
Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané.
Konečně snad už přichází opravdové jaro, které bude plné slunce a jarní pohody. Věřím, že se všichni těšíme na pěkné
počasí a teplé večery. Těším se, že se potkáme s mnoha z vás na pálení čarodějnic, které proběhnou 30. dubna pod
Obecním úřadem.
Jarní  měsíce  nám  přináší  řadu  úkolů  v  obci,  počínaje  jarním  úklidem  cest  od  posypového  materiálu,  dále  úklid
veřejného prostranství, oprava výtluků na asfaltových a štěrkových cestách, čištění příkopů, oprava propustí. Asfaltové
opravy začnou jakmile tomu dovolí počasí, stejně tak oslovíme Krajskou správu silnic Libereckého kraje, aby opravila
hlavní cesty v její správě co možná nejdříve.

Jako  první  příjemná  zpráva  je,  že  jsme  dostali
nové  výjezdové  auto  Ford  Tranzit  pro  Sbor
dobrovolných  hasičů  Josefův  Důl  v  ceně
1.264.927,- Kč. Toto auto bylo zaplaceno z dotace
od Ministerstva vnitra ve výši 450.000,- Kč, dále z
Dotace z  Libereckého kraje ve výši 300.000,- Kč,
dále  byl  použit  dar  Nadace  Premedis  ve  výši
500.000,-  Kč  a  zbytek  ze  sponzorského  daru
fyzické  osoby,  takže  nebylo  nutné  na  pořízení
dopravního automobilu použít finance z rozpočtu
obce.

Touto cestou chci  velmi poděkovat sponzorům a
všem, kteří se podílel na zprostředkování dotací a
práce s tím spojené. 

Dále připravujeme projekt  na přístavbu hasičské
zbrojnice.  Přístavba by se měla realizovat ještě v
letošním  roce.  V  letošním  roce  chceme  žádat  o
dotaci na novou hasičskou cisternu. Předpoklad je,
že  financování  proběhne  z  několika  dotačních
zdrojů. Předpokládaná cena cisterny je 6-7 milionů
korun.
V rámci  této  akce  bychom  chtěli  také  připravit
projekt  na  kompletní  rekonstrukci  celé  budovy
hasičské  zbrojnice  s  tím,  že  v  prvním  patře
vzniknou  nové  byty  pro  místní  občany,  a  to
minimálně tři bytové jednotky.

Pracujeme také na projektu rekonstrukce kuchyně, sauny
a  celého  suterénu  v  mateřské  škole,  včetně  čistírny
odpadních vod. Žádat o dotaci budeme ještě v tomto roce.
Pokud vše dobře dopadne, stavební práce budou započaty
v příštím roce. 
Letos také musíme vybudovat novou ČOV u Domu s byty
zvláštního  určení  v  Antonínově  184  na  místě  stávající
čističky, která již nevyhovuje, bude vybudována nová, a
to  za  využití  všech  možných  dotací  a   příspěvků  od
SČVaK.
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I  nadále  probíhá  rekonstrukce  bytů  v  Domě  s  byty
zvláštního určení a v příštích týdnech bude dokončena.
Před pár dny se do volných bytů nastěhovali  dva naši
spoluobčané. Touto cestou jim přeji, aby se jim zde líbilo
a nic je netrápilo, a aby využívali služby a péči našich
milých pečovatelek. 
V  jarních  měsících  čekáme  na  přidělení  dotace  na
rekonstrukci mostu přes Jedlovou u bývalé pily v částce
2.255.979,-  Kč.  V  případě  schválení  dotace  proběhne
rekonstrukce  koncem léta  a  začátkem podzimu.  S tím
souběžně  proběhne  oprava   zbylé  části  místní
komunikace v Antonínově. 
Dále  již  máme  cenové  nabídky  na  projektovou

