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Otevírací doba Infocentra
a Muzea místní historie
Josefův Důl
od 01.02 .2020 do 15.03. 2020
Pondělí

8.30- 16.00

Úterý

8.30- 14.00

Středa

8.30- 16.00

Čtvrtek

administrativa

Pátek

8.30- 16.00

So a Ne

9.00- 12.00

Na řádném lednovém zasedání zastupitelstvo
obce schválilo:
* Doplnění programu o bod č. 8 Komunitní plán sociálních a
navazujících služeb Jablonecka na období 2020 – 2023
včetně akčního plánu na rok 2020.
* Úpravu ceníku pečovatelských služeb:
Donáška jídla, mytí jídlonosičů, údržba jídlonosič 10,- Kč
Malý nákup – do 5 položek
20,- Kč
Malý nákup – do 10 položek
40,- Kč
Praní prádla – 1 pračka
80,- Kč
* Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu o
umístění stavby IP-124010121-JN, Josefův Důl, Antonínov
p.č. 2360/- KNN, SS pro firmu Kollert Elektro s.r.o. Liberec
zplnomocněnou firmou ČEZ Distribuce a.s. za 10.000,- Kč.
* Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro SKP
KORNSPITZ Jablonec z.s.
* Finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč pro DS J. K. Tyl
Josefův Důl na pořádání 30. ročníku Krajské přehlídky
venkovských divadelních souborů „Josefodolské divadelní
jaro 2020“, která se koná 8. – 10. 5. 2020.
* Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Projizerky o.s.
Jablonec n.N.
* Finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč pro Sbor
dobrovolných hasičů Josefův Důl.
Příští řádné zasedání proběhne 17. 2. 2020
v 18:00 v budově radnice
více na www.josefuvdul.eu

Jubilea v lednu a únoru 2020
Helena Košteynová
Jana Boháčková
Bohumil Škrabálek
Eva Koťátková
Hanička Dohnalová

Petr Posselt
Bohuslav Filipi
Margita Morávková
Lieselotte Bártová

Jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně životních sil a optimismu!
Jubilanti, kteří nechtějí být v průběhu roku zveřejněni,
mohou napsat na OÚ Josefův Důl nebo zavolat na tel.: 483
381 096.
Poděkování:
Děkuji za přání a milý dárek k narozeninám
J. Válek

Novinka roku 2020!
Vážení čtenáři, od začátku tohoto roku budeme
v nepravidelné rubrice zveřejňovat články pana Olivera
Scholze, které budou zaměřené na dějiny obcí na horním
toku Kamenice - tj. Josefův Důl, Dolní Maxov, Antonínov
a také Karlov. Krátké články Vás budou seznamovat s
významnými událostmi těchto obcí, osobami, budovami,
pomníky atd. První článek uvnitř tohoto vydání!

Přehled o pohybu obyvatelstva
v obci Josefův Důl za rok 2019*
Počet trvale hlášených celkem
obyvatel k 31.12.2018 886

