Číslo 3
Číslo 5

Ročník 2011

www.josefuvdul.cz
Ročník 2019

6,- Kč
www.josefuvdul.eu

Liberecký kraj

ZAHRADA ČECH 2019
Obecní úřad Josefův Důl pořádá zájezd
do Litoměřic
Zveme Vás na veletrh Zahrada Čech, kde se můžete
těšit na tradičně bohatý sortiment potřeb pro Vaši
zahradu a chalupaření

Kdy:čtvrtek 19. 9. 2019
Cena:

150,- Kč

Odjezd:

6:45 hod.

ČTVRTEK 19. 9. - Den s ARMEX ENERGY

od bývalé sklárny naproti

Nejznámější hity zahraje a zazpívá OLYMPIC revival, k poslechu zahraje
litoměřická kapela NO NAME LT a celým dnem Vás provede moderátor Hitrádia
FM Zdeněk Lukesle

nádraží ČD.

Zájemci se mohou hlásit

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

osobně či telefonicky

BRAMBORY NA ZIMNÍ USKLADNĚNÍ

na OÚ do 13. 9. 2019.

Objednávky na zimní uskladnění brambor a cibule přijímá
do středy 18. 9. paní Skrbková, tel.: 724 100 847.
(případně na obecním úřadě)

Tel.: 483381096,
483381110.

p. Kubánek

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

V červnu na řádném zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
* Utvoření pracovní skupiny, která bude pracovat na přípravě
bouracích prací bytových domů v Dolním Maxově č.p. 142 –
145 ve složení: MUDr. Karel Stuchlík, Ing. Jiří Slanař, Olga
Ferklová, Renata Skrbková, Jan Blaško, Petra Veselá, Ilona
Janušková, právníci obou stran.

* Finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč na pořádání
přívesnického tábora ve dnech 8.7. 2019 – 12. 7. 2019.
Finanční prostředky budou využity pro odměny za práci
instruktorům (2 studentům) za práci s dětmi.

* Závěrečný účet Obce Josefův Důl a její příspěvkové
organizace za rok 2018 společně se zprávou o výsledcích
přezkoumání hospodaření bez výhrad a zároveň přijímá
opatření k nápravě nedostatků, a to: doplacení odměny
předsedům komisí a místostarostovi za období od 6.10. 2018
do 31.10.2018 – vyplaceno v období11/2018 a 5/2019.

* Finanční částku ve výši 20,000,- Kč formou daru TJ Jiskra
Josefův Důl. Obec tuto částku obdržela za odevzdaný kovový
šrot.

* Zprávu z přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl za rok
2018jako součást závěrečného účtu.

* Zrušení paušálního poplatku ve výši 13,- Kč/den
za poskytované služby v domě s pečovatelskou službou
splatností od 1. 5. 2019.

* Účetní závěrku Obce Josefův Důl včetně výsledku
hospodaření za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31. 12.
2018.
* Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Josefův
Důl včetně výsledku hospodaření za účetní období 2018
sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
* Soupis závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Josefův Důl pro rok
2019 navazujících na schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok
2019.

* Zápis do obecní kroniky za období 1998 – 2003.

* Zaměření stávajícího objektu č.p. 132 vk.ú. Antonínov
za cenovou nabídku ve výši 52.800,- bez DPH.

* ZO jmenuje pana Františka Kovalčíka kronikářem obce
Josefův Důl.
* ZO bere na vědomí Zprávu o proběhlé inspekci MPSV
v Domě spečovatelskou službou
Podrobnosti naleznete zde:
http://josefuvdul.eu/category/zapisy-usneseni/

Příští řádné zasedání proběhne 16. 9. 2019
v 18:00 v budově radnice
*****************************************************************************************************

Výzva OÚ Josefův Důl!

