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Jubilea v lednu, únoru a březnu 2021
Čermáková Marcela
Kaluzová Věra
Mrázková Jaroslava
Valášková Jana
Oumrt Miroslav

Formanová Božena
Lesáková Gizela
Filipi Bohuslav
Augsten Jindřich
Chrtková Olga
Dohnalová Hanička
Svárovský Petr

Ivanyšová Jaroslava
Nováková Marie
Doležalová Krista
Hausner Bohumil
Rujbr Karel
Pechová Ruth
Kramár Bedřich
Svobodová Jana

Jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně životních
sil a optimismu!
Poděkování:
Srdečný dík OÚ v Josefově Dole
za dárek a gratulaci k mým narozeninám.
Slabschová Ilse
Mnohokrát děkuji za přání a dárek k narozeninám.
Vilderová Dagmar
Děkuji za dárek k narozeninám a p. Radce za předání.
Čermáková M.
Děkuji za dárek k mému jubileu.
Jindřich Augsten

Děkuji OÚ za milé blahopřání a dárek k mým
narozeninám.
Hanka Dohnalová
Děkuji za dárek a přání k narozeninám od obce.
Petr Svárovský
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.

Na řádném lednovém zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
* Rozšíření programu o bod č. 7 – přijetí daru od firmy Huť Marie s.r.o.
Převod částky 25.000,- Kč získaných za odevzdaný šrot na účet TJ Jiskra Jos.
Důl.
* Převedení nedočerpaných finančních prostředků ZŠ a MŠ Josefův Důl
ve výši 165.000,- Kč zpět na účet obce jako příspěvek na rekonstrukci
kuchyně MŠ.
* Revokaci usnesení č. 123/2020 z 16. 11. 2020 - záměr prodeje části p.p.č.
395/1 v k.ú. Jos. Důl.
* Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 324/4 v k.ú. Josefův Důl
o výměře 640 m2 za 256.000,- Kč panu D.
* Proplacení faktury za rizikové kácení, přibližování dřeva, manipulaci se
dřevem, úklid větví a odvoz dřeva v částce 35.090,- Kč.
* Proplacení faktury za vypracování projektu
na pokračování rekonstrukce místní komunikace v Antonínově ve výši
104.000,- Kč.
* Přijetí daru od firmy Huť Marie, s.r.o. – hala u hutě na Dolním Maxově.

Přehled o celkových
údajích o pohybu
obyvatelstva v obci
Josefův Důl za rok 2020:
Počet trvale hlášených
obyvatel k 31.12.2019
celkem
muži
ženy
885
464
421
narození za rok 2020
6
4
2
zemřelí za rok 2020
14
7
7
přistěhovalí za rok 2020
32
16
16
vystěhovalí za rok 2020
26
13
13
počet trvale hlášených k 31.12. 2020
883
464
419

Jan Miksa ukončil své starostování, ve funkci jej nahradil Jiří Slanař
Dne 15. února 2021 jsem podal ze zdravotních
důvodů písemnou rezignaci na svoji funkci
a mandát zastupitele obce Josefův Důl.
Starostou jsem byl zvolen v roce 2005 a od roku
1997 jsem byl členem zastupitelstva.
Musel jsem tehdy, bez zkušeností, v podstatě
ze dne na den opustit svou práci a vrhnout se
na fungování úřadu.
Rozhodně se mi
nepovedlo
všechno,
ale
řada strukturálních věcí se i díky skvělému týmu podařila.
Např:
-zřídili jsme v obci pro turisty navigační systém význačných
míst např. hřbitov, zdravotní středisko či základní a mateřská
škola ,
-v bývalé škole jsme díky nasazení skvělých lidí vybudovali
muzeum místní historie,
- vytvořili jsme sál pro pořádání různých akcí jak dětských, tak
kulturních,
-přemístili jsme informační centrum z malých prostor
do nových moderních prostor,
-v obci vznikla naučná stezka Gustava Leutelta, jedna kratší
5 km a delší 13 km,
- podporovali jsme sportovce v obci – vzniklo krásné nové fotbalové hřiště, tenisové kurty,
volejbalové hřiště, atletická dráha čili víceúčelový sportovní areál,
- upravili jsme park – zrekonstruovali jsme dětské hřiště, nechali jsme instalovat venkovní cvičební
prvky, dřevěné altánky,
- u MŠ jsme vybudovali dětského hřiště „Zahrada pohybu, radosti a úsměvů dětí“ a zateplili
budovu,
- opravili jsme hřbitovní zeď,
- opravili jsme silnice v různých částech obce,
- vybudovali jsme několik sběrných míst na třídění odpadu
- spolupracovali jsme s Mikroregionem Tanvaldsko, zřídili jsme odpočinkové místo Čertovy
kameny, informační tabule v parku.
Nikdo není nepostradatelný a Jirka Slanař
bude skvělým starostou. S plným
nasazením, jasnou vizí a ohromnou
pracovitostí.
Momentálně bydlím u dcery Jany,
ale Josefův Důl neopouštím. Jak mi to
situace jen trošku dovolí, chci se vrátit opět
do rodné vísky, kterou mám moc rád
a snažil jsem se pro ni udělat maximum.
Jan Miksa

