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V září na řádném zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
* Firmu Proxima Václav Bergl, Liberec 14 na opravu
chodníků ve veřejné zakázce „Oprava zpevněných ploch
chodníků 2017“v úseku od radaru u č.p. 281 k penzionu
Mája, která měla nejnižší cenovou nabídku.

* Finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Josefův Důl
ve výši 10.000,- Kč na okrskovou hasičskou soutěž družstev.

* Upřesnění usn. č. 39/2017 ze dne 19. 4. 2017,

* Přesun financí na opravu cesty pod panelovými domy zastupitelstvo obce projednalo žádost o zřízení věcného
do rozpočtu na rok 2018.

* Poskytnutí dotace ve výši 54.400,- Kč TJ Jiskra Josefův
Důl na placení energií v zařízeních TJ.

břemene chůze po části pozemku č. 396/3 dle GP č. 56229/2017 na p.p.č. 395/4 (pro zřízení přístupu k č. ev. 910
na st.p. 144/14) v k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou
za poplatek 2.000,- Kč pro manžele J. a A. Ch.

* Poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Jizerské o. p. s.

Příští řádné zasedání proběhne 9. 10. 2017
v 18:00 v budově radnice

Bedřichov na část nákladů spojených s úpravou a údržbou
tratí Jizerské magistrály v zimní sezóně 2017/2018.

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

Umístění velkoobjemových kontejnerů
Občanům a rekreantům Josefova Dolu je na jaře a na podzim každého roku umožněno zdarma umístit velkoobjemový
odpad do kontejnerů. Tyto kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, které platí obci místní poplatek za svoz odpadů.
Kontejnery budou umístěny v níže uvedené dny a hodiny pod budovou Obecního úřadu.

Rozpis dnů a hodin přistavení velkoobjemových kontejnerů:
pátek 13. 10. 2017: 900 - 1100 1300-1500
pátek 20. 10. 2017: 900 - 1100 1300-1500

sobota 14. 10. 2017: 900 - 1300
sobota 21. 10. 2017: 900 – 1300

Na uvedeném stanovišti mohou občané odkládat zejména tyto druhy odpadů:
✔vyřazený nábytek, podlahové krytiny, železný šrot, zařizovací předměty z domácnosti (sanitární keramika apod.), jiný
rozměrný odpad z domácnosti…
✔za poplatek možnost odvozu nepoužitelných pneumatik z osobních aut

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Vážení občané, Váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu, který se uskuteční

v neděli 22. října 2017
dle tohoto časového rozpisu :
11,00 – 11,10 hod. Karlov za lesem – Karlov č.3
12,50 – 13,00 hod. Josefův Důl u zvonů na separovaný odpad (u Čermáků)
13,10 – 13,20 hod. Josefův Důl u panelových domů
13,25 – 13,35 hod. Antonínov autobusová zastávka u užitkového skla
*************************************************************************************************
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Josefův Důl vyhlásilo HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
* letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

* domácích potřeb: nádobí bílé i černé, skleničky

* lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

* peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Sbírka probíhá do 20. 10. 2017 každé úterý a pátek 16:00 – 18:00 v budově místní knihovny
Věci, které z ekologických důvodů vzít nemůžeme: ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky (transportem se
znehodnotí). Věci, prosím, noste zabalené do igelitových pytlů či lepenkových krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace podá dispečink na tel. Číslech: 224 316 800.Více na www.diakoniebroumov.org
Děkujeme za Vaši pomoc.

Jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně životních sil a optimismu!

Jubilea v říjnu
Yvonna Kutilová

Josef Mačinec

Jubilanti, kteří nechtějí být v průběhu tohoto roku zveřejněni,
mohou napsat na OÚ Josefův Důl nebo zavolat na tel.: 483 381
096.

a listopadu 2017
Markéta Pavlatová
Zdeňka Benešová
Václav Běžel

Poděkování:

Karel Bláha
Zdeňka Benešová
Jan Hynek

Děkuji touto cestou Obecnímu úřadu v Josefově Dole za
gratulaci a dárek k mým narozeninám.
Bedřiška Brožková

