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Rozsvícení vánočního stromečku
a 1. Advent

Rádi bychom bývali s vámi oslavili začátek adventu, jako každým rokem,
se svařeným vínem, dobrým jídlem a prožili  s  vámi pohodové odpoledne

s vánočními koledami. Bohužel tato doba nás o  vánoční setkání ochudila, ale přesto jsme vám
zprostředkovali vánoční koledy trochu jinak.
Na 1. adventní neděli jsme rozsvítili vánoční stromečky a mohli jste si poslechnout vánoční koledy
z místního rozhlasu. Letošní vánoce se budou lišit . Jaké budou?
Budeme  doufat,  že  počet  nakažených  lidí  covidem-19  bude  ubývat  a  naše  životy  se  vrátí
do normálu.
Užijte si pohodový adventní čas. Přejeme vám krásné a poklidné dny.

Poděkování: 
Srdečný dík OÚ v Josefově Dole  
za dárek a gratulaci k mým narozeninám. 

K. Kinzel

Jubilea v prosinci 2020
Slabschova Ilse Miček Peter 
Veselovská Eva  Brož Jiří  
Lauschová Jarmila Vilderová Dagmar 
Hnyk Jiří Válek Jindřich

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. 



Milí čtenáři Občasníku.
Máme  za  sebou  více  než  měsíc  a  půl  distanční

výuky. V polovině října bohužel vláda rozhodla, že od 12.
října  mohou  základní  školu  navštěvovat  prezenčně  jen
žáci 1. stupně, druhý stupeň měl tzv. „rotovat“ - 6. a 7.
ročník se měl v prezenční výuce a distanční výuce střídat
s  8.  a  9.  ročníkem.  Toto  nařízení  bylo  vzhledem  k
negativně se vyvíjející situaci už po dvou dnech změněno
a ve středu 14. října byla zakázána prezenční výuka obou
stupňů  základních  škol.  Všichni  žáci  naší  školy  tedy
zůstali doma a museli se vzdělávat distančním způsobem.

Přestože  vládní  nařízení  vyšlo  s  prakticky
okamžitou platností,  žáci  byli připraveni tak, aby mohli
pokračovat  ve  výuce  z  domova.  Žákům,  kteří  měli
problémy s  počítačovým vybavením,  škola  vyšla  vstříc
a půjčila jim na dobu distančního vzdělávání notebooky.
Některým žákům dokonce škola zajistila datové připojení
zdarma. 

Výuka na dálku se na naší škole uskutečňuje přes
Google Učebnu, do které žáci dostávají úkoly a pokyny
k práci. Oproti jarní distanční výuce jsou některé hodiny
vedené ve formě videokonference pomocí služby Meet.
Mají tedy možnost alespoň takto být ve spojení s učitelem

a  nejsou  odkázáni  pouze  na  emailovou  komunikaci.
Přesto jsem od žáků často slyšela, že se už těší do školy,
na své kamarády a i na učitele. 

Také  čtvrtletní  třídní  schůzky  probíhaly  formou
Meet, rodiče si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet tento
poměrně nový způsob komunikace s učitelem.

Díky  zlepšující  se  epidemiologické  situaci  se
mohli prvňáčci a druháci vrátit už 18. listopadu do školy,
samozřejmě  za  dodržování  přísných  hygienických
pravidel. Ostatní žáci pokračovali v distančním způsobu
vzdělávání až do 30. listopadu, kdy byla znovu umožněna
výuka rotačním způsobem. Jako první se do školy vrátil
zbytek  prvního  stupně,  osmý  a  devátý  ročník.  Šesťáci
a sedmáci pokračovali dále v distanční výuce a v dalším
týdnu se ve škole vystřídali s osmáky. 

Všichni,  učitelé  i  žáci,  si  přejí,  aby  výuka  opět
probíhala běžným způsobem, bohužel se zdá, že distanční
pojetí vyučování bude ještě nějakou dobu pokračovat. Jak
bude situace vypadat, zatím nemůžeme předvídat, zbývá
jen doufat, že se vše brzy zlepší. 