muži
466

Ženy
420

Mnoho srdečných díků za dárek k mým narozeninám.
E. Mikešová

narození za rok 2018

13

5

8

Děkuji obecnímu úřadu za přání a dárek k mým narozeninám.
H. Košteynová

zemřelí za rok 2018

14

8

6

přistěhovalí za rok 2018

37

20

17

vystěhovalí za rok 2018

37

19

18

885

464

421

Děkuji obecnímu úřadu za přání a dárek k mým narozeninám
P. Posselt

stav k 31. 12. 2019

Milí čtenáři Občasníku,
dovolte mi, abych vám v následujících
odstavcích přiblížila dění na naší škole
od posledního vydání josefodolského
Občasníku a také vás krátce informovala
o tom, co v dohledné době pro žáky i pro
vás chystáme.
Projektový den „Sametová revoluce – 30 let poté“
Celý pátek 15. listopadu byl na naší škole ve znamení
blížícího se kulatého výročí událostí, které se odehrály 17.
listopadu 1989. Žáci devátého ročníku pod vedením pana
učitele Františka Kovalčíka si pro všechny ostatní žáky i pro
učitele připravili velmi zajímavý program, na který se pečlivě
několik dní připravovali. Celá prezentace projektu probíhala
v tělocvičně školy. Deváťáci nejdříve připomněli to, co se
odehrávalo 17. listopadu 1939, poté navázali rokem 1989.
V průběhu prezentace zazněly i vzpomínky některých učitelů,
které deváťáci předem vyzpovídali. Na závěr si všichni žáci
mohli vyzkoušet své znalosti o tomto důležitém dni i v kvízu.
Celou projektovou prezentaci zakončila společně zazpívaná
píseň od Jaroslava Hutky Náměšť.
Vánoce
Už od začátku prosince bylo na všech vidět, jak se těší na přicházející Vánoce. Hodiny i přestávky se většinou odehrávaly
ve vánočním duchu, vyráběly se ozdoby, zdobily se třídy
i vánoční stromky, jednotlivé třídy se předháněly, která bude
mít nejhezčí výzdobu. Často bylo možné zaslechnout
i vánoční koledy, které si třídy připravovaly a trénovaly na
loni velmi úspěšné zpívání na schodech. Vše vyvrcholilo poslední týden před Vánoci, kdy každé ráno před vyučováním
vždy jedna třída zazpívala svůj připravený program. Ačkoliv
je trochu svazovala tréma a ostýchavost, zvládly všechny třídy svůj program na jedničku a zasloužily si potlesk. Poslední
den si pak jednu koledu zazpívali všichni žáci společně. Malí
zpěváčci také se svým programem navštívili místní Obecní
úřad a Dům s pečovatelskou službou. Mimo zpívání probíhaly ve škole také tvořivé vánoční dílny určené pro žáky i širokou veřejnost, které připravila paní učitelka Lenka Florianová.
Žákovské soutěžení
V listopadu a prosinci se několikrát naši žáci zúčastnili různých turnajů a soutěží. Vedle trojnásobné účasti na turnajích
ve Smržovce bych ráda zmínila i školní kolo soutěže IT
SLOT, ve kterém si žáci osmého a devátého ročníku poměřovali své vědomosti v oblasti informačních technologií. Cílem soutěže bylo prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. Naši žáci se v listopadu zúčastnili i tradiční přírodovědné soutěže Dubák, kterou pořádá základní škola
v Českém Dubu. Na této soutěži naši žáci zazářili a i přes
hojnou účast obsadili nádherné 10. a 16. místo.
Lyžařský výcvik
Na začátek ledna, konkrétně od 5. do 8. ledna, byl naplánován lyžařský kurz pro celý druhý stupeň naší školy, tentokrát s ubytováním v hotelu Peklo. Letošní teplá zima však
bohužel zimním sportům nepřeje a kvůli nedostatku sněhu na
sjezdovkách musel být lyžařský kurz nakonec zrušen.
Výměnný pobyt partnerské školy ze Storkowa.
I letos v lednu přijeli na již tradiční výměnný pobyt studenti

z partnerské školy ve Storkowě a stejně jako v minulých letech se jim celý týden věnovali žáci devátého
ročníku, pod vedením pana učitele Františka Kovalčíka
a pana učitele Zdeňka Zoubka. Připravili jim bohatý a různorodý program, plný výletů i sportovního zápolení. Celý čtyřdenní pobyt byl zakončen večírkem na rozloučenou.
Už tam budem – Česká televize

