Číslo 3

Ročník 2011

www.josefuvdul.cz

Číslo 6
Výsledky krajských voleb 2020 - Obec Josefův Důl
Konečné výsledky - sečteno100 %

Ročník 2020

účast37,98 %
Konečné výsledky
Procenta
Výsledky 2016
Procenta 2016
Starostové pro Liberecký kraj
26,81 %
20,58 %
ANO 2011
22,10 %
25,21 %
Občanská demokratická strana
15,58 %
13,44 %
Česká pirátská strana
11,59 %
5,04 %
Komunistická str.Čech a Moravy
4,35 %
6,72 %
Pro KRAJinu
4,35 %
Svoboda a př. demokracie (SPD)
3,62 %
Trikolóra hnutí občanů
3,62 %
Společně pro Liberecký kraj
3,26 %
Změna pro lidi a pro krajinu
1,81%
*************************************************

Jubilea v říjnu a listopadu 2020
Rot Jiří
Dát Jan
Linková Zděnka
Mačinec Josef
Kinzel Kurt

Gotvald Karel
Pavlatová Markétaa
Bielák Jozef

Jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně životních sil
a optimismu!
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.

6,- Kč
www.josefuvdul.eu

V září 2020 zastupitelstvo obce schválilo:
* Rozpočtové opatření č. 2/2020 (příloha č. 1).
* Doúčtování více-nákladů (časomíra) závodu veteránů
„Okolo Elišky“ ve výši 5.000,- Kč.
* Vyúčtování (faktury) za Rekonstrukci zdravotního
střediska.
* Smlouvu o budoucí smlouvě č. IP-12-4010819/VB s firmou
ČEZ Distribuce Děčín, zastoupené firmou EMJ s.r.o. Frýdlant
na část p.č. 1988 v k.ú. dolní Maxov.
* Záměr prodeje p.p.č. 324/4 v k.ú. Josefův Důl o výměře
640 m2 za 256.000,- Kč (á 400,-/m2)
* Záměr prodeje p.p.č. 395/17 v k.ú. Josefův Důl o výměře
327 m2 za 130.800,- Kč (á 400,-/m2).
* Záměr prodeje p.p.č. 1100/5 v k.ú. Dolní Maxov o výměře
398 m2 za 159.200,- (á 400,-/m2).
* Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 1183/12
v k.ú. Dolní Maxov o výměře 381 m2 za 152.400,- Kč
(á 400,-/m2)
* Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 295/34
oddělené z p.p.č. 295/16 o výměře 158 m2 v k.ú. Josefův Důl
dle GP č. 598-81/2020 za 63.200,- Kč
* Záměr prodeje části p.p.č. 2134/2 v k.ú. Antonínov
o výměře cca 100 m2 (á 400,- /m2)
* Pronájem bytu 1+1v č.p. 184 Antonínov po vytipování 2
vhodných místností ke spojení a vybudování bytu panu P. Š.
* Finanční příspěvek TJ Jiskra Josefův Důl ve výši 5.204,Kč na zakoupení bojleru do zázemí lyžařského areálu Lesana.
ZO neschválilo
* Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi
stranami Liberecký kraj a Obec Josefův Důl na část p.p.č.
641/1 v k.ú. Josefův Důl, který by se stal součástí chodníku
u sportovního areálu v Josefově Dole.
* Podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci a modernizaci
chodníku u sportovního areálu v Josefově Dole.
* Záměr prodeje p.p.č. 2136/1 v k.ú. Antonínov o výměře cca
40 m2.
* Záměr prodeje p.p.č. 2551/1 v k.ú. Antonínov o výměře cca
25 m2.
Příští řádné zasedání zastupitelstva obce proběhne
16. 11. 2020 v 18:00 v budově muzea.
Podrobnosti z předchozích usnesení naleznete zde:
http://josefuvdul.eu/category/zapisy-usneseni/
*************************************************

Poděkování:
Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci k mým narozeninám.
Dát J.
Děkuji za pomoc při odvozu věci,které sama
nezvládnu likvidovat .

