
Jubilea v březnu 2023

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.

     !! po zábavě nabízíme odvoz domů,
případný zájem hlaste na začátku akce  

u vstupu !!

ŠIKOVNÝ PŘEDŠKOLÁČEK
Zveme všechny zvídavé budoucí
prvňáčky
a jejich starostlivé rodiče na setkání klubu
v těchto termínech: 
14. března 21. března  28. března
v budově MŠ v Josefově Dole, 1. třída 
4. dubna v budově ZŠ, Dolní Maxov 208
KDY? v 16:00 hodin 

Těší se na vás učitelé základní školy

Ingrid Arltová
Janka Mičková
Jiří Böhm
Karel Rujbr
Věra Rovenská

Krista Doležalová
Jaroslava Ivanyšová
Marie Nováková
Zdeňka Pöschková
Josef Šilhán
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Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024
proběhne 12. dubna od 14:30 do 17:30 v

budově mateřské školy ve třídě 1. ročníku.

Zveme všechny děti  narozené od 1.  září  2016
do  31.  srpna  2017,  tedy  všechny  děti,  kterým
bude do 31. srpna 2023 šest let. Zápis je povinný
pro  všechny  děti,  které  splňují  kritérium
narození,  tedy  i  pro  ty,  jejichž  rodiče  budou
žádat o odklad povinné školní docházky. Dále je
zápis povinný pro ty děti,  kterým byl v dubnu
2022 povolen  odklad školní  docházky o jeden
rok.
Žádost  o  přijetí,  či  žádost  o  odklad  si  můžete
stáhnout zde, nebo ji můžete vyplnit až na místě.
S sebou doneste svůj občanský průkaz a rodný 
list dítěte.
Pokud budete žádat o odklad školní docházky,
je  zapotřebí  donést  posudek  od  pediatra  nebo
lékaře  specialisty  a  zprávu  z  vyšetření
z pedagogicko-psychologické poradny.

Školní kalendárium
aneb co právě proběhlo a co nás v nejbližší 
době čeká na základní škole

31.  1.  -  pololetní  vysvědčení  již  tradičně
doprovázené  slovním  hodnocením,  které  nejen
zhodnotí  nabyté vědomosti  a dovednosti,  ale může
i pomoci nasměřovat správným směrem do dalšího
období
3.  2.  -  pololetní  prázdniny – zasloužené volno pro
všechny, kteří celé pololetí pilně a poctivě pracovali
8.  2.  -  přednáška PČR pro 4.  -  6.  ročník na téma
kyberšikana
14. 2. - přednáška PČR pro 8. - 9. ročník na téma
kyberšikana a trestní odpovědnost
17. 2. - film Jizerské hory v divadle v Josefově Dole,
4. - 9. ročník
20. - 24. 2. - jarní prázdniny 
28.  2.  -  první  setkání  Předškoláčků  s  budoucími
učiteli, začátek v 16:00 v budově MŠ
Další setkání Předškoláčků: 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3.
a poslední setkání 4. 4. bude v budově ZŠ.
3. 3. - žáci 4. a 5. ročníku chystají  projektový den
pro  své  spolužáky  ze  školy  v  Albrechticích.
Tématem projektového dne bude „Lidské tělo“.
12. 4. - zápis do základní školy

Kateřina Titěrová

Milí čtenáři Občasníku.

Druhá polovina ledna byla ve znamení končí-
cího  prvního  pololetí.  Žáci  se  snažili  do  poslední
chvíle vylepšit své známky, učitele čekalo uzavírání
klasifikace a pedagogická rada. Součástí pololetního
vysvědčení bylo již tradičně vedle známek i  slovní
hodnocení, ve kterém se žáci mohli podrobně dozvě-
dět, v čem konkrétně se jim dařilo, v čem byli „pou-
ze“ dobří  nebo v čem by měli  ještě zabrat.  Slovní
hodnocení pro ně není novinkou, už si zvykli hledat
v  něm zdůvodnění  svých  známek  a  také  motivaci
a nasměrování pro práci v dalším pololetí. Vzhledem
k tomu, s jakým soustředěním si  po rozdání vysvěd-
čení své slovní hodnocení každý z žáků četl, a vzhle-
dem  k  tomu,  že  naprostá  většina  žáků  si  slovní
hodnocení  pochvaluje,  není  mnohahodinová  práce
učitelů určitě zbytečná, a to je moc dobře.

Žáci si však v lednu vedle příprav do školy na-
šli čas i na sportovní a mimoškolní aktivity:

Žákovský šachový turnaj  - v pátek 13. ledna
se v budově Muzea místní historie v Josefově Dole
uskutečnil Okresní přebor škol (mladších žáků) v ša-
chu „O pohár obce Josefův Důl“. Turnaje se účastni-
ly školní týmy z Josefova Dolu, Jablonce nad Nisou,
Tanvaldu a Rychnova u Jablonce n. N. Naše děti se
v náročné konkurenci neztratily a obsadily v této tý-
mové soutěži páté a osmé místo. 

