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Oznámení o době a místě konání voleb
do Senátu Parlamentu ČR
Starosta obce Josefův Důl podle § 15 zák. č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zveřejněním v místě obvyklým oznamuje:

Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstva obce
Starosta obce Josefův Důl podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě
obvyklým oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Josefův Důl se uskuteční
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební
místnost – Zasedací místnost Obecního úřadu v Josefově
Dole, Dolní Maxov 218 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu – v katastru obce Josefův Důl
(Josefův Důl, Antonínov, Dolní Maxov, Karlov).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky
se uskuteční v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební
místnost: Zasedací místnost Obecního úřadu v Josefově
Dole, Dolní Maxov 218 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu – v katastru obce Josefův Důl
(Josefův Důl, Antonínov, Dolní Maxov, Karlov).
3. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb do Senátu. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky).
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto
uskuteční v pátek dne 12. října 2018 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. října 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb ve dnech
voleb ve volební místnosti.

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

V září na řádném zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
* Rozpočtové opatření č. 2/2018 (viz př. č. 1).
* Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. IV-124014917/VB/2, akce „JN, Josefův Důl, Antonínov,
p.č.2211_2-2-kNN“s firmou RYDVAL-ELEKTRO pro firmu
ČEZ Distribuce, a.s..

* Zrušení výběrového řízení na demolici č.p. 142-145, Dolní
Maxov.
* Dle zadání obce bude vybrána firma k zajištění zemních
prací.

* Záměr prodeje části p.p.č. 4/1 v k.ú. Josefův Důl o rozloze
cca 364 m2 za cenu 400,- Kč za 1m2.
* Záměr prodeje části p.p.č. 111/30 v k.ú. Josefův Důl
o výměře cca 80 m2 za cenu 400,- Kč za 1m2.

ZO revokovalo:
* Usnesení č. 28/2018 z 16.4. 2018 na odkoupení části p.p.č.
4/1 o rozloze cca 200 m2.

* Přemístění informačního centra do budovy muzea místní
historie.

* Usnesení č. 62/2018 z 9.7. 2018 ohledně zajištění veškerých
zemních prací a správy obecních cest firmou A. Zeman.

* Rozpočet na vybavení nového infocentra do částky
250.000,- Kč.

Celé znění zápisu ze zastupitelstev obcí je ke stažení
na
webových
stránkách
obce
Josefův
Důl:
http://josefuvdul.eu/category/zapisy-usneseni/

* Firmu Václav Bergl – PROXIMA, Liberec jako zhotovitele
Opravy levého chodníku od kina směrem do obce za částku
344.863,31 Kč, která byla nejnižší.
* Přidělení bytu v č.p. 348 Josefův Důl paní Z. M.

Příští zasedání ZO proběhne po komunálních volbách.

Jubilea v říjnu a listopadu 2018
Ladislav Wagner
Josef Mačinec
Vlasta Jandejsková
Kurt Kinzel

Markéta Pavlatová
Karel Bláha
Oldřich Veselovský
Václav Běžel

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, 483 381 110.

Poděkování: Děkuji Obecnímu úřadu za přání a dárek k mým
narozeninám.
Bedřiška Brožková
******************************************************************************************************
Vítáme vás, naše skvělé čtenáře, u dalšího příspěvku školy
do Občasníku. Školní rok 2018/2019 nám začal velmi úspěšně,
protože jsme společnými silami zvládli hned dvě akce pro žáky
a rodiče. Zároveň se nám podařilo vytvořit velmi dobře fungující
tým učitelů a sborovna opět žije dobrou a pracovitou náladou, což
se projevuje především na atmosféře a fungování všech žáků. Právě
za to jsem velmi rád. Pojďme se podívat, co nám přinesl měsíc září
a co chystáme v říjnu a listopadu.
Harmonizační pobyt 2018

Tak toto se opravdu povedlo. Harmonizační pobyt na počátku Pepikiáda 2018
školního roku jsme spolu s našimi skvělými dětmi zvládli