Česká televize již po několikáté oslovila naši školu a pozvala
naše žáky na natáčení oblíbené soutěže Už tam budem. 15.
ledna se proto vybraní žáci osmého ročníku vydali do Liberce
na celodenní natáčecí akci plnou soutěžení sportovního i vědomostního charakteru. Všichni naši žáci si podle vlastních
slov užívali celý den pozitivně a na maximum a téměř jim nevadilo, že těsně prohráli.
CO CHYSTÁME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?
29. ledna (středa) - Spánkování ve škole – oblíbené spánkování bylo letošní školní rok přesunuto z prosince
na večer těsně před vydáním pololetního vysvědčení. Pro děti bude na celý večer nachystaný
program s večeří a ráno také snídaně.
30. leden (čtvrtek) – vydání pololetního vysvědčení
31. leden (pátek) - pololetní prázdniny
29. únor – Den otevřených dveří v základní i mateřské
škole. Rádi přivítáme všechny zájemce o naší školu, pro které bude připraven program s aktivitami
i s občerstvením.
9. - 15. března - jarní prázdniny
20. března - Den vody v mateřské školce
2. dubna - zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
8. dubna - velikonoční jarmark s dílničkami a kulturním
programem
9. dubna - velikonoční prázdniny

Ráda bych vám za všechny pracovníky naší malé školy popřála úspěšný vstup do nového roku i nového desetiletí.
Monika Hejná, učitelka ZŠ

Shrnutí kulturně společenského života v Josefově Dole
Kulturní a společenské dění v obci zajišťuje především Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl, kulturní komise obce Josefův
Důl, Infocentrum Josefův Důl, rodinné centrum Aura, místní hasiči a také ZŠ a MŠ Josefův Důl. Všechny subjekty vzájemně
spolupracují a doplňují se.
Naše činnost pořadatelská začíná v lednu a končí v prosinci. Mnozí diváci už si zvykli a sami vyhledávají naše divadelní
představení. Nejvíce představení pořádáme v době jarních prázdnin, velký pořadatelský a organizační počin je Josefodolské
divadelní jaro, jehož 30. ročník nás čeká v letošním roce. Zajištění bezchybného chodu přehlídky klade na pořadatele značné
úsilí, začínáme na přehlídce pracovat vlastně již na podzim. Divadelní představení na jarní prázdniny domlouváme také již
během předchozího roku, zároveň připravujeme pro diváky další premiéru, a to vždy na začátek letních prázdnin.
V loňském roce se podařilo o prázdninách, kromě premiéry, zajistit koncert pěveckých sborů, které zde měly prázdninové
soustředění a koncert kvarteta učitelů Základní umělecké školy, koncert Hity Dalibora Jandy v podání skupiny Gemini.
Pozvání k besedě přijal také Milan Engel, účastník mnoha motocyklových závodů, jedním z nich i Rallye Dakar. Infocentrum
pořádá nejen pro místní občany naučné vycházky po Josefově Dole a okolí, pořádá posezení zaměřené na určité téma, zvedla
se velmi také návštěvnost Muzea místní historie. Velmi hezká akce byla na podzim „dýňodlabání“, kdy děti společně s rodiči
a učiteli vyráběli ozdobné masky z dýní. Výtečnou dýňovou polévku pro účastníky uvařila paní kuchařka Krista Šťastná. Velký
ohlas mělo i „jablkobraní“, sešlo se mnoho produktů z jablek a některé byly velmi nápadité.
Rodinné centrum Aura se zaměřuje na hlídání dětí – především o prázdninách, na výtvarné činnosti pro děti i zájemkyně z řad
místních žen, nabízí pro ženy masáže, kosmetiku, s ženami i dětmi pletou, háčkují, šijí a výsledné drobné výrobky pak nabízejí
na různých prodejních akcích. Aura rovněž každoročně organizuje Den dětí. Pro děti a jejich doprovod v létě také organizují
zájezd do Zábavného parku Mirákulum.
Škola a školka se rovněž zapojují do místních akcí, vyrábějí drobné dárečky na Velikonoce a Vánoce, připravují kulturní
a pěvecká čísla pro různé příležitosti – př. advetní setkání pro děti i seniory apod. Škola se zapojuje několik let do celostátní
akce Noc s Andersenem, pořádá den otevřených dveří v ZŠ a MŠ, Den vody v MŠ, Den Země – úklid obce, na zakončení
školního roku škola pořádá tradičně Školní akademii. Společnou akcí je dětský karneval, mikulášská besídka. Tradiční akcí se
stává adventní setkání s rozsvícením stromečku na první adventní neděli, adventní koncert a vánoční varhanní koncert
v kostele Proměnění Páně. Odezvu u občanů měla i výstava betlémů v muzeu, které zapůjčili místní občané.
Hasiči se zapojují do všech akcí a to především občerstvením, hasičským dozorem, především při divadelních představeních,
a za velmi záslužnou činností hasičů lze považovat, že se věnují dětem. Každoročně druhý víkend v červenci je v Josefově
Dole pořádána přehlídka automobilových a motoristických veteránů.
Zdá se, že obec má mnoho akcí a další se už na papír nevešly. Proto doporučujeme sledovat webové stránky obce Josefův Důl
www.josefuvdul.eu a stránky divadelního spolku www.divadlojosefuvdul.cz. Věřím, že každý najde v nabízených akcích
a programech, ten svůj zájem.
Hana Stuchlíková
**********************************************************************************************************************************