Ptáčková J

Milí čtenáři josefodolského Občasníku,
Máme za sebou první měsíc nového školního roku. Byl
to měsíc plný nejenom výuky, ale také organizace a příprav
na možné vzdělávání na dálku. Proto bych vás ráda
seznámila s těmi nejdůležitějšími informacemi z posledních
dní:
Nová paní učitelka – v srpnu na úvodní poradě učitelů
jsme mezi sebou uvítali novou paní učitelku Terezu
Frýbortovou, která teprve dokončuje své pedagogické
vzdělání, ale už si výuku na naší škole vyzkoušela loňský
školní rok, když zde uskutečnila svou školní praxi. Doufám,
že se této milé a usměvavé paní učitelce u nás bude líbit.
Slavnostní zahájení školního roku - první den v září
jsme se všichni sešli ve škole k zahájení školního roku.
Slavnostní bylo zejména pro žáky prvního ročníku, kam letos
nastoupilo sedm nových žáčků.
Harmonizační pobyt na Ještědu – opět po roce se celá
naše škola vydala na tradiční třídenní poznávací a stmelovací
pobyt v přírodě. Po dvou letech, kdy jsme prožili tři
harmonizační dny v kempu v Novém Městě pod Smrkem,
jsme tentokrát vyrazili výše do hor na Ještědský hřbet,
do turistické chaty na Pláních pod Ještědem.
Také letos se část žáků na harmonizační pobyt
vydala na kolech. I přesto, že tato cesta měla být o něco
náročnější než v minulých dvou letech, našlo se deset
odvážných sportovně zdatných žáků, kteří se vypravili
společně s několika učiteli a asistenty na trasu dlouhou 32
km, převážně do kopce a s velkým převýšením.
Ostatní žáci a učitelé jeli na harmonizační pobyt
vlakem a zbývající necelé tři kilometry ještě museli
z pilínkovského nádraží vyšlapat vzhůru do strmého kopce.
Naštěstí počasí nám všem, pěším i cyklistům, přálo,
a tak jsme nakonec dorazili do areálu chaty. Po náročném
výstupu a výjezdu nahoru nás uchvátil nádherný výhled do
krajiny směrem na Bezděz a Ralsko, což byla velká odměna
pro všechny.
Harmonizační pobyt byl plný sportovních
i vědomostních učiteli připravených aktivit, ve kterých
soutěžila jednotlivá družstva o celkové prvenství, ale žáci si
užili také dostatek osobního volna, kdy si vytvářeli svůj
vlastní program s kamarády. Všem se velmi líbil i půldenní
výlet na Ještěd, kde si mohli koupit něco dobrého a užít si
zase trochu jiný výhled do okolí. Na pobytu nechyběl ani
táborák, opečené buřty a všichni odvážní si užili trochu
strachu při stezce odvahy, kterou skvěle připravili deváťáci.

Myslím, že si i tentokrát všichni harmonizační pobyt
užili. Svědčí o tom slohové práce napsané těsně po návratu
z pobytu: „Harmonizační pobyt byl super! Až na pár věcí,
jako například výšlap nahoru. Také pokoje nebyly nijak