dokumentaci  na  lávku  pro  pěší,  která  vznikne  místo  havarijního  mostu  u  bývalé
Jednoty. Zastupitelstvo obce vybere nejlepší nabídku a zadá zpracování projektu tak,
abychom do konce roku mohli podat žádost o dotaci.
V  příštích  týdnech  budou  dokončeny  zemní  práce  na  místě  bývalých  bytových  domů  (Kasárna).  Až  bude  vše
dokončeno, tak začneme připravovat projekt a na místě po demolici vznikne park (odpočinková zóna). Požádáme děti z
naší základní školy, aby nám pomohly vymyslet (nakreslit) jak by park měl vypadat a co by se zde všechno mělo
nacházet. Projektant pak zahrne nejčastější přání do projektu.
Něco málo k situaci o uprchlících z Ukrajiny. V naší obci máme již ubytované uprchlíky z válkou postižené Ukrajiny a
další  budou  přicházet.  Jsou  ubytovaní  v  soukromých  bytech,  některých  penzionech  a  rekreačních  objektech  ve
vlastnictví státu. Někteří jsou již zaměstnaní a dojíždějí do práce a několik dětí chodí do naší školy a školky. Jedná se
primárně o matky s dětmi. Někteří přišli pouze se základními věcmi, které stihli před nuceným odchodem a útěkem z
válečných oblastí z domova pobrat. Touto cestou bych rád požádal o materiální sbírku, bližší informace naleznete na
jedné z dalších stránek občasníku, na webu obce a na plakátovacích plochách. Nově příchozí uprchlíci nemají často
ještě zařízené příspěvky od státu a zatím nemají ani zajištěnou práci. Chybí jim základní potraviny, léky, hygienické
prostředky. První nákup potřebného materiálu jsme již zařídili z financí vyčleněných z rozpočtu obce. Za Vaši aktivní
pomoc předem děkujeme. 
Přeji vám krásné a klidné prožití Velikonočních svátků.      Váš starosta, Jiří Slanař

Jubilea v měsíci květnu 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:
Chci  touto  cestou  poděkovat  za  pozornost,  kterou  jako
pracovníci  Obecního  úřadu  v Josefově  Dole  věnujete
mimo  jiné  i  soukromým  událostem  v životě  občanů.
Děkuji za přání k narozeninám  a za dárkový balíček, 
který mne překvapil i potěšil. Ještě jednou díky.

Novenko Jan 
Srdečně děkuji za přání a milý dárek k narozeninám. 

Blažek Josef

Děkuji  OÚ  v  Josefově  Dole  za  za  dárkový  balíček
k  výročí  mých  81  narozenin  ,  je  to  krásná  a  milá
vzpomínka vedení obce , že na starší občany v důchodu
nezapomíná .   Karel Rujbr
Přidávám foto - vzpomínku na zimu 2012
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Zastupitelstvo obce projednalo dne 14. 3. 22
a schválilo:
* Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 ZŠ
a MŠ Jos. Důl ve výši 286.606,44 Kč
* Koupi myčky nádobí pro základní školu z uspořených 
prostředků. 
* Částku 50.000,- Kč na pomoc rodinám z Ukrajiny, které
přijdou do naší, případně do okolních obcí. Podpora bude 
řešena prostřednictvím Magistrátu města Jablonec nad 
Nisou. 
* Na základě záměru, koupi pozemků č. 2097/5 o výměře 
54 m2 a č. 2097/6 o výměře 14 m2, oba v k.ú. Antonínov 
od manželů XY za 27.200,- Kč. 
* Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 2096/16 
o výměře 383 m2 za cenu 153.200,- Kč manželům XY
* Na základě zveřejněného záměru prodej pozemku č. 
1476/5 o výměře 32 m2 v k.ú. Dolní Maxov panu XY
* Záměr prodeje části ppč. 2289/39 – cca 32 m2 v k.ú. 
Antonínov za 400,- Kč/m2 
* Směnu pozemků p.p.č. 2211/4 ve vlastnictví obce
za p.p.č. 2579 ve vlastnictví pana XY
* Bezúplatný převod do vlastnictví Libereckého kraje
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO:70891508, 
DIČ: CZ70891508 - části ppč. 360 o výměře 42 m2 ozn. 
jako 360/2 v k.ú. Josefův Důl 
* Zřízení služebnosti ve prospěch Libereckého kraje, 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO:70891508, 
DIČ: CZ70891508: k části ppč. 360, výměra věcného 
břemene 13,6 m2, k.ú. Josefův Důl, dle GP č. 579-47/2018
spočívajícího v právu vstupu oprávněného za účelem 
provádění údržby a oprav součástí dopravní infrastruktury
* Zastupitelstvo obce projednalo znění Smlouvy o zřízení 
VB – služebnosti č. IV – 12 – 4019733/001 mezi obcí
 Josefův Důl a firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČ 
24729035, zastoupenou na základě plné moci 
Energetickou montážní společností Liberec, IČ 62743325.

 Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu
 ve výši 2.000,- Kč 

* Příspěvek na podporu pro rozvoj motocyklového jezdce 
Milana Engela ve výši 20.000,- Kč 
* Poskytnutí dotace z rozpočtu obce – SKP KORNSPITZ 
Jablonec z.s ve výši 10.000,-Kč 
* Příspěvek na činnost Projizerky z.s. v roce 2022 ve výši 
5.000,- Kč
ZO neschvaluje:
* Záměr prodeje části ppč. 2108/1 v k.ú. Antonínov 

* Záměr prodeje části ppč. 295/16 v k.ú. Josefův Důl

Více na www.josefuvdul.eu

Příští zasedání ZO proběhne v pondělí 11. 4. 2022 a
dále pak 16. 5. 2022 od 18:00 hodin

**********************************************
Bezúplatný převod nádob na bioodpad

Vážení  spoluobčané,v roce  2015
Vám  byly  formou  smlouvy  o
výpůjčce  uzavřené mezi  Svazkem
obcí  Mikroregionu  Tanvaldsko  jako
půjčitelem  a  Vámi  jako  vypůjčiteli
poskytnuty  do  užívání  nádoby  na
bioodpad  za  účelem  kompostování
vlastních biologicky rozložitelných odpadů z domácnosti
a ze zahrady. 
Tyto nádoby na bioodpad Vám byly fyzicky předány při
uzavření smlouvy o výpůjčce.
Od  1.1.2022  došlo  k bezúplatnému  převodu
kompostérů  na  jejich  dosavadní  uživatele
(vypůjčitele).  Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy
o výpůjčce nádoby na bioodpad uzavřené mezi Svazkem
obcí  Mikroregionu  Tanvaldsko  jako  půjčitelem a  Vámi
jako  vypůjčitelem  zaniknou  v  souladu  s příslušným
ustanovením zákona č.  89/2012 Sb.,  občanský zákoník,
ve  znění  pozdějších  předpisů,  okamžikem  nabytí
vlastnického práva k předmětu převodu z Vaší strany.

Obec Josefův Důl - Pečovatelská služba Josefův Důl
Cílem Pečovatelské služby, která je  poskytována terénní  formou v domácnostech uživatelů, 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.
Sídlo Peč. služby: 
Dolní Maxov 218, 468 44 Jos. Důl
Provozní doba:
pondělí – pátek: 7:00 – 15:30
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. 
V případě  potřeby  se  obraťte  na  sociální
pracovnici: Lada Páralová, tel.: 725 157 561, 
E-mail: spjd@josefuvdul.eu
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Velikonoční zvyky a tradice
Mnoho  původních  velikonočních  zvyků  a  obyčejů
se  dodržuje  i  v současnosti.  Většina  z nich  má  nějaký
symbolický  význam,  který  vychází  z kulturních  i
náboženských  tradic,  poměr  a  pranostik.  Pomlázka  a
vajíčka
Pomlázka  a  barvená  nebo  zdobená  vajíčka  jsou
nejvýraznější symboly Velikonoc.
Pomlázka by měla být vlastnoručně pletená z vrbových
proutků a ozdobená stuhami. Podle pranostik totiž mladé
proutky  vrby  přináší  zdraví  a  mládí  každé  dívce  nebo
ženě, která s nimi dostane našleháno. Počet stuh označuje,
kolik dívek a  žen  pomlázka při  koledě o velikonočním
pondělí takzvaně „pomladila“
Vajíčka jsou odměnou za vyšlehání.
Chlapci  a  muži  dostávají  vajíčka
barvená,  malovaná  i  jinak  různě
zdobená. 
Velikonoční říkanky a básničky
Říkanky a básničky patří k pomlázce stejně jako vajíčka. 
„Hody, hody, doprovody…“ zná asi každý.

