
Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané.
Chtěl bych vám touto cestou všem popřát, aby rok
2022 byl  pro vás  všechny rokem dobrým a to  po
všech  stránkách.  Přeji  vám  mnoho  zdraví,  štěstí
a  pohody.  Před  vánočními  svátky  jsem  měl  to
potěšení  navštívit  víc  jak  250  občanů  naší  krásné
obce a popřát jim krásné svátky a předat jim přání
a malý dárek.

Věřím,  že  letošní  rok  bude  příznivější  a  že  se
budeme moci častěji potkávat nejen na ulici, ale i na
různých  společenských  akcích.  Je  důležité  se
potkávat  a  upevňovat  vřelé  vztahy  nejenom
s rodinou, ale i s přáteli a sousedy. Samozřejmě stále
platí,  že  v  případě potřeby mě můžete  s  čímkoliv
oslovit a to jak osobně, tak telefonicky, či e-mailem. 
Rád bych shrnul alespoň krátce minulý rok. 15. 2.
2021 jsem byl zvolen do funkce starosty a chtěl bych
touto  cestou  poděkovat  za  podporu  a  důvěru  jak
zastupitelům , tak občanům naší obce. 
A věřte, že dělám a budu dělat vše pro to, aby naše
obec  vzkvétala  a  to  ve  všech  možných  směrech.
Počínaje  našimi  nejmladšími  v  podobě  kvalitní
školky  a  školy,  které  obec  v  maximální  míře
podporuje,  podporou  jakýchkoliv  mimoškolních
aktivit,  včetně  kroužků  jako  je  TJ  Jiskra  či  Sbor

dobrovolných  hasičů,  a  další  nově  vznikající
kroužky. 
Dále  podpora  všech  místních  podnikatelů,  kteří
v obci působí, podporou cestovního ruchu. Podpora
místních  firem  a  živnostníků  při  údržbě,
rekonstrukci  a  výstavbě  obecního  majetku.
S naprostou většinou činností, kterou obec provádí,
oslovujeme místní firmy a živnostníky.
Podpora  místního  obyvatelstva  v  podobě
rekonstrukce stávajících obecních bytů a výstavbou
nových bytů, a to v obecních budovách – zdravotní
středisko,  hasičská  zbrojnice,  fara,  budova
turistického infocentra
a  muzea  (v  půdních
prostorách),  přestavba
celé  bývalé  školy
v  přírodě  na  bytový
dům.
Každý  rok  bychom
chtěli zrekonstruovat a
vybudovat  několik
bytů,  které  budou
sloužit  místním
občanům.  V  loňském
roce  jsme  začali
v  domě  s  byty
zvláštního  určení
v  Antonínově

(„Pečovák“)
rekonstruovat  stávající
byty  dle  současných
požadavků  a  letos
pokračujeme dál.
Pro dříve narozené (od
70 let věku dosaženého
v  roce  2022  a  výše)
jsme  využili
sponzorský  dar  na
úhradu  poloviny
poplatku  za  odpady,
tedy  se  pro  zmíněné
obyvatele  snižuje
platba  v  tomto  roce
z 800,- Kč na 400,- Kč. 

S přáním pohodových dní Váš starosta, Jiří Slanař
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Jubilea v lednu a únoru 2022

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.

Poděkování:     
Mnohokrát děkuji za přání a dárek k narozeninám.

Helena Jakelová
Srdečně děkuji za milý dárek.

Pavel Vrabec
Mnohokrát děkuji za přání a dárek k narozeninám.

 Vilderová Dagmar
Srdečně děkuji za přání a dárek k narozeninám.

Christa Kinzelová
Velmi děkuji za dárek a přání k mým narozeninám.

Jozef Bielák
Děkuji za dárek a přání k mým narozeninám

Danuše Jägerová

Zastupitelstvo obce schválilo dne 10.1.22 :
* Rozšíření programu o body 4. Oslovení projektanta na 
projektovou dokumentaci „Most přes Kamenici“ u bývalé
Jednoty a 5. Oslovení projektanta na projektovou
dokumentaci „Přístavba Hasičárny“ z důvodu možnosti 
získání nového DA

* Přijetí sponzorského daru ve výši 50.000,- Kč od firmy 
AZ Demolice, s.r.o.

* Oslovení 3 projektantů na vyhotovení projektové 
dokumentace na rekonstrukci mostu
(u bývalé prodejny Jednota), jedná se demolici stávajícího
mostu a zhotovení nového(lávka pro pěší). 

* Oslovení 3 projektantů na vyhotovení projektové 
dokumentace na přístavbu hasičské zbrojnice z důvodu 
možnosti získání nového hasičského auta. 

* Členství v Energetickém společenství „ENERKOM 
Tanvaldsko z.s. 

* Bezplatné zapůjčení sálu v budově muzea na taneční 
kroužek.
Více na www.josefuvdul.eu

Příští zasedání ZO proběhne v pondělí 14. 2. 2022
od 18:00 hodin

Centrum  Aura děkuje  Obci Josefův Důl 
za podzimní vymalování herny a jídelny.
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Hošková Kateřina
Hloušková Jiřina
Rovenský Michal
Jägerová Danuše

Filipi Bohuslav
Dohnalová Hanička
Formanová Božena
Pscherová Jana
 

Přehled o celkových údajích o pohybu
obyvatelstva v obci Josefův Důl 

za rok 2021:
Počet trvale hlášených obyvatel k  31.12.2020  
celkem              muži               ženy

883                    464                  419

narození za rok 2021                                                      

  10                        7                       3

zemřelí za rok  2021                                              

    8                       6                         2 

přistěhovalí za rok 2021                                                

  27                      11                      16

 vystěhovalí za rok 2021                                       

  25                       13                     12

Počet trvale hlášených k 31.12. 2021:
 887                    463                    424

http://www.josefuvdul.eu/


Milí čtenáři Občasníku,
Úvodem  bych  vám  všem  ráda  za  celý  školní  kolektiv
popřála  hlavně  pevné  zdraví,  ale  také  štěstí  a  pohodu
v novém roce.  Od minulého vydání  Občasníku uplynulo
jen  pár  týdnů,  přesto  se  ve  škole  udála  řada  důležitých
událostí.