moderní, ale jak jsem spatřila ten krásný výhled a západ
slunce, úplně jsem na to zapomněla. (7. třída)“, „Na harmonizačním pobytu mě ale jedna věc mrzela. Mrzelo mě, že byl
krátký. Kdybychom tam mohli být déle, bylo by to lepší. (7.
třída)“, „Doufáme, že se příští školní rok zase takhle pobavíme
a sejdeme se v tak hojném počtu jako letos.
Akorát nás trochu mrzelo, že to nebylo delší, protože to
strašně rychle uteklo.“, „Letošní Harmonizační pobyt se mi
líbil. Pro mě byl hodně jiný v tom, že jako 9. třída jsme tam
měli hodně aktivit na starost. Kdybych mohl jet znova, tak
bych jel. (9. třída)“, „Vůbec se mi nechtělo domů, ale co se
dalo dělat. Letošní harmonizák byl vážně dobrý a to neříkám,
že ty minulé byly nějak špatné. Prostě všechny harmonizáky
jsou super a už se těším na další. (6. třída)“, „Na závěr bych
řekla, že to byl ten nejlepší harmonizák za těch 5 let, co jezdím na harmonizáky, ale fakt opravdu. Jenom co bych malinko zlepšila nebo by se mi více líbilo, že by to bylo třeba od
úterý do pátku. Jenom takové moje doporučení...“(8. třída)
Za nás učitele bych chtěla všechny zúčastněné děti
pochválit. Statečně překonávaly různé nesnáze a překážky
a přitom měly stále úsměv na rtech. To je pro nás ta největší
odměna. Obzvlášť velká pochvala patří deváťákům, kteří měli
na starosti mladší žáky ve svých družstvech a také přípravu
některých aktivit.
Harmonizační pobyt nebyl tentokrát finančně
dotován z krajského projektu (kraj zrušil veškeré dotační
programy kvůli COVID 19). Jsme ale velmi rádi, že jsme

na harmonizační pobyt dětí získali finanční příspěvek od obce
a také se nám podařilo získat sponzorský dar. Díky tomu se
cena celého pobytu výrazně snížila. Tímto moc děkujeme
obci i našemu sponzorovi za finanční pomoc.
Zrušení Pepikiády - kvůli stále se zhoršující
epidemiologické situaci se tradiční akce rodičů s dětmi
nakonec neuskutečnila.
Příprava na distanční způsob vzdělávání: Už od
srpna se celá škola připravuje na distanční způsob vzdělávání,
protože epidemiologická situace nejen v ČR, ale i jinde v
Evropě začala opět gradovat. Prvním krokem bylo založení
nového školního emailu pro všechny žáky. Poté bylo důležité,
abychom všechny žáky připojili ke Google Učebně. Vzdálená
výuka by měla probíhat právě přes tuto Učebnu. Zde jsou
jednotlivé předměty všech tříd rozděleny do kurzů, ve kterých
už žáci začali pracovat, aby si jednotlivé postupy práce
osvojili. Náhradou za osobní kontakt s učitelem a s ostatními
spolužáky bude funkce Google Meet, přes kterou bude
probíhat videovýuka v rámci jednotlivých předmětů.
Elektronická třídní kniha a žákovská knížka –
souběžně s přípravami na distanční způsob vzdělávání se
škola pustila do vylepšení elektronické žákovské knížky.
Přešli jsme na systém Škola online, která nám umožňuje
spravovat nejen známky žáků, ale i třídní knihu a další školní
agendy. Věříme, že se rodičům i žákům bude nový systém
líbit. V souvislosti s tím žáci i rodiče dostali nové přihlašovací

údaje, které byly rozesílány emailem.
Zřízení emailů i nového školního systému Škola online
si vzala na starost paní učitelka Tkáčová, které za to patří
velký dík.
Třídní schůzky – první říjnový den se konaly letošní
první třídní schůzky. Byly velmi důležité, protože
v uplynulém měsíci nastalo několik změn a bylo třeba s nimi
rodiče podrobně seznámit. Jednak to byly nové žákovské
emaily a Google učebna, jednak nový systém Škola online.
Současně s třídními schůzkami proběhla i schůze školské rady
a schůzka členů zapsaného spolku Pepikáček.
Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy
– již podruhé se naše škola přihlásila do česko-slovenského
projektu Záložka do knihy spojuje školy. Tentokrát jsme
dostali jako partnera stejně velkou školu nedaleko Prešova
z obce Tuhrina. Koncem října bychom si s partnerskou školou
měli opět vyměnit vytvořené záložky.
Co nás čeká v blízké budoucnosti? Bohužel poslední
informace z 8. září, kdy je psán tento příspěvek, nás posouvají
stále blíže k distančnímu vzdělávání, které si nikdo
z vyučujících nepřeje. Jak to bude ve skutečnosti probíhat,
zatím přesně nevíme. Zbývá nám jen doufat, že se dosavadní
nepříznivá situace brzy zlepší a výuka bude dál probíhat
běžným způsobem.
Monika Hejná

Už od září na plný plyn, tak nějak by se dal charakterizovat
nový školní rok v naší
mateřince. Již v
prvním týdnu jsme
přivítali p. Palatovou z
jabloneckého
Ekocentra, která
dětem připravila
tvořivé dopoledne
zaměřené na smysly
a sluchové vjemy.