Závod „Lyžuj  Lesy“ –  naši  žáci  se  také zú-
častnili  tradičního závodu, který pořádají Lesy ČR.
Cílem projektu Lyžuj lesy je přilákat děti na atrak-
tivní závody a následně je formou přihlášení do vy-
braného  lyžařského  klubu  přivést  k  pravidelnému
sportování.  Závod se uskutečnil v běžeckém areálu
Kolečko v Jablonci nad Nisou. Všichni naši žáci nám
udělali  velkou radost a v početném poli závodníků
se  rozhodně  neztratili  –  Miroslav  Štejfa  z  9.  třídy
se umístil ve své kategorii na skvělém druhém místě
se ztrátou necelých dvaceti vteřin na první místo, Ve-
ronika Pondělíková rovněž z 9. třídy dojela na čtvr-
tém  místě,  Jan  Petržilka  ze  7.  ročníku  skončil  na
osmém místě, sestry Markéta a Magdaléna Skořepo-
vy  obsadily  desáté  resp.  osmnácté  místo.  Všem
šachistům i  lyžařům gratulujeme za pěkné výkony
a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

V únoru na naší škole proběhly dvě akce, obě
pro  naše  žáky  připravila  Policie  České  republiky
v rámci programu primární prevence. V první bese-
dě s tématem o kyberšikaně se žáci 4. až 9. ročníku
dozvěděli,  co  to  vlastně  je  kyberšikana,  koho  se
týká, kde probíhá, jaké prostředky útočník používá,
kdy může vzniknout, jaké formy kyberšikany existují
a  nejdůležitější  informace  –  jak  kyberšikaně  před-
cházet, jak se jí bránit a kam se obrátit o pomoc. Pro
osmý a devátý ročník byl navíc určen ještě program
„Trestní  odpovědnost  mladistvých“,  ve  kterém  se



žáci  seznámili  s  tím,  co to  je  trestní  odpovědnost,
kdy se stává člověk trestně odpovědným, diskutovali
o rozdílu mezi přestupkem a trestným činem a pro-
bíraly se  také otázky spojené  s  užíváním alkoholu
a návykových látek.

Film Jizerské hory -  v pátek 17.  února,  po-
slední den před jarními prázdninami, měli naši žáci
možnost  zhlédnout  vynikající  celovečerní  doku-
mentární film o krajině, kde žijí. Film natočil Viktor
Kuna  a  vypráví  v  něm  příběh  Jizerských  hor
od jejich vzniku až po současnost ze všech možných
úhlů pohledu. Všichni v sále josefodolského divadla,
kde  se  film promítal,  si  mohli  připomenout  místa,
která  znají,  ale  i  méně  známé lokality,  a  to  nejen
z ptačí perspektivy, ale například i ze starých foto-
grafií,  seznámili  se  s  historií  osídlení,  průmyslem,
kulturou i přírodními krásami.

Konec  února  byl  náročný  hlavně  pro  žáky
devátého ročníku a jejich rodiče, protože se blížil ter-
mín  odevzdání přihlášek na střední školu.  Pro ně-
které  deváťáky  bylo  velmi  obtížné  vybrat,   které
střední  školy  si  napíšou  na  přihlášku,  ale  nakonec
s pomocí rodičů i školy se to všem povedlo. A teď
nezbývá než doufat, že tento výběr byl správný, že je

zvolená střední škola bude bavit a po jejím úspěšném
absolvování se uplatní na trhu práce.

Co nás čeká v příštích týdnech:
Projektový den pro žáky z Albrechtic - v příš-

tích dnech nás čeká důležitá akce. V pátek 3. března
přivítáme na naší škole žáky z albrechtické základní
školy v rámci projektového dne. Prohlédnou si naši
školu,  seznámí  se  s  učiteli  i  našimi  stejně  starými
žáky a  bude pro ně  nachystán program,  který při-
pravují čtvrťáci a páťáci. Doufáme, že se jim u nás
bude líbit! 

Den  otevřených  dveří –  každoroční  akce
proběhne  v  úterý  28.  března.  Všichni  jste  srdečně
zváni!

Další  plánovanou  březnovou  akcí  je  Noc
s Andersenem,  která se uskuteční  na konci  měsíce
(pátek 31. března). Přihlášky na nocování děti získají
od třídních učitelů.

Zima už končí a jaro už klepe na dveře. S ja-
rem je spojen i  Velikonoční jarmark, který se letos
bude konat ve středu 5. dubna.

Všem čtenářům Občasníku přeji příjemné dny
končící zimy.