Konec září byl ve znamení akce s názvem Pepikiáda

na jedničku. Po celou dobu nám svítilo sluníčko a to nejen 2018, na kterou každoročně zveme rodiče a žáky naší školy.
to na obloze. Učitelé školy pro děti připravili mnoho V letošním roce jsme pro všechny připravili krásný turnaj
zajímavých aktivit, které započaly již při odjezdu, kdy jsme se v upraveném rugby, při kterém jsme si užili moc legrace.
spolu s více než deseti dětmi vypravili do Nového Města pod Turnaje se účastnil tým rodičů, učitelů, absolventů, starších
Smrkem na kolech. Dobrodružná cesta dopadla skvěle a mladších dětí. Turnaj byl bez výsledků, a proto nebyly
a všichni jsme dorazili ještě před večeří.  Následovaly vyhlášeny žádné výsledky. Šlo především o zážitky a společné
zajímavé aktivity stmelovacího charakteru a prevence, jeden prožitky. Dále učitelé připravili mnoho zajímavých úkolů pro
nádherný výlet na Obří sud a do Libverdy nebo opékání buřtů rodiče a jejich děti – vždy ve smyslu spolupráce rodičů a dětí.
a zpívání u ohně do pozdních večerních hodin. Třetí den Pepikiáda 2018 se podařila, všech přibližně 60 účastníků
dopoledne jsme pro děti připravili ještě čtyřboj a Single track si akci pochvalovalo. Sám jsem byl jen smutný při vzpomínce
a následoval odjezd domů autobusem a opět na kolech.

na loňský rok, kdy na akci dorazilo větší množství rodičů

Letošní Harmonizační pobyt byl úžasný a hodnotím a dětí. Právě to mě vede k zamyšlení. Poděkování patří všem
ho ve srovnání s předchozími velmi vysoko, protože na něm učitelům, dětem a rodičům.
panovala především dobrá a pozitivní nálada a učitelům
a dětem se moc líbil.

Den české hračky

vytvoření nového ekotýmu při školním parlamentu. A protože
ji chceme pomoci, tak jsme ji spolu se třemi dětmi vyslali
na besedu ekotýmů, která proběhla v Liberci. Paní učitelka
spolu s dětmi přijela ve velmi
dobré náladě a již teď připravuje
ekotým, který by naší škole měl
přinést vlajku a titul Ekoškola.
Rád ji v tomto opět pomohu,
protože

správný

přístup

k ekologii a trvale udržitelnému
I v letošním roce jsme se rozhodli našim nejmenším
zpříjemnit začátek října kreativním tvořením na Dnu české
hračky v Detoe. Startovné 80Kč za účastníka bylo zaplaceno
z prostředků zapsaného spolku Pepikáček. Na akci vyrazili
děti z 1. -3. třídy, které tvořily krásné hračky při dopoledním
programu. Zároveň nejlepší tvořílek získal krásnou odměnu.
Za pozvání na akci děkujeme pracovníkům Detoy v Jiřetíně
pod Bukovou. Spolu s dětmi tvořily krásné hračky i paní
učitelky Lexová a Růžičková a paní asistentka Harmanošová.
Ekoškola
Paní učitelka Jana Podrazká po absolvování kurzu

rozvoji je i ve škole velmi důležitý. Jani, jen tak dál.
Co nás čeká?
Po krásném začátku nás čeká mnoho dalších
nádherných akcí. Spolu s učiteli pro děti a rodiče chystáme
mnoho zajímavých aktivit – besedu s rodilými mluvčími
z Velké Británie, zajímavé Ekoprogramy, třídní schůzky a
společná setkání k výběru budoucí střední školy, návštěvu
veletrhu Educa 2018. Všechny informace naleznete na
internetových

stránkách

naší

školy

–

http://www.zsjosefuvdul.cz. Sám stále věřím, že i já sám budu
moci dále škole v Josefově Dole pomáhat.
David Mánek

pro koordinátora EVVO získala velkou motivaci pro

Máme za sebou první měsíc nového
školního roku a začali jsme opravdu
zhurta.