Vize nastupujícího starosty
Místostarosta obce MUDr. K. Stuchlík přednesl
návrh na změnu organizační struktury obce
a navrhl, aby na zbytek volebního období
do r. 2022 zastupovali obec starosta
a 2 místostarostové. Do funkce starosty byl
zvolen pan Ing. Jiří Slanař, Ph. D. a do funkce
2. místostarostky paní Olga Ferklová. Funkce
starosty
a
obou
místostarostů
budou
vykonávány jako neuvolněné.
Pan Ing. Jiří Slanař, Ph. D. se bude věnovat
problematice pozemkové a životního prostředí.
Paní Olga Ferklová se bude
problematice místního hospodářství.

věnovat

1. místostarosta MUDr. Karel Stuchlík navrhl
a byl pověřen ZO k oslovení prvního náhradníka
dle výsledků voleb, tj. pana Petra Švadlenku.
Nový starosta pan Ing. Jiří Slanař, Ph.D.
se pustil okamžitě do práce s plným nasazením.
Vize nového starosty je maximálně využívat
dotace. A to veškeré možné, které dokážeme
ufinancovat z vlastních zdrojů.
Plány na letošní a další roky jsou - rekonstrukce
jídelny MŠ, oprava silnic podle potřeby po celé
vesnici, rekonstrukce obecního majetku,
rozšíření vodovodního řadu v Dolním Maxově

a v Antonínově, podpora dobrovolných hasičů –
nákup hasičského automobilu, nákup nového
osobního automobilu pro pracovnice terénní
pečovatelské služby, obnova a opravy mostů,
výstavba obecních bytů, demolice kasáren,
podporovat volnočasové aktivity pro děti
a mládež (hasiči, fotbalisté, lyžaři a další).
Budeme dále pečovat o celé území obce, péče
o zeleň, úklid nepořádku, zimní údržba, péče
o veškerý obecní majetek, údržba hřbitova,
úklid a úprava pozemků okolo a pod obecním
úřadem a další a další
A to je pouze část věcí, kterými se budou pan
starosta Ing. Jiří Slanař, Ph.D. a místostarostové
paní Olga Ferklová a pan MUDr. Karel Stuchlík
zabývat.
Pan starosta bude občanům Josefova Dolu
k dispozici na radnici
pondělí a středa od 12,30 do 17,00 hod.,
nebo po předchozí domluvě
na telefonu 724 523 072.
Paní Olga Ferklová je na obecním úřadě
pondělí až pátek 8,00 – 11,00 hod
nebo po předchozí domluvě
na telefonu 602 209 957

Ing. Jiří Slanař, Ph. D.
se narodil v Jablonci
nad Nisou. Je mu 39
let. Je ženatý, má dvě
děti. Od narození žije
v Josefově Dole a žije
zde rád.

Olga Ferklová se
narodila v Plzni. Je jí
56 let. Má jednu dceru
a
dvě
vnoučátka.
Josefův Důl je 36 let
její srdeční záležitost.

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

Od prosince máme pro Vás novinku
„ MINI LÉKÁRNU“
– první pomoc při bolestech, nachlazení, teplotách a zažívacích problémech a jiné…..

TRAFIKA--SUVENÝRY--POTRAVINY

Sláva padá sníh,
jedem na saních...
A my si užíváme - bobujeme, ježdíkujeme, házíme
lopatkami, tvoříme andělíčky, válíme sudy, zkrátka
sníh je sníh, i když někdy zebe pod rukavičkou
nebo za krkem. :)

Ani letos jsme nezapomněli na Tři krále. Vyrobili
jsme si koruny a vyrazili napsat znamení na dveře
v obci. Jen
přání jsme
letos posílali
do oken a
balkonů...