Vzhledem k tomu, že termín zaplacení za svoz komunálního
odpadu za 2. pol. t. r. vyprší 20. září, vyzýváme ty občany, kteří tento poplatek nezaplatili, aby tak co
nejdříve učinili na OÚ v Josefově Dole, a to dříve, než budeme nuceni přistoupit k důraznějšímu postupu.
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit
do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Včas nezaplacený poplatek nebo
jeho část může obec zvýšit až na trojnásobek.

Jubilea v srpnu a září 2019
Jiří Lesák
Helena Oumrtová
Jindřich Jäger
Irena Mačincová
Heinz Kolisch

František Morávek
Bedřiška Brožová
Anna Poledňáková
Eva Novotná
Dragica Valterová

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:
Děkuji Obecnímu úřadu za gratulaci k mým narozeninám.
Jaroslava Ptáčková
Srdečný dík OÚ v Josefově Dole za dárek a gratulaci k mým
narozeninám.
Věra Altmanová
Děkuji za blahopřání k narozeninám

Martina Kubová

Děkuji OÚ za přání a dárek k mým narozeninám. Markéta Fejfarová
Děkuji Obecnímu úřadu za přání a hezký dárek k mým narozeninám.
Heinz Kolisch
Děkuji za přání a dárek k mým narozeninám Obecnímu úřadu.
Jindřich Jäger
Děkuji za blahopřání a dárek Obecnímu úřadu.
Ludvík Urbánek
Děkuji panu MUDr. Stuchlíkovi za péči o mého manžela a za
projevenou soustrast všem.
Zdeňka Benešová

Naši milí čtenáři Občasníku
Nastávající školní rok 2019/2020
Letní prázdniny utekly jako voda a opět jsme se sešli
ve škole plní energie a dobré nálady. V našem učitelském
sboru nastalo několik změn, protože na konci školního roku
odešla na zasloužený odpočinek paní učitelka Vilma Lexová,
které touto cestou ještě jednou přejeme pevné zdraví a život
bez starostí. Také nás s koncem roku opustila paní učitelka
Jana Gajdošová a pan učitel Pavel Tyrychtr. Bylo tedy nutné
doplnit učitelský sbor o další učitele, což se povedlo, a proto

jsme mohli poslední srpnový týden mezi sebe přivítat nové
členy pro první i druhý stupeň – paní učitelku Miloslavu Šimkovou, paní učitelku Danu Tkáčovou, paní učitelku Zoru Pavlištovou a také pana učitele Olivera Scholzeho, který vedle
výuky bude na škole působit jako speciální pedagog. Doufáme, že se novým učitelům bude v naší malé škole líbit…

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?
Noví prvňáčci
Školní rok začíná v pondělí 2. září. Tento den je velmi první třídě) a samozřejmě se svými rodiči žáčci v tento den
důležitým mezníkem pro naše nejmenší žáky – tedy slavnostně vstoupí do školního života. Budeme jim všichni
prvňáčky. Společně s paní ředitelkou, panem starostou, s paní držet palce, aby se jim ve škole líbilo a také aby jejich školní
učitelkou Janou Podrazkou (která bude pro tento rok učit v výsledky byly co nejlepší.
Harmonizační pobyt 9. - 11. září
První velkou akcí, (Junior kemp), kde se nám i žákům loni velmi líbilo. I letos
která nás čeká, je Harmo- část žáků pojede na kole, ostatní žáci pojedou vlakem. Harnizační pobyt. Jedná se o monizační pobyt bude finančně podporován z projektu kraje
každoroční, lépe řečeno částkou 20000 Kč a podařilo se také získat finanční dar od
již tradiční akci konanou sponzora. Díky tomu bylo možné výrazně snížit cenu pobytu.
vždy na začátku školního
Důležité organizační informace k Harmonizačnímu
roku, jejíž nejdůležitějším úkolem je, jak již název napovídá, pobytu: žáci, kteří jedou na harmonizační pobyt na kole, odstmelovat a pomocí různých aktivit předcházet vzniku patolo- jíždí ve 14 hodin od knihovny v Josefově Dole, ostatní
gických jevů mezi žáky.
se do Nového Města pod Smrkem přesunou vlakem. Návrat
Poprvé v historii konání tohoto mimoškolního pobytu z Harmonizačního pobytu je plánovaný na středu 11. září
se k nám připojí i ti nejmenší z naší školy. Stejně jako minulý mezi 16 a 17 hodinou.
rok, tak i letos se vypravíme do Nového Města pod Smrkem
Pepikiáda 27. září od 16 hodin
I letos se bude konat sportovní odpoledne určené pro disciplíny, hry a společné sportovní zápolení na místním
žáky i jejich rodiče. Můžete se těšit na různé sportovní hřišti.
Třídní schůzky, školská rada 30. září
Třídní schůzky jsou v letošním roce naplánované dříve na začátku školního roku. Součástí třídních schůzek bude
než v předešlých letech, již v září. Doufáme, že tato změna i volba nových členů školské rady.
pomůže předejít případným klasifikačním problémům žáků
Volba členů školské rady
– navržení kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
V souvislosti se zánikem školské rady v minulém roce Pokud máte zájem stát se členem školské rady, případně víte
bychom vás, rodiče žáků naší školy, chtěli požádat o pomoc o jiném vhodném kandidátovi, vyplňte prosím návratku
při volbě nových členů. Během září je nutné vybrat z vašich (kterou přinesou vaše děti domů) a zašlete ji do školy.
řad dva kandidáty na volbu, která proběhne na konci září.