Hned v prvním týdnu se naši Šikulové zúčastnili soutěže "Vesmírný
Ještěd". Ceny jsme sice nezískali, ale šikovnost našich dětí si
můžete prohlédnout od 2. 10. do 18. 10. 2018 v Krajské vědecké
knihovně v Liberci, kde budou
vystaveny všechny výtvarné
práce dětí, které se soutěže
zúčastnili. A výstava, to už
je cena sama o sobě,
nemyslíte?
19. 9. nás čekalo "Požární cvičení" a dovolte abych pochválila všechny
paní učitelky, které ve velmi krátkém časovém úseku vyvedly děti
z budovy a to v klidu aniž by některé z dětí plakalo. Letos se sjely
4 vozy. 2 vozy HZS Tanvald a Jablonec n/N a 2 vozy JSDHO Josefův
Důl a Lučany n/N. Všem zúčastněným mužům v uniformách patří naše
velké poděkování za ohleduplnost a klidný přístup i přes trochu
ztížené podmínky. Pánové máte naši hlubokou poklonu a pro naše děti
jste hrdinové, kteří jim zachránili školku!
Více informací o celém cvičení a jeho záludnostech najdete
na webových stránkách Základní a Mateřské školy...

25. 9. za námi přijelo maňáskové divadélko ze Štenberka.
Děti shlédly tři pohádky, zazpívaly si lidové písničky a hodně
se nasmály. Bylo to opravdu milé setkání, které potěšilo naše
nejmenší i školáky z 1. třídy. Děkujeme a těšíme se zase
za rok...
To všechno jsme zvládli během září, kdy se děti adaptují,
zvykají si na skupinovou činnost a získávají nové dovednosti
při vzájemné spolupráci...
A co nás čeká?
2. 10. nás čekají rodičovské schůzky, kde se rodiče dětí
dozví spoustu informací, kde mají možnost klást otázky
a vést dialog.
3. 10. přihlášené děti se vydají vakem do Jiřetína pod Bukovou, kde se zúčastní akce s názvem "TÝDEN
ČESKÉ HRAČKY" . Moc se těšíme...
9. 10. přijede lektor muzikoterapie z České Lípy a mateřinkou se opět rozezní zvuk píšťal Koncovek,
Tibetských mís a bubnů... Lektor nabízí i odpolední prožitkovou muzikoterapii pro dospělé, konala by se
tentýž den od 16 hodin. V případě zájmu volejte MŠ 603 206 823. Cenu se dozvíte na tomto mob. čísle.
15. 10. přivítáme opět maňáskové divadélko. Tentokrát "Divadlo Úsměv" Ludmily Frištenské s podzimní
pohádkou " Jak kočička s pejskem pouštěli draka".
19. 10. se sejdeme na zahradě MŠ při Podzimních slavnostech. Pro děti bude připraveno spousta her a úkolů,
opečeme si buřtíky a užijeme si barevný podzim... Protože počasí u nás na horách je nevyzpytatelné, počítáme
i s mokrou variantou u pečeného čaje v Mateřské škole. Začátek je v 16 hodin, podrobnosti na webu...
Nyní se dostávám k tomu hlavnímu - k poděkování.
Děkuji všem zaměstnancům obecního úřadu za vstřícnost a spolupráci, děkujeme a věříme, že i nadále bude
naše spolupráce probíhat v tak vstřícném a přátelském duchu.
Děkuji firmě Slesinger za sponzorský dar nitěných knoflíků.
Děkujeme p. Žďánskému, že nám pomáhá s opravami.
Děkujeme panu Tomíčkovi za přislíbený sponzorský dar na Sférické kino, které plánujeme na listopad.
Děkujeme spolku Pepikáček, že nám pokryje výdaje za dětskou Muzikoterapii.
Tým učitelek MŠ
************************************************************************************************
Umístění velkoobjemových kontejnerů
V říjnu 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
TDO. Podnikatelé mohou velkoobjemový odpad odevzdat za poplatek 500,- Kč za 0,5 m 3 (malý vlek).
Kontejnery budou umístěny v níže uvedené dny a hodiny pod budovou Obecního úřadu.

