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Jubilea v červnu, červenci a srpnu 2021
Jeníčková Miroslava Běželová Vilma Šilhánová Jiřina
Zumrová Bohuslava Ulbert Jan Pschera Eduard
Trčová Irena Fejfarová Markéta Hnyková Ladislava
Gotvald Josef Vlasáková Věra Kolischová Jarmila
Hudcová Slavomíra Chrtek Antonín Zmrzlá Jaroslava
Zmrzlý Karel Popelková Marta Mačincová Irena

Jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně životních sil  a optimismu! 

Poděkování
Děkuji za blahopřání a dárek k narozeninám.

J. Augsten
Srdečně  děkuji  obecnímu  úřadu  za  milé  blahopřání
a dárek k mým narozeninám.

M. Honzejk
Děkuji za blahopřání a dárek k narozeninám.

Z. Jakubec    

Děkuji  obecnímu  úřadu  za  milé  blahopřání  a  dárek
k mým narozeninám.             V. Altmanová

Děkuji za milý dárek a přání k mým narozeninám
B. Zumrová

Jubilanti (70, 75, 80 a výše let), kteří nechtějí být
v průběhu roku zveřejněni, mohou napsat na OÚ

Josefův Důl nebo zavolat na tel.: 483381 096. 

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

Okénko starosty
Chtěl bych Vám všem popřát krásné
léto plné odpočinku a pohody. Přeji
Vám  příjemné  prožití  dovolených
a prázdnin. 

A něco  z  obce.  Obec  bude  nadále
pracovat  na  zkrášlování  celého
katastru  obce  včetně  oprav  a

rekonstrukcí obecního majetku. Máme rozpracováno
řadu projektových dokumentací v podobě například:
oprava  místních  komunikací,  rekonstrukce  mostu
přes Jedlovou, probíhá studie na novou lávku místo
obloukového  železobetonového  mostu,  který  je  v
havarijním  stavu  (u  bývalé  Jednoty).  Provádíme
revizi mostů a lávek po obci.  Převádíme bezplatně
pozemky  pro  obec  od  Lesů  ČR  a  Státního
pozemkového fondu (dle zákonných možností mezi
státními  organizacemi)  a  řadu  dalšího,  o  čem  vás
budu informovat v dalších číslech občasníku. 

Mezi naše první úspěchy z hlediska žádostí o dotace
jsou:  Koupě  dopravního  automobilu  pro  Jednotku
dobrovolných hasičů (již podepsaná kupní smlouva
na Ford Transit za cenu 1.264.927,- Kč). 
Máme schválenou dotaci od Ministerstva vnitra GŘ
HZS  ČR  ve  výši  450.000,-  Kč  a  čekáme  na
schválení  dotace  od  Libereckého  kraje  ve  výši
300.000,- Kč. Dále jsme již obdrželi sponzorský dar

od Nadace Premedis ve výši 500.000,- Kč na nákup
dopravního automobilu pro náš  sbor  dobrovolných
hasičů. 

Máme zaregistrovanou žádost o dotaci z Programu
rozvoje venkova – Podpora spolkové činnosti SDH
Josefův  Důl  na  vybavení  klubovny  hasičské
zbrojnice Josefův Důl, a to na částku 320.000,- Kč.
Částka bude použita na nákup vybavení  klubovny,
jako je kuchyňská linka, stoly, PC, tablety, stany na
soutěžní akce apod. Klubovna bude sloužit i našim
malým hasičům, kterých je 32 členů. 

Získali  jsme  dotaci  na  rekonstrukci  části  místní
komunikace v Antonínově v částce 2.015.114,- Kč
od  Ministerstva  pro  místní  rozvoj.  Přes  prázdniny
proběhne  výběrové  řízení  na  zhotovitele  a  po
prázdninách dojde k realizace. 

Chtěl  bych  velmi  poděkovat  všem  těm,  kteří
reagovali a dále reagují na mé články v Občasníku
a  obec  Josefův  Důl  nezištně  podporují,  a  to  jak
sponzorskými  dary,  svojí  prací,  svými  nápady
a radami. Jen společnými silami dokážeme naší obec
posunout kupředu.
S přáním krásného léta 

váš starosta Jiří Slanař

http://www.josefuvdul.eu/


!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Česká Pošta partner
Josefův Důl oznamuje, 

že v období 
od 22. 6. 2021 do 2. 7. 2021

bude otevřena

od 11:00 hod. -  do 15:30 hod.