Ohlédnutí za minulým rokem - investice
V minulém roce se nám podařilo zmodernizovat počítačové vybavení v počítačové učebně a ve školním klubu,
za to jsme velmi rádi, protože počítačová výuka je velmi důležitou součástí hodin na obou stupních naší školy. Další dů-

ležitou investicí bylo pořízení nové interaktivní tabule pro
žáčky z první třídy. V tomto školním roce bychom chtěli
pokračovat v dalších investicích, které zatraktivní výuku
a vzdělávání na naší škole.
Monika Hejná

Po prázdninách kluci holky,
spěchejte do naší školky.
Školička je sluníčko,
vstávej honem písničko.
Přivítáme nové děti
dráček naproti jim letí.
Zpívá dětem pro radost,
pro všechny má hraček dost.
...a v naší školičce se nejen zpívalo, ale pilně se vše připravovalo na nový
školní rok. Nakoupily se nové postýlky a upravily se stávající, aby se dětem hezky
odpočívalo. Paní učitelky pro děti vyzdobily nejen interiér školky, ale na zahradě
vzaly do ruky štětce a natřely všechny herní prvky i domečky.
Děti, které jsme přivítaly už poslední srpnový týden, pomáhaly s výzdobou
oken a na zahradě se sklizní bylinek a cibule. I přes velký počet hryzců bylo co sklízet. :)
Co nás čeká?
Hned v září nás čekají třídní schůzky, kde rodiče seznámíme s novinkami pro letošní školní rok, se změnami v
legislativě a upravenými dokumenty Mateřské školy.
Děti se mohou těšit na "Projektové dopoledne" - tentokrát se vydáme autobusem do Ekocentra Divizna v Liberci.
V druhé polovině září za námi přijede maňáskové divadlo ze Štemberka. A opět se zúčastníme "Týdne české hračky".
Pro rodiče s dětmi plánujeme ekoschůzku, kde se nasměrujeme a domluvíme, na co se tento rok zaměříme.
Opět jsme se přihlásili do programu české obce Sokolské "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", tento
program nás bude provázet celým školním rokem...
A my se moc těšíme…
Tým učitelek :)