Monika Hejná

Podzim utekl jako voda v naší říčce Kamenici a už je tu čas Adventu.

Pojďme se ohlédnout a připomenout si, jak jsme podzimní čas strávili v naší školičce. 
Na konci září jsme na zahradě uspořádali sportovní dopoledne, plné her a aktivit, počasí nám přálo a my 
jsme si to užili i bez stupňů vítězů - důležité bylo vyzkoušet si všechno a hlavně si to užít :).
V říjnu za námi přijela paní Žváčková se svými čtyřnohými kamarády a ukázala nám jak se správně 
chovat v blízkosti psů ať již známých či neznámých. Co mají naší psí kamarádi rádi a čeho bychom se 
měli rozhodně vyvarovat, jaké chyby děláme nevědomky a nejčastěji. 

Tematický "Den stromů" jsme strávili v lese, měřili jsme 
kmeny stromů, počítali letokruhy, sledovali jsme lupou 
život pod kůrou na pařezech, určovali druhy stromů v lese 
který navštěvujeme, třídili plody, tvořili land-arty... 
Prožili jsme krásné dopoledne, plné zvídavých dotazů, 
zajímavých objevů a nových zkušeností :).

Halloween  už patří neodmyslitelně k programu naší 
mateřinky. Strašidelné masky, strašidelné písničky 
a krásně připravené strašidelné dobroty od maminek 

navodili tu správnou atmosféru pro strašidelné rejdění, které si děti opravdu dosyta užily. 



Děkujeme maminkám, které dětem pomohly vytvořit
opravdu krásné masky a děkujeme také maminkám, které
myslely na mlsné jazýčky dětí. 
K podzimu neodmyslitelně patří sběr ovoce ze stromů 
a jeho uskladnění. Letos nám stihly na zahradě dozrát
ostružiny a tak jsme si mohli při hrách odběhnout doplnit
energii čerstvými plody. Ve školce jsme pak s láskou a péčí
oloupali a nastrouhali jablíčka, rozváleli těsto a smotali
záviny. Paní kuchařka nám je upekla a my měli báječnou
dobrotu po obědě a k odpolední svačině, no nezbyl ani
kousíček, zkrátka se peklo s láskou…

V naší školičce se stále věnujeme ekologii a prostředí kolem nás, nově 
jsme zapojeni v síti Mrkvička a tento rok se věnujeme tématu "Jak 
nevytvářet odpad." Díky v tomto směru opravdu velmi záslužné 
činnosti obce, kdy máme kontejnery na tříděný všerůzného odpadu 
a dokonce i na třídění použitého oleje, je motivace dětí k třídění 
radostí. Vše co používáme,
co upotřebíme při činnostech se
snažíme recyklovat a věřte nebo ne,
jsou dny kdy jsou v koši jen

kapesníčky. Také jsme si do party boxů na tříděný odpad vyrobili
novou kamarádku  - ALOBALKU. Té nejvíce chutnají víčka od jogurtů,
přesnídávek, tvarohů a alobal.

Nyní nás čeká Advent - čas rodiny, lásky a přátelství...
Myslíme na všechny, kteří nemohou být spolu, myslíme na seniory
v našem pečovatelském domě a chystáme pro ně překvapení...
Dovolte abychom všem popřáli klidné, cukrovím provoněné Vánoce plné dětského smíchu
a rozzářených dětských očí  a do Nového roku pevné zdraví a mnoho optimismu.  A dětem? 
Dětem přejeme splněná přání pod stromečkem a bohatou nadílku sněhu :).

Dakar  2021 s  číslem  Po dlouhé  cestě  se
číslo Milana Engela zmenšuje a zmenšuje, tak
uvidíme zda mu přinese štěstí . 
Engel: „Na můj sedmý Dakar se jedu poprat
o co nejlepší výsledek“
Všichni mu budeme fandit, aby měl co nejméně
karambolů a umístil se 
co nejlépe. 