Trafika- Suvenýry, potraviny
v období 

od 22. 6. 2021 do 2. 7. 2021
bude otevřena

PO-PÁ od 6:00 hod. – do 15:30 hod.

Sobota od 6:30 hod. – do 13:00 hod.

Neděle od 7:00 hod. – do 13:00 hod.
********************************************************************************

Usnesení z řádného
zasedání ZO Josefův

Důl konaného
 dne 17. 5. 2021 

ZO schvaluje:

*Závěrečný  účet  příspěvkové  organizace  Základní
a  Mateřská  škola  Josefův  Důl  společně  se  zprávou
o výsledcích přezkoumání hospodaření.

* Účetní závěrku za rok 2020 Základní a Mateřské školy
Josefův  Důl  sestavenou k rozvahovému dni  31.12.2020
bez výhrad

* Závěrečný účet obce Josefův Důl za rok 2020, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefův
Důl za rok 2020 – bez výhrad

*  Roční  účetní  závěrku  obce  Josefův  Důl  sestavenou
ke dni 31. 12. 2020

* Rozpočtové opatření č. 1/2021

* Rozpočtové opatření č. 2/2021

* Dohodu o provedení práce paní Ferklové za měsíc únor

*  Výběr  projektanta  pana  Jana  Maděru  na  zpracování
projektové  dokumentace  na  akci  „Rekonstrukce  MK
Antonínov“

*  Na  základě  zveřejněného  záměru  a  dle  GP č-  602-
76/2020 prodej ppč. 395/16 o výměře 371 m2 za 148.400,-
Kč a p.p.č. 395/33 o výměře 228 m2 za 91.200,- Kč, obě
v k.ú. Josefův Důl 

* Na základě zveřejněného záměru prodej pozemků ppč.
206/5  o  výměře  1.574  m2  za  629.600,-  Kč  a  212/2
o výměře 3.083 m2 za 1.233.200,- Kč v k.ú. Josefův Důl

* Záměr prodeje ppč.1485/2 o výměře 53 m2 v k.ú. Dolní
Maxov za 400,-Kč/m2.

*  Záměr prodeje ppč.  1225/1 o výměře 876 m2 v k.ú.
Dolní Maxov za 400,-Kč/m2

*Záměr prodeje části ppč. 1566/1 o výměře cca 200 m2

v k.ú. Dolní Maxov

*  Na  základě  doporučení  hodnotící  komise  vybrat
nejvhodnější nabídku z veřejné zakázky malého rozsahu
„Pořízení nového DA pro JSDH Josefův Důl,  kterou je
nabídka  od firmy Auto Trutnov s.r.o.,  Krkonošská  566,
541 01 Trutnov, IČ: 25931270, nabídková cena v KČ bez
DPH – 1.045.394,- Kč, Nabídková cena v KČ s DPH –
1.264.927,- Kč.

* Podpis smlouvy s firmou Auto Trutnov s.r.o., Trutnov

*  Příspěvek  na  konání  Josefodolského  divadelního  jara
2021 ve výši 30.000,- Kč

*Řád veřejného pohřebiště obce Josefův Důl

Příští zasedání ZO v pondělí 12. 7. 2021 od 18:00 hod

Více na www.josefuvdul.eu 

 

Ordinace 
MUDr. Stuchlíka informuje:

Dovolená 26. 7. do 16. 8. 2021

Zástup: MUDr. Drobník Smržovka – 483 382 210,
MUDr. Lukšanová Tanvald – Výšina 483 394 097,

MUDr. Pokorová Tanvald – 483 395 191.

Od 9. 8. do 13. 8. přítomna pouze zdravotní 
sestra - po dobu nepřítomnosti lékaře se obracejte

především na zdr. sestru v ordinaci v Josefově Dole.
Po, Út, Čt, Pá – 8-12 hod., Stř 13-15 hod 
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tel. číslo 483 306 959 

Zprávy ze školky
Mateřská škola je od 
května opět plná dětí a my 
jsme za to moc rádi :). 
I když jsme bohužel 
nemohli vzhledem k situaci
uskutečnit všechny 
naplánované akce, děti 
jsme neošidili. Místo 
únorového karnevalu jsme 
uspořádali MAŠKARNÍ 

KVĚTNOVÝ MAJÁLES a užili si ho se vším 
všudy.