       Monika Hejná

Od poloviny ledna máme ve školičce rušno. Navštívili
jsme s třídou Šikulů místní muzeum, kde se nám moc
líbilo,  děkujeme  p.  Šosvolové  za  čas,  který  nám
věnovala. 
Velkým zážitkem byla návštěva místního divadla J. K.
Tyla,  kterým  nás  s laskavým  přístupem  provedla
p.  Řeřichová.  Velice  nás  potěšila  nabídka,  vytvořit
obrázek  k dětskému  představení  Sněhová  královna
(26.2.),   děvčátka  se  tohoto  úkolu  po  odpoledních
zhostila a výsledek jste mohli vidět ve vitríně na budově divadla.
Velice děkujeme za možnost navštívit místní budovy a prožít si všemi smysly atmosféru, která zde je. 

Únorová plesová sezona se nevyhnula ani školce, kde se ples stal již tradicí.  Krásně oblečené mladé slečny
a  opravdu  dokonale  oblečení  taneční  partneři  navodili  tu  správnou  atmosféru  a  samozřejmě  nechyběla
tombola – zkrátka prožili jsme si ples se vším všudy.



Ač  je  letošní
zima  hodně
vrtkavá,
podařilo  se
nám  užít  si
zimních
sportů
v době,  kdy
byl  sníh.
Bruslili  jsme,
sáňkovali,
lyžovali,
bobovali,

hráli jsme hokej 
i koulovanou… 
A hádejte, kdo vyhrál? 
No přeci VŠICHNI 

Děti  ze  třídy  Klubíček
se věnovaly pečení rohlíků a krásně provoněly celou školku.

Bohužel lyžařský kurz se kvůli špatným sněhovým podmínkám musel
zrušit. Tak snad za rok bude sněhu více – SKOL.
Děti  ze  třídy  Klubíček  navštívily  místní  huť  Marie,  kde  pro  ně  byl
připravený skákací hrad, a tak mohli tito nejmenší prožít hodinu plnou
dovádění, klouzání a hraní…

Díky p. Volodinovi
máme  nové  díly
do  kuličkové

dráhy, velmi oblíbené dětmi ze třídy Klubíček, dřevěné
díly  kamarádi ze třídy Šikulů natřeli a dráhu sestavili.

Březen - za kamna vlezem…
Tak  to  u  nás  platit  nebude,  začátek  března  bude
ve  znamení  Karnevalu,  barev,  písniček  a  tvoření.
A protože je březen hlavně měsícem knihy – budeme se
jí  celý  měsíc  věnovat.  Děti  ze  třídy  Klubíček  vyrazí
vlakem do Smržovky, kde navštíví knihovnu v místním
Infocentru  a Šikulové se vydají autobusem do Krajské
vědecké knihovny v Liberci. Na konci března se naši předškoláci zúčastní Noci s Andersenem a už se moc
těšíme.
Mezi tím přivítáme jaro, písničkou, hezkým obrázkem a spoustou nápadů na tvoření…
Slyšíte? To už jaro klepe na dveře, tak ho s námi hezky přivítejte 



Návštěva dětí z mateřské školy v našem muzeu 
a infocentru
Začátkem  ledna  nás  poctily  svou  návštěvou  děti  z
Mateřské  školky  Josefův  Důl.  Navštívily  naše  Muzeum
místní historie a Informační centrum.

Děti  zaujala  hlavně  místnost  s  exponáty  sklářského
průmyslu, kde i samy zmínily jednu z našich hutí, a to Huť
Marie, dále se jim líbily staré hračky, knoflíky,  vázičky,
slánky...
 Poznaly z obrazů ,, krále a prince“, tedy Hrabě Albrechtus
Maximilianus  II.  Antonius  Des  Fours  a  jeho  syn  Hrabě
Carolus Josephus Adalbertus Des Fours z panstvi Hrubý
Rohozec.
A v poslední části si vyzkoušely, jak to vypadalo sedět ve
starých lavicích a co je v bližší době jednou čeká :-).

Karneval pro děti 2023
Každoročně se u nás koná Dětský karneval, tentokrát vyšel
na  sobotu  18.  února  2023.  Jsme  rádi  za  hojnou  účast
a  všem  zúčastněným  děkujeme  za  krásné  masky,
doufáme , že jste si to užili. Dále bychom chtěli poděkovat
za skvělý program a pomoc všem, kteří se na akci podíleli.
Budeme se na Vás těšit zase za rok.

Básničky z karnevalu

Čert
I kdyby se nebe vzteklo,
někde dole je tu peklo.
Není s ním žádný žert,
v každém pekle je přece čert!

Drak
"Pro princeznu jdu si hbitě!"
zní kdesi shora pánovitě.
Nad městem letí jako mrak
pohádkově velký drak

Hasiči
Když je někde oheň k světu,
červenobílé auto je tu
a oheň brzy zasyčí,
až uhasí je hasiči!

