Číslo 3

Ročník 2018

Jubilea v květnu 2018
Zdeněk Jakubec
Marie Běželová

www.josefuvdul.eu

6,- Kč

Jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně životních sil a optimismu!
Jubilanti, kteří nechtějí být v průběhu tohoto roku zveřejněni,
mohou napsat na OÚ Josefův Důl, nebo zavolat na tel.: 483 381
096.
Poděkování...
Děkuji za dárek a přání k mým narozeninám OÚ a sociální komisi.
A. Pfohlová
Děkuji Obecnímu úřadu za dárek a gratulaci k mým narozeninám.
J. Kukalová

Jindřiška Seidelová
Petr Šedivka

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

**************************************************************************************
Mezinárodní den dětí v Josefově Dole 2018 – Cesta pohádkou – sobota 2.6.2018
pohádková cesta, se zábavou, úkoly, za odměnu sladkosti, buřtík a nákup
na Jarmarečku
Cestou potkáte pohádkové bytosti, strašidla i hasiče, bagry a traktory
Start v parku 13-15 :00 konec programu v 18:00
*******************************************************************************************************

Obecní zastupitelstvo 14. 4. 2018 schválilo:

P O P LAT K Y

* Finanční příspěvek pro podporu motocyklového jezdce na rok 2018 ve výši
10.000,- Kč panu M. E.

Připomínáme
zaplacení poplatků za odpad,
psy a hroby.

* Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na cyklistickou akci Euroregionu
Nisa.
* Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu
přírody na opravu turistických stezek a chodníčků.
* Finanční příspěvek TJ Jiskra Josefův Důl na zajištění elektrické energie a
vodného v budovách v majetku TJ Jiskra ve výši 31.000,- Kč, na opravu
krytiny na buňce v areálu Lesana ve výši 10.000,- Kč a příspěvek na letní
výcvikové tábory 10.000,- Kč
* Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč Týmu Josefodol na startovné a
částečně ubytování na Eurohrách Doksy 2018.
* Záměr prodeje p.p.č. 4/1 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 200 m2 za 400,Kč/m2.
* Finanční příspěvek obce na pořádání čarodějnic 2018 ve výši 20.000,- Kč
Příští řádné zasedání 14. 5. 2018
v 18:00 hod. v budově radnice.

Za odpady lze platit ve dvou
splátkách, první byla splatná 20.
března 2018 a druhá polovina je
splatná 20. září 2018.
Poplatek lze uhradit:
hotově v pokladně Obecního úřadu
Josefův Důl,
• bankovním převodem na číslo účtu:
2725451/0100,
pod
variabilním
symbolem, který vám sdělíme na
telefonním čísle 483 381 110 nebo
483 381 096,
• složenkou.
•

Umístění velkoobjemových kontejnerů
V květnu 2018 bude občanům a rekreantům Josefova Dolu 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 4. 5. 2018: 9 – 11 hod. a 13-15 hod.
Sobota 5. 5. 2018: 9 – 13hod.
pátek 25. 5. 2018: 9 – 11 hod. a 13-15
sobota 26. 5. 2018: 9 – 13 hod.
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 60,- Kč možnost odevzdání nepoužitelných pneumatik pouze z osobního
automobilu
Upozornění obecního úřadu…
Vyřazené lednice a objemné elektrozařízení (předpokládaná míra kompletnosti zařízení je stanovena
minimálně 90%) můžete odevzdávat na jaře a na podzim, v termínech sběru velkoobjemového odpadu.
V případě, že odevzdáváte již pouze skelet, je možné jej umístit do velkoobjemových kontejnerů, které jsou u obce dvakrát do
roka přistaveny ve stanovených termínech (květen, říjen).
Obec nepřijímá do těchto kontejnerů eternit, ani cihly z komínů, protože jsou nebezpečným odpadem, a odevzdávají se
přímo na překladiště v Proseči nad Nisou. Bližší informace získáte na tel.: +420 493 645 201

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční v neděli 27. května 2018
dle tohoto časového harmonogramu:
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
Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč.
 Kyseliny
olejových filtrů
 Zásady (hydroxid)
 Oleje a tuky
 Nepoužitá léčiva (léky)
 Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 Pesticidy (hnojiva)
 Barvy, lepidla a pryskyřice
 Akumulátory, baterie, články a zářivky
 Rozpouštědla
POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné
domácnosti.