TECHNIKU MÁ DOBROU
V lednovém  závodě  čeká  Milana  Engela  spousta  změn,  od  povinných
airbagových vest až po omezený počet zadních pneumatik pro celou rallye.
Vzhledem k absenci tréninku v dakarských podmínkách to tak bude jeden
z nejtěžších ročníků. Rallye se však nebojí: „Jsem závodník, něco mám za sebou a techniku máme
dobrou. Takže se přes všechno jedu poprat o co nejlepší výsledek a vydat ze sebe maximum,“ dodal.

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94714&idc=8318472&ids=1076&idp=92907&url=https%3A%2F%2Fwww.euromaster.cz%2Fpneu%2Fmichelin%2Fcrossclimate-plus


Víte, kde byste našli Stezku svobody?
Začalo to nenápadně, když se zhruba před dvěma lety sešli obyvatelé, chalupáři z Horního
Maxova a další nadšenci domluvili se, že  vysadí  lipku ke stému výročí republiky.   Nakonec
v říjnu 2018 byly vysazeny lípy tři – v Lučanech nad Nisou a v Jindřichově a na Maxově,
neboť od roku 1960 tvoří tyto tři obce Město Lučany nad Nisou. Okolo „lip svobody“ byly

instalovány  kruhové
lavičky ze tří součástí a s pruhy v barvě trikolóry.
Následně  skupinu  sousedů  napadlo  ty  tři  lípy
spojit stezkou, která nebude mít začátek ani konec
a  bude  vymezena  12  zastaveními  věnovanými
svobodě  formou  citátů  od  významných  osob.
Dvanáct   vybraných  zastavení  –  dvanáct
kamenných pilířů z liberecké žuly již stojí na cestě
označené  kruhovými  symboly  trikolóry,  které
jsme  namalovali  podle  zásad  Klubu  českých
turistů již na podzim loňského roku (viz obr.). 
Časem se  nám  podařilo  pro  myšlenku  „stezky“
získat  mnoho  významných  partnerů  –  Město
Lučany  nad  Nisou,  Domov  Maxov  a  zařízení
Maják,  Nadaci  Via  a  Českou  spořitelnu,
společnost  Toulec  architekti,  firmy  Ligranit
a  Sundisk,  Střední  školu  sklářskou  v Železném

Brodě a řadu dalších dobrovolníků a nadšenců, včetně členů lučanských spolků a vedení škol. Projekt byl zpracován,
projednán s vlastníky pozemků a schválen Správou CKO Jizerské hory a Magistrátním úřadem města Jablonce nad
Nisou.  
Pilíře budou doplněny skleněnými litými kostkami zasazenými do cortenového rámečku a ovinuty  cortenovým páskem,
který ponese slova o svobodě. Kostku a písmo tvoří studenti a pedagogové železnobrodské SUPŠ, významnou radou
přispěl a pomoc přislíbil též akademický sochař Zdeněk Lhotský (autor mj. skleněného sarkofágu pro královnu).
Souběžně s přípravou stezky a omezeními  způsobenými Covidem 19 připravila  naše  komunita  peněžní  sbírku  pro
překlad, vytištění  a vydání drobné publikace knížky  Kronika Maxdorfu z let 1817 – 1855, kterou sepsal  tehdejší
rychtář  obce  Anton  Seibt  v kurentu,  do  švabachu  přepsal  smržovský  učitel  Josef  Meissner  a  následně  ji  otiskl

v předválečných  novinách  Gablonzer  Zeitung.   Tyto
podklady našli naši sousedé v Oblastním archivu v Jablonci
nad  Nisou  o  obci  Maxdorf,  která  by  letos  oslavila  350.
výročí založení. Maxdorf zahrnoval v 19. století mj. dnešní
Horní a Dolní Maxov, Karlov, kus Janova nad Nisou i část
dnešního  Josefova  Dolu  až  k říčce  Kamenici.  Čtenáři  pak
s překvapením  zjišťují,  jak  se  žilo  na  Jizerkách  sklářům,
dřevařům a dalším obyvatelům. Že např. maxdorfská škola
měla  až  200  žáků,  že  vody  bylo  někdy  moc  a  jindy  zas
chyběla, že i bramborová políčky napadla černá plíseň a byl
často hlad. Na křtu knížky (viz obr.) se letos v červnu sešli
všichni zúčastnění- zástupci   státního archivu, paní Marie
Nedomlelová,  překladatelka  z Dalešic,  Christa  Petrásková,
historička,  grafik  Michal  Janus,  Ivana  Halamová,