V polovině září jsme
nasedli do autobusu,
který nás odvezl do
Sedmihorek v
Českém ráji. Zde už
na nás čekala p.
Stárková se svým
programem. Paní
kuchařka nám
připravila dobrou
svačinu i oběd,
které jsme si uložili
našich látkových
pytlíků a maminky
přidaly do batůžků i něco dobrého na zub. Bylo to velice pěkné
dopoledne plné sluníčka a nových zážitků.

Děkujeme rodičům, kteří si našli čas a zúčastnili se Rodičovské schůzky,
děkujeme zároveň za slušnost rodičům, kteří se řádně omluvili. Jsme rádi, že
většinu rodičů zajímá, co se v MŠ připravuje, co dětem (a nejen jim, ale i rodičům)
nabízíme a jak děti připravujeme pro vstup do Základního vzdělávání.
A co nás čeká? V říjnu vyrážíme vlakem do Jiřetína pod Bukovou kde se opět po
roce koná ve firmě Detoa soutěž "Týden s českou hračkou".
Přijede za námi p. Žváčková se svými psími kamarády a dozvíme se vše důležité o
chování a přístupu k psím kamarádům.
Samozřejmě se letošní podzim neobejde bez Podzimní slavnosti, tak doufejme
v příznivé počasí abychom si to mohli všichni pěkně užít…
Krásné podzimní dny plné barev a nových zážitků Vám všem...

Kroužek mladých hasičů
Poslední víkend v srpnu měli mladí hasiči napilno. Zúčastnili se
soutěže v požárním útoku ve Smržovce a v Jabloneckých Pasekách. Ne
všechno se super podařilo, rozpojil se rozdělovač a nepovedlo se hned
na poprvé nasadit koš na savici. Chybami se člověk učí, jedná se
o týmovou soutěž. Děti pilně trénují , takže jednou se to určitě povede
bez chybičky :)
Za pěkného slunečného počasí se konala první víkend v říjnu podzimní
část okresního kola
hry "PLAMEN" 2020 – 2021 v Bratříkově. Dva naše pěti členné týmy
mladších a starších hasičů si proběhly trať, na které je čekalo několik
stanovišť. Plnily úkoly jako například střelba na cíl, určování azimutu,
poznávání
topografických
značek, ošetření
raněného, uvazování uzlů atd.
Děti si závod moc užily, spolupracovaly mezi sebou a vracely se
s dobrou náladou.
Se zpožděním byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže, která
proběhla již na jaře 2020.
Děti malovaly obrázky na téma „požární prevence“. Okresní kolo
vyhrála Bára Bezdíčková, druhá byla Lucie Harmanošová. V krajském
kole se umístila Lucie Harmanošová na krásném 2. místě.
Děvčatům gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci našeho
sdružení.
Za kroužek MH Jana Harmanošová
**********************************************
NABÍDKA PRO SENIORY

Oznamujeme všem seniorům, s trvalým pobytem v naší
obci, kterým je k 31. 12. 2020 65 let, že si mohou
vyzvednout na Obecním úřadě nebo v IC Josefův Důl
10 ks jednorázových roušek, které pro ně nakoupila
Obec Josefův Důl.
Vyzvednout si je můžete na Obecním úřadě vždy
v pondělí od 9. do 11. hod. nebo po předchozí domluvě.
***************************

Do roka a do dne,
se podařilo opravit křížek u kostela
Proměnění Páně v Josefově Dole.
V loňském roce byl neúmyslně
poškozen a tak nás velmi těší, že je
opět v pořádku. Probíhá i oprava
hrobu rodičů Gustava Leutelta
na místním hřibově, který poškodil
spadlý strom.