Vánoční  konzultační  odpoledne:  Každoroční
konzultační hodiny  pro  rodiče  a  jejich  děti  tentokrát
proběhly  jako  obvykle,  tedy  prezenčně.  Byly  doplněné
tvořivými  dílničkami  s vánoční  tématikou.  Rodiče  si
společně s dětmi mohli vyrobit různé vánoční dekorace,
popovídat si s učiteli a pochutnat si na připraveném ob-
čerstvení.  Účast  rodičů  i  dětí  na  akci  byla  hojná.
Od mnohých rodičů jsme slyšeli pozitivní odezvy, což nás
velmi těší.

Projektové dny na středních školách: Před našimi
nejstaršími žáky leží důležitý mezník v jejich životě. Měli
by se rozhodnout, na jakou střední školu se po ukončení
základního vzdělávání vydají. Pro většinu z nich to není
vůbec jednoduché. S přibývajícím časem je na některých
vidět nervozita a nerozhodnost. S výběrem vhodné střední
školy proto našim žákům pomáhají vedle rodičů také uči-
telé. Snaží se v rámci výuky i mimo ni představit žákům
různá povolání,  nastínit  průběh nadcházejících  několika
měsíců včetně přijímacích zkoušek a přiblížit žákům stu-
dium na střední škole.  

Důležité informace pro rodiče a žáky - přihlášky
na střední školy, přijímací zkoušky:

 předvyplněné přihlášky budou žákům rozdávány
na začátku února.

 ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: do 1. března 2022
     nejlépe osobně na dvě vybrané školy
 řádné termíny jednotné přijímací zkoušky:
     12. - 13. dubna 2022 
 náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky: 
     10. - 11. května 2022
 vzhledem k dlouhému období distanční výuky byly

upraveny nebo vyřazeny některé požadavky, kte-
ré se týkají obsahu jednotné přijímací zkoušky. 

Jednou z důležitých aktivit v rámci výběru budoucí
střední školy jsou projektové dny, které pořádají střední
školy v našem okrese. V rámci těchto projektových dnů
žáci  navštívili  Střední  uměleckoprůmyslovou  školu

v Jablonci nad Nisou,
Střední školu Na Bo-
jišti  v  Liberci,
Střední  školu  tech-
nickou  v  Jablonci
nad  Nisou  a  In-
tegrovanou  střední
školu  ve  Vysokém
nad Jizerou. 

Protože  jsou
informace
o  středních  školách
pro  žáky  velmi  dů-
ležité,  zúčastnili  se
projektových  dnů

nejen  osmáci  a  deváťáci,  ale  i  nižší  ročníky  druhého
stupně.  Našim cílem je,  aby  žáci  přemýšleli  o  své  bu-
doucnosti, utvořili si konkrétní představy o školách i bu-
doucím studiu a zažili střední školu na vlastní kůži. Další
projektové dny jsou naplánované na měsíc březen.

Vedle  projektových  dnů  se  žáci  9.  ročníku  zú-
častnili také screeningu pořádaného Úřadem práce v Jab-
lonci nad Nisou.

Doučování:  Od září do konce prosince probíhalo
intenzívní doučování žáků školy, jehož cílem bylo zmírnit
negativní  dopady výpadku prezenční  výuky v důsledku
pandemie  COVID-19.  Toto  doučování  je  součástí  Ná-
rodního plánu podpory návratu do škol. V průběhu uply-
nulého pololetí  poskytli  učitelé  a  asistenti  žákům školy
172 hodin doučování. Věříme, že i toto opatření pomáhá
mnohým k opětovnému začlenění do běžné výuky a pře-
konání problémů vzniklých v důsledku dlouhého období
distanční výuky.

Vedle zmíněných akcí se žáci druhého stupně zú-
častnili dvou virtuálních prohlídek po jaderné elektrárně
Temelín  a další dvě virtuální exkurze byly zaměřeny na
obnovitelné  zdroje  energie,  ve  kterých  si  mohli  pro-
hlédnout větrnou elektrárnu zevnitř. Někteří žáci devátého
ročníku také podnikli cestu do Prahy do nahrávacího stu-
dia v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Zde se se-
známili s tím, jak se nahrávají profesionální videoreportá-
že  a  učili  se,  jak  se  vytváří  animace  a  další  potřebné
dovednosti  pro celý projekt.   V neposlední řadě si  žáci
mohli zvýšit své povědomí o správném třídění a recyklaci
odpadu ve vzdělávacím programu Tonda Obal.

Konec ledna je pro žáky i učitele významným mo-
mentem.  Učitelé  už  mají  uzavřené  pololetní  hodnocení
a žáci netrpělivě očekávají vysvědčení. I letos bude jeho

součástí  nejen
známka, ale ke kaž-
dému  předmětu
dostane žák i slovní
hodnocení,  ve  kte-
rém se on i jeho ro-
diče  dozví  bližší
informace  o  tom,
jak  se  žákovi
v  daném předmětu
dařilo,  ale  také  to,
co by měl případně
dělat,  aby  se
zlepšil. 