Milan Engel na trati – Rally Dakar 2020
„Dakar 2020 🔥 🔥 je již
minulostí. Dokončil jsem ho na
krásném 26. místě. Nejdřív jsem
si myslel, že to nedám na to
všechno co mě potkalo. I přes
všechny překážky jsem to
dokázal. Někdy to byl boj i sám
se sebou. Díky celému teamu
Orion-Moto Racing Group,
mechanikovi Pajovi Bartůňkovi,
všem sponzorům a partnerům,
dále své rodině a také vám
fanouškům. Moc si všeho vážím
a jsem vděčný, že jsem součástí
tohohle sportu. Byl to zážitek
a navždy ho budu mít v paměti.“

Milan Engel z Josefova Dolu patří mezi odvážné, kteří jedou Dakar.

Zdroj: https://www.facebook.com/MilanEngelFanclub

TURNERSTVÍ
Vážení čtenáři, v rámci nepravidelné rubriky, která bude pojednávat o obcích na horním toku
Kamenice- tj. Josefův Důl, Dolní Maxov, Antonínov a také Karlov, vás budu seznamovat
s krátkými články zaměřenými na dějiny těchto obcí, jejich významné události, osoby, budovy,
pomníky atd.
Tento článek Vás seznámí s „turnerstvím“ a odkazem osoby Friedricha Ludwiga Jahna.
Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852)
zvaný též „Turnvater Jahn“-„otec tělocviku Jahn“
byl pruským (německým) pedagogem, který je
považován za zakladatele tělesné výchovy.
V dobách napoleonských válek, kdy tehdejší
Německo bylo pod tlakem, a zároveň nebylo
sjednoceno, si Jahn uvědomil důležitost tělesné
výchovy. Jeho koncept cvičení a utužování tělesné
zdatnosti byl v podstatě pilířem branné povinnosti.
Z toho bohužel vyplývá i nepochopený a dějinami
několikrát převzatý politický ideál, který si
bohužel dodnes každý interpretuje po svém.
Berme tedy Jahna pouze jako otce a zakladatele
tělesné výchovy. Jahn vytvářel cvičiště, tělocvičny
a parky, které začali hojně navštěvovat zejména
mladí lidé. Celému cvičení dal hlavu a patu, psal
učebnice a příručky jak správně cvičit a cvičení
učit. Tato vlna- tenkrát volnočasové aktivity- se
časem dostala i do rozvrhů škol a stala se
právoplatným a smysluplným předmětem.
Klasická tělesná výchova v jeho podání je v celkovém školství stále aktuální. Dodnes má každá
tělocvična a tělocvik jeho prvky jako jsou např. bradla, hrazda, kůň, koza… běh, skoky, šplh,
hod, vrh, gymnastika apod. Jeho „turnerství,“ z němčiny od slova „turnen-cvičit“ se stal kult
a rychle rostla cvičiště a vytvářely se spolky, které nesly minimálně jeho jméno, nebo alespoň
se na něj odkazovali.
V téměř každém městě a časem i vesnici se dal nalézt jeho odkaz v podobě lidí, kteří
cvičí. (V českých zemích máme Tyrše a sokolství, které vychází z Jahnova učení o cca 50 let
později.)
Nyní co se týče našich končin. V 19. století hojně vzrůstaly různé spolky. Nejčastěji se
jednalo o hasičství, pěvectví a hlavně o turnerství. Téměř každá vesnice, obec, městys
i město, mělo svoje turnery. U nás, největším spolkem byli hasiči a po něm Jahnův koncept,
kterým byl spolek „Siegfried,“ který působil na Dolním Maxově. Tento spolek vznikl roku 1880
a čítal při založení 48 členů. Časem se velice rozrůstal a pravidelně se účastnil různých
krajských soutěží apod. (vše lze vyčíst v dobovém tisku-Gablonzer Tagblatt-Jablonecký deník,
nebo Reichenberger Zeitung-Liberecké noviny z období cca 1890-1938)
Josefův Důl, Antonínov i Karlov tenkrát také měli své tělocvičné oddíly, ale o nich
příště. „Siegfried-jako spolek si časem zajistil dobré a znělé jméno, účastnil se téměř většiny
závodů a cvičení. V pohraničí hojně vznikaly na Jahnovu počest pomníky, sochy, kameny… Pro
nás a proto, proč tento článek vlastně píši, je existence, nyní, bohužel již zaniklého
a povaleného, byť dříve impozantního pomníku.