Představujeme novou vyhlídku
Jmenuje se Šipka!
V místě, kde kdysi
startovaly
boby
a vydávaly se bojovat
o vteřiny do ledového
koridoru
na
přírodní
bobové dráze v Tanvaldě .
Vstup bohužel ještě není
povolen, jelikož probíhají
poslední
úpravy,
ale
nafocenou ji už máme, tak
se můžete pokochat.
Nachází se kousek
od Tanvaldu na Malém
Špičáku a je z ní nádherný
výhled na Jizerské hory.

FOTBAL
Naši chlapci novou fotbalovou sezónu, ve kterou jsou nováčky,
začali výborně. Kromě jediné prohry s týmem Mšena B své
soupeře drtí a dokráčeli si pro krásné druhé místo v tabulce.
Už první zápas s týmem Zásady kluci doma vyhráli a skvěle se tak
nastartovali. Jejich vítězné zápasy samozřejmě lákají i fanoušky,
kteří začali chodit v hojnějším počtu jak na domácí, tak i venkovní
zápasy.
Bohužel kvůli vládním opatření se tým musel zastavit a zbylé
4 zápasy neodehrát. Zda se zápasy budou dohrávat nebo se
předčasně podzimní sezona ukončí je tedy ve hvězdách.
Kluci se museli zastavit i v rámci přípravy a nesmějí trénovat.
Budeme tedy doufat, že jejich skvělá forma jim zůstane i nadále
a tato přestávka na ni nebude mít vliv.
Filip Friedman
Děkování s fanoušky po zápase s Tanvaldem
Závěrem klub děkuje za finanční podporu na nákup
fotbalových míčů HOTELU PERLA JIZERY.
Výsledky:
Josefův Důl – Zásada
Josefův Důl – Hodkovice B
Mšeno B – Josefův Důl
Josefův Důl – Malá Skála
Tanvald – Josefův Důl
Josefův Důl – Jenišovice B
Držkov B – Josefův Důl
Josefův Důl – Radčice

5:4
4:0
6:0
12:3
1:6
2:1
2:5
9:2

Neodehrané zápasy:
Kovo z.s. ; Kokonín ; Železný Brod B ; Zásada

Poslední domácí zápas proti týmu z Radčic

*************************************************************************************
Jak nová kniha Zvířátka v říši víly Izeríny spatřila světlo světa na Smržovce
Spolek Víla Izerína se nemohl dočkat kulatého výročí – 10. ročníku – Dětského
dne na Jizerce, který se měl uskutečnit v neděli 4. 10. 2020. Jeho součástí mělo být
i překvapení v podobě křtu nové knihy o Izeríně, spojené s autogramiádou. Vše se
nakonec odehrálo úplně jinak, ale jako ve správné pohádce, jsme se i my dočkali
šťastného konce.
Jelikož doba je v tuto chvíli společenským akcím nepříznivá a nezbývá nic jiného
než respektovat veškerá nařízení vlády ČR, oslava kulatého výročí Dětského dne na
Jizerce s vílou Izerínou se z letošního roku přeložila na ten příští, na sobotu 2. 10. 2021.
Radost jsme si však tímto rozhodnutím nenechali vzít a Jizerku jsme vyměnili za
Výstavní síň smržovského zámečku. Zde proběhl, v komorní atmosféře a za účasti našich
přátel a příznivců, dlouho očekávaný křest knihy Kláry Hoffmanové – Zvířátka v říši víly
Izeríny. Jedná se o volné pokračování předešlých dvou knih, opět s doprovodnými
ilustracemi Líby Novotné. Tato kniha je přesto zvláštní, jelikož ji provázejí výjimečné
okolnosti…
Tři kmotry spojil nejenom tento slavnostní okamžik a místo, ale také jméno
Štěpán, jehož jsou nositeli.
Záměr se nevzdat, potkat se a oslavit tuto chvíli, byl silnější, než pro mnohé
překonat deseti i sto kilometrové vzdálenosti.
Představení knihy, autorské čtení a autogramiádu, setkání s vílou, to vše si můžeme zopakovat za rok na Jizerce, takže oslava
ještě neskončila.
Knihy o Izeríně dosáhli magického čísla tři, stejný byl i počet kmotrů.
O knížku si můžete už teď napsat Ježíškovi nebo si ji zakoupit v Miniknihkupectví Kláry Hoffmanové, v informačním centru
na Smržovce, v Josefově Dole nebo v Bedřichově.
Děkujeme Městu Smržovka za možnost akci uspořádat, všem za podporu, pomoc, účast, radost, kterou nám právě
křest nové knihy v tak nelehké době přinesl.
Přejeme všem pevné zdraví, víru, radost a mnoho krásných chvil s novou knihou o Izeríně. Nezapomeňte, že ta
největší společná oslava kulatin s vílou Izerínou na nás teprve čeká právě 2. října 2021 na Jizerce, kam vás tímto srdečně
zveme.
Těšíme se na setkání s vámi.
Víla Izerína, z.s