místostarostka  Města  Lučany  nad  Nisou,  maxovští   sousedé  a  chalupáři,  zástupci  Domova  Maxov,  Páter  Ajchler
z  farnosti,  přátelé  a  sousedi  z Josefova  Dolu,  Dolního  Maxova,  Hrabětic,  Nové  Vsi  aj.  Více  video  viz
https://youtu.be/zJJgKmiX2DM
Ale zpět ke stezce. Za dodržení všech ochranných opatření jsme v říjnu a začátkem listopadu ručně vykopali 12 jam,
významně se při kopání zapojili  klienti Domova Maxov, postavili 12 pilířů,  zadali vytvoření tří  infomačních tabulí
s mapou a vysvětlivkami, obnovili značení, nafotili fotografie do archivu, připravujeme tištěného průvodce stezkou,
jehož dva  průvodci  Maxík a  Jindřiška  provedou návštěvníky  a  zejména děti  celou  trasou.  Přemýšlíme o  instalaci
3 laviček na místech krásných výhledů.  Také jsme natočili krátké video a vydali na portálu „Darujeme.cz“ výzvu.
Budete-li mít zájem se s ní a stezkou seznámit, najdete ji na adrese https://darujme.cz/projekt/1203718     
Slavnostní otevření Stezky svobody plánujeme na 8. května 2021 u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně (mimochodem
letos jsme vzpomněli 110. výročí jeho založení) v Horním Maxově.
Rádi se s Vámi potkáme na Stezce svobody, srdečně vás zveme! 
Spolu dokážeme víc!

Foto: archiv: označení, stavba, pilíř s kostkou Věra Dřevíkovská

https://youtu.be/zJJgKmiX2DM
https://darujme.cz/projekt/1203718


Zrušení výlepu papírových
oznámení k plánovaným odstávkám

elektrické energie

Je to skutečně tak, od 1.1.2021 dojde ke zrušení výlepu papírových oznámení k plánovaným odstávkám elektrické 
energie.

https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/376.html

Stávající způsob oznámení odstávky na obce e-mailem zůstává nezměněn a i nadále budete dostávat informaci cca. 20
dnů před odstávkou.

Naopak připravujeme vylepšení tohoto způsobu oznamování a od ledna by se měla na web vrátit i možnost stáhnout
oznámení o odstávce v pdf.

Každý ze zákazníků ČEZ Distribuce se může nechat informovat o plánované odstávce bezplatně e-mailem. 

Služba zároveň obsahuje možnost zasílat SMS v případě poruchy s odhadem času obnovení dodávky.

Velká část z vás již tuto službu využívá, neboť funguje již od roku 2018. Nyní jsme registraci ještě více zjednodušili,
aby si službu uměl nastavit doopravdy každý.

Pokud budete potřebovat pomoc, rádi s nastavením služby pomůžeme, případně přímo nastavíme, pokud nám dodáte
podklady (IC Josefův Důl, p. Jäger, tel. 483381110 ).

Registraci zvládneme během pár minut.

Potřebujete jen dvě čísla Datum narození zákazníka(případně IČO

EAN kód (najdete na svém vyúčtování)

Upozornění obecního úřadu

Obecní úřad Josefův Důl - správce místních poplatků, podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č.  280/2009  Sb.,  daňový  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  oznamuje,  že  od 3.  12.  2020
do 3.  1.  2021 je  v budově obecního úřadu Obce Josefův Důl v kanceláři  poplatkové evidence
ve  dnech  pondělí  a  středa  od  13  hodin  do  17  hodin  zpřístupněn  k  nahlédnutí  hromadný
předpisný seznam č.j. 012020 

O   V Y M Ě Ř E N Í   M Í S T N Í H O   P O P L A T K U 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů za rok 2017 
poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě

splatnosti. 