Koledování
Koleda o velikonočním  pondělí  patří  k dosud  stále
dodržovaným  a  oblíbeným  velikonočním  zvykům.  Na
koledu  chodí  zásadně  jen  chlapci  a  muži.  Tradiční
odměnou  za  koledu  jsou  vajíčka,  mohou  to  ale  být  i
sladkosti a velmi často to také je sklenička alkoholu. 
Řehtačky a klapačky
Řehtačky a klapačky  nahrazovaly – a někde občas ještě
stále nahrazují  – zvony, které naposledy zní  při  mši na
Zelený čtvrtek a znovu se rozeznívají až na Bílou sobotu..
Beránek a zajíček
Velikonoční  beránek je  tradiční pečivo.  V dobách
starověku  i  středověku  byl  beran  obřadním jídlem,  ale
protože jeho maso bylo drahé, jedlo se pečivo ve tvaru
beránka a tento zvyk přežil až do dnešní doby. 
Mazanec a Jidáše
Mazanec symbolizuje slunce. Těsto by se správně mělo
zadělávat na Bílou neděli a mělo by být stejné jako těsto
na vánočku .
Jidáše by  měly  mít  tvar  válečku,  protože  symbolizují
provaz,  na kterém se Jidáš podle křesťanského výkladu
oběsil. 

Tradiční velikonoční mazanec s mandlemi 
Suroviny (1 ks porce)
polohrubá mouka 450 g hladká mouka 50 g 
Cukr 100 g anýz čerstvé kvasnice 25 g 
Žloutek 1 ks Vejce 1 ks špetka soli 
Mléko 250 ml Máslo 65 g 
rozinky (nejlépe namočené v rumu) 
celé loupané mandle 

Postup
Nejdříve si připravte kvásek (do
mísy vložte kvasnice, posypejte
lžičkou cukru, zalijte trochou vlažného mléka a nechte 
odpočívat na teplém místě). Do mísy kuchyňského robotu
prosejte mouku, přidejte vejce, zbytek mléka s 
rozpuštěným tukem, cukr, anýz, rozinky, kvásek a 
zadělejte těsto. Mělo by vypadat jako klasické kynuté 

těsto. Někdy saje mouka méně – v tom případě pro jistotu 
přilévejte mléko postupně, abyste správně odhadli jeho 
množství (250 ml je pouze orientační, přesné množství 
závisí na typu použité mouky). Hotové těsto nechte v 
míse kynout, až zdvojnásobí svůj objem. Vyklopte na 
pomoučněnou pracovní plochu a vytvarujte úhledný 
bochánek. Ten pak přesuňte na pečicí plech a nechte ještě 
další hodinu kynout. Mezitím si připravte žloutek a 
oloupané mandle. Dvacet minut předem si rozehřejte 
troubu na teplotu 200 stupňů. Mazanec potřete žloutkem a
vtiskněte do něj střídavě mandle po celé ploše. Pečte 5 
minut na teplotu 200 stupňů, poté teplotu snižte na 150 
stupňů a dopékejte asi hodinu. Míru propečení zkoušejte 
špejlí, těsto se nesmí lepit. Po upečení vyjměte z trouby a 
nechte vychladnout na mřížce.

4



Velikonoční bohoslužby 2022  Farní obvod Tanvald
Květná neděle Průvod s 
ratolestmi a mše s pašijemi: 
Velké Hamry sobota 9. dubna: 
Křížová cesta 16.30 mše sv. 
17.00
Neděle 10. dubna: Tanvald -
Šumburk  nad Desnou 9.00, 
Albrechtice v Jiz.horách  11.00, 
Horní Maxov 15.00
Zelený čtvrtek Památka 
Poslední večeře Páně 14. 

dubna:  Šumburk 17.00

Velký pátek 15. dubna Památka Umučení Páně. 
Křížová cesta a obřady s pašijemi: Velké Hamry 15.00, 
Šumburk 17.00 
Bílá sobota 16. dubna: Tichá adorace v kostele v 
Šumburku od 9-00 do 18.00 hod. Velikonoční vigilie 
Vzkříšení od 20.00 
Boží hod velikonoční, neděle 17. dubna: Smržovka 
9.00, Albrechtice v Jiz. horách 11.00, Horní Maxov 15.00,
Velké Hamry 17.00 
Pondělí velikonoční 18. dubna: Horní Tanvald 9.00, 
Josefův Důl 11.00 

Milí čtenáři Občasníku.
Dva měsíce od posledního vydání  Občasníku uplynuly jako
voda. Zimu se pomalu snaží vytlačit jaro a i na dění ve škole
je příchod jara už občas znát.