Co jsme prožili a co nás čeká v nejbližší době?
26. ledna - další virtuální prohlídka jaderné elektrárny,

tentokrát pro 8. a 9. ročník
31. ledna - rozdání vysvědčení
4. února - pololetní prázdniny
14.-18. února - jarní prázdniny

            Monika Hejná
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Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu – zda je tato pranostika 
pravdivá, uvidíme až na sklonku léta .
Jsme moc rádi, že jsme se v letošním roce 2022 sešli všichni ve 
zdraví a plni dobré nálady. Jen povyprávět si o všech vánočních 
zážitcích a hlavně dárcích nám zabralo skoro celý týden.

„My tři králové jdeme k Vám…“
Na Tři krále tradičně procházíme vsí a píšeme na dveře Christus 
Mansionem Benedicat  = Buď požehnám tento dům = K+M+B. Ač jsme
si koruny i letos s láskou vyrobili, v tak silném větru, který ten den
foukal, jsme nikam nedošli. Omlouváme se všem, kteří čekali, že jim na
dveře napíšeme novoroční přání a letos se nedočkali.

Děkujeme paní učitelce Podrazké, která 
pozvala třídu Šikulů na program s Tondou 
obalem. Osvěžili jsme si třídění odpadu, ale 
také jsme se podívali, jak vypadá zpracování 
roztříděného odpadu. Málokdo z nás věděl co 
se s odpadem děje dál po vhození do 
kontejneru, ale teď už to víme 
a můžeme nahlas říci: „TŘÍDIT MÁ SMYSL“.

I v novém roce „saunujeme“ a zájem je stále větší. Velice nás 
potěšilo, že o saunu mají zájem i školáci, kteří saunu začali 
navštěvovat jako děti mateřské školy. Snad i díky tomu se nám 
zatím epidemie vyhýbají,
jen občas se objeví
nějaká ta rýmička a
kašel, které k tomuto
času vždy patřili, ale
nějak je zastínila vlna
jiné nemoci.

Nyní užíváme sněhové
nadílky. Zvlášť pokud
vysvitne sluníčko, to
spěcháme ven a
bobujeme, ježdíkujeme,
kloužeme se, stavíme
sněhuláky…
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Právě jsme zakončili Zimní olympijské hry a to byla, pane
legrace. Zkusili jsme si lyžování, boby, závodili jsme
v rychlobruslení a nechybělo hokejové utkání. Naučili jsme se
olympijskou hymnu „Na lyže“. A na závěr nechyběla medaile a
diplom pro všechny vítěze. A věřte nebo ne, zvítězili všichni . 
A co nás čeká?  Je toho mnoho…
Opět k nám zavítá divadlo Matýsek s příběhem o šnekovi
Bedřichovi, navštíví nás Sférické kino, před jarními prázdninami
plánujeme Ples Mateřské školy, v jednání je lyžařský kurz pro
Šikulíky po jarních prázdninách. A na konci února samozřejmě
KARNEVAL.
Nezbývá než pevně věřit, že budeme všichni i nadále zdraví a
všechny plánované aktivity se uskuteční.
Na závěr mi dovolte poděkovat:
Panu Pospíšilovi a paní Zástěrové za finanční dar, který byl využit na nákup vánočních dárků pro děti v MŠ.
Panu Slanařovi, za krásný živý vánoční stromek každý rok.
Panu Volodinovi, který dětem již několik let hradí aktivity (školní výlet, divadlo…) a nyní nechal pro děti zhotovit 
poličky pro dodržování pitného režimu.
Manželům Tomíčkovým, kteří dětem každoročně hradí Sférické kino.
Manželům Vojnovým, kteří rozšířili počet rodičů, kteří dětem sponzorsky uhradí aktivitu či divadlo - tentokrát 
Rytmickou show v prosinci, která doslova roztančila celou školku.
Děkujeme seniorům za milé předvánoční přijetí a těšíme se na další shledání .
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají ať už fyzicky, podporou nebo prostým dodržováním hygienických pravidel.       
Vše se počítá .           Všichni z MŠ.

Milan Engel na Dakaru 2022

Milan Engel dojel do cíle Rallye Dakar 2022 jako druhý v kategorii Malle Moto,
to  je  kategorie  jezdců  bez  asistence.  Jezdců,  kteří  závod  absolvovali  v  duchu
původního Dakaru a v závodě to mají nejtěžší.

Milanova  slova  v  cíli:  „Abych  řekl
nějaké dojmy, teď opravdu nevím. Jsem
hlavně rád, že jsem to ve zdraví přežil,
že  tahle  motorka  vydržela  do  cíle,  že
jsem  neměl  problémy  jako  ostatní
jezdci. Nebýt pár drobností, tak to bylo
úplně  bez  problémů,  bez  komplikací.
Jsem  šťastný,  že  jsem  zvolil  zrovna
tuhle motorku. Přinesla mi druhé místo
a jsem za to strašně moc rád. Chtěl bych
poděkovat  celému  týmu  Moto  Racing
group za psychickou podporu a pomoc,
když jsem potřeboval. Dík všem sponzorům a týmu. Hrozně moc se těším
domů.“
Zdroj:https://jablonecky.denik.cz/ostatni_region/jsem-rad-ze-jsem-ve-zdravi-

prezil-rekl-v-cili-dakaru-jablonecky-milan-engel-2022.html

Prodejním místem
běžeckých známek
je i naše informační
centrum.
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SDH Josefův Důl
Kroužek mladých hasičů funguje po celý rok a nyní na

něj pravidelně dochází 25 dětí.  V zimním období se scházíme
v budově místního muzea, v tělocvičně ZŠ, venku nebo v nové
klubovně.  Největší  událostí  konce  roku  bylo  dokončení  nové
klubovny, která se začala aktivně používat 16.12.2021 a proběhla
v  ní  slavnostní  vánoční  besídka.  Děti  si  vyzkoušely  hasičský
kvíz a společně jsme hodnotili uplynulý rok. Povzbudivý proslov
pronesl k dětem starosta hasičů Petr Švadlenka a velitel jednotky
Petr Harmanoš. Na závěr příjemného setkání dětem moc chutnal
zmrzlinový pohár. Děkujeme všem, kdo se o rekonstrukci nové
klubovny  zasloužili  a  těšíme  se  na  další  akce  tam  pořádané.
Speciální díky patří obci Josefův Důl, která vyjednala finanční
dotaci na nové vybavení (nová kuchyň, projektor s promítacím
plátnem, nábytek).