NEBUDE přijímáno následující:
Elektro
Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Způsob přebírání odpadů: Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského/obecního úřadu a pod jeho dohledem.
Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr. Odpad, který nebude předán
přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu
nebude odvezen.
Další informace Vám poskytnou na Vašem obecním úřadu nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na
telefonním čísle 493645111.

PRÁVĚ TEĎ JE ČAS NAJÍT PRO SEBE TO NEJLEPŠÍ
Chodit do práce s radostí je přáním každého z nás. Tlustou čáru za špatným rozhodnutím mohou lidé
udělat právě teď. Centrum Kašpar pomáhá lidem lépe porozumět tomu, pro jaký typ práce mají nejlepší
předpoklady. V jakém zaměstnání se budou cítit dobře, kde uplatní své přednosti
i zkušenosti.
V Centru Kašpar poskytují komplexní služby, které lidem pomáhají najít tu správnou
a porozumět své momentální životní situaci. Jednou z pomůcek karierní poradkyně
a osobnostní testy, které lidem zapojeným do projektů nabízí zdarma.

cestu
jsou

v kariéře
profesní

„Jedná se o soubory otázek, díky kterým zjistíte vaše schopnosti, osobnostní zaměření a preference. Testy vyplníte na počítači.
Na ně navazuje osobní interpretace s konzultantkou, která vám objasní, co znamená výsledek vašich testů. Odnesete si zážitek
z vlastního sebepoznání“, říká karierní poradkyně Simona Zemanová.
Výsledky testů a další vzájemně propojené služby, které Centrum Kašpar nabízí, pomáhají lidem najít to nejlepší zaměstnání.
Protože správná práce ovlivňuje celou řadu dalších faktorů a osobního života každého z nás.
„Právě teď je nejlepší doba pro změnu. Ta nemusí nutně vyústit ve výpověď ze stávajícího zaměstnání, zlepšovat osobní
podmínky lze i jinak,“ říká Zemanová.
Centrum Kašpar je jediná regionální organizace, kterou při řešení zaměstnanosti zajímají perspektivy všech zúčastněných.
Školený personál pomáhá od roku 2005 lidem najít správné místo na trhu práce a usiluje o to, aby se firmy rozvíjely v souladu s
potřebami svých zaměstnanců. Do Otevřené poradny v Jablonci nad Nisou se objednávejte telefonicky 739 037 527 nebo
emailem petra.smiskova@centrum-kaspar.cz. Více informací hledejte na www.centrum-kaspar.cz.
*******************************************************************************************************

Vážení spoluobčané,
Naše obec se zapojila do projektu s názvem Plánování regionálního rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko.
Nositelem projektu je Mikroregion Tanvaldsko. Realizace bude probíhat od 1. 3. 2018 a je na 24 měsíců.
Do projektu je zapojeno 10 obcí z našeho Mikroregionu. Komplexní realizaci zajišťuje Mikroregion
Tanvaldsko.
V rámci projektu bude zpracován program rozvoje naší obec. Jedná se o koncepční dokument, který bude
obci sloužit jako nástroj řízení rozvoje v dalších letech. Pro zpracování rozvojového dokumentu je důležité
zapojení široké laické i odborné veřejnosti, která svými náměty, názory a doporučeními může aktivně
ovlivnit další směřování rozvoje obce. Zapojení veřejnosti bude realizováno dvěma způsoby:
1. dotazníkové šetření v obci proběhne 05 – 06/2018
2. veřejná setkávání s obyvateli naší obce (budou probíhat postupně, obyvatelé budou včas informováni)
Jedním z výstupů projektu bude zpracovaný program rozvoje naší obce, který bude obsahovat rozvojové
směry, opatření a konkrétní aktivity (projekty), které bude obec realizovat či jejich realizaci podporovat.
Důležitost zpracování programu rozvoje naší obce podtrhuje i skutečnost, že dokument bude jedním
z podkladů pro určování směru rozvoje území Mikroregionu Tanvaldsko.
Kontakty, informace o projektu a realizaci zpracování rozvojového dokumentu naleznete na webových
stránkách projektu www.tanvaldsko.eu a na webových stránkách naší obce www.josefuvdul.eu. Informace
budou průběžně prezentovány také v tištěných periodikách.
Jan Miksa, starosta
**************************************************************************************

DOTAZNÍK PRO OBČANY
Program rozvoje obce Josefův Důl
na období 2020 – 2026
Vážení obyvatelé,
dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní
rozvojové koncepce.