Dvě dopoledne na sjezdovkách: od naší obce jsme
dostali nádhernou nabídku – začátkem března mohli naši
žáci zdarma využít skipasy na sjezdovku Bukovka, a pro-
to jsme ve čtvrtek a v pátek uspořádali Dopoledne na sjez-
dovkách. Ve čtvrtek se udělalo přímo pohádkové počasí.
Nebe  bez  jediného  mráčku,  teplota  lehce  pod  nulou
a dokonale upravená sjezdovka vytvořily ideální zážitky
pro sjezdové lyžování.  V pátek  se sice počasí  poněkud
pokazilo, ale i přesto si všichni odnášeli domů úsměvy na
tvářích, hlavně ti, kteří se postavili na sjezdovky poprvé.
Tyto  začátečníky  je  třeba  pochválit  především  za  hou-
ževnatost  a  nebojácnost,  s  jakou  se  pokoušeli  zdolávat
svah na Bukovce. Jsme moc rádi,  že se obě dopoledne
na sjezdovkách dětem líbila. Chtěli bychom velmi podě-
kovat obci a obzvlášť panu starostovi za zprostředkování
skipasů!

Úspěšní  běžkaři  se  v  konkurenci  neztratili:
ze zimních akcí je určitě třeba připomenout okresní kolo
v žákovském běhu na lyžích, které uspořádal  Janov nad
Nisou v Bedřichově. Naši žáci se v silné konkurenci roz-
hodně neztratili, dokonce jedna naše žačka (VP) vystoupi-
la i na stupně vítězů – skončila celkově třetí! Ale i oba
chlapci si vedli velmi dobře a skončili na 7. (MŠ) a 14.
místě (JP)

Šikovný předškoláček: letos poprvé jsme pro bu-
doucí prvňáčky a jejich rodiče uspořádali setkávání s uči-
teli naší základní školy.  Pravidelné schůzky se konají od
začátku  února  každý  týden  v  úterý  a  pro  předškoláčky
jsou  připraveny tvůrčí aktivity tak, aby si děti pohrály,
zároveň se i trošku něco naučily a hravou formou se při-
pravily na nástup do školy. První schůzky probíhaly pří-
mo v budově mateřské školy,  na konci března jsme ale
předškoláčky přivítali také na „horní“ škole.

V úterý  29.  března  proběhl  na  naší  škole  Den
otevřených dveří.  Tuto tradiční  akci  jsme tentokrát  při-
pravili trochu jinak – místo obvyklé soboty jsme zvolili
všední den, a rodiče i ostatní zájemci tak mohli do školy
zavítat už od začátku vyučování a navštívit běžnou výuku.
Po vyučování byly pro příchozí připraveny také různoro-

dé zábavné aktivity i malé občerstvení. Dne otevřených
dveří  se zúčastnili  i  naši  předškoláčci,  kteří  s  napjatým
očekáváním sledovali, co se kolem nich děje. Rychle se
však v novém prostředí rozkoukali a náramně si vše uží-
vali. Vedle předškoláčků, rodičů a jiných zájemců o pro-
hlídku školy se také přišlo podívat několik bývalých žáků,

dnes již studentů. Potěšilo nás, že se jim na středních ško-
lách líbí a vybrané studijní obory je baví. 

Příběhy  našich  sousedů: ve  středu  23.  března
proběhla  v  jabloneckém  Vikýři  závěrečná  prezentace
projektu Příběhy našich sousedů, na kterém žáci deváté
třídy pracovali od začátku školního roku. Tehdy oslovili
pamětnici paní Evu Novotnou z Josefova Dolu a formou
rozhlasové reportáže postupně zpracovali její životní osu-
dy. Využili přitom všechny poznatky a dovednosti, které
se naučili před několika měsíci v Praze v nahrávacím stu-
diu. Ačkoliv zpočátku lehce váhali, jak celý projekt po-
jmout, nakonec vše dovedli do zdárného konce. Protože
šlo  o  soutěž  mezi  přihlášenými  školami  jabloneckého
okresu, na konci celého projektu porota vyhlásila konečné
výsledky. Naši žáci rozhodně nezklamali a skončili těsně
za  vítězi  ze  Smržovky.  Celý  projekt  si  můžete  pro-
hlédnout na   www.pribehynasichsouse du.cz. 
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Ukrajinští žáci na naší škole – v březnu k nám na
školu přišli  dva noví žáci.  Jsou to sourozenci původem
z Ukrajiny. Pocházejí z boji zasaženého města Černihiv
na severu Ukrajiny.  Společně  s  maminkou museli  utéct
kvůli ostřelování města ruskou armádou. Naši žáci o nich
věděli dopředu, těšili se na ně a přijali je velmi pozitivně.
Starají se o to, aby jim nic nescházelo a pomáhají jim.  