Na příští rok se plánujeme zúčastnit soutěží okresního
kola hry „Plamen“ v hasičském útoku, štafetách dvojic, štafetě
4x60m, útoku CTIF a branném závodě.

 Na první polovinu července opět plánujeme hasičské
soustředění  v  Čimelicích  společně  s  dobrovolnými  hasiči
z Poštovic, kde si loni děti vytvořily kamarádské vazby a určitě
své hasičské kolegy rádi uvidí. 

 Mladí zapálení hasiči ve věku 11-14 let mají možnost
zúčastnit  se  projektu „Junior  univerzity  – vzdělávání  mladých
záchranářů“, které pořádá  Krajské sdružení hasičů Libereckého kraje ve spolupráci s Ústřední hasičskou školou SH
ČMS Jánské Koupele. Bude pro ně připraven zajímavý vzdělávací program nejen z hasičského prostředí, cílem projektu
je i blíže seznámit zájemce s přírodovědnými a technickými obory. Za naše sdružení se univerzity zúčastní 7 dětí.

V pátek 7.1. proběhla valná hromada sdružení dobrovolných hasičů. Za hojné účasti byl zhodnocen rok 2020
a 2021.  Starosta sdružení  poděkoval  obci  Josefův Důl za výbornou spolupráci  a  díky patří  i  sponzorům sdružení.
Děkujeme panu starostovi Jiřímu Slanařovi za zprostředkování dotací a pomoc při jejich realizaci. Proběhlo seznámení
s plánovanými akcemi v roce 2022. Patří mezi ně pořádání čarodějnic, dětského dne, zajištění občerstvení na závodě
veteránů, ke konci roku tradiční adventní setkání. 

Velitel jednotky seznámil přítomné se zásahy v roce 2020 a 2021. Převažují výjezdy, které nejsou k požáru.
Například odklizení spadlých stromů, poskytnutí první pomoci nebo likvidace olejových skvrn na komunikaci. Všichni
členové jednotky se těší na nový DA automobil, který je schválený a čeká se na jeho dodání.

Bohužel i náš hasičský sbor má smutné zprávy – opustili nás dva dlouholetí aktivní členové: 

Dne  10.1.  naše  řady  navždy  opustil  dlouholetý  zasloužilý  člen  hasičského
sdružení pan  LUDVÍK URBÁNEK.  Hasičským dovednostem se věnoval dlouhých 40
let,  několik  roků  byl  i  velitelem jednotky.  Rozloučili  jsme  se  s ním  13.  ledna  2022,

ve sboru pracoval 40 let a dosáhl nejvyššího vyznamenání
„ ZLATÉHO FLORIÁNA“

Dne  27.1.  za  ním  odešla  i  jeho  manželka  paní
IVANKA URBÁNKOVÁ,  se  kterou  jsme  se  rozloučili
1.února  2022.  Celý  život  pracovala  s  dětmi  a  byla
dlouholetou  členkou  dobrovolných  hasičů.  Svědomitě
svolávala  jednotku  k  zásahu  v  jakoukoli  denní  i  noční
hodinu. Poctivě vedla hasičskou kroniku i zápisy ze všech
schůzí. Vždy laskavá, usměvavá a ochotná pomoci. 

Na  jejich  posledním  rozloučení  stáli  čestnou  stráž  naši  čtyři  dobrovolní  hasiči
v uniformách.

Děkuje a nezapomeneme ………..  
Sbor dobrovolných hasičů Josefův Důl

Petr Švadlenka

Jana Harmanošová

6



Poskytování pečovatelské služby Josefův Důl
Cílem Pečovatelské služby je poskytovat kvalitní podporu a pomoc občanům, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku,
zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy potřebují pomoc a podporu jiné fyzické osoby v oblasti
základní péče o vlastní osobu, stravování, svoji domácnost a při kontaktu se společenským prostředím.

Pečovatelská služba je poskytována terénní formou v domácnostech uživatelů.
Sídlo Pečovatelské služby: Dolní Maxov 218, 468 44  Josefův Důl
Provozní doba: pondělí – pátek 7:00 – 15:30

Služba je poskytována:
dospělým  od  40-ti  let  věku.  Jedná  se  o  osoby  s jiným
zdravotním  postižením  např.  v invalidním  důchodu,  po
mozkových  příhodách,  infarktech,  jejichž  stav  vyžaduje
pomoc  druhé  osoby,  ale  jsou  schopny  částečně  vést  svou
domácnost a zajišťovat své osobní potřeby;
mladším seniorům (65-80 let) a starším seniorům (nad 80 let).
Jedná se o osoby v důchodovém věku, jejichž stav vyžaduje
pomoc  druhé  osoby  a  které  nejsou  schopny  starat  se  o
domácnost a zajišťovat své osobní potřeby v plném rozsahu.
Poskytovatel  nenahrazuje  běžně  dostupné  veřejné  služby  a
vytváří příležitosti (pomoc při zprostředkování podle situace
uživatele),  aby osoba,  které je  sociální  služba poskytována,
mohla takové služby využívat.