Na Šikuly pak
čekalo
překvapení v
podobě tříkrálové cesty za pokladem. Cestou děti
plnily úkoly, které jim tři králové vymysleli,
zdolávaly lesní terén, skákaly přes potoky a po
dlouhé dobrodružné cestě nalezly poklad, který si
po návratu spravedlivě rozdělily.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří na nás
v uplynulém roce mysleli a přispěli činností,
finančním darem či věcnými dary. Děkujeme
obecnímu úřadu, panu Pospíšilovi a paní
Zástěrové, manželům Císařovým :), paní
Žižkové, paní Ferencové, p. Slanařovi, p.
Feichtingerové, manželům Kouckým, Nadaci
Preciosa, která již druhým rokem přispěla
nemalou finanční částkou, a všem, kteří nás
podporují a podávají pomocnou ruku. Děkujeme.
Při sněhových radovánkách čas utíká tak rychle
a než jsme se rozkoukali, situace se natolik
zhoršila, že nám Mateřskou školu opět zavřeli.
Děti, zvláště budoucí prvňáčci, poprvé zkouší
distanční výuku, kterou se jim snažíme co nejvíce
ušít na míru, ale společné chvíle to určitě
nenahradí.
Všem, kteří se zapojili do tvoření pro naše seniory
v DPS moc děkujeme, stejně jako v loni to bylo
opravdu krásné a silné propojení...
Ač se zdá, že nám mateřinka osiřela, není to tak
docela pravda. Paní učitelky dochází do MŠ
uklízet, krmit naše zvířecí kamarády a připravovat
nové materiály pro společné tvoření, až se zase
sejdeme. Školička se nám pomalu obléká do
jarního kabátku a jen
co se s námi paní zima
opravdu rozloučí (zatím
se jí nechce:))
rozkvetou i okna
školičky jarními kvítky.
Budoucí prvňáčky čeká
online zápis, o kterém jsou veškeré podrobnosti
na webu školy, a jak to bude se zápisem
do mateřinky v květnu, zatím nemáme ponětí,
ale na webu školy se vše včas dozvíte:).

Velice si užíváme nových hraček, které dětem
přinesl Ježíšek do MŠ. Stavíme, boříme,
přestavujeme, upravujeme, jezdíme, zdobíme,
vylepšujeme, zkoumáme a poznáváme...

Milé děti moc se nám po Vás stýská a je opravdu
radost potkat
vás občas při
procházce s
maminkou nebo
prohlížet
fotečky, které
posíláte ze
společného
tvoření.
A nebojte, MAŠKARNÍ PLES si uděláme...
Všem přejeme pevné zdraví a mnoho hezkých
zážitků doma i venku... Tým učitelek z MŠ

Milí čtenáři Občasníku
Na úvod bych ráda všem čtenářům josefodolského
Občasníku za celý školní kolektiv popřála pevné zdraví,
štěstí a pohodu v novém roce. Od posledního vydání
neuplynula příliš dlouhá doba, přesto bych vám ráda
shrnula, co všechno se u nás ve škole dělo a co se chystá.
Jak už jsem psala v minulém čísle Občasníku,
do konce listopadu mohli prezenčně navštěvovat školu
pouze ti nejmenší – žáci prvního a druhého ročníku. Díky
mírnému zlepšení epidemiologické situace se na začátku
prosince do školy vrátily i zbývající ročníky prvního
a druhého stupně. Na druhém stupni ale s podmínkou
rotační (střídavé) výuky šestého, sedmého a osmého
ročníku. Výjimku ze střídavé výuky dostali žáci
posledního ročníku kvůli přípravě na přijímací zkoušky
na střední školy.
Na žácích bylo vidět, že se většina z nich do školy
těšila, viditelně se jim ulevilo, že nemusí pracovat sami
doma, případně formou videokonference. Plní emocí
říkali, že jim chyběl přímý kontakt s učitelem, který je
motivuje k práci a také jim může pomoci radou, malým
ťuknutím, po kterém už pak úkol samostatně zvládnou.
Na druhou stranu je v předvánočním čase čekalo
opakování a prověřování učiva z doby distančního
vzdělávání.
Na 10. prosince bylo naplánované tradiční
konzultační
odpoledne.
Protože
však
situace
neumožňovala sejít se ve škole ve velkém počtu, byly
konzultace přizpůsobeny a probíhaly
formou
videokonference přes Google Meet. Rodičům, kteří se
z nějakého důvodu nechtěli nebo nemohli zúčastnit
videokonference, byla umožněna osobní návštěva učitelů
těsně před videokonferencí.
Prosincové tři týdny výuky uběhly velmi rychle.
Na poslední chvíli bylo prezenční vzdělávání před