Vedle  zmíněných  akcí  se  naši  žáci  zúčastnili
dalších  projektových dnů na středních školách. Šesťáci
a sedmáci  vyrazili  do Integrované střední  školy ve Vy-
sokém  nad  Jizerou,  stejně  jako  před  nedávnem  starší
spolužáci.  Deváťáci  podnikli  exkurzi  do  Střední  školy
v Kateřinkách, aby se podívali na to, co všechno se skrývá
pod obory truhlář,  čalouník, záchranář,  design interiéru,
fashion design a obor reklama. Žáci prvního stupně vyu-

žili toho, že v Jablonci už nebyl sníh, a strávili dvě  do-
poledne na dopravním hřišti. 

22.  března  si  šesťáci  připravili  pro  mateřskou
školku dopoledne na téma Den vody. Malé děti se od těch
větších dozvěděly informace o koloběhu vody v přírodě
a vyzkoušely si několik pokusů s vodou.

Březen  je  v  hodinách  výtvarné  výchovy  i  pra-
covních  činností  zcela  věnován tvoření  a  přípravám na
velikonoční jarmark. Bude se konat ve středu 13. dubna
od 15:00 do 18:00 hodin v sálku místní knihovny. Budete
si  zde moci  zakoupit  velikonoční  dekorace,  občerstvení
a žáci si připravují i doprovodný program. Peníze získané
prodejem svých výrobků naši žáci věnují ukrajinským dě-
tem. Těšíme se na vás!

Monika Hejná

Jaro jaro, jaro už je tu...
Březen za kamna vlezem?  
Tak to u nás ve školičce neplatí .
Hned 8. března jsme se rozdělili        
do skupinek a vydali se s přáníčky
popřát ženám v naší obci vše nejlepší
k Mezinárodnímu dni žen.  Březen je
měsícem knihy a jsme moc rádi, že k nám zavítala „Kordula“ se svým divadelním představením        
o knize „Endele Vendele“. Tvořivá dílnička po představení jen umocnila zážitek, který jsme prožili 
s knihou a jejími tvůrci.
Kniha nás v mateřince provází celý rok a je naším nepostradatelným přítelem. Nejen při čtení 

pohádek před spaním, ale také při poznávání světa kolem nás i daleko za hranicemi naší země. V knihách hledáme informace, 
obrázky, nacházíme v nich mnoho nápadů a inspirace, poučení i humoru, dozvídáme se o časech minulých a tvorech, kteří již nežijí,
a mnohé se dozvíme o všem, co je třeba chránit, ať již to jsou rostliny nebo
živočichové.  
Máme velkou radost, že jsme mohli letos opět v MŠ uspořádat „Noc
s Andersenem“.  
Prožili jsme odpoledne a večer plný čtení, dobrodružství a objevování. Našli
jsme poklad, ochutnali spoustu dobrot a nakonec spokojeně usnuli ve svých
postýlkách při čtení pohádky „O líném Honzovi“.  Spalo se nám dobře a po
vydatné snídani jsme měli ještě chvilku času pohrát si, než si pro nás přišli
rodiče. Děkujeme paní učitelce Janě Podrazské a všem jejím pomocníkům,      
za krásně prožitý čas v Místní knihovně a velice pěkně připravenou
dobrodružnou cestu za pohádkovými postavami . Děkujeme také našim
Šikulíkům, kteří byli báječní, velice hodní a ohromně zvídaví.
Velice nás potěšila spolupráce se základní školou v tak důležitý den - v Den
vody. Žáci 6. třídy společně s panem učitelem Z. Zoubkem přišli našim dětem
povyprávět i názorně ukázat, jak důležitá pro nás všechny voda je, co vše
dokáže a jaká kouzla se dají s vodou uskutečnit. Společně se žáčky z 1. třídy
jsme pak zhlédli pořady o vodním cyklu a čištění vody. Děkujeme, bylo to
báječné dopoledne .
Den otevřených dveří letos probíhal v duchu – přijďte mezi nás ve všední den.
Potěšilo nás, že si k nám rodiče i svými dětmi našli cestu a že jsme mohli
přivítat rodiče dnes již školáků, kteří si přišli zavzpomínat a podívat se, co je
v MŠ nového.