Stával a jeho zbytky dodnes stojí na Dolním Maxově. Postaven právě výše zmiňovaným
spolkem „Siegfried.“ Pomník měl čtvercový
půdorys, ohraničen okrasným řetězem. Busta
i deska byla z bronzu. Deska nesla nápis: „Aus
inniger Verehrung errichtet vom deutschen
Turnverein Siegfried und der treu deutschen
Bevölkerung von Unt. Maxdorf am 26. Juli 1908“
do češtiny lze přeložit takto: „Z hluboké úcty
postaveno německým tělocvičným spolkem
Siegfried a věrností německého obyvatelstva
z Dolního Maxova dne 26.července 1908“ Pomník
byl postaven ke 130. výročí Jahnova narození.
U pomníku se pravidelně scházeli a začínaly různé
průvody turnerů, které bývaly většinou zakončeny
v hostinci Kamnitztaler Hof (dnešní hotel Pošta.)
Pomník vydržel stát 37 let, než ho stihl osud jako
většinu německých pomníků a soch po II.světové
válce.
V příštích číslech budu psát např.: o památníku
císaře Franze Josefa I., o maxovském lesním
divadle, o Heinrichově vyhlídce, o dolnomaxovské
kapličce, o soše císaře Josefa II., o vile Reisner,
o památníku I. světové války, o památníku padlých
hrdinů, o Juselkoppe, o "slunečních lázních,"
o tzv. Notstandstrasse, o vodárenské věži se
sochou
lva,
o
kamenné
komoře,
o
Foto archiv Gerharda Kutnara
Brechtschmiedově
kapličce,
o
čertových
kamenech a mnoho dalších.
Pokud máte o výše zmíněné tématice nějaký obrázek, fotku, pohlednici, tak jej prosím
přineste na Obecní úřad, kde by se vytvořila kopie.
Pro jakékoli informace: oliver.scholze@seznam.cz
Scholze Oliver
*************************************************************************************

Hladce a obrace
aneb
Spisy sebrané kdysi
V
Informačním
centru
nabízíme
HLADCE A OBRACE (aneb Spisy
od spisovatelky Evy Frantinové.

novou
sebrané

knihu
kdysi)

Eva Frantinová (*4.9.1956, Praha). Básnířka, autorka milostné
lyriky.
Klíčový význam pro tvorbu měl autorčin dědeček a (od r. 1957)
pobyty u něj v Josefově Dole, ale i pozdější studium houslové
hry na pražské státní konzervatoři. Časopisecky publikuje od r.
1975 (Tvorba, Literární měsíčník, Kmen, Host, Obrys-Kmen,
Salon Práva, rozhlas, Viola), od r. 1979 knižně, kdy debutovala
v nakladatelství Mladá Fronta básnickou sbírkou Noci bez
krajnic. Do r. 1990 se věnovala převážně poezii, posledních deset let píše básnickou prózu.
Za básnickou sbírku Vzkaz bosé stopy jí byla Masarykovou akademií umění udělena Cena K. H. Máchy. Ve slovníku
Literatura s hvězdou Davidovou (Votobia) je zastoupena samostatným heslem. Žije v Praze.
Autorka má vztah k Josefovu Dolu a nabídla se uspořádat besedu k této knize.