Program rozvoje obce Josefův Důl na období 2020 – 2026
Protože je pro nás Váš názor důležitý, žádáme Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Rádi bychom
Vaše názory a připomínky zohlednili v připravovaném dokumentu tak, aby se nám všem v naší obci žilo
lépe.
Děkuji Vám
Jan Miksa
starosta
Dotazník pro občany lze vyplnit elektronicky na webové adrese:
www.mojeanketa.cz/pruzkum/263446334/
!! Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na sběrném místě, v budově obecního úřadu!!
Dotazníkové šetření bude ukončeno: 22. 06. 2018

V případě zájmu o další dotazník pro členy domácnosti či své známé, můžete využít:
Dotazníky ke stažení v tiskovém formátu na webových stránkách: http://www.josefuvdul.eu/
Dotazník vytištěný k dostání v infocentru, na obecním úřadě, v místní trafice (Pošta Partner).

Blíží se 11. květen a v divadle v Josefově Dole se sejdou divadelní ochotníci z blízkého okolí, ale letos i ze
vzdálenějších destinací. Celý víkend zde totiž bude probíhat 28. ročník přehlídky venkovských ochotnických
souborů. A letos se opravdu „urodilo“- přihlásilo se jedenáct souborů, což je zatím rekordní počet zájemců o účast na
naší přehlídce. Pohádka Kašpárkovy čertoviny z Pecky sice nebude usilovat o soutěžní postup, ale jako host
přehlídky potěší nejmenší školáčky. Ale pak to bude již tzv. naostro.
V pátek vystoupí tři soubory, v sobotu čtyři a v neděli divadelní maraton uzavřou soubory tři. Nabídka žánrů bude
pestrá, každý divák si opravdu může vybrat dle svého vkusu. Zajímavým počinem bude doprovodná výstava, kterou
bude možné zhlédnout během celého víkendu. Majitelka budovy divadla, paní Helena Verhoefová, žije
v Nizozemsku a je členkou správní rady Muzea J. A. Komenského v Naardenu. Požádali jsme ji, zda by přiblížila
účastníkům naší přehlídky zajímavosti tohoto muzea. Paní Helena souhlasila a našim prostřednictvím jsme do
projektu zapojili také žáky josefodolské základní školy.
Přípravy na JDJ 2018 jsou již v plném proudu, pořadatelé – DS J. K. Tyl Josefův Důl - si pomaloučku odškrtávají
stanovené úkoly pro hladký průběh celé akce, aby se na nic a na nikoho nezapomnělo. Nezapomněli jsme ani na
odbornou porotu, která bude celý víkend sledovat všechna představení a v závěru přehlídky ocení jednotlivce
i soubory a na Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou nominuje inscenaci, která
z jejich pohledu splnila všechna kritéria pro reprezentaci na vrcholné ochotnické přehlídce.
Také letos jsme oslovili sponzory, kteří nám svými finančními nebo věcnými dary pomohou přehlídku zpříjemnit.
Všem velmi děkujeme, bez jejich přízně bychom při organizaci akce měli daleko víc starostí. Věříme, že JDJ osloví
i další příznivce ochotnického divadla a hojná účast na všech představeních hrající soubory potěší a povzbudí. Vždyť
není nic horšího pro herce, než když hrají tzv. přesilovku.
Zveme proto všechny, kteří milují divadlo a zvlášť to ochotnické, aby ve dnech 11. 5. - 13. 5. 2018 přišli do divadla
v Josefově Dole, protože se tam bude konat Josefodolské divadelní jaro 2018.
Srdečně zvou pořadatelé.

Z dějin mauzolea J.A.Komenského v Naardenu
V průběhu přehlídky Vás zveme na výstavu o J. A. Komenském,
kterou připravila paní Helena Verhoefová, členka správní rady
Nadace Muzea J. A. Komenského v Naardenu, ve spolupráci se
Základní školou v Josefově Dole.
* "Comenius Museum Naarden" se věnuje životu a dílu slavného českého
učence Jana Amose Komenského (1592-1670). Stálá výstava "Vivat
Comenius" představuje na osmi, do kruhu postavených panelech, život
Komenského. Video prezentace podává obraz všestranného učence,
jakým Komenský byl. Některá témata vitrín představují Komenského jako
teologa a filozofa, pedagoga a tiskaře-vydavatele.
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