vánočními prázdninami dokonce zkráceno o dva dny, a to
na základě přijetí dalšího krizového opatření vlády,
a vánoční prázdniny začaly už 21. prosince.
Během vánočních prázdnin se epidemiologická
situace začala opět zhoršovat. Vláda vydala nařízení,
podle kterého se výuka vrátila do podoby těsně před
koncem listopadu, proto se do školy po vánočních
prázdninách vrátil jen první a druhý ročník. Ostatní žáci
se museli vzdělávat distančně v plném rozsahu.
Umožněny byly pouze individuální konzultace učitele
a jednoho žáka.
Jak bude probíhat vzdělávání dětí dál, to není vůbec
jasné. Zatím je distanční způsob vzdělávání prodloužen
do 22. ledna. Nezbývá než doufat, že se žáci budou moci
vrátit k prezenční výuce ihned po tomto datu.
Co nás čeká v brzké době?
Nejdůležitějším bodem je končící první pololetí.
Učitelé v současné době vytvářejí závěrečné hodnocení
žáků v distanční i prezenční výuce a 21. ledna proběhne
pedagogická rada. 28. ledna mělo být žákům rozdáno
vysvědčení, není ale jisté, zda to bude vládou umožněno.
O způsobu předání pololetního vysvědčení se včas
dozvíte z webových stránek školy.
29. ledna mají žáci pololetní prázdniny, na něž
od pondělí 1. února navazují jarní prázdniny.
Uplynulé pololetí bylo netypické a pro všechny
velmi náročné, jak pro žáky a učitele, ale také pro rodiče.
Všem, kterých se distanční vzdělávání přímo týká, přeji,
aby v sobě našli dostatek trpělivosti a síly pokračovat dál
ve výuce na dálku. A nezbývá než věřit, že prezenční
způsob vzdělávání začne už 25. ledna...
Monika Hejná

Zápis do 1. třídy
Vážení rodiče,
vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením bude letos zápis do 1. ročníku probíhat
následovně:
Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí i bez osobní přítomnosti zákonných
zástupců dítěte ve škole.
Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které
dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku, k povinné školní docházce.
Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky, musí rovněž přihlásit
dítě k plnění povinné školní docházky.
Zákonný zástupce vyplní:
1) Žádost
Vyplněné dokumenty je možné doručit jedním
z následujících způsobů:
2) Zápisní lístek
1) datovou schránkou: jw3md89
K žádosti prosím přiložte také kopii rodného listu dítěte.
2) emailem s elektronickým podpisem:
Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní
skola@zsjosefuvdul.cz
docházky, vyplní:
3) poštou: ZŠ a MŠ Josefův Důl, Dolní Maxov 208,
Žádost o odklad
Josefův Důl, 468 44
a zároveň doloží:
4) osobně do školy po předchozí domluvě na tel. č.: 483
1) doporučení školského poradenského zařízení
381 033 nebo emailu: skola@zsjosefuvdul.cz
a zároveň
Termín pro příjem žádostí: 1. 4. – 20. 4. 2021
2) doporučení odborného lékaře

Hasiči
Vzhledem k pokračujícímu
nouzovému stavu stále nejsou
možné
schůzky
mladých
hasičů. Jakmile to situace
dovolí, dáme dětem ihned
vědět.
Koncem roku neproběhla valná hromada
sboru, která se koná za normálních okolností
v prosinci. V lednu proběhla pouze krátká schůze
členské rady. Bylo zde projednáno a odsouhlaseno
zvýšení členských poplatků na 300,- Kč za člena na rok
(kraji nyní po zvýšení odvádíme 150,- Kč za člena
na rok). Aktuální členská základna činí 51 členů, 32
dospělých a 19 dětí. Realizace dalších akcí závisí
na aktuálním vývoji situace.
Jednotka
SDH
vyjížděla
několikrát
před Vánocemi k popadaným stromům, které
zasahovaly do komunikace. V lednu byla přivolána
do penzionu Ráj, aby pomohla muži, který spadl
z invalidního vozíku. Ve spolupráci s obcí byla podána
žádost na HZS Libereckého kraje o bezúplatný převod
staršího požárního vozu Tatra T815 CAS 32. Bohužel
naší žádosti nebylo vyhověno. Vůz byl přidělen jinému
žadateli.