Krásné počasí nás láká na školní zahradu. Stačili 
jsme zasadit ředkvičky, hrášek, bylinky a letos 
poprvé i dýně.  Navštívil nás pan revírník Slanař 
a připravil nám dopoledne plné aktivit. Mohli jsme 
si prohlédnout paroží jelena i daňka, pohladit si 
kožešinu lišky, třídili jsme obrázky lesních 
živočichů, poznávali stromy, keře i lesní plody, 
razítkovali, vybarvovali... 

Zkrátka jsme prožili opravdu zajímavé dopoledne. 
Díky krásnému slunečnému počasí jsme mohli 
i letos oslavit MDD na školní zahradě, kde bylo pro 
děti připraveno mnoho her a aktivit. Užili jsme si 
plno legrace a nechyběla sladká tečka :).

Školní rok 2020/21 pomalu končí. Ale my toho 
máme ještě hodně před sebou. Vyjedeme si vlakem 
na Školní zmrzlinu, vyrazíme na školní výlet (letos 

opravdu pěšky) a těšíme se na Letní slavnost, která 
je plánována na 25. 6. 2021 na školní zahradě. 
Projdeme se z pohádky do pohádky a rozloučíme se 
s našimi předškoláky, kteří v září usednou do 
školních lavic. 
Mateřská škola bude otevřena do 9. 7. 2021. 

Dovolte, abychom poděkovali všem, kteří nás celý 
rok podporují a pomáhají nám. Za všechny 
jmenujme:
Obecní úřad, který nám pomáhá se zimní i letní  
údržbou v areálu MŠ. Ať již v jeho vedení stál pan 
Miksa, který k nám byl vždy vstřícný a my mu 
přejeme hodně zdraví :). Nebo nyní pod novým 
vedením pana Slanaře.  Děkujeme.
Manželům Císařovým, kteří nám nosí krásné dárky
pro děti.
Nadaci Preciosa, díky které můžeme dětem 
nakoupit praktické výukové  pomůcky.
Děkujeme všem :).

Prožijte krásné léto plné zážitků…
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Zprávy ze školy
Milí čtenáři josefodolského Občasníku.

Celý tento školní  rok byl
stejně  jako  předchozí  velmi
ovlivněn  probíhající  epidemií
koronaviru.  Žáci  se  vzdělávali
v  domácím prostředí  distančně
prostřednictvím Google Učebny
a Google Meet.  Bohužel  kvůli
tomu  na  konci  ledna  nemohlo
dojít  ani  k  fyzickému  předání
pololetního  vysvědčení,  žáci

i jejich rodiče se tedy dozvěděli hodnocení přes školní
informační  systém  Škola  Online.  Známky  z  jednot-
livých  předmětů  byly  i  tentokrát  doplněny  slovním
hodnocením shrnujícím snažení žáků. 

Téměř celé jaro byli žáci i učitelé nuceni pracovat
na dálku, teprve 12. dubna se mohli vrátit do školních
lavic  alespoň  ti  nejmenší  –  děti  z  mateřské  školky
a také žáci prvního stupně. Samozřejmostí se stalo an-
tigenní testování a nošení respirátorů či roušek 
ve všech prostorách školy. 

V dubnu také proběhl zápis do první třídy. Pro-
tože to situace nedovolovala, bohužel zápis proběhl bez
osobní  účasti  budoucích  žáčků a  jejich  rodičů.  Jsme
velmi rádi, že v září budeme moci přivítat  tři prvňáč-
ky.

Až teprve na začátku května se k prezenční výuce
mohl připojit i druhý stupeň, zatím ale pouze rotačně.
Škola v maximální míře využila ministerstvem povo-
lené skupinové konzultace, proto třídy, které by měly
mít dále distanční výuku, mohly být dvakrát v týdnu
také ve škole. Žáci byli rozděleni do skupinek a byl pro
ně vytvořen speciální rozvrh. Na všech bylo vidět, že si
školu užívali, i když někteří přiznávali, že šli do školy
s mírnými obavami - přeci jen byli sedm měsíců doma
a veškerý kontakt se spolužáky i učiteli probíhal pouze
přes  videohovory.  Ale  už  první  den  z  nich  nejistota
opadla a říkali, že ve škole je to daleko lepší. 

