proti majetku, jízda pod vlivem drog), které jsme oznámili k projednání
příslušnému správnímu orgánu a 21 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jsme vyřešili příkazem na místě,
tedy klasickou pokutou.
V oblasti bezpečnosti úzce spolupracujeme s představiteli místní samosprávy.
Pro ilustraci uvádím několik publikovatelných fotografií z místa činu:
Takto dopadly vstupní dveře bytu poté, co se dovnitř dostat pachatel.
Z fotodokumentace je zcela zjevné, že svou funkci plnily zcela nedostatečně.
Stopy, které na místě činu hledáme
a
nalézáme,
jsou
různého
charakteru. V tomto případě se jedná
o nástroj, který pachatel použil a na
místě činu jej ponechal. Z pohledu
Police ČR jde
o věcnou
stopu,
kterou
lze
využít
k individuálnímu
srovnání
v případech, kdy je zajištěn tzv.
srovnávací materiál (např. vložka zámku s otisky čelistí po jejím páčení).
Dokumentace trasologického otisku, zřejmě rukavice, který pachatel zanechal
na místě činu. Stopa pouhým okem neviditelná. Její odhalení a správné
zadokumentování vyžaduje letitou praxi.
Závěrem Vám za Policii České republiky, zejména za náš kolektiv OO PČR
Smržovka, děkuji za přečtení mého příspěvku a přeji Vám, abyste prožili klidné
a příjemné jaro.
npor. Bc. Ondřej Tuláček, vedoucí obvodního oddělení
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