Vážení občané,
apelujeme na vás, buďte rozumní a zamyslete se nad tím, zda o vánocích budete vypouštět lampion

štěstí.  Vzpomeňte  si  na  loňské  neštěstí  v  ZOO  v  Krefeldu,  kdy
lampion nepřinesl štěstí, ale obrovskou tragedii.

Silvestr a ohňostroj…...je to nutné?
Nadměrný hluk, osvětlení ze zábavní pyrotechniky a další světelné
efekty na  noční  obloze  jsou  pro  zvěř,  která  volně  žije  v horách,
velkou  zátěží.  Silvestrovské  veselí  s sebou  totiž  nepřináší  pouze
hluk, ale také znečišťuje ovzduší těžkými kovy a dalšími látkami.
Ruku na srdce, každý si chce na horách užít klidu a krásné přírody.
Važme si proto klidu a ticha.
Děkujeme vám!

https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/dist/lp/faktura.png
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/376.html


Plán zimní údržby místních komunikací obce Josefův Důl

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací
ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic.

Rozsah zimní údržby:
Místní komunikace na katastru obce Josefův Důl, chodníky ( u objektů v majetku obce ), veřejná prostranství. Celkový
počet udržovaných vozovek……36km.

Časový plán:
Plná pohotovosti techniky pro odklízení sněhu vyhlašuje starosta obce dle povětrnostních podmínek.
Provoz zimní údržby pruhování okamžitě po napadnutí 10 cm vrstvy sněhu

posyp do 9.hodiny ranní event. do 2 hodin po pluhování
dále dle sněhových podmínek nebo kalamitní situace a potřeb.

Posypový materiál:
Prostranství za Obecním úřadem – pouze inertní materiál (drť, písek)

Mechanizace vlastní:
Radlice – špička traktor (JD)
Radlice – špička traktor (Zetor)
Sněhová fréza traktor (Zetor)
Sněhová fréza (Bobcat)

Odpovědný  pracovník  za  provádění  zimní  údržby
obce:
Starosta obce – Jan Miksa
Předseda komise MHaD – Jaromír Pondělík

Telefonické spojení pracovníků zimní údržby:
Obecní úřad Josefův Důl …… 483 381 096
Pondělík Jaromír ……………… 605 139 493

Rozpis zimní údržby vozovek:
Traktor JD
směr………
1. Dolní Maxov od „plynu“
2. lávka Kamenice a zpět
3.Antonínov přes vlakový přejezd – 4. Dům s peč.službou
5.Hujerův kout na křižovatku pod pilou
6.pod  poštu  –  7.pod  paneláky  Josefův  Důl  –8.  vjezd
do hasičské zbrojnice -
9.restaurace U Splavu ( k mostu)
10. zdrav.středisko –11. hotel Peklo –
12.penzion Hájenka a zpět hotel Peklo
13. vodárna u sjezdovky - 14.křižovatka č.p. 235 -
15. Bowling zpět č.p. 235 –16.křižovatka u č.p. 241 a zpět
směr
17. hotel Peklo –18. hotel Nebe - 19.zdravotní středisko –
20. Obecní úřad parkoviště 21. Karlov č.p. 3 a zpět
22.Karlovské kolečko a zpět–23. pension Karlovka

Pensiony dle objednávek

Traktor Zetor
směr……
1.Základní  škola  –  2.prostředňák  č.p.  52  a  zpět
na křižovatku nad školou
3. č.p. 212 4. č.p. 169 a zpět na prostředňák – 5. č.p. 162 -
6. Vila Ida -
7. č.p.155 – 8.kasárna a zpět Obecní úřad 9. Hujerův kout
od rybníčku-
10.  č.p.  338  –11.  č.p.  289  –12.  č.p.  75  –  13.Dům
s pečovatelskou
službou  Parkoviště  -14.  Antonínov  -  č.p.  190  –  15.
Jednota -16. č.p. 76 -
17.  povidláky  –  č.p.  190  -  18.  Škola  v  přírodě  -
19.penzion Iveta –
20. č.p. 49 – 21. č.p. 105 –22. č.p. 171 – 23.jednota – 24.
č.p. 190 -
25.křižovatka  č.p.  160  –  26  č.p.  23  zpět  č.p.  160
- 27. č.p. 82 -
28.Zátiší a zpět

Zajištění  schůdnosti  a  sjízdnosti  obce  –  posyp –  pouze nebezpečné úseky vozovek,  klesání,  zatáčky,
křižovatky bude se provádět (na zavolání, dle důležitosti nebo silném náledí).