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

Zpráva o bezpečnostní situaci Smržovské policie
Vážení spoluobčané,
letošní rok doposud nepřinesl žádné výrazné změny týkající se bezpečnostní situace. Stále je přítomna mírně klesající tendence
v nápadu trestné činnosti, naopak policisté zaznamenali nárůst protiprávního jednání v přestupkové rovině. Složení trestné
činnosti odpovídá předešlým rokům.
V době od 1. ledna do 25. září 2017 bylo na teritoriu OOP Smržovka spácháno 118 trestných činů při celkové objasněnosti
50,83 %. Za stejné období roku 2016 bylo spácháno 135 trestných činů, přičemž objasněno bylo 57,14 % z nich. V roce 2017
došlo ve sledovaném období k poklesu o 17 trestných činů. Současně bylo policisty OOP Smržovka v době od 1. ledna 2017
do 25. června 2017 řešeno 337 přestupků a bylo uloženo 675 blokových pokut (nově nazýváno „příkazy na místě“).
V porovnání s rokem 2016 bylo ve služebním obvodě OOP Smržovka ve stejném období spácháno 241 přestupků, a policisté
uložili celkem 695 blokových pokut. V roce 2017 tedy došlo k nárůstu o 96 přestupků a k poklesu o 20 udělených
blokových pokut (příkazů na místě).
tab. č. 1 – přehled o nápadu tr. činnosti a objasněnosti v uplynulém období
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tab. č. 2 – složení nápadu tr. činnosti
období

majetková kriminalita

mravnostní činy

1 - 9. 2017

53 (16x vloupání, 29x kr.
prostá, 8x ostatní)

1

tab. č. 3 – přehled o nápadu TČ a PŘ v jednotlivých obcích
(pozn.: policisté mnohdy působí i mimo níže uvedené lokality, proto se údaje v tabulce nemusí shodovat s výše
uvedeným)
Lokalita

tresné činy

přestupky bez BP

blokové pokuty

Smržovka

58

137

300

Lučany n.N., Horní Maxov,
Jindřichov

19

59

175

Josefův Důl, Dolní Maxov,
Antonínov

18

27

15

Nová Ves n.N., Horní a
Dolní Černá Studnice

6

20

85

Albrechtice v J.H
Jiřetín p.B.

7
5

31
50

19
1

vypracoval:
npor. Bc. Ondřej Tuláček
vedoucí oddělení

Nový školní rok nám začal v mateřince i základní škole a věřte,
že jsme se začali ve svižném tempu a připravujeme pro děti ve
výuce i mimo ni velké množství zajímavých aktivit. A právě ty
zářijové shrneme v občasníku spolu s těmi, které plánujeme na
říjen.
Harmonizační pobyt

např. letní lyžovačka dvojic i trojic, hod na přesnost, hod

První aktivitou naší školičky během září byl
Harmonizační pobyt, na který jsme spolu s učiteli a dětmi
vyjížděli do Českého ráje do okolí Komárovského rybníka.

podkovou nebo barevný biliard. Všechny aktivity měly
Děti byly tentokrát ubytovány v chatkách a učitelé pro ně společný cíl, spojit rodiče, děti a učitele v jeden tým, což se
připravili moc pěkný program, který byl zaměřen tzv. povedlo moc pěkně. I tady si zaslouží velké poděkování
preventivním směrem. Děti absolvovaly aktivity k tématům učitelé a asistenti školy, kteří akci připravili a strávili spolu
drogy, alkohol, kouření a také mnoho zajímavých s dětmi nádherné odpoledne.
stmelovacích aktivit, které je přiblížili a předcházejí vzniku Natáčení U6
Sledujete televizi Déčko? Pokud ne, tak si ji nalaďte
tzv. šikany. I přes horší počasí se dětem pobyt moc líbil
a ohlasy máme velmi pěkné. Poděkování patří celému týmu na nejbližší říjnová vysílání pořadu U6 – Úžasný svět vědy,
učitelů, kteří se o děti skvěle starali a také pracovníkům Junior kde uvidíte naše žáky, děti z Josefova Dolu a Albrechtic.
kempu, kteří nám zajistili velmi pěkné podmínky pro všechny
aktivity.
Pepikiáda 2017
Na konci září proběhla naše tradiční Pepikiáda
na fotbalovém hřišti, kde pro děti a rodiče zaměstnanci školy
připravili nádherné soutěžní odpoledne plné zajímavých
aktivit a popovídání. Odpoledne se vydařilo moc pěkně a to
především díky tomu, že přišlo velké množství rodičů s dětmi,
které přilákaly nejen aktivity na hřišti, ale také moc pěkné
počasí. V zadní části hřiště probíhal fotbalový turnaj mezi Přesný termín vysílání pořadu s našimi dětmi mi ještě není
učiteli, rodiči a dětmi, který neměl vítěze. Všichni dávali znám, ale vím, že to bude v poslední dekádě měsíce října, tedy
mnoho branek a fotbálek na krásné trávě si užili. V ostatních od 20. do 30. října. Káju, Verču, Barču, Vojtu a Marka jsem
částech areálu byly pro rodiče a děti připraveny aktivity jako na natáčení doprovodil sám a musím říci, že nás

reprezentovali přímo skvěle, jejich týmový duch a spolupráce Informace o naší škole i školce
byla příkladná a celý tým ČT jim moc fandil. Výsledek jejich