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

Mladí hasiči Josefův Důl.
Již druhým rokem v obci znovu fungují mladí hasiči, kteří se schází k přípravě a tréninku
každý čtvrtek od pěti hodin v místní hasičárně.
V současné době je vytvořeno z dětí jedno soutěžní družstvo spadající do kategorie
starších, které se připravuje na závody v požárním sportu. S mladými hasiči se snažíme
trénovat na místním parku nebo v areálu dětské hřiště u mateřské školky. Díky podpoře
obce Josefův Důl se mladým hasičům doplnila závodní výzbroj jako savice, hadice a
proudnice na požární útok, dále výzbroj na štafety dvojic a štafety CTIF. Aby mohly děti
startovat na závodech, musely se doplnit jestě přilby. Tímto jim moc děkujeme.
Mladí hasiči si v rámci dětského dne vyzkoušeli zásah při hašení připraveného požáru. Kdy
v závěru dětského dne vzplál nedopalek, který zažehl menší požár. Po rozeznění sirény se
všichni mladí hasiči dostavili k hasičské zbrojnici, kde nastoupili do vozidla a vyrazili k
plnění svého úkolu. Úkol zvládli na jedničku a byli odměněni potleskem přihlížejících
diváků.
Před prázdninami se mladí hasiči zúčastnili závodů v požárním útoku ve Zlaté Olešnici,
kde se statečně poprali s nervozitou a zvádli útok s časem 52,03s. Nutno podotknou, že děti
neměly za celou dobu možnost trénovat na spuštěné přenosné motorové stříkačce a závody
v Olešnici pro ně byly premiérou. Druhé závody mladí hasiči absolvovali na závěr
prázdnin 31.8. v Jabloneckých Pasekách kde jsme zabodovaly s časem 29,06s. což je o
necelých 23s lepší výkon než v prvním závodě za což jsme na děti patřičně pyšní. Přípravu
na tento závod už děti absolvovali s naší opravenou stříkačkou a velkou pomocí byla i návštěva tréninku u kolegů v SDH
Lučany nad Nisou, kde se nás ujal pan P. Máslo a pomohl dopilovat naše drobné nedostatky, za což mu děkujeme.
Než napadne sníh, tak nás čekají ještě dvě soutěže v požárním útoku a jeden branný závod. Pokud by měly děti zájem jsme
v hasičárně každý čtvrtek od pěti hodin.
SDH Josefův Důl

Ohlédnutí za prázdninovými kulturními akcemi
V červenci proběhla beseda s naším úspěšným rodákem
Milanem Englem. Povídání nejen o Rallye Paříž Dakar. ,
která se uskutečnila v místním kině.
Závod veteránů: Okolo Elišky – O pohár starosty

Informační centrum Josefův Důl zorganizovalo také
vycházky po okolí Josefova Dolu. Jedna vycházka byla
zaměřena na historii Josefova Dolu – Putování po stopách
rodáka G. Leutelta. A druhá vedla na Slovanku ke Křížové
cestě. Jen škoda, že nebyl moc zájem. Vycházku jsme
zakončili moc dobrým obědem

Na rozloučení s prázdninami, které se
konalo v parku u Centra Aura se sešlo hodně dětí.
Byly děti místní i přespolní a program, který si
připravila skupina Dura Nux s různými druhy
bubínků, se moc líbil. Poděkování patří všem,
kteří se podíleli na přípravě a na zdárném konání
akce. Borůvkový koláč chutnal skvěle.
*********************************************************************

Putovní výstava Rekreace za ROHEM
probíhá v Informačním centru Josefův
Důl až do 28. 9. 2019. Můžete si zakoupit
i vizitku k této výstavě. Těšíme se na
vaši návštěvu.
******************************************************

Na letním programu se též podílel Divadelní spolek
J. K. Tyl Josefův Důl. Po skončení náročného víkendu
divadelní přehlídky a krátkém vydechnutí se členové vrhli do další
práce. Na začátku letních prázdnin byla naplánovaná další
divadelní premiéra spolku. 6.7.2019 diváci shlédli hru Josefa
Kajetána Tyla Tvrdohlavá žena v úpravě Jaroslava Kodeše, který se
naší premiéry také osobně zúčastnil. Každá premiéra se hraje ve
velkém napětí účinkujících, ale je to průvodní znak každé
premiéry. Repríza 16.8. byla již odehrána v daleko větším poklidu.
Inscenací Tvrdohlavá žena se spolek připravuje na oslavy 75.
založení spolku, který si připomeneme v roce 2020. Těší nás, že je