Činnost DS J. K. Tyl Josefův Důl v roce 2020
Sezona na začátku roku 2020 se jevila velmi slibně,
ovšem epidemiologická situace veškeré plány změnila.
25. 1. jsme odehráli inscenaci Tvrdohlavá žena
v Železném Brodě, poté v únoru následovala
nasmlouvaná představení pro divadlo v Josefově Dole
– 8. 2. divadelní spolek z Lučan nad Nisou hostoval
s inscenací Do hrobky tanečním krokem, 15. 2. domácí
spolek J. K. Tyl Josefův Důl nabídl divákům veselohru
Tvrdohlavá žena, 22. 2. DS Vojan Mladá haluz přivezl
úspěšnou komedii Natěrač a 29. 2. DS Tyl z Lomnice
nad Popelkou Shakespearovu komedii Mnoho povyku
pro nic. Josefodolský soubor se 7. 3. ještě stačil
zúčastnit divadelní přehlídky v Lomnici nad Popelkou
s veselohrou Tvrdohlavá žena.
A pak už nic, přestože jsme měli až do dubna
nasmlouvanou řadu štací. Josefodolský spolek přesto
dokončoval přípravy postupové přehlídky Josefodolské
divadelní jaro 2020, 30. ročník se měl konat v termínu
8. 5. - 10. 5. Ovšem v té době situace nebyla ještě
vhodná k pořádání hromadných akcí. Naštěstí
se pandemická situace v červnu začala uvolňovat
natolik, že jsme mohli přehlídku přesunout
do náhradního termínu 3. 7. - 5. 7. Sice oproti
původnímu termínu odřekly některé soubory (z důvodu

úrazu a nemoci), ale přehlídku se podařilo
zorganizovat. V letním termínu Josefodolského
divadelního jara bylo kromě místního souboru a jeho
Tvrdohlavé ženy možné vidět Studio Podio Semily
s inscenací Muž na vodítku, DS Tyl Slaná a komedii
Tchýně na zabití, soubor NOPOĎ s komedií Amant
a Rádobydivadlo Klapý s inscenací Vassa. Volné
sobotní dopoledne patřilo besedě s porotou. Účastníci
tak mohli klást své otázky týkající se divadelní práce
Janu Hlavatému, Zdeňku Janálovi, Jaromíru
Kejzlarovi, Miroslavu Královi a Petře Richter
Kohutové. Nesplnili jsme ovšem počet inscenací pro
nominaci k postupu
na Národní přehlídku
Krakonošův divadelní podzim
ve Vysokém nad
Jizerou, ale porota doporučila k účasti Rádobydivadlo
Klapý.
Během letních prázdnin jsme nakonec odehráli
v náhradních termínech Tvrdohlavou ženu v letním
kině v Neratovicích, na zámku v Kosmonosích
a v Domově důchodců ve Velkých Hamrech. Městské
divadlo v Jablonci nad Nisou souboru nabídlo rovněž
náhradní termín za březen 2020. Tvrdohlavou ženu
jsme odehráli v Jablonci nad Nisou 12. 9. 2020.
Očekávali jsme, jak se dále bude vyvíjet
epidemiologická situace pro kulturní a divadelní akce.
Soubor měl na podzimní období nasmlouvaná další
náhradní termíny, vesměs za jaro, a plánovali jsme
rovněž program – jako každoročně – na období
vánočních svátků. Rovněž jsme opět začali pracovat
ve studiu nové hry, jejíž premiéra se měla konat
na začátku letních prázdnin, pokusili jsme se ji odložit

na vánoční období, ale člověk míní a neúprosná
opatření vše mění.
Přesto věříme, že vše se v dobré obrátí a nejen
ochotnické spolky budou moci zase pracovat
v obvyklém nasazení. Vždyť kultura, obecně, povznáší
ducha a vnáší do našich životů poučení, radost, dobrou
náladu, řadu příjemných setkání.
Za DS J. K. Tyl Josefův Důl Hana Stuchlíková