Pro Vaši informovanost jsem se rozhodl do říjnového

zápolení nebudu prozrazovat, podívejte se na něj právě ve občasníku zahrnout několik zajímavých statistických dat,
zmíněném pořadu v TV. Dětem patří velký dík za skvělé která by Vás mohla zajímat. Ve školním roce 2017/2018 bude
vystupování.

naši školu navštěvovat celkem 96 dětí, z nich dvě žačky

Podzimní slavnosti v mateřince

zároveň navštěvují i školu v Německu a u nás dělají pouze

Mateřinka připravila pro děti a rodiče jednu ze svých zkoušky z českého jazyka.
prvních letošních akcí. Jde o podzimní slavnost, která se měla

Ze zmíněného počtu dětí je hned 14 žáků, kteří mají

uskutečnit buď v prostorách mateřinkové zahrady nebo individuální vzdělávací plán, což je procentuálně relativně
vysoké číslo, na druhé straně s těmito dětmi naši učitelé umí
velmi dobře pracovat a mnoha z nich jsou přiděleni asistenti,
kteří s jejich vzděláváním velmi pomáhají.
V naší mateřské škole je v letošním roce vzděláváno
celkem 38 dětí, z nichž celkem 6 dětí teprve dovrší věk tří let.
Celkový počet dětí navštěvujících naší mateřskou školu je
oproti loňskému roku vyšší a to právě díky dětem dvouletým,
pro které jsme spolu se zřizovatelem zajistili chůvu na celé
v prostorách naší školičky.

dopoledne.

Rodiče, děti, paní učitelky se sešli ve čtvrtek 5. října v 16:00
hodin. a byl připraven následující program:
1. Pohádka

financování naší školičky, protože právě tato čísla jsou

2. Pohádková cesta

3.Malé občerstvení připravené dětmi

Zmíněné počty ve škole i mateřince jsou důležité pro
zásadní pro ekonomickou stabilitu naší instituce. Věřím, že i

4. Dobrá zábava

v letech následujících bude počet dětí v naší škole

Pro účast bylo několik drobných podmínek :) - vzít s sebou přinejmenším na této úrovni.
pohodlné oblečení a dobrou náladu.
Stále sbíráme
Akci pořádala ZŠ a MŠ Josefův Důl – „Mateřská škola
Co můžete do školy odevzdat a šetřit tak životní
Sluníčko“ ve spolupráci s Divadlem Kordula
prostředí? Stále sbíráme vybité baterie, které můžete do školy
EDUCA a AMOS
Dne 6.10. 2017 navštívili naši žáci 9. třídy veletrh přinášet a posílat po dětech, dále
vysloužilá malá elektrozařízení
vzdělávání v Jablonci
nad Nisou – AMOS, kde

(např. fény, mobilní telefony

se

atp.).

zúčastnili

akce

Dále

můžete

naši

s názvem Živá knihovna

mateřinku podpořit přinesením

povolání. Na akci děti

papíru a víček z PET lahví.

paní

A nyní tu máme malý bonus s bateriemi. Paní

učitelka Titěrová a my

učitelka Podrazká pro děti připravila soutěž o nejlepšího

věříme, že všem pomůže

sběrače baterií, tedy třídu, která nejvíce baterií nasbírá. Soutěž

ke správné volbě další

se rozbíhá právě na počátku října 2017.

doprovodila

střední školy či učiliště.

Dovolte mi Vám za sebe i pedagogické pracovníky

A v následujícím týdnu, tedy v pátek 13.10. 2017 popřát krásné podzimní dny, plné krásných barev, které se
se k deváťákům přidají i osmáci a společně vyrazí do Liberce všude kolem nás rozprostřou. Dále pevné zdraví a mnoho síly
na největší veletrh vzdělávání v Libereckém kraji – EDUCA do další komunikace a spolupráce nejen se školou, ale také
2017. Oba veletrhy by dětem měly nastínit možnosti jejich v obecních záležitostech. Každý Váš nápad může být
dalšího směřování nejen v našem kraji. Již nyní se moc těšíme prospěšný, proto přijďte a prezentujte je.
s jakými poznatky děti dorazí.

Děkuji moc za sebe i pracovníky školy.