Princezna
Na zámku - na mou věru -
má král svoji krásnou dceru.
Princ ji chrání, drak ji nezná,
ze zámku sem jde princezna.

Promenáda
Ach, ta krása oko laská!
Nádherná je každá maska!
Vždyť nezáleží na jménu,
každá si zaslouží odměnu.

Víla
Ať je hezky, čí vítr fouká,
za soumraku v lese louka
a na louce - je to síla! -
tančí krásná malá víla.

Vodník
Na vrbu dává pentličky
a pak sbírá dušičky.
Podívej se do rybníka:
narazíš tam na vodníka!

Infocentrum Josefův Důl



Divadlo Josefův Důl 
Pořadatelský divadelní spolek připravuje každoročně
v  období  zimních  prázdnin  program  a  nabízí
hostování souborům z okolí, ale i těm vzdálenějším.
Letos  divadlo  nabízí  každou  sobotu  divadelní
představení, od začátku února zde hrál domácí soubor
reprízu Tajemného hradu v Karpatech, soubor z České
Lípy  přivezl  vynikající  představení  Moliérova
Lakomce, úspěch mělo i promítání filmu Jizerské hory
v pátek 17.2. Následující sobotu 25.2. přijedou herci
z  Jilemnice  s  autorskou  hrou  Taky  tě  nenávidím,
v neděli 26. 2. je připravena pohádka pro děti Sněhová
královna souboru z Desné. Dále v sobotu 4.3., přijel
soubor  z  Horních  Počernic  s  komedií  Holky
z  kalendáře,  11.3.  pokračuje  domácí  soubor  DS  J.
K.Tyl, zreprízuje komedii Herkules a Augiášův chlív a 18.3. přijede do Josefova Dolu po velmi dlouhé době
soubor z Frýdlantu s komedií Ať žije Bouchon! 
Nabídka divadelních představení v místním divadle je opravdu pestrá a ochotníci k nám jezdí opravdu rádi.
Z pohledu pořadatelů nás samozřejmě těší zájem u nás účinkovat, nabízíme nejen místním, ale i divákům
z  okolí  a  samozřejmě  i  turistům  a  rekreantům  zajímavý  program.  Josefodolští  ochotníci  spolupracují
i s kulturní komisí Obce Josefův Důl, s místními hasiči, se Základní a mateřskou školou. 
Program  je  naplánován  do  konce  školního  roku  a  budeme  veřejnost  vždy  včas  informovat.  Ochotníky
na  začátku  května  čeká  velká  akce,  tou  je  příprava  33.  ročníku  Josefodolského  divadelního  jara.  Jde
o postupovou přehlídku venkovských divadelních souborů s postupem na Národní  přehlídku Krakonošův
divadelní  podzim ve Vysokém nad Jizerou.  Už  nyní  je  přihlášena řada souborů  a  diváci  tak  budou mít
na výběr opravdu zajímavé tituly.  
Více  se  zájemci  o  kulturní  dění  mohou  dozvědět  na  stránkách  Obce  Josefův  Důl,
na  www.divadlojosefuvdul.cz a v dalších informačních zdrojích. 
Těšíme se na zájem všech         za pořadatele Hana Stuchlíková

Co možná o šachu (ne)víte?
Základní postavení šachových kamenů je doslova
magické. Jejich nehybnost se zdá do 1. tahu bílého
téměř  nekonečná.  Každý  ze
soupeřů  může  být  vítězem,
rozumové  schopnosti  lepšího
většinou vítězí.
Nebylo  tomu  tak  vždy.
U indické  pramáti  šachů,
čaturangy (v sanskrtu:  čatur =
čtyři,  anga = oddíl) určovali 4 hráči své tahy hrací
kostkou,  nikoli  rozumem!  Věž  měla  podobu  lodě,
střelec  slona,  po  dámě  nebylo  ještě  ani  památky.
Ale již v 6. stol. n. l. znali Peršané šachy jako hru
pro  dva,  bez  kostek.  A jejich  vývoj  se  zastavil
až v dnešní, šťastné podobě.

Bez šachovnice a pro pobavení ↓↓↓

Bílý na tahu dá mat 2. tahem.
(řešení najdete v tomto čísle na s. 12)

Než začne partie

Šachovnice na mém stole,
bílé pole vpravo dole,
bílé pole v pravém rohu,
figurky teď stavět mohu!

V každém rohu jedna z věží,
vedle stojí jezdci svěží,
následují oba střelci,
stejně rychlí, stejně velcí,
mezi nimi král s dámou,
jsou jako táta s mámou.
A ještě jedna věc je jistá:

osm pěšců se k boji chystá,
před figurami v plné zbroji
věrní pěšci hrdě stojí.