Vážení občané obce Josefův Důl,
od mého posledního příspěvku z října roku 2020 se toho k lepšímu mnoho nezměnilo. Spíše
naopak. Epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním COVID 19 se bohužel zhoršila
a pravděpodobně zažíváme její vrchol. Upřímně doufám, že se naše životy vrátí k normálu co
nejdříve.
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem policisté OOP Smržovka dohlíželi a stále
dohlížejí na dodržování platných nařízení Vlády a Ministerstva zdravotnictví České republiky,
ve všech jejich proměnách. Na „běžné“ úkoly pořádkové policie, které nám ukládá zákon
o Policii ČR, jsme přesto nerezignovali. Služba veřejnosti je v této době velice náročná.
Bohužel se naši policisté často setkávají s nepochopením a zbytečnými obstrukcemi ze strany některých občanů. Policie
však bude vždy stát na straně zákona a bude jej vymáhat.
Pro ty, kteří ještě nezaznamenali informaci o rekonstrukci budovy Obvodního oddělení Smržovka, uvádím, že jsme byli
dočasně přestěhováni do budovy Obvodního oddělení Tanvald a najdete nás na adrese Tanvald, ul. Poštovní čp. 242,
468 41. Plánované ukončení rekonstrukce je k datu 1.4.2021.
S ohledem na zajištění akceschopnosti policistů OOP Smržovka stále platí následující:
Pokud Vaše oznámení nesouvisí s přímým ohrožením života či zdraví nebo nebezpečím z prodlení, věc sepište a zašlete
na emailovou adresu jn.oo.smrzovka@pcr.cz, nebo do naší datové schránky vsmhpv9, či poštou na adresu Obvodní
oddělení policie, Lidické náměstí čp. 730, 468 51 Smržovka.
Případně se spojte s naší dozorčí službou na tel. čísle 735 788 699 nebo volejte linku 158. Ve služebních vozidlech lze
přepravovat veřejnost pouze ve výjimečných případech. To znamená, že oznamovatel se musí dopravit na naše obvodní
oddělení a zpět sám.
Bohužel je tímto veškerý komfort značně omezen, a proto Vás žádám o pochopení. Věřím, že situaci společně
zvládneme.
Policisté OOP Smržovka celkem od začátku roku 2021 řešili:
28 trestných činů, 46 přestupků, z nichž většinu jsme následně oznámili k projednání správnímu orgánu, 247 přestupků
jsme vyřešili příkazem na místě (pokutou) a dále jsme přijali a vyřešili 123 rozličných oznámení, podnětů a žádostí.
Míra objasněnosti trestné činnosti aktuálně činí 30,00 % a dále stoupá.
V roce 2020 se za stejné období jednalo o 32 trestný činů, 48 prošetřovaných přestupků, 143 přestupků vyřešených
příkazem na místě a dále 111 oznámení, podnětů a žádostí. Objasněnost trestné činnosti ve stejném období roku 2020
činila 40 %.
Ve sledovaném období let 2020 a 2021 nedošlo k významnému výkyvu v žádné ze sledovaných oblastí. Pandemie zatím
neměla na výsledky naší činnosti žádný vliv.
Z uvedeného výčtu se od
začátku roku 2021 událo
ve Vaší obci:
3 trestné činy a bylo
zaznamenáno
pouze
9 přestupků, které jsme
v 7 případech vyřešili
příkazem na místě, tedy
pokutou.

S pozdravem
npor. Bc. Ondřej Tuláček
vedoucí obvodního oddělení

Sloučená hlídka PČR a Celní správy při dohledu na dodržování
Sloučená hlídka PČR a Celní správy
při dohledu na dodržování nařízení:
nařízení:

Poplatek za odpady 2021
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 14. prosince 2020 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2021 ve výši 700,- Kč
za poplatníka a kalendářní rok.
Poplatek platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.
Pokud má poplatník domluven jiný způsob či četnost svozu, bližší informace obdrží na obecním úřadu na tel.: 483 381
096 nebo 602 656 878.
Splatnost poplatku:
(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního
roku.
(2) Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
Poplatek lze uhradit:
a) bezhotovostním převodem na číslo účtu 2725451/0100 , pod variabilním symbolem přiděleným správcem poplatku
b) poštovním poukazem na číslo účtu 2725451/0100 , pod variabilním symbolem přiděleným správcem poplatku
c) hotově nebo běžnou platební kartou v podatelně Obecního úřadu v Josefově Dole.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 nebo odst. 2, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
Správcem poplatku je Obec Josefův Důl.
Variabilní symbol Vám sdělíme na tel. čísle 483 381 096 nebo 602 656 878 .
Obdobným způsobem je možné také uhradit poplatek ze psa. Bližší informace Vám sdělíme na obecním úřadu.
************************************************************************************************
Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s. r. o. a společenství kominíků a topenářů.
Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize,
kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční
v SOBOTU dne 10. 4. 2021
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Obecní úřad nabízí podnikatelům v obci možnost
sepsání smlouvy o jejich zapojení do systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Tento složitý název v praxi pro podnikatele
znamená možnost legálně třídit odpady do nádob, které
jsou umístěny na území obce Josefův Důl, a navíc
od obce získat doklad, který je třeba doložit případné
kontrole České inspekce životního prostředí.
Každý podnikatel, který produkuje jakýkoli
odpad (a to je prakticky každý podnikatel), je ze zákona
povinen odpad třídit - do vlastních nádob, nebo
prostřednictvím sběrných dvorů; a to na vlastní
náklady. (zákon č. 541/2020, § 62 - Povinnosti
podnikajících fyzických osob a právnických osob při
nakládání s komunálním odpadem)
Dost možná většina z vás neví, že nádoby na tříděný
odpad jsou určeny pro likvidaci odpadů výhradně
z domácností, nikoli z podnikatelské činnosti.
Náklady na svoz tříděného odpadu přišly obec např.
v loňském roce na více než 370.000,- korun. Vzhledem
k tomu, že víme, že třeba při poskytování ubytování
v jednom apartmánku lze jen těžko odpady dělit
na domácí a podnikatelské, zároveň cítíme nutnost
podnikatele, alespoň symbolickou měrou, vyzvat
k finanční spoluúčasti na likvidaci těchto odpadů,
rozhodlo obecní zastupitelstvo o nabídce této služby
za poplatek; zároveň však podnikatelům poskytneme onen
potřebný doklad o třídění a likvidaci odpadů pro ČIŽP
a ostatní úřady.
Ceník:

Zajímavosti o modrém kontejneru
na papír
TŘÍDICÍ TIP
Co do modrého kontejneru patří?
Toť otázka – a odpověď není vůbec složitá, hlavní
je nepodléhat mýtům:
• Noviny, časopisy, knížky bez lakovaných desek,
kancelářský papír;
• reklamní letáky, sešity;
• kartonové krabice, lepenka, karton, papírové obaly;
• obálky s fóliovými okénky, papír s kancelářskými
sponkami, POZOR: bublinkové obálky vhazujeme
bez plastového vnitřku;
Co do modrého kontejneru nepatří?
TŘÍDICÍ TIP
• Mastný, promáčený nebo znečištěný papír;
• uhlový a voskovaný papír;
• papír zatavený do fólie;
• použité pleny a dámské hygienické potřeby
• obaly od vajíček;
• ruličky od toaletního papíru.

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
5.000,- Kč/ kalendářní rok – pokud se jedná o ubytovací
zařízení většího charakteru (nad 40 lůžek)
3.000,- Kč/ kalendářní rok – pokud se jedná o ubytovací
zařízení menšího charakteru bez vlastní restaurace
(ubytovací kapacita 10 – 40 lůžek – penziony),
2.000,- Kč/ kalendářní rok, pokud se jedná o pultové
provozovny (spotřební zboží, potraviny), ubytovací
zařízení do 10ti lůžek (rodinné domy), sezónní bufety,
kiosky, apod.
OSTATNÍ PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
5.000,- Kč/ kalendářní rok - samoobslužné prodejny
potravin a spotřebního zboží nebo samostatné restaurační
zařízení
2.000,- Kč/ kalendářní rok – menší a sezonní
provozovny (trafika, bowling, kavárna…)
V případě zájmu o sepsání smlouvy kontaktujte
obecní úřad, 483 381 096, nebo e-mailem:
podatelna@josefuvdul.eu.

Je také důležité přemýšlet logicky např. před vhozením
papírového odpadu do modrého kontejneru větší
kartonové krabice rozřezat nebo rozložit na menší kusy.
Musíme si uvědomit, že tímto se nám všem zdraží
poplatky za odpady.
Proč? Pomáháme
tím výrazně ušetřit
prostor v popelnici.
Jistě
je to příjemnější
i vašim sousedům
a dalším poctivým
třídičům, kteří
pak mohou
pohodlně vhodit
svůj papírový
odpad a nemusí
přeprat neskladně
vhozené velké
krabice.

Otužování
Je metoda posílení imunitního systému. Obvykle si pod
tímto pojmem představíme sprchování ve studené vodě,
plavání nebo jenom posazení do studené vody někde
v přírodě (Kamenice, přírodní jezera atd).

Strava při otužování a jiné
Otužilci mají v zimě pocit, že je venku mnohem tepleji a
lépe snáší mrazivé počasí a nepohodu. Stravují se
přiměřeně.

Provádí se o teplotě vody pod 10°C.
Otužování pomocí studené vody souvisí s vodoléčbou,
ale spíše slouží k předcházením chorobám než k jejich
léčení. Pomáhá při prevenci proti nachlazení, chřipce,
angíně, vysokém krevnímu tlaku, bolesti zad a jiné.
Není vhodné pro lidi, kteří trpí srdečními chorobami,
během onemocnění (nachlazení) a nějakou dobu po něm.

Ve vodě chladnější než 4oC spotřebuje organismus
na udržení tělesné teploty až 400 kalorií za minutu . Tělo
se snaží energii urychleně nahradit. Při podchlazení
dochází ke zpomalení odbourávání tuků, proto je důležité
dbát na to co po otužování jíte a zdali tam není moc tuků
v jakékoliv podobě.