David Mánek

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

Milan Engel na 92. ročník soutěže ISDE konaný ve Francii
V pondělí 28. 8. odstartoval svou osmou šestidenní - CZECH WORLD
TROPHY TEAM
 „Je to tam ... mám za sebou 8 šestidenní. Na 25. místě ve třídě E2.
Díky všem partnerům, fanouškům a celému mému teamu.
PS: tahle číča mě dotáhla až do konce“
/red/
Zdroj: https://www.facebook.com/MilanEngelFanclub/
*********************************************************************

Premiéra 2017
DS J. K. Tyl Josefův Důl každoročně připravuje pro své diváky
novou hru. Premiéra se většinou odehrává na začátku letních
prázdnin. Tentokrát byla hra nová připravena pro diváky až po
prázdninách. Bylo to dáno hlavně složitější technickou
přípravou. A tak v pátek 29. září diváci mohli v josefodolském divadle vidět inscenaci Don Andronico. Původní text Williama
Shakespeara Titus Andronicus volně upravil režisér MUDr. Karel Stuchlík a Karel Stuchlík ml. Protože původní text je hodně
těžký a náročný pro herce, ale i pro diváky, bylo
nutné text více přiblížit současné době. Děj se
tak odehrává více méně v neurčité době, tak
trochu v mafiánském prostředí a s upravenými
jmény osob. Na realizaci nové hry
josefodolského spolku se podíleli herci, režisér
MUDr. Karel Stuchlík, dramaturg Karel
Stuchlík ml., hudbu složil Ing. Jiří Řeřicha,
dvojice techniků Jakub Dolák a Josef Augustin,
scénu a kostýmy vytvořila Silvie Hyková a v
neposlední řadě nad vším dohlížela asistentka
režie Jana Řeřichová. Přejeme týmu divadelního
spolku, ale i divákům, ať hra žije svým životem,
ať děj vede k zamyšlení a ať ochotnické divadlo
žije.
Za DS J. K. Tyl Josefův Důl Hana Stuchlíková

Zprávy z Centra AURA
Z dobrovolných příspěvků vybraných na oslavě dětského dne jsme pořídili trampolínu.
Celé léto byla plně využita.

Prázdninování
v Centru Aura
Prázdniny v centru proběhly
velice úspěšně, zapsaných děti
bylo 27 a denně centrum
navštěvovalo průměrné šest
dětí. Prázdniny jsme zakončili
krásným výletem do zábavního parku Mirákulum, výletu se
zúčastnilo 44 malých i velkých.

Podzimní vyrábění v centru.
Přijďte se podívat, něco si vyrobit nebo jen odnést,
Centrum AURA: pondělí – pátek od 8:00 do 17:00

Program centra:
BABINEC: každé úterý od 15:00-17:00
Hrátky s batolátky - montessori: útery 9:00-10:00
Šití na stroji: středa 15:00-16:00
Čtenářský klub: čtvrtek 15:00-16:00
Šikovné ruce: výtvarné dílny pro malé i velké středa 15:00-17:00 Připravujeme: Halloweenské spaní v centru - 25. 10. 2017
*****************************************************

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

Upozornění pro majitele psů
Připomínáme všem majitelům psů, že podle
obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 (úplné znění
naleznete na www.josefuvdul.eu ) je každý
chovatel psa chovaného na území obce Josefův
Důl povinen mít psa, který je starší než 3 měsíce
označeného elektronickým čipem. Označení psa elektronickým
čipem provede veterinární lékař s níž má obec Josefův Důl
uzavřenou smlouvu o provedení čipování (MVDr. Klára
Pospíšilová, Velké Hamry). Označení může provést i jiný
veterinární lékař (čip si musíte vyzvednout na obecním úřadě a po
označení přinést potvrzení o provedení čipování). Označování psů
elektronickým čipem se provádí na náklady obce Josefův Důl.
Při kontrole evidence označení psů jsme zjistili, že někteří
majitelé psů nemají na obecním úřadě nahlášené číslo čipu
a povinné údaje uvedené ve vyhlášce.
Pokud jste již měli psa očipovaného před účinností vyhlášky,
žádáme Vás o jeho nahlášení a doplnění povinných údajů. Psi,
kteří před účinností této vyhlášky byli starší 12 let trvalému označení elektronickým čipem nepodléhají.
Vyzýváme proto všechny majitele psů, kteří dosud nenechali označit svého psa elektronickým čipem nebo nenahlásili do
evidence na obecním úřadě číslo čipu a ostatní povinné údaje psa, který již byl očipován (datum narození, plemeno,
pohlaví a barvu psa), aby tak učinili nejdéle do 31.1. 2018. Pokud tak neučiníte, může Vám být uložena pokuta dle §
247 Daňového řádu.
/SP/
Na Vaše náměty a příspěvky se těší redakční rada: K. Stuchlík, K. Stuchlík ml. a G. Tahalová
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