Sobota 28. 3. v 16.00 hod Beseda se spisovatelkou E. Frantinovou - Infocentrum Josefův Důl

Kulturní program
Josefův Důl únor/březen 2020
sobota 8. 2. v 19.30 hod.

sobota 29. 2. v 19.30 hod.

Do hrobky tanečním krokem

Mnoho povyku pro nic

Napínavý děj se odehrává jednoho podzimního večera v
rozpadající se knihovně gotického sídla nedaleko
Londýna, kam se na pozvání rodinného právníka a
jeho sekretářky sjíždí členové rodiny profesionálních
zabijáků Tombů, aby zde projednali dědické záležitosti.

Jedna z vrcholných Shakespearových komedií, která stále
láká divadelníky i diváky.
DS Tyl Lomnice n. P.
Divadlo Josefův Důl
vstupné 70,-Kč
středa 11. 3. v 16.00 hod

L.S.D. Lučany

Kavárna Pokec

Divadlo Josefův Důl

vstupné 70,-Kč

sobota 15. 2. v 19.30hod.

Tvrdohlavá žena
Hra se odehrává v českém podhůří, kdy hlavní postava
Zlatohlav se svými lesními duchy zasáhne do života lidí.
DS J .K. Tyl Josefův Důl
Divadlo Josefův Důl
vstupné 70,-Kč
sobota 22. 2. v 19.30 hod.

Natěrač
Ten chlap má vymalováno! Bláznivá komedie o tom, jak
neúspěšný herec, živící se momentálně jako malíř pokojů,
získá nečekaně svou životní roli …
DS Mladá Haluz Desná
Divadlo Josefův Důl
vstupné 70,-Kč
sobota 29. 2. v 15.00 hod.

Dětský karneval - Sál v muzeu Josefův Důl

Ochutnávka produktů firny Kitl
Sál v muzeu Josefův Důl
pátek 20. 3. v 18.00 hod (od 20.00 hod. hudba)

Josefská zábava
Obecní úřad a Hasiči Vás zvou v pátek
20.3.2020 na Josefskou zábavu, konají se
v sále muzea. Sál muzea bude otevřen od
18,00 hod. a od 20,00 hod Vám zahraje a zazpívá skupina
GEMINI. Občerstvení a pití zajištěno od místních Hasičů.
Sál v muzeu Josefův Důl

vstupné dobrovolné

sobota 21. 3. od 9.00 hod

Burza KNIH - Infocentrum Josefův Důl

Pozvánka na Noc s Andersenem 2019
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Proč jít na Noc s Andersenem?
☺Tuto otázku si kladou děti, které ještě tuto akci v
Obecní knihovně Josefův Důl nezažily. Ty z dětí, které se
některého andersenovského ročníku již zúčastnily, tuto
otázku nemají. Rovnou si vyzvednou v knihovně
přihlášku, nechají ji některým z rodičů vyplnit a těší se.
☺Těší se na poslední březnový pátek 27. 3. 2020 a
následující noc do rána v sobotu 28. 3. 2020. Už vědí
proč. Večerní program letošní Noci s Andersenem bude
zajímavý, plný neopakovatelných zážitků z živé četby
a souvisejících her a soutěží včetně jedinečné vycházky.
Letos se v josefodolské knihovně uskuteční již 11. ročník,
v České republice jubilejní 20. ročník.
☺Známý dětský psycholog Václav Mertin před
realizací 1. ročníku Noci s Andersenem v roce 2000
zdůraznil, že pro rozvoj čtenářských návyků je
nejdůležitější čtení dětem večer před spaním. Chceme
touto cestou v Josefově Dole už tradiční akcí přispět k připomenutí tohoto krásného rodinného zvyku, který dnes musí svádět
tvrdý boj s vábničkami počítačových her (pro zájemce o další informace: https://www.noc-s-andersenem.cz).
☺Přihlášky na Noc s Andersenem 2020 pro děti 1.-5. třídy základní školy budou k vyzvednutí od 2. 3. 2020 v Obecní
knihovně Josefův Důl u paní Jany Podrazké, a to do vyčerpání maximální kapacity akce (20 dětí).
☺Srdečně Vás za tým organizátorů zvou Jana a Radim Podrazkých.☺