Údržba chodníků

Čištění a posyp – dle zákona uživatelé (majitelé) přilehlých objektů – u budov v majetku obce zajišťuje obec sněhovou
frézou

Komunikace bez pluhování a posypu: mimo uvedené komunikace v I. a II. „pořadí“.

Bobcat: ulice u plynárny u č.p. 57 – ulice od č.p. 221

Ulice nad restaurací U Hrnce – dále obecní chodníky a stanoviště

pro komunální a tříděný odpad, dle potřeby úprava křižovatek či rozšíření vozovek

Mapa plánu údržby je k dispozici na obecním úřadu



Naši senioři
Blíží se konec roku, kdy jsme s našimi seniory slavili předvánoční čas. Současná situace
nám nedovolí  společné setkání  a proto jsme se rozhodli  ,  že uděláme seniorům malou
radost , kterou jim doručíme do poštovní schránky. Doufáme, že maličkost každého potěší
a při šálku dobrého čaje navodí tu správnou vánoční atmosféru.
Předvánoční čas  bychom měli  strávit  v klidu, pokoji,  radosti  a především mezi svými
blízkými.  Adventní  čas  je  obdobím, kdy jsou  lidé  více  vstřícní,  ochotní,  více  se  snaží
pomoci druhým a dělat „dobré skutky“. 
Tímto patří  i  poděkování  všem dobrovolníkům, kteří  se podíleli  na přípravě vánočních
obálek a věnovali svůj čas  pro druhé. 
Přejeme Vám všem, Vašim blízkým, Vašim rodinám, krásné, šťastné, požehnané a ničím
nerušené vánoční svátky, hojnost  zdraví,  lásky a radosti a do nového roku jen všechno
dobré! 

Mikulášská nadílka pro děti
tentokrát proběhla kvůli protiepidemickým opatřením velmi
netradičně. Mikuláš, čert s chrastícími řetězy a anděl se

rozhodli navštívit děti doma. Rodiče si mohli Mikuláše předem
objednat a pro své děti připravili dárečky a nebo také

brambory a uhlí. I to Mikuláš nadělil.  Všichni byli určitě
spokojeni.

TRAFIKA-SUVENÝRY-POTRAVINY
Přejeme Našim zákazníkům pohodové prožití vánočních svátků.

Jako každý rok si můžete objednat na svátky - veky, vánočky a bílé klobásy z Raspenavy.
Od prosince máme pro Vás novinku „ MINI LÉKÁRNU“ 

- první pomoc při bolestech, nachlazení, teplotách a zažívacích
problémech a jiné…..

Římskokatolické bohoslužby - Vánoce 2020 -21 
Čtvrtek 24. prosince - Narození Páně - Tanvald-Šumburk 17.00, Velké Hamry 20.00,  Albrechtice 22.00,

Horní Maxov 24.00
Pátek 25. prosince - Boží hod vánoční - Smržovka 9.30, Josefův Důl 11,30, Horní Maxov 15.00
Sobota 26. prosince - Sv. Štěpána, prvomučedníka - Horní Tanvald 9.00, Albrechtice 11.00
Neděle 27. prosince - Svaté rodiny - Šumburk 9.00, Albrechtice 11.00, Horní Maxov 15.00
Čtvrtek 31: prosince - Mše na poděkování s prosbou o požehnání do Nového roku - 