21. září - 160 let výročí narození Gustava Leutelta
Je to již 160 let, co světlo světa spatřil jeden z nejslavnějších
místních rodáků. Bohužel kvůli vládním opatřením nemůžeme
vzdát patřičný hold, který si Gustav Leutelt zaslouží. Jeho
jméno a odkaz byl již vícekrát zmíněn a každý si jeho osobu
a odkaz může najít sám. Nebudu proto vypisovat jeho literární
díla a množství článků, či příspěvků, které kdy vydal. Již za
svého života se stal legendou, ke které vzhlíželi mnozí začínající
autoři všelijakých děl, byť se Gustav sám literárně nikterak
nevyhranil. Psal do novin, psal básně, psal prózu, psal knihy,
psal povídky…to vše však mělo jedno společné, Jizerské hory
a životy obyčejných lidí v nich.
Gustav Leutelt se narodil v domě č.p.1., což je již zaniklá
budova, která stála naproti dnešnímu muzeu. Ostatně
Muzeum místní historie bylo založeno Gerhardem Kutnarem
před deseti lety-právě k výročí 150. let narození G.L.
G.L se narodil v Antonínově! Milí čtenáři a případní kritici,
Josefův Důl a Antonínov dříve rozděloval Červený potok.
Oddělení hranice se uskutečnilo roku 1878. Proto, nechť to každý ví, i náš kostel, fara, dnešní muzeum,
hřbitov… byl Antonínov.
Mezi další Leuteltovy počiny patří například založení vlastivědného muzea, a to právě v tehdy nově
postavené dolnomaxovské měšťanské škole, které zároveň dělal prvního ředitele. To se stalo roku 1905
a už v roce 1908 píše, že sbírky muzea se již ztrojnásobily.

O inventáři a o muzeu budu psát jindy.
Oliver Scholze

Další ze skleněných pokladů
Tato fotka je pořízena z věže kostela. Vidíme na ni mou nejoblíbenější josefodolskou
stavbu- impozantní vilu Reisner (dnešní budova školky-postaveno 1894.) O školce budu
psát v mimořádné adventní příloze JD občasníku. Na volné ploše ještě nestojí domy, jako
například dnešní zdravotní středisko-postaveno bude až v roce 1924 jako hypoteční banka.
V dálce, na obzoru samozřejmě nestojí hráz přehrady, ta se začne budovat až roku 1976.
Na pravém okraji uprostřed je vidět střecha josefodolské obecní školy (dnes známe jako
Duchcovská-postavena 1905.) Velká budova vlevo hned vedle již zmíněné školy je na
tehdejší dobu multifunkční objekt, ve kterém se nacházelo kino, turnerská tělocvična, která
sloužila i na pořádání různých bálů, restaurace a hotel, to celé pod jménem „Zur
Krone“(1904 vyhořelo)