Rozpis dnů a hodin přistavení velkoobjemových kontejnerů:
pátek 12. 10. 2018: 900 - 1100 1300-1500
sobota 13. 10. 2018: 900 – 1300
pátek 26. 10. 2018: 900 - 1100 1300-1500
sobota 27. 10. 2018: 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 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). Pro odevzdání drobného elektroodpadu můžete využít celoročně
červené kontejnery na stanovištích s nádobami na tříděný odpad.
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
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 28. října 2018 dle tohoto časového rozpisu: Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou,
která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány
kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.
13,05 – 13,15 hod.

Antonínov
autobusová
zastávka u užitkového skla

13,35 – 13,45 hod.

Josefův Důl
u zvonů na
sep. odpad (u Čermáků)

13,20 – 13,30 hod.

Josefův Důl
domů

14,00 – 14,10 hod.

Karlov za lesem – Karlov č. 3
u zvonů na sep. odpad

Přijímány budou následující druhy
odpadů:

u panelových

✔absorpční činidla (znečištěný textilní
materiál)

✔obaly obsahující zbytky nebezpečných ✔barvy, lepidla a pryskyřice
látek, vč. Olejových filtrů
✔rozpouštědla
✔oleje a tuky
✔kyseliny

✔zásady (hydroxid)
✔nepoužitá léčiva (léky)
✔pesticidy (hnojiva)
✔akumulátory, baterie, články a zářivky

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 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 poskytne Váš obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb spol. s. r. o.
na telefonním čísle 493 645 111.

Vyhoďte staré elektro! – úklid od sklepa až po půdu
Ulehčete své hlavě a vykročte do následujících dnů s čistým svědomím a uklizeným bytem. Psychologové vám řeknout,
jak to souvisí. Uklizené a čisté prostředí bez zbytečných a nepoužívaných předmětů, kde žijete, pomáhá výrazně ulevit
od stresu a navodit pohodu a odpočinek. S čím začít? Jednoduchým a časově nenáročným trikem je vytřídit staré
rozbité nebo nepoužívané drobné elektro. Patří do červených kontejnerů, kterých je nyní v České republice již 2 800.
Kde je ten Váš? Podívejte se na stránky www.cervenekontejnery.cz.
Co patří do červeného kontejneru?
S radostí zde můžete vyhodit starou a nepoužívanou: myš, klávesnici, tiskárnu, sluchátka,
videokameru, baterie, mp3 přehrávač, elektrické hračky, elektronické hry, hudební přehrávače,
rádia, elektronické nástroje, kalkulačku, kazeťák, fotoaparát, tablet, pda, telefon, fax, mobil,
počítač nebo gramofon.
FAKTA - Jak pomůžete recyklováním vysloužilého elektrozařízení? Díky zpětnému odběru
100 ks mobilních telefonů např. dojde k:
●k úspoře elektrické energie, ve výši 0,475 MWh = 60 W žárovka svítící nepřetržitě 11 měsíců, nebo manuální práce
silného muže, usilovně pracujícího nepřetržitě 20 měsíců 8 denně

●ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 122 kg CO2. = vyprodukuje osobní automobil,
který ujede dvakrát vzdálenost mezi Prahou a Ostravou, nebo vyprodukuje vlak, který ujede vzdálenost mezi Prahou
a Paříží 117 krát
Díky zpětnému odběru jednoho kusu televize (resp. monitoru) například dojde k úspoře elektrické energie ve výši 162,39
kWh (125,04 kWh u monitoru). = 60W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3 měsíce u monitoru)

 k úspoře energetických surovin; například se nemusí vytěžit 2,89 litrů ropy (3,05 litru u monitoru) a 4,38 kg uhlí
(2,86 kg u monitoru). = Potřebné k ujetí 22 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou (23 km u monitoru).
Stejné množství uhlí se spotřebuje pro jedno přiložení do kotle ústředního vytápění v běžném rodinném domě;

 ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kg CO2 ekv. (32,3 kilogramu u monitorů).
Stejné množství CO2 vyprodukuje osobní automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.