Činnost SDH Josefův Důl - rok 2019
Dovolte nám seznámit Vás s činností
dobrovolných hasičů za rok 2019. Událostí nebylo
málo. Jednotka vyjížděla za celý rok celkem 21x.
Nejčastěji se jedná o technickou pomoc, ať už je to
spadlý strom přes komunikaci, spadlá lampa veřejného
osvětlení, kouř v kotelně, vyhledání ztracených osob,
snesení pacienta, ale i třeba kuriozita jako papoušek
ARA na drátech elektrického vedení. Ke klasickému
požáru jsme byli přivolání pouze 2x, jednalo se o
chalupu v Janově a penzion v Josefově Dole.
V červnu byla jednotka proškolena na
používání AED (automatizovaný externí defibrilátor),
kdy včasná pomoc je v některých případech tou
nejúčinnější.
Naše sdružení již tradičně zajišťuje
občerstvení na akcích obce. Nejhojněji navštěvovanou
bylo pálení čarodějnic 30.dubna. Následoval v červnu
dětský den a v červenci závod veteránů „Okolo Elišky“ . Koncem srpna proběhla nově akce „rozloučení s
prázdninami“, určena hlavně dětem. V prosinci se konalo již tradiční adventní setkání občanu Josefova Dolu a
rozsvícení stromečku u budovy místního muzea. Mezi loňské vydařené akce určitě patřila hasičská zábava, která se
konala v sobotu 30. března v sále muzea. Kromě příjemné hudby, tance, dobrého jídla a pití proběhla bohatá tombola.
Odměny většinou poskytli místní podnikatelé a všem ještě jednou děkujeme.
Na prosincové výroční schůzi byl zvolen nový starosta sdružení Petr Švadlenka. Dosavadní starosta Petr
Harmanoš byl zvolen velitelem jednotky, místo Miroslava Šubrta, který z rodinných důvodů požádal o uvolnění z
funkce. Tímto bychom chtěli Mírovi Šubrtovi poděkovat za dlouholeté spolehlivé vedení výjezdové jednotky.
Velikou radost nám dělají mladí hasiči, kterých
máme k dnešnímu dni 18 členů. 12 starších dětí a 6
mladších. Děti se schází pod odborným vedením
Květoslava Hudského každý čtvrtek od 17 hodin v
místní hasičárně. Za příznivého počasí trénují v parku
nebo na hřišti mateřské školy.
V této sezóně se zúčastnily celkem čtyř
závodů: požárního útoku ve Zlaté Olešnici, což byl pro
děti jejich první závod, kde dosáhly času 52,03s. Dále
požárního útoku v Jabloneckých Pasekách, kde už děti
dosáhly krásného času 29,06s a předposledním
závodem byl noční požární útok v Dalešicích.
Závěrečný závod absolvovaly v Příchovicích a to pro
děti atraktivním a také náročným branným závodem,
kde se umístily na 10 místě z třinácti startujících.
V roce 2020 se s dětmi chystáme zúčastnit
minimálně sedmi soutěží Jablonecké ligy a okresního
kola celostátní hry plamen. V plánu máme také
výtvarnou soutěž, celodenní výlet do Jablonecké
hasičárny spojený s návštěvou krytého bazénu,
výlety po Jizerských horách a minimálně jedno
víkendové soustředění.
Chtěli bychom poděkovat vedení obce Josefův Důl
za jejich podporu, díky které jsme dětem doplnili
výbavu na trénování a samotné závody a doufáme,
že děti bude obec podporovat i nadále.
Za Sbor dobrovolných hasičů Josefův Důl
Petr Švadlenka
starosta sdružení