Vzhledem ke zlepšení epidemiologické situace 
v našem kraji byla v polovině května ukončena rotační
výuka  i  skupinové  konzultace.  Žáci  začali  chodit  do
školy v normálním režimu, tedy všichni najednou pod-
le běžného rozvrhu. Pro všechny – žáky, rodiče i učite-
le to byla vítaná a dlouho očekávaná změna. Protože
vedení školy i učitelé byli zvědaví, jak distanční výuku
viděli žáci a jejich rodiče, byl jim zaslán dotazník, 
ve  kterém se  mohli  vyjádřit  k  celému období  vzdě-
lávání  na  dálku.  Z  analýzy  odpovědí  je  zřejmé,
že většina žáků i rodičů byla s distanční výukou v rám-
ci možností spokojena a rodiče získali větší přehled 
o tom, co a jak se děti ve škole učí.

Důležitým mezníkem pro žáky devátého ročníku
byly přijímací zkoušky. Stejně jako loni měly posunutý
termín kvůli distanční výuce, proto se konaly až 
v prvním květnovém týdnu. Letos jednotné přijímací
zkoušky absolvovalo šest žáků devátého ročníku. 

Drželi jsme jim palce a nakonec jsme měli velkou
radost, protože všichni, kteří dělali přijímací zkoušky,
se dostali tam, kam chtěli. 

Zanedlouho skončí  školní  rok  a  my se  budeme
muset  s  našimi  nejstaršími  žáky  rozloučit.  Bývá
zvykem uspořádat slavnostní školní akademii, bohužel
tentokrát nám protikoronavirová opatření neumožnila ji
nachystat. Deváťáci však připravili proslov, kterým by
se se všemi rádi rozloučili:

Milí rodiče, spolužáci, učitelé...
Jak to všechno začalo? Většina z nás se zná už od

školky, ale někteří přišli  později a bohužel pár z nás
odešlo předčasně. 

Od první třídy to uteklo velice rychle a najednou
jsme tady, v deváté třídě, plní krásných i trapných zá-
žitků.

Za  dobu,  co  jsme  na  této  škole,  jsme  poznali
spoustu žáků i učitelů, se kterými jsme prožili chvíle 
v dobrém i špatném smyslu.

Myslíme si,  že  oproti  jiným třídám jsme docela
dobrý kolektiv, umíme spolupracovat a většinou jsme
schopni se dohodnout. Každý z nás ve třídě zaujal svoji
roli a díky tomu se navzájem doplňujeme. Sami o sobě
můžeme  říci,  že  jsou  mezi  námi  pečliví,  ale  i  méně
snaživí žáci.

Kromě učení jsme podnikli  i  různé výlety a teď
vám představíme naše dvě nejoblíbenější školní akce.

V sedmé třídě jsme byli na jednom z hafo swager-
ských výletů, na který jsme jeli na kolech. Cesta však
neproběhla úplně jednoduše. Při sjezdu velkého kopce,

nás  naše  bývalá  spolu-
žačka  chtěla  všechny
předjet,  ale  nezatočila
v  prudké  zatáčce
a najednou jsme ji viděli
v křoví. Nakonec vše do-
padlo  dobře  a  nemuseli
jsme volat záchranku. Po
příjezdu jsme se ubytova-
li  ve  vlastních  stanech
a  další  den  jsme  sjeli

dobrodružnou Jizeru na kánoích.
Další  z  našich  nejoblíbenějších  akcí  je  se-

znamovací pobyt, který je na škole každoroční tradicí.
Tento  pobyt  nazýváme
harmonizák a odvezli jsme
si  z  něj  zajímavé  zážitky.
Například  v  letošním
školním  roce  odvážní  je-
dinci jeli na kolech velice
náročnou  trasou  k  uby-
tování u Ještědu, na který
jsme se potom druhý den
vydali  pěšky.  Poslední  večer  jsme  jako  devátá  třída
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připravovali  stezku  odvahy  pro  mladší  děti,  což  nás
velmi bavilo a užili jsme si to

Jedna  z  velkých  zkušeností,  kterou  si  odnášíme
z konce druhého stupně základní školy, je distanční vý-
uka, kterou jsme museli podstoupit kvůli pandemii. Ně-
kteří  z  nás  se  museli  také  připravovat  na  přijímací
zkoušky,  ale  tato  situace  nám  to  příliš  neulehčila.
I  přes to  jsme se všichni dostali  na školy, kam jsme
chtěli. Distanční výuka většině z nás vyhovovala více
než prezenční. Z velké části to bylo díky tomu, že jsme
mohli déle spát.