Policie informuje
Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činností. Okradení
se stydí a raději se s událostí nesvěří a to ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou čím dál
sofistikovanější, nezanechávají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty je těžké
je dopadnout. Hlavním důvodem proč si pachatelé vybírají starší osoby je ten, že senioři
jsou osamělí, dobrosrdeční a důvěřiví. Rádi a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktu
s okolím, jsou méně ostražití, tělesně slabší a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku.
Podvodníci zacházejí tak daleko, že se nejen dostávají do blízkosti seniorů, ale i do jejich
obydlí, kde je následně připraví i o celoživotní úspory. Jsou velice výřeční, na první pohled působí sympaticky
a jsou schopni bez problémů navazovat kontakty. Své podvody mají velice dobře připravené. Pracují i ve skupině
dvou až tří osob, a pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, že by se jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé mají
intelektuální schopnosti, snaží se působit vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Tito pachatelé jsou
schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a snadno si získávají
důvěru.
Co mají pachatelé společného, jsou opakující se legendy, se kterými bývají stále úspěšní.
- VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za různé energetické služby – voda, plyn, elektrika. Zde bychom
rádi upozornili, že žádná energetická společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! Nikdo vám domů
žádný přeplatek za energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás
doma! Nejčastěji v těchto případech jde podvodníkům o to, aby viděli, kam si jdete pro peníze a poté se vám snaží
vloudit do domu, pod záminkou že potřebují na toaletu či požádají o vodu.
- PŘEPSÁNÍ SMLOUVY pachatelé se vydávají za pracovníky energetických společností, přichází s tím, že za tento
přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a nikoho si domů nepouštějte! O případných změnách
ve smlouvách se poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy a podobně. Nikdy se nenechte donutit cokoliv
okamžitě podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou.
Další trik podvodníků je, opisování stavu vodoměru, plynoměru apod. V těchto případech si ověřte, že se opravdu
jedná o pracovníka energetické společnosti. To, že má cizí osoba na sobě montérky s nápisem firmy ještě
neznamená, že se nejedná o podvodníka. Nechte si přes kukátko dveří nebo přes pootevřené dveře zabezpečené
bezpečnostním řetízkem předložit služební průkazy pracovníků uvedených společností a případně si jejich
totožnost ověřte u konkrétní společnosti. Jistě máte i možnost stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným ho
předat u dveří, případně zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud se
energetici ohlásí předem, požádat někoho z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má cizí osoba přijít, byl s vámi
doma. Vaší povinností není, pustit do bytu cizí osobu!
- VNUK či KAMARÁD NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY zde je jejich nejčastější „pohádkou“ to, že někdo z rodiny měl
dopravní nehodu, porouchalo se mu auto, ztratil peněženku, zastavili ho policisté a podobně, on u sebe nemá
peníze a tak si poslal kamaráda za vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád je však podvodník.
V těchto případech velmi často pachatelé kontaktují osoby telefonicky, přes pevnou linku. V současné době mají
pevné linky především starší občané, a tak si podvodníci v telefonních seznamech hledají osoby například i podle
archaických jmen (například Anežky, Boženy, Marie apod.). V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam za vámi
následně přijdou. Jsou známy případy, kdy se senior zeptá „To jsi ty, Jiříku?“ a pachatel pohotově odpoví, že ano
nebo se sám pachatel zeptá „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“….
Zde máme několik rad:

Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno
a příjmení údajného příbuzného, který má být v tísni.

Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo vás potká před domem, nikdy ho nezvěte dovnitř do domu nebo
bytu. Řekněte mu, ať počká venku a pokud máte tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné
peníze poslat. Pokud se mu nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho z rodiny.

Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném případě vám nedoporučujeme cizím osobám předávat
peníze! Dbejte i na to, abyste nenechali pootevřené dveře, aby vám zloději nevnikli do domu. Podvodníci se
snaží, abyste podlehli stresu a iluzi, že někdo z rodiny nebo rodinný přítel je v obrovských problémech a tlačí
vás k vydání jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte se!
- PODOMNÍ PRODEJCI v poslední době není výjimečné, že obce zakazují podomní prodej místní vyhláškou.
Pokud si nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní úřad. Jestliže u vás je podomní prodej
zakázaný a někdo se bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat státní policii na lince 158 nebo
i městskou policii na lince 156. Obě tyto složky mohou prodejce pokutovat, neboť se prodejci dopouští přestupku
porušení místní vyhlášky. Podvodníci v těchto případech nabízejí široký sortiment zboží a služeb jako jsou
potraviny, kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištění, knížky atd. Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení,
starožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých nepotřebných věcí
a ještě vyděláte!

A rada pro seniory, jak se nestát obětí podvodníků?
 Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem.
 V žádném případě nepouštějte cizí osoby do domu či bytu.
 Udržujte dobré sousedské vztahy a případně sousedy požádejte o pomoc.
 Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře.
 Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte, kdo je za nimi.
 Nejlepší je peníze ukládat do peněžních ústavů, a pokud je již máte doma,
uschovejte je na několika různých místech.
 Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli případně
rychle zavolat pomoc.
Pokud byste potřebovali pomoc, můžete se kromě policie na čísle 158 obrátit i na krizovou linku pro seniory
- 800 157 157, která je v provozu 24 hodin denně. Volání na linku je zdarma.
Za rok 2017 bylo v Libereckém kraji evidováno celkem 24 případů a evidovaná škoda činila 1.805.273,-Kč.
Za letošní rok 2018 je v České republice zaevidováno téměř čtyři stovky případů se škodou přes 18 milionů korun
******************************************************************************************************
POZVÁNKA DO DIVADLA V JOSEFOVĚ DOLE

Ať žijí nebožtíci – 13. 10. 2018
Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl zve do divadla
v Josefově Dole. V sobotu 13.10.2018 od 19,30 hod. zde jako host
vystoupí Divadelní soubor Domu kultury z Krupky. Pro naše diváky
si připravil pásmo humorných monologů o posledních věcech
člověka. Celé představení je propojeno živou hudbou.

Otcové se rodí ve skříních – 27. 10. 2018
DS J. K. Tyl Josefův Důl zve na komedii
italských autorů . Děj nás zavede do rodiny
výrobce pyrotechniky, který si za každou cenu
chce opatřit vyhovujícího otce, a to nejlépe se
šlechtickým titulem. Jak vše nakonec dopadne
se diváci dozví v sobotu 27. 10. 2018 od 19,30
hod. v divadle v Josefově Dole.

Srdečně zvou pořadatelé
DS J. K. Tyl z Josefova Dolu na Příchovicích
Členové divadelního spolku se v pátek 28. 9. 2018
zúčastnili
Svatováclavského
spolkového
dne
v Příchovicích. Spolkový den organizovalo sdružení
Zvony 2000. Divadelníci se prezentovali jednak
krátkými vstupy z několika svých divadelních her
z posledních let, dále panely s fotografiemi z období
od založení spolku v roce 1945 po současnost, panely
z organizování Josefodolského divadelního jara,
několika historickými plakáty divadelních her,
současnými plakáty a v neposlední řadě mohli
návštěvníci spolkového dne listovat divadelními
kronikami. Členové spolku z Josefova Dolu
si sváteční den užili a důstojně reprezentovali svojí
obec, ale i svoji zájmovou činnost, se kterou tak zachovávají kulturní tradice naší země. Ochotničení dělá radost
nejen členům spolku, ale i našim divákům a podporovatelům.
Za DS J. K. Tyl Josefův Důl Hana Stuchlíková

www.divadlojosefuvdul.cz

Prázdninování 2018

V létě je provoz Komunitního centra AURA ve znamení školkových dětí.
Letos bylo zapsáno 26 dětí, místních i dojíždějících z okolí, například z Držkova
nebo z Pulečného.
Denní návštěvnost byla deset dětí.
Díky krásnému počasí letošního léta ,
jsme si užívali u bazénu, stavěli jsme
bunkr v lese, skákali jsme na trampolíně
a prázdniny jsme zakončili výletem
do Mirákula.
Zakončení prázdnin – Výlet do Mirákula
Již podruhé jsme prázdniny zakončili
výletem do Mirákula. Výlet pro všechny
občany Josefova
Dolu se povedl, počasí bylo krásné
a účast hojná. Díky Obecnímu úřadu
Josefův Důl, který nám zaplatil dopravu, byl výlet dostupný všem.
Moc děkujeme.