Další informace a dokumenty jsou dostupné
na webových stránkách obce 
https://josefuvdul.eu/obec/pecovatelska-sluzba/, 
v papírové podobě na Obecním úřadě nebo u sociální 
pracovnice:

1. Žádost o poskytnutí pečovatelské služby
2. Smlouva o poskytování pečovatelské služby
3. Požadované úkony a rozsah péče
4. Sazebník služeb
5. Vnitřní pravidla

6. Pravidla pro podávání podnětů a stížností
7. Popis poskytovaných služeb
8. Etický kodex pracovníků pečovatelské služby
9. Zásady poskytování pečovatelské služby

V případě potřeby se obraťte na sociální pracovnici:
Lada Páralová
Tel.:  725 157 561
E-mail: spjd@josefuvdul.eu
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DEJTE SI POZOR 
NA PODVODNÉ
TELEFONÁTY !

Milí  senioři,  pokud  vás  bude  kdokoliv  žádat  po
telefonu  o  předání  peněz  či  o  jejich  bankovní
převod, hovor okamžitě ukončete! Podvodníci, kteří
v  současné  době  nahradili  takzvané  šmejdy,  se
v telefonních hovorech nestydatě vydávají za zástupce
vašich  dětí  nebo  vnuků,  které  se  údajně  dostali  do
nesnází,  z nichž  se  mohou  rychle  vyplatit.  Za
vymyšlenou záchranu vašich potomků po vás  budou
chtít i statisíce korun.  Žádné peníze jim nedávejte a
ani neposílejte!  Bez ohledu na to, co vám říkají, po
skončení  takového  podezřelého  telefonátu  ihned
kontaktujte svou rodinu a informace si u ní ověřte.
Nestaňte  se  obětí  podvodu!  Pokud  se  nikomu
z příbuzných nedovoláte,  obraťte  se  s důvěrou na
naši bezpečnou linku 158, jsme tu pro vás!

https://josefuvdul.eu/obec/pecovatelska-sluzba/
mailto:spjd@josefuvdul.eu


ZPRAVODAJSTVÍ

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Podvodníci  útočí  na  seniory  i  v  Libereckém  kraji  a  dosahují
milionových zisků
KRAJ - Před jejich praktikami veřejnost důrazně varujeme. 

Podvodníci, jejichž cílovou skupinou jsou bezbranní senioři, vymysleli nový způsob, jak se dostat k jejich penězům. A takové
praktiky  jim  vynášejí  milionové  zisky.  Jaký  scénář  používají?  V telefonních  seznamech  si  vyhledají  majitelky  pevných
telefonních  linek  se  staročeskými  křestními  jmény,  u  kterých  na  základě  tohoto  kritéria   předpokládají  vyšší  věk.  Ty  pak
telefonicky   kontaktují.
Volající  se představí  zpravidla  jako  lékař  a  oznámí  seniorce,  že  měl  její syn  nebo  vnuk  dopravní  nehodu,  po  které  byl
hospitalizovaný v nemocnici s lehčím zraněním. Vnuk údajně nemůže mluvit, protože si překousl jazyk a lékař mu ho právě
sešil. Někdy je v telefonu slyšet předstíraný synův pláč. Falešný doktor tvrdí, že měl nehodu zavinit právě on, a že se při ní
vážně zranilo malé dítě z druhého vozidla. Hned na to jí ale dá naději na to, že je možné  problém urovnat. Má poslat peníze na
mimosoudní vyrovnání s rodinou dítěte, čímž svého potomka  ochrání před soudním řízením i ztrátou řidičského oprávnění. Za
to požaduje statisíce korun a pobízí vyděšenou ženu, aby zaplatila ještě téhož dne. Peníze si pak komplic přebere osobně nebo
ji volající pošle do města provést jejich bankovní převod.

První  takový  případ  jsme  zaznamenali  v Libereckém  kraji  počátkem  loňského  srpna  a  do  konce  roku  jsme  jich
zadokumentovali celkem 13. Při nich se pachatelům podařilo přesvědčit šest seniorek k tomu, aby jim předaly nebo převedly na
účty dohromady 1 180 000 korun, přičemž z jedné ženy vylákali dokonce 530 000 korun. Pokud by byli úspěšní i u zbývajících
sedmi seniorek, které kontaktovali, přišli by si na další 1 380 000 korun.

Z třinácti  seniorek si jen dvě ženy informace podvodníků ověřili   a  díky tomu jim žádné peníze neposlaly.  Jednou z nich byla
77letá  paní  Milada z Liberce,  po které  za pomoc synovi  podle  výše uvedeného scénáře požadovali  150 000 korun.  Ta si
informaci  o  údajné  hospitalizaci  syna  prověřila  duchaplně  přímo v  nemocnici.  V ostatních  pěti  případech  pachatelé  nic
neinkasovali jenom proto, že ženy buď peníze neměly a nebo neporozuměly instrukcím, jak je převést na jejich konta.

Kriminalisté v této souvislosti vyzývají seniory k tomu, aby veškeré telefonické  žádosti o peníze rázně odmítli a hovor ihned
ukončili. Pokud mají pochybnosti o tom, zda je jejich syn či vnuk v nesnázích, ať se okamžitě spojí s rodinou a nezůstávají ve
své nejistotě sami. Obrátit  se také mohou kdykoliv na naši bezplatnou linku 158. Důležité je, aby na základě telefonických
žádostí a nebo žádosti neznámých  lidí, kteří je budou kontaktovat i osobně, své peníze nikomu nepředávali  a ani neposílali.
Oddělení  tisku  a  prevence  Krajského  ředitelství  policie  Libereckého  kraje  seniory  před  podvodníky  varuje  rovněž
prostřednictvím informačních letáků. Proti této trestné činnosti dlouhodobě bojuje i Policejní prezídium. Více informací  zde.

por. Bc. Ivana Baláková
tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Představujeme vám novou knihu
Tichými stezkami 
z Jizerských hor k Ralsku        
po stopách Rudolfa Kauschky
- Siegfried Weiss 
Publikace známého fotografa, 
v níž jsou tradičně nádherné snímky
doplněny obsáhlým průvodním textem.
Kniha je věnována památce horolezce
a básníka Jizerských hor Rudolfa Kauschky. 
Knihu můžete zakoupit v Informačním centru Josefův 
Důl.