Všichni věříme v to,  že se  nám bude na našich
středních  školách  líbit  a  že  je  úspěšně  dostudujeme.
Také  přejeme  nižším  ročníkům,  aby  bez  problémů
dokončili tuto základní školu.

Jménem celé třídy chceme poděkovat všem učite-
lům kteří s námi měli trpělivost, hodně nás toho naučili
a občas nás pobavili. I přesto, že nás škola většinou
nebavila, tak si z ní odnášíme hezké vzpomínky.

Vaše nezapomenutelná devátá třída.
(hafo swager = hodně hustý)

Do konce školního roku už nezbývá mnoho času. Žáci
mají posledních pár dní k případnému vylepšení  svého
prospěchu a pak vyrazí na školní výlety a další akce
spojené s koncem školního roku. 

Ráda bych na závěr všem žákům, rodičům i učite-
lům ještě jednou poděkovala za to, s jakým  nasazením
pracovali  po  celou  dobu  distanční  výuky  a  popřála
všem krásné léto i prázdniny.

Monika Hejná

***************************************************************************************
Půjčovna veteránů Úředníček VCC Praha
Obec Josefův Důl u Jablonce nad Nisou

pořádají

dne 10. 7. 2021

Jízdu pravidelnosti
motocyklových a automobilových

veteránů
„Okolo Elišky “ 

o pohár starosty Josefova Dolu

Program:
Přejímka do 10.00 hod.
Start závodu: 11.00 hod.

Vyhlášení výsledků: 13.00 hod.

!! Uzavírka silnice !!
Z  důvodu  konání  závodu  veteránů  bude  uzavřena
v sobotu 10. 7. 2021od 10:00 hod. do 13:00 hod. část
obce Hujerův kout (silnice od pily směr Hujerův kout,
dále  směrem  na  Antonínov  okolo  DPS,  kolem  pily
až po železniční přejezd; trasa v délce 1500 m)
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SDH Josef v D l – mladí hasi iů ů č

Po  dlouhé  covidové  pauze  se
mladí hasiči dočkali a od května se
opět pravidelně každý čtvrtek od 17
hodin  scházíme.  A  děti  opravdu
nezahálí.  První  květnové  tréninky
byly  hodně  náročné,  protože

trénovali na jarní kolo hry Plamen 2020/2021.  

Už 15. května proběhly závody ve Velkých Hamrech,
kde děti závodily ve štafetě dvojic a štafetě 4x60m. Chybám se
družstva  nevyhnula,  ale  pro  většinu  z  nich  to  byla  v  těchto
disciplínách premiéra a všichni si zaslouží pochvalu za odvahu
a bojovnost. 

Hned  další  týden  proběhla  soutěž  v  požárním  útoku
v Dalešicích. Náš sbor reprezentovalo jedno družstvo starších
a jedno družstvo mladších žáků. Mladším dětem se útok moc
nepovedl, ale zase pro většinu z nich se jednalo o první závody
a  do  budoucna  se  budou  určitě  zlepšovat.  Starší  hasiči  se
umístili na 6. místě a to je zatím největší úspěch :)
 Na prázdniny připravujeme pro mladé hasiče soustředění, které proběhne od 11. 7. - 16. 7. 2021
v táborové základně v Čimelicích. Bude zaměřené na hasičské dovednosti, ale nebudou chybět společné hry
a výlet do okolí. 

Sbor  dobrovolných hasičů dospělých také nezahálí.  Byla  nám schválena dotace na nový
hasičský dopravní  automobil.  Bude  využíván  hlavně  k  výjezdům,  kde  není  potřeba  hasit  požár  a  které
poslední dobou převažují. Poslouží i jako doprava dětí na závody, bude mít 8 míst k sezení plus řidič. Další
schválená dotace pokryje  náklady na vnitřní  vybavení  klubovny pro mladé hasiče  a  dalších potřebných
pomůcek pro závody. 