spolek neustále činný a práce máme pořád dostatek.
Kromě premiér vždy na začátku letních prázdnin
organizujeme
divadelní
přehlídku
venkovských
ochotnických spolků Josefodolské divadelní jaro a v roce
2020 to bude již 30. ročník. V divadle se během roku
představí našim divákům i jiné spolky, spoluorganizujeme
i další kulturní akce a koncerty. Letošní léto se u nás
představily pěvecké soubory Berušky z Ústí nad Labem a
velký soubor Jiřičky z Mladé Boleslavy. 30.8. v
josefodolském kostele Proměnění Páně vystoupilo kvarteto
Classicis se zpěvačkou Zuzanou Schořovskou a
varhaníkem Petrem Tomešem. Zazněly skladby starých
mistrů a skladby Petra Tomeše. Divadelní spolek v srpnu
také v repríze uvedl italskou komedii Otcové se rodí ve
skříních. A na podzim je už připravena repríza Tvrdohlavé
ženy – 28.9., dále komedie spolku z Rakous u Turnova
Charleyova teta - 5.10. a v pátek 18.10. od 20 hodin
koncert skupiny Gemini se zpěvákem Richardem
Kmochem. Skupina prezentuje písně Dalibora Jandy. Další
kulturní a divadelní programy jsou v přípravě. Sledujte
stránky Obce Josefův Důl a divadelního spolku.
***********************************************

JABLKOBRANÍ
JOSEFŮV DŮL
pátek 4. 10. 2019
od 16 hodin v sále v budově
Muzea místní historie

Probíhat bude soutěž o nejlepší produkt
vytvořený z jablíček, například štrůdl,
koláč, bábovka nebo i marmeláda, povidla
a tak dále.
Těšit se můžete na malý jablíčkový kvíz.
Od 18 hodin bude hrát duo JOSEFINA
Jana a Jiří Řeřichovi
Všechny srdečně zveme nejen na soutěže, ale i
společné setkání, na poslech hudby i tanec

Černá kronika
Ve čtvrtek dne 29.8.2019 se u kostela v Josefově Dole samo rozjelo auto
bez řidiče a zastavilo se až o křížek, který se tím poničil. Nikdo se naštěstí
nezranil. Nejedná se tedy o žádné vandalství či úmyslné zničení křížku.
Obecní úřad zajistí opravu křížku.
***********************************************************

Na trati mezi Smržovkou a Josefovým Dolem na
Jablonecku nepojedou od začátku září vlaky. Informovaly
o tom České dráhy.
Výluka začala v pondělí 2. září a potrvá až do poloviny listopadu. Cestující
budou vozit náhradní autobusy. Je potřeba sledovat pečlivě časy
výlukového jízdního řádu, nemusí se shodovat s běžným JŘ.

TŘÍDÍME POUŽITÉ KUCHYŇSKÉ - ROSTLINNÉ OLEJE A TUKY
Sběrná místa jsou: naproti panelovým domům, Dolní Maxov naproti
č.p. 57, zadní Jos. Důl před č.p. 126, Antonínov na parkovišti u vleku
Bukovka
– V případě úniku oleje mimo nádobu ihned
kontaktujte:
1.ČERNOHLÁVEK GROUP, TEL. 777113306
2. OBECNÍ ÚŘAD,TEL. 483381096
3. TÍSŇOVOU LINKU 112 (nahlášení rozlitého
použitého oleje)

DO SBĚRNÉ NÁDOBY:
PATŘÍ: Přepálený rostlinný olej a tuk
v pevně uzavřených a neporušených PET
lahvích. NEPATŘÍ: Směsný (komunální) odpad, sádlo, lůj, motorový olej, plast,
sklo, papír, nápojové kartóny, baterie, elektromateriál, textil a obuv, biologický odpad,
zdravotní materiál
! OLEJ DO NÁDOBY NEVYLÉVEJTE – VHAZUJTE POUZE V PET
LAHVÍCH !