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

EUROHRY DOKSY 2018
31. 8. - 2. 9. se v Doksech uskutečnil jubilejní 15 ročník EHD
Doksy. Tohoto ročníku se zúčastnily i dva týmy z Josefova Dolu.
Tým Josefodol ve složení Z. Tahal, A. Tahalová, J. Bělohradský, M.
Černohorský, T. Morávek a J. Adamec a tým Josefodol B soutěžil ve
složení F. Friedman, T. Smolák. P. Petráčková, D. Procházka, M.
Adamec a B. Bican. Tohoto klání se zúčastnilo celkem 125 týmů
z celé republiky. Josefodol přijel soutěžit už po deváté a Josefodol B
přijel poprvé, sbírat zkušenosti. Startovalo se celkem v devatenácti
disciplínách – biatlon, orientační běh, jungle creek, bungee runing,
in-line, kuželky, lukostřelba, plavání, cyklistické kritérium,
horolezecká stěna, kopaná, skok
z místa, nohejbal, rafty, cyklistická
časovka jednotlivců, stolní tenis, tenis,
veslařský trenažér. V pátek večer po
slavnostním zahájení začala soutěž v in-line, kde se tým Josefodol umístil na 12. místě a tým B
dojel na 85. místě. V sobotu a v neděli se pokračovalo dalšími disciplínami. Sobota vyvrcholila
cyklistickým kritériem, kde kluci (Marek a Tomáš M.) z Josefodolu skončili na krásném 5. místě.
Josefodol B zajel také výborně, nakonec dojeli (Míra a Tomáš S.) na slušném 60. místě. Neděle
začínala cyklistickou časovkou jednotlivců, v které nám Tomáš Morávek vysoutěžil první pohár
z Euroher a zvítězil. V neděli Eurohry končily slavnostním vyhlášením, kde jsme nakonec získaly
poháry dva, podařilo se nám zvítězit také v tenise. Tyto výborné výsledky jsme podpořili i v jiných
disciplínách – biatlon 10. místo (27. trestných kol ze 30.), orientační běh – 19. místo, horolezecká
stěna – 16. místo, kopaná – 14. místo. Neztratil se ani Josefodol B, který zazářil v nohejbale, kde
obsadil 9. místo a kuželky 12. místo. Celkově se tým Josefodol umístil na 13. místě, což je pro nás
super výsledek. Josefodol B se umístil na 105. místě, příští rok to po prvních zkušenostech určitě vylepší. Tímto bychom chtěli
Obci Josefův Důl poděkovat za finanční příspěvek na startovné v této soutěži.
Týmy Josefodol a Josefodol B, Z. T.
4. kolo 15. 9. 2018 16:30 Josefův Důl - Hodkovice B 1:3
(0:2)
1. kolo 25. 8. 2018 17:00 Josefův Důl - Janov 1:2 (1:0)
50 diváků Josefův Důl
2. kolo 2. 9. 2018 17:30 Josefův Důl - Kořenov 4:2 (1:2)
68 diváků Josefův Důl

60 diváků Josefův Důl
5. kolo 23. 9. 2018 15:30 Smržovka B Josefův Důl 7:1 (5:0)
30 diváků Smržovka

3. kolo Plavy B - Josefův Důl 5:1 (2:0)

6. kolo 29. 9. 2018 Josefův Důl - Mšeno
C 1:1 (0:1)

65 diváků Plavy

60 diváků Josefův Důl

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