V  sobotu  12.  června   proběhlo  Josefodolské
setkání  ,  kde  nechyběla  naše  grilovaná  klobása,  párek
v  rohlíku,  hovězí  guláš  a  kuřecí  špízy.  Navečer  byla
zapálena vatra, jako náhrada za zrušené dubnové pálení
Čarodějnic.
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Podvodníci se vydávají za zaměstnance bank či dokonce i policisty
KRAJ - Policisté v Libereckém kraji zaznamenali již desítky těchto případů.
Podvodníci  využívají  metodu  tzv.  vishingu,  při  níž  se  volající  člověk  vydává  za

pracovníka banky a přesvědčí jejího klienta, aby své peníze převedl z vlastního účtu na jiný. Pachatelé při hovorech
užívají tv. spoofing, to znamená, že dokážou napodobit jakékoliv telefonní číslo včetně infolinek bank a nyní dokonce i
Policie ČR. Podvodníci osloveným klientům bank tvrdí, že zjistili napadení jejich účtu. Tito domnělí pracovníci banky
svými tvrzeními vystraší osobu, které volají, přičemž jejich hlavním cílem je získat její peníze. Sdělí, že je nutné, aby
finanční prostředky byly z vlastního účtu okamžitě převedeny na jiný účet, který jim sdělí,   s tím, že budou po vyřešení
celé věci následně vráceny, což se samozřejmě nestane. Pachatelé také mohou tímto způsobem vylákat z oběti podvodu
i další citlivé údaje, které následně zneužijí. Aby to vše vypadalo ještě důvěryhodněji, přišli na další trik, kdy klientům
sdělí, že jejich případem napadení účtu se již zabývá kriminální policie a že je bude v následujícím telefonátu policista
kontaktovat.  Skutečně jim vzápětí  zavolá "podvodný policista",  aby dokázal  tu svou legendu.  Působí to vše velmi
věrohodně. Jednou z metod těchto podvodů je, aby člověk jednal rychle, okamžitě a mnohdy ve stresu. Umí využít
manipulativní techniky, kdy člověka zastihnou někde v obchodě, v zaměstnání, kde není v klidu a dostanou ho do
stresu. Vše působí profesionálně. Zavolá člověk, který se tváří, že je z nějakého call centra, za ním je skutečně slyšet
nějaký ruch a další hlasy a navíc se odvolává na policistu, který skutečně zavolá. Většinou při tom podvodníci využívají
reálná jména i reálné útvary. A také reálná čísla call centra bank nebo Policie ČR, která skutečně existují. 
Česká bankovní asociace zaznamenává i další případy, které se týkají dalších scénářů. Opět kontaktuje zaměstnanec
banky klienta s tím, že jsou jeho peníze na účtu v ohrožení. Přinutí člověka veškeré peníze vybrat, pošlou mu QR kód, a
prostřednictvím tohoto kódu  dále vložit do tzv. bitcoinového bankomatu. I zde jsou peníze nenávratně pryč. 
Nechybí ani další scénář, kdy pracovník banky nabídne klientovi, že vše společně vyřeší na dálku. Klient dá útočníkovi
vzdálený  přístup  do  jejich  PC,  kdy  podvodníci požadují  instalaci  programů  AnyDesk  a  TeamViewer  pro  získání
vzdáleného přístupu k počítači,  čímž jim lidé nadiktují  i  přístupové údaje nejen k jejich počítači, ale nakonec i  do
internetového bankovnictví. 
Pokud člověk informuje banku ihned poté, co se mu něco takového stalo, je ještě reálná šance, že banka muže transakci
zastavit. Kde berou podvodníci telefonní čísla? Dochází k úniku například ze sociálních sítí nebo i z různých e-shopů,
kde lidé například v minulosti platili za objednané zboží. Žádná banka se svými klienty nikdy nejedná tímto způsobem.
Nikdy po klientovi nemůže chtít přístupové údaje k bankovním účtům, hesla, PIN kódy. To vše jsou údaje, která se
nikomu  nesdělují,  a  to  ani  v  této  době,  kdy  se  kvůli  pandemii  omezují  osobní  kontakty  a  komunikace  probíhá
telefonicky či psanou formou
Preventivní rady, jak se zachovat:

Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností
údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.
Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS
zprávy.
Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-
mailovou adresu.
Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.
Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.
Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto
platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.
Aktualizovat software, antivirový program, firewall.
Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.
Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje,  které Vám útočník sdělil (jména, e-
mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)

Apelujeme na veřejnost, aby lidé nereagovali na obdobné telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo
pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich
záchranu.  Kdyby byly vaše peníze v ohrožení,  tak banka sama zareaguje a  učiní  další  opatření.  Pokud se vám již
skutečně něco podobného stalo nebo stane, věc bezprostředně oznamte na Policie ČR prostřednictvím bezplatné tísňové
linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně a informujete svůj bankovní ústav. 