A v tom černobílém kraji
se šachy hrát začínají!

http://www.divadlojosefuvdul.cz/


Zimní šachová setkání 
na Broumovské a Liberecké
V sobotu 28. 1. 2023 děti ze šachového
kroužku  navštívily  ZŠ  Broumovskou
v Liberci,  kde  se  hrála  velká  cena
v šachu  s více  než  stovkou  účastníků

z celého Libereckého
kraje. 
Sedm  statečných
z Josefova  Dolu
soutěžilo  ve  třech
věkových
kategoriích.  Mezi
dívkami  v kategorii
U10  skončila  jako
třetí Ema Brehmová,

za ní čtvrtá Rozálie Gloserová (obě 3. tř.). V kategorii U12 nezůstali bez bodů Matyáš Stehlík (4. tř.), Michal
Pönisch, Klára Šťastná (oba 5. tř.) ani Daniela Rajská (3. tř.), na první desítku to ale nestačilo. V  kategorii

U14 hrál mezi nejsilnějšími Štěpán Zoubek (8. tř., viz foto).
Ve  středu 15.  2.  2023 se  uskutečnila  odpolední  šachová  výprava  na  pozvání
šachového  kroužku  na  ZŠ  Liberecká  v Jablonci  nad
Nisou. Hrál se tu menší turnaj společně s jabloneckými
a rychnovskými dětmi ve dvou kategoriích. V kategorii
pokročilejších  šachistů  získala  v absolutním  pořadí
mezi  18  hráči  výborné  3.  místo  Ema  Brehmová,  4.
místo Eliška Císařová (obě 3.  tř.,  viz foto),  šestý byl
Matyáš Stehlík (4. tř.) a dvanáctá Eliška Petržilková (4.
tř., viz foto), pro kterou to byl první individuální turnaj.
V kategorii  začátečníků  také  zažil  svou  šachovou
premiéru mezi 12 benjamínky na 9. místě Žeňa Rhisko
(3. tř.). 
Všem  našim  šachistům  a  šachistkám  blahopřejeme  a
přejeme radost ze hry v dalších partiích!   Jana a Radim Podrazkých
***************************************************************

Noc s Andersenem letos připadá na pátek 31. března. 

Termín  pohádkového  nocování  je  vybírán  vždy  tak,  aby  to  byl
nejbližší pátek k datu 2. duben, kdy se H.Ch.A. v roce 1805 narodil, ale
také se tento den slaví jako Mezinárodní den dětské knihy. 

Nocování v knihovně a spaní mimo domov vůbec je pro mnoho
dětí vítanou příležitostí, kdy mohou pobýt ve společnosti svých kamarádů
a  vyplnit  jim tento  čas  bohatým programem s předčítáním ,  soutěžemi,
kvízy  a  hrami  je  jednou  z  možností,  jak  jim  ukázat,  že  s  knihami
a v knihách je možné najít i zábavu, poučení nebo dobrodružství. Dosud
byla  Noc  s  Andersenem  v  naší  knihovně  cílena  na předškolní  děti
(ty spávaly v mateřské školce)  a děti od 1. do 5. třídy. 

Letos  budou  mít  možnost  užít  si  ji  všechny  děti  navštěvující  naši  základní  školu  a  předškoláci
z mateřské školy. Bude se ponocovat, číst a možná trochu i spát ve škole! 

Podmínkou účasti bude rodiči podepsaná, řádně vyplněná přihláška odevzdaná nejpozději 24. března
a zaplacený účastnický poplatek. Přihláška bude k dispozici ve škole u třídních učitelů od 6. března. 

Další informace a zajímavosti se dočtete na internetových stránkách: http://www.nocsandersenem.cz



Knihovna v zimním čase

֍  Od  ledna  2023  došlo  ke  sjednocení
čtenářského  poplatku  na  100,-  Kč  za  rok.
Výpůjční  doba knihovny  zůstává  nezměněna:
v úterý a pátek od 16:00 do 18:00 hod. Čtenáři
si mohou vybrat z více než 3 500 knižních titulů.
Mezi často využívané služby knihovny patří:
*  meziknihovní  výpůjčky  –  objednávání  titulů
z Jablonce nad Nisou;
* vyhledávání informací na internetu;
* možnost odnést si zdarma jednu či více knih
z Knižního bazárku.

֍  V únorových dnech knihovna doslova ožila
novými  knihami,  které  na  pobočku  přivezli
pracovníci  jablonecké  centrály,  z Městské
knihovny v Jablonci nad Nisou.
Několik slov k novým tiskům. Nové knihy jsou
dvojího  druhu.  První  jsou  pořizovány
za  finanční  podpory  obce  do  knihovny  trvale,
tedy  v  knihovně  zůstávají.  Druhé,  s modrým
pruhem,  jsou  součástí  tzv.  výměnného  fondu,
jsou zapůjčeny z jablonecké knihovny, do níž se
po třech měsících opět vracejí a jsou nahrazeny
jinými tituly, po nichž je mezi čtenáři poptávka.