PROVOZ VLEKU 
od 8:00 do 16:00

V areálu se nachází 2 
lyžařské vleky s celkovou 
kapacitou 1600 osob za 
hodinu. Na svahu je stánek s

občerstvením a WC. Možnost lyžařské školy.
Ceníky  naleznete na webových stránkách 
https://www.skiareal-bukovka.cz/#prices
KONTAKT: +420 602 271 831, h.vobornik@seznam.cz

Otevírací doba
Informačního centra a Muzea místní historie

Josefův Důl
od 1. 2. do 20. 3. 2022

Pondělí 8.30 - 16.00
Úterý 8.30 - 14.00
Střed    8.30 - 16.00
Čtvrtek administrativa
Pátek 8.30 - 16.00
Sobota 9.00 - 12.00
Neděle 9.00 - 12.00

Polední přestávka: 11:30 – 12:30 
Rozšíření služeb 
Skiareálu Lucifer

Skiareál nabízí přepravní
služby autobusem pro

skupiny osob minimálně
15 zájemců přednostně

Skiareálu Lucifer.
Ceny a časy po dohodě na
tel: 602 879 598
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Sousedská výpomoc Hornímu Maxovu

Parta nadšenců z Horního Maxova loni nechala přeložit a knižně vydat kroniku Antona Seibta. 
Loni  oficiálně  a  slavnostně  otevřeli  dvanáctikilometrovou  turistickou  Stezku  svobody,  která  spojuje
Jindřichov, Lučany a Horní Maxov. (https://www.stezkasvobody.cz/cs/)
Další z jejich projektů je oprava a revitalizace místního hřbitova a jako dlouhodobější projekt, je průběžný
sběr dat a informací, jakkoli se týkajících Horního Maxova. Neboť situace po druhé válce byla složitá, tak se
bohužel většina dobových a historických materiálů, včetně místní kroniky, bohužel nedochovala. Mravenčí
prací se tak pomalu skládá mozaika určení vlastní obecní identity pro budoucí knižní podání. 
Tímto Vás milí čtenáři žádám, máte-li cokoli se Horního Maxova týče, zašlete mi prosím kopii, scan, nebo to
odneste na Obecní úřad, kde by se zhotovila kopie. Cokoli může být užitečného.
Díky, Oliver Scholze.
oliver.scholze@seznam.cz

(foto ilustrační, zleva: Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, pošta, škola, restaurace U Toníčka)

Obec Josefův Důl zve děti ve věku od 4 do 7 let na:
TANEČNÍ KROUŽEK

VEDOUCÍ: Petra Žáková
KDY: čtvrtek
OD: 16,30 – 17,30 hod.
KDE: Infocentrum Josefův Důl a Muzeum

místní historie (1. patro)
Náplň kroužku: Lidové a moderní tance
Začínáme 10. 2. 2022
Minimá� lní� počet de tí� nutný�  k otevření� křoužku je 6, 
máximá� lní� 14.
Bližš í� infořmáče á přihlá� šení� vždý ná e-máilu: 
petrazako@email.cz, nebo ná tel. 731 026 798
Teš í�m še
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KULTURNÍ PROGRAM Josefův Důl – únor 2022

Sobota 12. 2. v 19:30 hod., TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH,          
DS J. K. Tyl Josefův Důl

Zve příznivce ochotnického divadla na reprízu komedie Tajemný hrad v Karpatech, podle
románu  Julese  Vernea  napsal  Vít  Peřina.  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. Divadlo v Josefově Dole                                     vstupné 80 Kč

Sobota 19. 2. v 19:30 hod., MANDARINKOVÝ POKOJ, DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou
Šest komediálních povídek Roberta Thomase se odehrává v jednom pokoji malého pařížského hotelu. Nebude v nich
rozhodně nouze o humor. Komedie plná francouzského šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí s překvapivým a mnohdy i
detektivním nádechem. Divadlo v Josefově Dole vstupné 80 Kč

Sobota 26. 2. v 19:30 hod., JDEME NA TO, Divadlo V Roztocké – Jilemnice
Prachy v prachu,  neexistence  existence,  život  k  nežití?  Tak  tedy – jdeme na  to!  Příběh šesti  chlapů,  kteří  ani  po
vyhazovu z práce nevzdávají nejen svoji finanční situaci. Divadlo v Josefově Dole vstupné 80 Kč 

Po návratu z horské túry investujte do kultury. Ladné tělo mít se sluší, potěšte i svoji duši. 
Ať smoking či tepláky, máme rádi diváky.