Oliver Scholze
Pokud máte nějaký historický obrázek, fotku, pohlednici nebo článek, tak jej prosím přineste na Obecní úřad, kde by se
vytvořila kopie. Pro jakékoli informace: oliver.scholze@seznam.cz

V příštím vydání Občasníku se můžete těšit na barevnou přílohu, ve které najdete tyto články:
- Další poklady od pana Kolische a archivní fotografie MŠ v Josefově Dole
- Jak pokračuje rekonstrukce Maxovské huti
- Bude znovu postavena kaplička v Dolním Maxově?
- Spolek Patron a jeho činnost
- Seznam padlých občanů Josefova Dole 1914 – 1918
- Recepty z nové knihy od P. Laurinové Recepty Němců z Jizerských hor

Navazujeme na článek z minulého čísla Občasníku o třídění odpadu.
BIO ODPAD – hnědý kontejner
ANO – posekaná tráva a plevele, zbytky ovoce a zeleniny, květiny, roličky od WC papíru, plata od vajec, větvičky a listí, seno
a sláma, pokojové rostliny (bez květináčů), skořápky z vajec, sedlina z kávy, čajové sáčky, vlnitá lepenka, barevně nepotištěný
karton a papírové obaly, dřevěný popel
NE – mastné věci, kosti a maso, sýry, jednorázové pleny, sáčky z vysavače, popel z uhlí, podestýlka domácích zvířat, trus
zvířat apsů, zvířecí srst, uhynulá zvířata, cigarety, barevně potištěný papír, kameny a písek
ELEKTROODPAD – červený kontejner
ANO – elektrické a elektronické spotřebiče (do max. rozměru 30×50 cm) a baterie – např. počítačové myši a klávesnice,
počítače, tiskárny, sluchátka, fotoaparáty a videokamery, přehrávače (MP3, DVD, CD a kazetové), elektrické hračky,
elektronické hry, elektronické nástroje (např. klávesy), kalkulačky, telefony, faxy, rádia, tablety, gramofony, tlakoměry, AA +
AAA baterie, knoflíkové baterie…
NE – zářivky, úsporné zářivky, televize, počítačové monitory, velké spotřebiče (např. ledničky, pračky)
TEXTIL, ODĚVY – speciální kontejnery
ANO – nepoškozený bytový textil (ložní prádlo, záclony, ručníky, ubrusy…), oblečení všech velikostí, spárovaná obuv, někde i
hračky (sledujte popisky na kontejneru) – vše suché, čisté a zabalené do igelitové tašky či pytle
NE – koberce, matrace, molitan, znečištěné a mokré textilie, odřezky látek

Omlouváme se,
ale z důvodu nařízení vlády
se zrušilo JABLKOBRANÍ,
které mělo proběhnout v měsíci
říjnu. Bohužel i DÝŇODLABÁNÍ
se letos nebude konat.

Nabídka kalendářů na rok 2021 v místním informačním
centru:

Kiosek – Dřevěnka
vzhledem k současné situaci nabízí
možnost rozvozu obědů po Josefově
Dole.
Na výběr ze dvou jídel a polévky.
Jídelní lístek k dispozici
na facebookových stránkách Kiosek
Dřevěnka a po domluvě v tištěné
podobě.
Objednávat můžete ve zprávách na FB
a na telefonním čísle 776 187 369.

Kalendář Zaostřeno na Jizerky 2021
Zakoupením
kalendáře
pomůžete
se
záchranou
jizerskohorských rašelinišť a výsadbou druhově rozmanitých
lesů. V letošním roce bude pokračovat budování přehrážek,
které dokážou zadržovat vodu v krajině a zasadí se přes 14
tisíc sazenic stromků do samého srdce Jizerských hor.

Dále máme v prodeji
nástěnné kalendáře i Jizerské hory
stolní kalendáře s dobovými fotografiemi od Kláry Hoffmanové
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