֍  A  které  knihy  mají  naše  čtenářky  a naši
čtenáři nejraději?
Děti  mají  nejraději  fantasy  příběhy,  knihy
o zvířatech  a  dětské  detektivky  i jiné
dobrodružné  příběhy.  Mezi  dospělými  čtenáři,

jejichž  většinu  tvoří  ženy,  jsou  populární
historické  a  detektivní  romány,  české
i  zahraniční;  oblíbené  jsou  také  romantické
příběhy a literární thrillery.

֍ Za nabídku obecní knihovny nejlépe hovoří
malá fotogalerie. 

▼▼▼

Koutek českých detektivek a výměnný fond.

Nové dětské knihy jsou hezké a přitažlivé.

Počítačový 
koutek 
s internetem 
a tiskárnou.

Za knihovnu: Jana a Radim Podrazkých



PŘEDSTAVENÍ POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY   CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Komu je určena?
Osobám, které potřebují zvýšený celodenní dohled (např. po ukončené hospitalizaci), jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim poskytne a zajistí odlehčovací služba, pokud jim nemůže poskytnout 
pomoc pečující osoba 

K čemu je určena?
K pomoci rodinám a osobám blízkým, které se starají o osoby v nepříznivém zdravotním stavu se ztrátou 
částečné nebo převážné soběstačnosti. Těmto pečujícím odlehčí po určitou dobu, kdy se z různých důvodů 
nemohou starat o své blízké např. nezbytný odpočinek, vlastní léčení nebo vyřešení jiných problémů. 

Jak dlouho může být poskytnuta? 
Po dobu kterou potřebujete. Délka pobytu v odlehčovací službě je maximálně 3 měsíce, v odůvodněných 
případech, na základě žádosti a po posouzení důvodů i kapacitních možností, lze pobyt prodloužit maximálně
o další 2 měsíce. 

Mohou využívat službu i obyvatelé Josefova Dolu?
Ano, služba je určena jak pro obyvatele města Jablonec nad Nisou, tak i pro ostatní občany  Libereckého 
kraje. 

Pro jakou věkovou kategorii je služba určena?
Pro dospělé osoby ve věku od 19 do 64 let a pro seniory od 65 let se sníženou soběstačností z důvodu věku 
nebo zdravotního postižení či jiného zdravotního omezení.

Kde je služba poskytována?
Na pracovišti odlehčovací služby v domě zvláštního určení v ul. Novoveská 4505/5 v Jablonci nad Nisou. 

Komu nelze službu poskytnout?
Osobám, které dle zprávy lékaře vykazují známky akutního duševního onemocnění, nejsou orientované 
situací, nerespektují obecná pravidla soužití, trpí nočním neklidem a aktivitami, hrozí u nich riziko odchodu 
ze služby, aniž by dokázaly situaci vyhodnotit. 

Je zde poskytována i zdravotní péče?
Není zde lékař a nejedná se o zdravotnické zařízení, proto musí být uživatel ve stabilizovaném zdravotním 
stavu. Pro pobyt je nutné, aby si uživatel zajistil léky a případně inkontinenční pomůcky po dobu pobytu na 
odlehčovací službě. V rámci odlehčovací služby nejsou poskytovány žádné zdravotní a ošetřovatelské úkony 
(např. dávkování a podávání léků, převazy a ošetření ran nebo dekubitů, bandážování, měření tlaku, aplikace 
inzulínu, injekcí nebo mastí, vykapávání očí, výživa prostřednictvím PEG, výměna a ošetřování STOMIE, 
měření glykémie apod.). Pečovatel/ky nemají oprávnění k žádným ošetřovatelským a zdravotním úkonům, 
nemají ani oprávnění připravovat a podávat léky uživateli (pouze dohlíží a upozorňují uživatele na potřebu 
užití léků).  Zdravotní péči zajišťuje ošetřující lékař nebo domácí zdravotní péče. 

Jaká je cena za tuto službu?
Výše úhrady za poskytování odlehčovací služby je dána Ceníkem úhrad za úkony odlehčovací služby v 
souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Hodinová sazba je účtována za skutečný čas
strávený poskytováním úkonů včetně času nezbytného k jejich zajištění. 
Je nějaká další podmínka pro poskytnutí služby?
Podmínkou přijetí je, že zájemce o službu podá „Žádost o poskytnutí sociální služby - odlehčovací služba“ a 
týden před nástupem předloží „Zprávu lékaře o zdravotním stavu žadatele o službu“, která je po skončení 
pobytu uživateli vrácena. Pokud žadatel splňuje podmínky přijetí, je s ním uzavřena Smlouva o poskytování 
odlehčovací služby, jejíž součástí jsou Vnitřní pravidla o poskytování odlehčovací služby a uživatel obdrží 
Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby.
 