Pokladna a divadelní bar se otvírají 30 min. před začátkem představení.  Prosíme diváky, aby dodržovali
protiepidemická opatření.
www.divadlojosefuvdul.cz

Činnost DS J. K. Tyl Josefův Důl – rok 2021
Činnost  spolku  a  dalších  dobrovolných  subjektů
byla podřízená vládními omezeními, ostatně jako
všude.  Ochotníci  se  postupně scházeli  v  malých
skupinkách – kontrola a úklid divadla, posléze pak
výroba  kulis  do  nové  inscenace  apod.  A hlavně
příprava na premiéru nové inscenace, kterou jsme
již dvakrát byli nuceni přerušit.
První  představení,  které  jsme  v  roce  2021
absolvovali,  byla  Tvrdohlavá  žena  J.  K.  Tyla,  v
úpravě  Jaroslava  Kodeše,  29.  5.  ve  Smržovce.
Další štací byla rovněž Tvrdohlavá žena 26. 6. v
kině Alfa v Desné. 12. 6. se na hřišti za obecním
úřadem  uskutečnilo  zábavné  odpoledne,  kdy  se
oslavily  „čarodějnice“ i  den dětí.  10.  7.  proběhl
tradiční  závod  veteránů  „Okolo  Elišky“.  Nadále
ochotníci  pracovali  na  nové  inscenaci,  jejíž
premiéra  byla  stanovena  na  pátek  16.  7.  2021
v rámci divadelní přehlídky.
31. ročník Josefodolského divadelního jara – odložený z května - se uskutečnil v termínu 16. 7. - 18. 7. Zúčastnilo
se pět soutěžních souborů, DS ŽUMPA Nučice s inscenací Klub, DS J. K. Tyl Josefův Důl s komedií Tajemný hrad
v Karpatech, DS Vojan Desná – Mladá haluz s komedií Natěrač, Hodkovické amatérské divadlo s pohádkou Čmelák
Brundibár pátrá, radí, informuje aneb co se děje na louce, DS Vojan Libice s monodramatem Co vyprávěl Sepp Jörgen.
Porota  pracovala  ve  složení  Petra  Richter  Kohutová,  Petr  Hruška,  Miroslav  Král,  Karel  Vlček  a  Jaromír  Kejzlar.
Sobotní program vyplnil seminář Kostýmní desatero Miroslava Krále a koncert středověké hudby Capella Rederna.
Nominován  na  Národní  přehlídku  Krakonošův  divadelní  podzim  ve  Vysokém  nad  Jizerou  byl  soubor  ŽUMPA
s inscenací Klub, doporučen pak DS Vojan Desná – Mladá haluz s komedií Natěrač.
Josefodolský spolek ještě v prázdninovém čase nabídl své prostory pěveckému souboru Paleček z Prahy, který v obci
absolvoval týdenní soustředění. 24. 8. Rodinné centrum Aura zorganizovalo dětmi vítaný zájezd do Mirákula, 21. 8.
jsme pak reprízovali Tajemný hrad v Karpatech v divadle v Josefově Dole,  26. 8. se v plenéru hotelu Perla Jizery
uskutečnil klavírní koncert světoznámého umělce Ivo Kahánka. 31. 8. divadelní spolek hostoval s Tajemným hradem
v Karpatech na zámku v Kosmonosích.
19. 9. jsme odehráli představení Tvrdohlavá žena v Činoherním klubu v Praze.  23. 10. naši ochotníci s Tajemným
hradem zabrousili na štaci do Vlastibořic u Sychrova v rámci Divadelního podzimu. 30. 10. jsme opět Tajemný hrad
nabídli josefodolskému publiku a 4. 11. jsme hráli opět Tajemný hrad, tentokrát v nedalekém Tanvaldu. V neděli 14.11.
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jsme se s Tajemným hradem zúčastnili přehlídky v Neratovicích a 11.12. soubor odehrál Tajemný hrad v Karpatech
v Jiřetíně p. B.
Závěr roku vždy patří kulturním a divadelním akcím a ne jen v divadle v Josefově Dole. Ve spolupráci s Obcí Josefův
Důl se podílíme na adventních programech – adventní rozsvícení stromečku, tentokrát bez tradičního doprovodného
programu, jen s vánočními koledami v místním rozhlase. Koncert souboru Harmonie v místním kostele se uskutečnil
v pátek 17. 12. Předvánoční posezení seniorů s přihlédnutím k epidemiologické situaci neuskutečnilo a přání do nového
roku osobně popřáli starosta Obce Jiří Slanař a paní Gabriela Tahalová.
Představení Tvrdohlavé ženy a Tajemného hradu v Karpatech, koncert středověké adventní a vánoční hudby, v podání
skupiny Capella Rederna, se uskutečnili v divadle ve dnech 27. 12. - 29. 12. A kulturně společenský život roku 2021
v Josefově Dole se uzavřel tradičním varhanním koncertem v josefodolském kostele.
Veškerá spolková, kulturní, sportovní činnost byla značně omezena, přesto náš spolek společně s  kulturní komisí Obce
Josefův Důl, hasiči, Rodinným centrem Aura a mnohými dobrovolníky připravil na léto a podzim bohatý program.
A pevně všichni věříme, že už bude vše, jak má být, a budeme se moct scházet bez obav. 

Za DS J. K. Tyl Josefův Důl Hana Stuchlíková

Jak správně topit a ušetřit (MŽP) – vytápění domácností pevnými palivy

Na začátku roku 2014 skončil v České republice prodej kotlů
na pevná paliva těch nejnižších emisních tříd, tedy těch, které
nejvíce škodí životnímu prostředí.  Od letošního září je nebude
dle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 možné ani používat.
Jaké  zákazy  nás  v souvislosti  s topnými  kotly  v roce  2022
čekají,  na  to  se  zaměříme  v následujícím  článku.  
Září 2022: zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy

„K 1. lednu 2014 skončil prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu prostředí,
tedy nejnižších emisních tříd.  Od září  2022 je  dle zákona o ochraně ovzduší
z  roku  2012  nebude  možné  ani  provozovat.  Tomu,  kdo  zákaz  poruší,  hrozí
pokuta až do výše 50 tisíc  korun,“ říká Ing.  Kateřina Pastyříková z oddělení
životního prostředí magistrátu s tím, že od tohoto roku budou moci být v provozu
pouze kotle na tuhá paliva splňující minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná
o kotle s datem výroby po roce 2000. 
Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku nebo v jeho dokumentaci. Pokud údaj na štítku chybí nebo
kotel žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. K výměně
zastaralých kotlů doporučuje Ministerstvo životního prostředí využít probíhající celorepublikové programy kotlíkových
dotací.