Připomínáme: Značení tříděného odpadu
Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který
říká, z jakého výrobku je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek
vzájemně propojených do trojuhelníku. Symbol je poté doplněn
písemným nebo číselným kódem.
https://www.eprehledy.cz/znaceni_trideneho_odpadu.php
Zajímá-li vás konkrétní kód nebo číslo, jednoduše jej zkuste najít
na stránce přes vyhledávání v prohlížeči (Ctrl+F) nebo si pročtěte následující kategorie. Pokud zde
symbol nenajdete, s největší pravděpodobností se jedná o netříděný nebo nebezpečný odpad. Kombinace
C/cokoliv patří do směsi (s výjimkou nápojových kartonů – TY PATŘÍ DO ORANŽOVÉHO PYTLE NA tetra-pak)

Modrý kontejner- Co patří a nepatří do papíru
zkratka
PAP
PAP
PAP
PAP

číslo
20
21
22
23

materiál
Vlnitá lepenka
Hladká lepenka, časopisy, dopisy
Papír
Papír (karton)

PAP

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Papír

Kam vyhodit
MODRÝ
Kontejner na
PAPÍR

Do papíru patří: kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, kartony, lepenka
Do papíru nepatří: mokré, mastné a znečištěné papíry, voskový a uhlový papír (kopírák), termopapír, použité
papírové kapesníky, hygienické vložky, obvazy, ruličky od toaleťáku, plata od vajec, obaly ze směsi papíru a jiného
materiálu (např. tetra-pak)
******************************************************************************************************

1. kolo Sobota 24. 8. 2019 17:30 Josefův Důl – Smržovka B - výsledek zápasu 8:0
2. kolo Neděle 7. 9. 2019 17:00 Josefův Důl - Kořenov
3. kolo Neděle 14. 9. 2019 15:30 Plavy B - Josefův Důl
4. kolo Sobota 21. 9. 2019 16:00 Josefův Důl - Lučany B
5. kolo Neděle 28. 9. 2019 15:30 Nová Ves - Josefův Důl
6. kolo Sobota 5. 10. 2019 16:00 Smržovka – Josefův Důl
7. kolo Sobota 12. 10. 2019 15:00 Kořenov - Josefův Důl
8. kolo Sobota 19. 10. 2019 15:30 Josefův Důl - Plavy B
9. kolo Neděle 27. 10. 2019 14:00 Lučany B - Josefův Důl
10. kolo Sobota 2. 11. 2019 13:30 Josefův Důl -Nová Ves
*****************************************************************************************************

Zájezd na muzikál do divadla Hybernia

Galileo
MUZIKÁL PLNÝ HVĚZD! HVĚZDNÝ NÁVRAT
LEGENDÁRNÍHO MUZIKÁLU! EXKLUZIVNĚ JEN
V ROCE 2019!
Návrat jednoho z nejúspěšnějších tuzemských muzikálů
v původním hvězdném obsazení v Divadle Hybernia. Jeden
muž, jedna pravda, jedno slunce, jedno náboženství, jedna
láska, jedna země, jedna otázka, jedna odpověď, a přece se
točí – a co jsi schopen obětovat ty?
Napínavý příběh plný zvratů! Galileo je opřený o silný příběh,
ve kterém diváci najdou vše, za čím na muzikály tak rádi chodí.
Lásku, vášně, intriky, nenávist a romanticky laděný boj jedince
proti společnosti. Muzikál navíc ohromuje netradiční scénografií
i výpravnými kostýmy.
Sobota 26. 10. 2019
Cena: 500,Pravděpodobný odjezd: 10:00
Přihlášky osobně na obecním úřadě do 18. 10. 2019
Bližší informace na OÚ, případně sledujte na: www.josefuvdul.eu
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
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