Kam se mohu obrátit pro další informace?
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Emilie Floriánové 1736/8
466 01 Jablonec nad Nisou
web: https://www.centrumjablonec.cz
email: socialni.os@centrumjablonec.cz
tel: 777 646 979, v pracovních dnech 7-16 hod.

https://www.centrumjablonec.cz/


MASka pomáhá potřebným na Tanvaldsku
… to je název projetu na jehož realizaci získala místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska z.s dotaci 
z OPZ+. Projet je tříletý a obsahuje tyto  aktivity:

1. Dluhové poradenství, je poskytováno každou první a poslední středu v měsíci v Jiřetíně pod Bukovou
čp. 15 – Centrum Sylvatica  v době od 13:00 do 17:00 a také v Rodinném centru Maják, zde však
v předem domluveném termínu schůzky. 
Dluhové poradenství zahrnuje  řešení zadluženosti a prevenci dalšího zadlužování, a také problémy,
které se zadlužováním úzce souvisejí jako je ztráta zaměstnání, bydlení, dlouhodobá nezaměstnanost,
neschopnost komunikovat s institucemi a neznalost možností, které se osobám stiženým sociálním
vyloučením nabízejí). Poradenství bude poskytováno fyzicky nebo  v on-line formě ve spolupráci se
zástupci obcí, neziskovými organizacemi, poskytovateli sociálních služeb a jinými aktéry v sociální
oblasti. 

2. Příměstské tábory, v době školních prázdnin po dobu tří let každý rok budou připraveny pro děti ve
věku 5 -15 let  3 turnusy v Jiřetíně pod Bukovou, 4 turnusy v Rodinném centru Maják Tanvald a také
2 turnusy ve Středisku volného času Tanvald

3. Činnost komunitních  kluboven,  které budou fungovat jako  místa pro scházení, povídání a podpůrně
volnočasové a zájmové aktivity  v prostorách jiřetínského Centra Sylvatica v každý pracovní den
v době od 10:00 do 18:00 nebo v tanvaldském Rodinném  centru Maják v jeho provozních hodinách.

Vzhledem k tomu, že projekt je podpořen z evropských dotačních fondů, jsou pro účastníky všechny
jeho aktivity nabízeny zdarma.



SDH Josefův Důl

Mladí hasiči v zimním období pilně trénují, hlavně teorii. Mladší
a  starší  žáci  se  budou  snažit  získat  odznak  odbornosti
„Preventista“ nebo „Preventista - Junior“. Ten zná hlavní příčiny
vzniku  požáru,  zná  telefonní  čísla  tísňového  volání,  zhotoví
nejméně 2 výkresy,  plakáty nebo nástěnky s námětem požární
ochrany,  umí  vyhledat  jednoduché  požární  závady  (podmínky
odznaku Preventista - Junior). Dále ovládá základní znalosti a
dovednosti z oblasti prevence.  
S  našimi  nejmenšími se  chceme zúčastnit  závodu TFA. To je
zkratka z anglických slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší
hasič  přežije a  je  názvem nejtěžších  hasičských  soutěží,  které
svými podmínkami simulují práci hasiče při zásahu. Hasič je ustrojen do kompletního zásahového obleku včetně
obuvi, rukavic a přilby a s nasazeným aktivním dýchacím přístrojem.
Samozřejmě děti předškolního věku pouze napodobují tento závod. V tělocvičně přeskakují překážky, běží slalom,
přenáší  kanystr,  rozbalují  hadici,  transportují  plyšového  medvěda  a  překonávají  po  lavičce  švédskou  bednu.
Závody  proběhnou  v  sobotu  4.3.2023  v  Držkově.  Nás  těší  velký  zájem  předškoláčků  o  hasičský  kroužek,
v přípravce máme již 10 členů. 
V lednu jednotka dobrovolných hasičů měla jeden technický výjezd, kdy musela odstranit spadlý strom na dráty
elektrického vedení. Také proběhlo povinné školení velitelů a strojníků.
Sdružení hasičů ve spolupráci s obcí Josefův Důl bude pořádat Josefskou zábavu v pátek 17.3. 2023 v budově
místního muzea. Nebude chybět živá hudba, tombola a dobré občerstvení. Všechny srdečně zveme !