Co říká platný zákon
Zákon o ochraně ovzduší mimo jiné ukládá každému majiteli  kotle na pevná paliva povinnost nechat zařízení jednou
za tři kalendářní roky odborně zkontrolovat. Odborník musí mít oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotlů a vydá
doklad o kontrole. Jeho předložení si může vyžádat například magistrát. 

Stejný zákon také stanovuje přestupky včetně postihů. „Tomu, kdo po 1. 9. 2022 bude užívat kotel nesplňující emisní
požadavky, hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Pokud se neprokáže dokladem o kontrole technického stavu a provozu, hrozí
mu  další  pokuta  až  do  výše  20  tisíc  korun.  Za  spalování  zakázaných  paliv,  jako  jsou  odpadky,  starý  nábytek,
dřevotříska, hnědé uhlí energetické, uhelné kaly atp., hrozí taktéž až padesátitisícová pokuta,“ připomíná Pastyříková. 
Co je zakázané 
1. 2014: zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy, byl však možný doprodej zásob.
1. 2018: zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy, stále bylo možné doprodávat zásoby, nadále však bude povolený pouze
prodej kotlů 4. a vyšší emisní třídy.
1. 2020: všechny kotle uváděné na trh musí splňovat ekodesign. „Obecně lze ekodesign definovat jako systematický
proces navrhování a vývoje výrobku, který vedle klasických vlastností, jako je funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost,
ergonomičnost, technická proveditelnost,  estetičnost  apod.,  klade velký důraz na dosažení minimálního negativního
dopadu výrobku na životní prostředí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu,“ říká se v materiálu Ministerstva
životního prostředí – Ekodesign.
9.  2022:  zákaz  provozu  kotlů  1.  a  2.  emisní  třídy,  v provozu  zůstávají  pouze  kotle  na  tuhá  paliva,  které  splňují
minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000.
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Minimanuál na kotlíkové dotace 2021 - 2022
Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové
domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem
roku  2022.  Na  dotace  na  zastaralé  kotle  i  topidla  dosáhnou  i  ostatní  domácnosti,  a  to
z programu Nová zelená úsporám, zde bude možné podávat žádosti od října letošního roku.
Jak na to? 

Vše najdete na :  www.mzp.cz/cz/news_20210726-Minimanual-na-kotlikove-dotace-2021-2022
nebo v Informačním centru Josefův Důl pořídíte brožuru „Jak správně topit“

Plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví obce Josefův Důl
https://josefuvdul.eu/obecni-urad/plan-zimni-udrzby/

Rozsah zimní údržby: Místní komunikace na katastru obce Josefův
Důl, chodníky ( u objektů v majetku obce ), veřejná prostranství.
Celkový počet udržovaných vozovek je 36 km.
Časový plán: Plnou pohotovost techniky pro odklízení sněhu 
vyhlašuje starosta obce dle povětrnostních podmínek.
Provoz zimní údržby
pluhování okamžitě po napadnutí 10 cm vrstvy sněhu
posyp  do 9. hodiny ranní event. do 2 hodin po ukončení 

pluhování, dále dle sněhových podmínek nebo kalamitní situace a potřeb.
Mechanizace vlastní
Radlice – špička traktor (JD), Radlice – špička traktor (Zetor), Sněhová fréza traktor (Zetor), 
Sněhová fréza (Bobcat)
Údržba chodníků: Čištění a posyp – dle zákona uživatelé (majitelé) přilehlých objektů

– u budov v majetku obce zajišťuje obec sněhovou frézou

Pád sněhu ze střechy

Padající sníh či led ze střechy může způsobit vážné škody na zdraví i majetku. Za odklizení sněhu a ledu ze střechy
domu je zodpovědný majitel dané nemovitosti.
Majitelé nemovitostí mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek
dalších osob. Měli by tedy i průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena
a nebyli ohroženi kolemjdoucí lidé nebo majetek.

Zajištění schůdnosti a sjízdnosti obce – posyp – pouze nebezpečné úseky vozovek, klesání, zatáčky, křižovatky bude
se provádět (na zavolání, dle důležitosti nebo silném náledí).
Kalamitní situaci vyhlašuje starosta nebo zástupce starosty při mimořádných povětrnostních podmínkách (velmi silné

sněžení, vánice, náledí ). V tomto případě neplatí tento plán zimní údržby, postupuje se dle vývoje povětrnostní situace,

postup určuje kalamitní štáb, který jmenuje starosta. 

Pořadí údržby místních komunikací je barevně vyznačeno v příloze č. 1  Příloha č. 1 a legenda, přílohy č. 2 a mapa

s grafickým vyznačením údržby jsou k dispozici na obecním úřadu, případně ke stažení na webových stránkách obce:

https://josefuvdul.eu/obecni-urad/plan-zimni-udrzby/

Ekonomické možnosti vlastníka komunikací jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého
rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují  jednak pro jejich malý dopravní

význam, jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby a rovněž úseky komunikací, které nejsou

v majetku obce.

Odpovědný pracovník za provádění zimní údržby obce
Starosta obce – Ing. Jiří Slanař, Ph.D., Předseda komise MHaD, místostarostka – Olga Ferklová
Tel. spojení: Obecní úřad Josefův Důl: 483 381 096, Ing. Jiří Slanař, Ph.D.:24 523 072, Olga Ferklová : 602 209 957
Rozpis zimní údržby vozovek k dispozici na webu:   https://josefuvdul.eu/obecni-urad/plan-zimni-udrzby/  .
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