Petr Harmanoš
velitel jednotky

Mikulášská besídka 2019
V prosinci proběhla tradiční Mikulášská nadílka
pro děti, na kterou přispěli i sponzoři, kterým tímto
srdečně děkujeme:
Trafika Jos. Důl EUROTRADINGGROUP s.r.o.
Penzion Savoy
p. Klust
p. Herout
Penzion Evelin
Potraviny Jos. Důl
Ski - Lucifer
P. Liegrová
Penzion U lípy
p. Kubát
Také děkujeme všem, kteří se na průběhu akce
podíleli.
Kulturní komise obce JD
Výstava betlémů
Poděkování patří také všem, kteří zapůjčili Betlém
pro výstavu v muzeu, která probíhala v adventní čas
minulého roku.
Děkujeme

rodině

Laškovských

za

darování

dřevěného betlému muzeu do stálé expozice.
Infocentrum Josefův Důl

Použité knihy nepatří do popelnice!
To platí i v Obecní knihovně Josefův Důl. Jak už bylo napsáno v minulém čísle,
tzv. Knižní bazárek je část knihovny, v níž mají čtenáři k dispozici knihy, které by jinak
někdo vyhodil. Čtenáři si je mohou „půjčit“ a nemusejí je vracet.
Důvod tohoto počínání je zřejmý. Mnoho z nás má rádo knihy v jejich původní papírové
podobě. Lásku ke knihám nedokázaly vykořenit ani pokročilé počítačové technologie,
a to ani v dnešní době, kdy se již více než deset let můžeme setkávat s elektronickými
knihami a jejich čtečkami. Papírové knihy mají ale stále své neopakovatelné kouzlo,
i když nejsou úplně nové. Počet tištěných knih mezi lidmi je stále velký.
Během kulturních akcí v prosinci 2019 (Rozsvícení vánočního stromečku 1. 12,,
Mikulášská slavnost 5. 12. aj.) byly knihy z Knižního bazárku vystaveny na chodbě před
vstupem do Infocentra Josefův Důl. Zájem návštěvníků byl veliký: dětské knihy našly své
nové majitele téměř všechny, z knih pro dospělé zbyla po prosincových akcích jen malá
část, díky spolupráci s paní Reginou Jäger z místního informačního centra se podařilo tuto akci zrealizovat.
Poděkování patří všem těm, u nichž zvítězila odvaha zařadit do své knihovny tištěnou knihu, která již v minulosti
přinášela čtenářskou radost někomu jinému. Poděkování za knihy, které neskončily v popelnici.
Za Obecní knihovnu Josefův Důl Radim Podrazký.
************************************************************************************************

Seznamujeme Vás s realizací pečovatelské služby Josefův Důl
Sociální služba je realizována na celém území obce Josefův Důl pondělí – pátek od 7.00 do 15.30 hod.
Službu provozují dvě pečovatelky, jejichž sídlo je v domě s byty zvláštního určení Antonínov 184,
Josefův Důl, tel.: 483 381 106.
Sociální služba poskytuje péči v domácnostech uživatelů služby. Na základě smluvního vztahu
individuálně podle potřeb uživatele může podle § 40 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. poskytovat službu
v základním rozsahu:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pro osobní hygienu
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Každý žadatel projde sociálním šetřením a při něm dojde k dohodě se sociální pracovnicí, jaké úkony pomoci potřebuje.
Ty jsou pak zakotveny do Smlouvy o poskytování služby. Pečovatelky provádějí ty úkony péče, které ve smlouvě jsou.
Smlouva může být měněna podle potřeb uživatele. V dalším čísle probereme základní otázky k nabízené službě.
red
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