1. dubna je nejen všemi oblíbený „apríl“, ale je to „Den ptactva“.  Paní učitelky si 
pro děti připravily aktivity ušité na míru dané třídě a nedaly se odradit ani 
chladným počasím. Ptáčci nás svým krásným zpěvem zahřáli a potěšili.
Poznáte tohoto maličkého ptáčka, který zpíval nejhlasitěji?
Jaro je tu ač se s námi paní zima nechce rozloučit …a nás čeká „jarní zpívání na 
schodech“, barevný předvelikonoční týden (již jsme vyzdobili zahradu MŠ, všimli 
jste si?) Velikonoční jarmárek – letos s posláním. Opět nás navštíví divadlo 
Matýsek a mnoho dalšího…
Děkujeme všem rodičům, kteří své děti podporovali v saunování. Letos saunu 
pravidelně využívalo opravdu hodně dětí.  Sauna se opět otevře až v říjnu. 

Krásné jaro plné barev, vůní a nových zážitků Vám přejí všichni z MŠ 
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********************************************************************************
Pozvánka na divadelní jaro

V Josefově Dole ukončila zima svoji  vládu.  Sice dává o sobě ještě vědět,  ale již  velmi nesměle zimu střídá jaro.
Členové divadelního spolku nabídli v období zimních prázdnin divákům řadu divadelních představení a již  připravují
další  divadelní  akci,  32.  ročník  Josefodolského  divadelního  jara  2022.  V minulých  dvou letech  jsme  byli  nuceni
přehlídky přesunout na léto, ale nyní je již jasné, že přehlídka bude na jaře, v obvyklém termínu. Vše vypukne v pátek
6.5. a zakončení přehlídky bude v neděli 8.5. v odpoledních hodinách. Členové spolku přehlídku chystají se značným
předstihem. Není to jenom o sestavení programu přihlášených souborů, ale zajištění veškerého komfortu pro účinkující
soubory, seminaristy, porotu, ale i diváci si při takovéto akci zaslouží příjemné prostředí. S porotou se jedná velmi záhy,
aby  si  ve  vytíženém programu zaznamenali,  že  budou hodnotit  v  Josefově  Dole  na  Krajské  přehlídce  venkovské
ochotnické  soubory.  Pro  ochotníky  to  je  jedinečná  příležitost  setkat  se  s  ostatními  hereckými  kolegy,  vzájemně
shlédnout představení ostatních
souborů,  debatovat  o  své
činnosti  a  činnosti  druhých,
vyslechnout  si  názory
a  rozbory  odborné  poroty,
poučit se. Ale rovněž seznámit
se s dalšími ochotníky, navázat
nová  přátelství.  Josefodolské
divadelní  jaro  považujeme  za
svátek  ochotníků  a  věříme,
že  hojnou  návštěvností  tyto
spolky  podpoříte.  Vždyť  vše
dělají  ve  svém  volném  čase,
s cílem diváky poučit, pobavit,
ale třeba i rozesmát. A k tomu
potřebují  diváky  v  zaplněném
hledišti.
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SDH Josefův Důl
Hasiči  se  dočkali  !  Ve  čtvrtek  24.3.

slavnostně  převzali  nový  dopravní  automobil.
Naše jednotka dobrovolných hasičů si vyzvedla
400. vyrobený automobil Ford Transit od firmy
Auto  Trutnov.  Byl  vyroben  na  objednávku  ve
verzi  4x4 standardních rozměrů s dvoulitrovým
čtyřválcem. Nechybí světelné výstražné zařízení
a  sirény  s  ovladačem,  který  lze  ovládat
v rukavicích. V zadní části jsou umístěny ruční
radiostanice  Motorola,  dvě  ruční  svítilny,  které
jsou  trvale  pod  proudem  a  dvě  magnetická
pracovní světla. Důležitý je i naviják s nosností 3
650 kg. Slavnostního předání se zúčastnil velitel
jednotky Petr  Harmanoš,  starosta  sdružení  Petr
Švadlenka a starosta obce Jiří Slanař.  Vůz bude
jednotka  maximálně  využívat  hlavně
k  výjezdům,  kde  není  potřeba  hasit  požár,
kterých je stále více a více. Jedná se například  o výjezdy k padlým stromům, k záchraně osob a zvířat, úniku plynu atd.
Automobil poslouží i jako dopravní prostředek v kroužku  mladých hasičů na závody nebo soustředění. Jednotka SDH
Josefův Důl ještě  jednou děkuje všem sponzorům a obci Josefův Důl,  kteří  se  podíleli  na financování  automobilu
a vyřídili finanční dotaci.