Šumburk 17.00
Pátek 1. ledna 2021 - Matky Boží, Panny Marie - Horní Tanvald 9.00, Albrechtice 11.00,
Horní Maxov 15.00, Velké Hamry 17.00
Sobota 2. ledna - Zjevení Páně, Tří králů - Josefův Důl 17.00
Neděle 3. ledna - Zjevení Páně, Tří králů - Šumburk 9.00, Albrechtice 11.00, 

Horní Maxov 15.00
Sobota 9. ledna - Svátek Křtu Páně- Josefův Důl 17.00
Neděle 10. ledna - Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční - Šumburk 9.00, Albrechtice 

11.00, Horní Maxov 15.00



Betlém chudých

Jak nám letošní situace dovolí prožít vánoční svátky? Jak se budou lidé na začátku adventu scházet u rozsvěcování
vánočních stromků na náměstích? Kolik obchodů bude otevřených pro nákup dárků? 

Dnes jsou zvyklí lidé prožívat vánoční atmosféru už od začátku prosince, ne-li dříve. A  končit tyto svátky hodováním
na Štědrý večer. Prostě svátky - slavit a pomět se,

být spolu. Na tom není jistě nic špatného.

Smysl  vánoc  jako  narození  Ježíše  Krista,  který

přece jen určil naší civilizaci letopočet a nejen to,
ale i kulturu a životní zásady, které se postupně

opouštějí,  je  hlubší.  V  adventním  očekávání  "
chudých"  -  tedy  toužících  po  obnově  světa,  po

spáse  člověka,  jak  zaznívá  v  rorátech  a  pak
v  "Sláva  na  výsostech  -  a  pokoj  lidem  dobré

vůle" 

ve vánoční noci. Pokoj "chudým", lidem kteří se

chtějí v lásce sejít a obdarovat sami sebou. Tak to
třeba vidíme i na starých betlémech, znázorněních

Betléma,  města  narození  Kristova.  První  k  místu  narození,  k  chudé  stáji  přicházejí  prostí  pastýři,  prostí,  ale
vnímající,radující se, pak se zástupem prodírají mudrci z dalekých zemí, majetní, ale otevřeného srdce, hledající Krále. 

A sám narozený Král se svou rodinou? Přichází v těch nejtvrdších podmínkách, jaké si dovedou představit lidé, které
druzí  vytěsnili  nejen ze svých domovů,  ale  ze svých myslí  a  srdcí  a  očekávání.  Pokud patříme mezi  některé tyto

"chudé", pak prožijeme Svátky opět s užitkem. a posilou do dalšího života.    

P. Pavel Ajchler, farář

SDH Josefův Důl

Bohužel  kroužek  mladých  hasičů  se  sešel  naposledy
8.10.2020. Od této doby jsme se z důvodu nouzového stavu
scházet  nemohli.  Situace  se  nyní  zlepšuje,  pevně  věřím,
že  se  do  Vánoc  s  dětmi  uvidíme.  Za  příznivého  počasí
uvítáme  venkovní  aktivity.  Pokud  vydrží  sněhová
pokrývka,  určitě  si  děti  užijí  na  sněhu  spoustu  legrace.
Věřím, že se na znovuobnovení kroužku těší.

Dobrovolní  hasiči  zasahovali  během podzimu několikrát.
Během  října  byli  voláni  k  doutnajícímu  krbu  v  chalupě
a  zakouřené  místnosti  po  odjezdu  majitelů.  Včasným
zásahem  se  předešlo  případnému  rozšíření  ohně.
Následoval  jeden  planý  poplach.  V  listopadu  vyjížděli
hasiči pouze jednou a to k padlému stromu, který pomáhali
odstranit z komunikace. 
Za zásahovou jednotku SDH Josefův Důl chceme poděkovat zastupitelstvu obce, které vyjednalo dotaci na hasičské
vybavení  a  mohli  jsme  zakoupit  3  kompletní  nové  hasičské  obleky  včetně  helmy,  nová  nosítka  a  další  potřebné
pomůcky k zásahu. Jana Harmanošová

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Kde? Prodejní místo pod obecním úřadem

Kdy? Sobota 12. 12. 2020 od 9:00 hod. DO VYPRODÁNÍ,
případně po tel. dohodě (tel.: 724 523 072)
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