Za SDH Jana Harmanošová
Běžkařské okénko TJ Jiskra

Sezóna na sněhu začala pro oddíl nadějně.  V první
polovině  prosince  napadlo  dost  sněhu,  na  Lesaně
jsme  upravili  stopy  pro  klasiku  i  bruslení.
Tréninková sezóna se pěkně rozeběhla.
Pro návštěvníky Huti Marie upravil Míra Pondělík
běžkařské trasy přímo vedle Huti, na oplátku jsme
dostali nabídku, že můžeme uspořádat pár tréninků
právě tam. Děkujeme, dětem jsme v Huti uspořádali
slavnostní předvánoční trénink, kdy si děti zahrály
badminton, ping pong a zaskákaly si na skákacím
hradě .😊  
Před Vánoci  přišla velká obleva,  která trvala i  po
část  ledna  a  my  jsme  se  vydali  po  okolí  hledat
možnosti trénování na sněhu. Našli jsme zázemí na
bedřichovském stadionu, kde  Jizerská  OPS do  poslední  chvíle  udržovala  několik  set  metrů  dlouhý  ovál
s umělým sněhem. 
Zabalit, odvézt a přivézt cca 12 dětí s veškerým vybavením, aby si každý vše poznal a nic neztratil, je velká
výzva. Ale stojí za to, na sněhu se tak proběhli i ti nejmenší, noví členové oddílu. Moc jim to jde a hlavně je
to baví. Děkujeme rodičům za pomoc s převozem dětí i vybavení.
V únoru jsme absolvovali  další  závody ve Skuhrově,  Vimperku a  11.2.  také krajský pohárový závod na

domácí půdě, který jsme organizovali.  Na Lesaně startovalo
nakonec rekordních 370 dětí ze 16 oddílů a areál byl naplněný
k prasknutí.
Naši  závodníci  se  umístili  moc  hezky-  na  4.  místě  Honza
Walter,  na  15.  místě  Eliška Petržilková,  19.  místo obsadila
Michelle Sharma a 20. místo Markéta Skořepová.
Děkujeme obci Josefův Důl za sladké věcné ceny pro vítěze,
Láďovi Nyčovi za parkoviště pro prvních 60 aut na Lesaně,
rodičům  a  dalším  dobrovolníkům  za  pomoc  při  organizaci
závodu. I díky jim se vše podařilo!
Doufáme, že nám sníh vydrží co nejdéle!        Tomáš Petržilka



Na Vaše náměty a příspěvky se těší redakční rada:  K. Stuchlík, K. Stuchlík ml. a G. Tahalová
Vydavatel,redakce a administrace – Obec Josefův Důl. Povoleno odborem kultury O.U. Jablonec n/N pod č.j. MK ČR E 10457

http://www.josefuvdul.eu                                                                        infocentrum@josefuvdul.eu

Velikonoce 2023 Římskokatolické bohoslužby

Postní čas a Velikonoce
Carne vale - v překladu maso-pust, znamená předěl po veselí spojeném s hodováním a opuštěním hlučných 
oslav a hodování pro dobu vnitřního ztišení, pouště čtyřiceti dnů, kromě nedělí, kdy je čas oprostit se od 
přemíry masa a jiných pamlsků, počítačových zábav, přemíry telefonátů, kdy chceme panovat také sami nad 
sebou, zhodnotit smysl svého života, svého Cíle za obzorem všednosti, který přesahuje náš zrak a chápání.
Spočineme zrakem také na čtrnácti obrazech Křížové cesty, ukazující nám i realitu současnosti, utrpení válek 
a katastrof a v tom údělu lidí,krutosti jedněch a nezištné pomoci druhých a nakonec oběti na místě hory zvané
Lebka pro druhé, pro svět. To jsou pašije, drama slyšené i žité. A pak Veliká noc, přechod mořem nesnází a 
nebezpečí, ale k vítězství rána, velikonočního rána, vítězství života. Vzkříšení, jak je prožívaly po staletí 
národy a prožívají lidé v různé míře i dnes.

Křížová cesta a obřady Květné neděle: Josefův Důl sobota 1. dubna 17:00h,
neděle 2.dubna: Šumburk 9:00h, Albrechtice 11:00h, Horní Maxov 15:00h
Zelený čtvrtek 6. dubna: Šumburk 17:00h
Velký pátek 7.dubna Křížová cesta a obřady Velkého pátku: Velké Hamry 15:00h, Šumburk 17:00h
Bílá sobota 8.dubna: Šumburk - tichá adorace od 9:00h do 17:00h, Velikonoční vigilie od 20:00h
Boží hod velikonoční - neděle 9. dubna: Smržovka 9:00h, Albrechtice 11:00h, Horní Maxov 15:00h, Velké 
Hamry 17:00h
Pondělí velikonoční 10. dubna: Horní Tanvald 9:00h, Josefův Důl 11:00h

 P. Pavel Ajchler farář v Tanvaldu

********************************************************************************
Řešení diagramu: 1. Vg8-g2: pokud 1. ... Je1xg2, 2. Kf1xg2 mat / na jakýkoli jiný tah černého dává bílá
dáma mat.
********************************************************************************
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	Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne 12. dubna od 14:30 do 17:30 v budově mateřské školy ve třídě 1. ročníku.