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová, koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraj
************************************************************************************************

PREMIÉRA
Divadelní spolek J. K. Tyl v Josefově Dole zve diváky na premiéru nové inscenace.
V rámci programu JDJ uvede josefodolský spolek svou, již dvakrát odloženou, premiéru.
Tentokrát  herci,  pod vedením režiséra Karla Stuchlíka st.,  nastudovali  komedii  Tajemný
hrad v Karpatech. Dramaturg, režisér a herec Naivního divadla v Liberci, Vít Peřina, se
inspiroval románem, který na konci 19. století napsal Jules Verne. Dějovou linku Vít Peřina
zachoval,  ale  děj  okořenil  mnohdy neuvěřitelnými  figurkami a  neskutečnými  scénkami.

Navíc herci kombinují děj divadelní s filmovým střihem, což je pro nás novinka v práci s divadelním textem. Jak to vše
nakonec dopadne, uvidíme v pátek 16.7.2021 od 19,30 hod. v divadle v Josefově Dole. 

Jste srdečně zváni, za DS J. K. Tyl Josefův Důl Hana Stuchlíková 
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31. ročník Krajské postupové přehlídky venkovských divadelních souborů
Záštitu nad přehlídkou převzal pan Jaroslav Zeman, senátor Parlamentu ČR.

Pozvánka do divadla.  
Po více jak roce se opět otevře divadlo v Josefově Dole pro diváky. Ve dnech 16.7. - 18.7. 2021
proběhne v divadle 31. ročník Josefodolského divadelního jara – léta. Všichni známe důvod posunu
z jara do letního období. Ale účinkující i pořadatelé se na diváky opravdu těší. Přes mnohá omezení
se  podařilo  pořadatelům  -  DS J.  K.  Tyl  –  zorganizovat  plnohodnotnou postupovou přehlídku.
Inscenace, kterou odborná porota nominuje, se na podzim zúčastní Národní přehlídky Krakonošův
divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Věříme, že akce vyjde, diváci se dostaví a účinkující
soubory opět stanou na divadelních prknech. Za pořadatele Hana Stuchlíková

pátek 16. 7.
17:00 hod. Ochotnický spolek ŽUMPA

Jakub Kolár, tragikomedie, 40 min., bez přestávky
KLUB

vstupné 70 Kč

19:30 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
PŘEHLÍDKY

Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl
Jules Verne, Vít Peřina, komedie, 60 min., bez přestávky

TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
premiéra, vstupné 70 Kč

sobota 17. 7.
13:00 hod. Divadelní spolek J. J. Kolár

při TJ Sokol Poniklá
Zdeněk Hovorka, komedie, 100 min., s přestávkou

DARMOŠLAPKY ANEB REPETE HOŠI
nevhodné pro děti, vstupné 70 Kč

19:30 hod. Divadelní spolek Vojan Desná – 
Mladá Haluz

Donald Churchill, komedie, 80 min., s přestávkou
NATĚRAČ

nevhodné pro děti, vstupné 70 Kč

neděle 18. 7.
10:00 hod Hodkovické amatérské divadlo

Darina Martinovská, pohádka, rodinné představení, 
45 min., bez přestávky 

ČMELÁK BRUNDIBÁR PÁTRÁ, RADÍ,
INFORMUJE ANEB CO SE DĚJE 

NA LOUCE
vstupné 30 Kč

13:00 hod Divadelní spolek Vojan
Jiří Hlávka na motivy Viktora Dyka, monodrama,

60 min., bez přestávky
CO VYPRÁVĚL SEPP JÖRGEN, 

vstupné 70 Kč

16:00 hod. SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
PŘEHLÍDKY

s oceněním nejlepších výkonů a nominací 
na národní přehlídku

Přehlídka se koná v budově divadla v Josefově
Dole  za  finanční  podpory  Obce  Josefův  Důl,
Libereckého  kraje,  Ministerstva  kultury
a dalších sponzorů zveřejněných ve vstupní hale
divadla.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě přehlídky podíleli.
www.divadlojosefuvdul.cz
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