I  naši  mladí  hasiči  měli  z  nového  Transitu  ohromnou  radost.  Hned
po  skončení  čtvrtečního  tréninku  se  novým  autem  projeli  a  pochutnali  si  na
výborném dortu, který jednotka dostala jako dárek k automobilu.  

Děti se na pravidelných schůzkách připravují na blížící se závody. První
čeká  starší  hasiče  už  v  sobotu  9.4.  a  to  trochu netradiční  suchý požární  útok.
V sobotu 23.4. pojedou dvě pětičlenná družstva starších hasičů a jedno družstvo
mladších hasičů na „Bratříkovský víceboj“. Bude se soutěžit ve štafetě dvojic, ve
štafetě motání hadic, v uzlové štafetě. Děti budou zdolávat překážkovou dráhu,
prokáží své znalosti v poznávání topografických značek a technických prostředků
a zastřílí si ze vzduchovky. 

V  sobotu  12.3.  proběhla
v hasičárně brigáda. Sešli se zde
dobrovolní hasiči, včetně některých  dětí, za účelem uklizení garáže.
Bylo potřeba vyklidit polovinu garáže pro nový Ford Transit. Ruční
historická  stříkačka,  která  zde  předtím  stála,  byla  přesunuta
do místního muzea, kde si ji mohou prohlédnout nejen místní občané,
ale  i turisté. Původně byla tato stříkačka uložena v hasičské zbrojnici
na Karlově.

Na konci dubna čeká hasiče příprava čarodějnické vatry a určitě
nebude chybět k  občerstvení guláš a další dobroty. Budeme se těšit :-)
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Maškarní karneval na lyžích

Ukončení lyžařské sezony
ve  Skiareálu  Lucifer  byl
ve  znamení   dětského
karnevalu.  Sešly  se
nápadité  masky,  aby  si
zasoutěžily  v  lyžařských
disciplínách.  Byly
rozděleny do čtyř skupin.
Jízdy zvládly výtečně i ty
nejmenší  děti,  některé
s  pomocnou  rukou.
Odměnou  jim  byly
diplomy  a  věcné  dary
od sponzorů.  Také počasí
ukázalo  přívětivou  tvář  a
všichni  si  tento  den
náramně užili.

Skiareál Bukovka
Také lyžařská sezona byla úspěšně zakončena ve Skiareálu Bukovka. Po delší pauze se rozjely oba 
vleky. Sjezdovka byla vždy upravená a
informace o stavu sjezdovky včetně teploty
byly k přečtení na facebooku. Zpestřením na
Bukovce byla inspekce lyžařů z minulého

století, zazněly i tóny z flašinetu. Všem lyžařům děkujeme      
za přízeň a těšíme se na příští sezonu!
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************************************
Získejte výživné, které Vám právem náleží.
Naším cílem je maximálně ulehčit situaci rodičům či
plnoletým studentům, kdy jim zdarma a co nejrychleji
pomáháme zajistit dlužné výživné i výživné do budoucna.

Vymáháme výživné pomocí exekuce, která je možná

 podat hned po prvním nezaplacení a řeší přímo dluh na
výživném oproti podání trestního oznámení.
************************************

➢ Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – 
nepoškozené s fungujícími zipy 

➢ Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
➢ Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s 

funkčním zipem 
➢ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i 

mírně poškozené 
➢ Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové 
➢ Záclony, závěsy – nepoškozené 
➢ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 

odřezky a zbytky látek) 
➢ Knihy 
➢ Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

Bližší informace: Z. Keraghelová, dispečerka dopravy,
PO - PÁ 8:00 – 16:30 hodin 

Tel.: 224 316 800, 224 317 203, 603 287 387 
e-mail: keraghelova@diakoniebroumov.org 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

➢ znečištěný a vlhký textil, 
➢ ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –

z ekologických důvodů, 
➢ nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se 

poškodí, 
lyže, lyžáky,     nádobí bílé i černé, skleničky,   
porcelán.     

Věci zabalené  do vlastních igelitových
pytlů  či  krabic  se  budou  přijímat  v
přízemí  budovy  muzea  místní  historie
od 10. 3. do 9. 5. 2022  v otevírací době
Informačního centra a  knihovny.
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***********************************************************************************************
Komunitní klubovna KLUBKO zve do Jiřetína pod Bukovou
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