Jak začít? Je to jednoduché!
Začátečníci by se měli denně sprchovat studenou vodou,
nejlépe začít vlažnou a postupně ji ochlazovat. Lepší je to
provádět ráno-dodá Vám to energii na celý den.
Se sprchováním ve studené vodě mohou již začít 2 až 3
leté děti, není vhodné pro těhotné ženy. Při sprchování se
stále pohybujeme. Nedoporučujeme sedět jen ve vaně.
Snažíme se o dobrou náladu a hlavně duševní pohodu,
proto pořádně dýcháme a užíváme si každou vteřinu,
kterou jsme schopni vydržet. Otužujeme pouze tělo,
ne hlavu. Po utření provádíme zahřívací cviky. Pokud
se otužujete ráno, tak se poté nasnídejte.
Otužování a nemoci
Když si dáte ledovou sprchu, všechny svaly ve Vaší cévní
soustavě (jsou jich miliony) se aktivují a procvičí.
Po deseti dnech otužování si všimnete, že se Vám výrazně
sníží srdeční tep. To znamená daleko méně stresu. Váš tep
se zrychlí pokaždé, když zažíváte stres*. Pokud jste tuto
metodu dělali půl roku a déle, můžete se začít otužovat ve
volné přírodě. Takto si zocelíme organismus a asi po dvou
letech uvidíme nižší výskyt různých nemocí, především
nachlazení.

Wim Hof - ledový muž
Muž z Nizozemska, který překonal 26 světových rekordů
např.:drží svět.rekord za nejdelší koupel v ledu (1h52s),
dokázal vylézt na Mount Everest pouze v kraťasech
a sandálech, bez kyslíkové bomby. Posouvá hranice vědy.
Na základě vlastních zkušeností vytvořil metodu, která
je naprosto přelomová, pokud jde o pohled na lidské
možnosti.
Wim Hofova metoda-DÝCHÁNÍ,MYSL,CHLAD
Tato metoda spočívá v dechovém cvičení, po kterém
následuje krátká meditace, která se zakončí ledovou
sprchou. Podrobnosti o této metodě najdete na internetu
nebo knize Wim Hof ledový muž.
Díky jednoduché dechové technice (20min. denně) jsme
schopni potlačit zánětlivé markery v krvi. Crohnova
choroba, rakovina, deprese, artritida, astma-to vše je
způsobeno deregulací našeho imunitního systému kvůli
nekontrolovaným zánětům.*
"Tato metoda je velmi jednoduchá, přístupná a také
podložena vědou. Může ji praktikovat kdokoli, nemá
v sobě žádné dogma, jen přijetí. A svobodu." Wim Hof
A teď: jak jsem se dostala k otužování já :D, dovedla
mě k tomu Pamča a jsem za to moc ráda. Všem
doporučuji. Každý z nás má určitě možnost to alespoň
zkusit, dojít či sednout do auta a dojet někam k vodě nebo
doma ve sprše. My chodíme do takové nádrže, kde
sejdeme po schůdkách, na které se i posadíme a máme
možnost se zde hýbat. S sebou vždy máme ručník atd.
Doporučujeme chodit alespoň ve dvou, je to bezpečnější
a hlavně Vám to dodá odvahu. Za jednoho z prvních
průkopníků otužování v Josefově Dole je považován
Oliver Scholze. Přejeme mnoho krásných dní otužování,
duševní pohodu a hlavně zdraví.
Petra Kůrová a Pamela Petráčková

Rallye Dakar 2021
„Milana jsme stále sledovali“

Sedminásobný účastník M. Engel se po pomalejším
začátku probojoval na konečné 18. místo, i to lze
považovat za velký úspěch. Všichni moc gratulujeme.

* Start na letošní Rallye Dakar byl v tomto prestižním
závodě jeho sedmým, zatím nejlépe se na něm umístil
v loňském ročníku, kdy dojel patnáctý.
* V nedávno skončeném ročníku závodu se v průběžném
pořadí dlouho nacházel ve třetí desítce motocyklistů,
v závěru si polepšil na konečné 18. místo.

Pomoc občanům
Pracovníci Obce Josefův Důl opět pomáhají občanům. Připravili pro starší občany respirátory, které jim dopraví domů
nebo si je mohou vyzvednout na obecním úřadě.
Stále platí nabídka doplnění dezinfekce do malých lahviček.
Občané Josefova Dolu si také mohou na obecním úřadě v Josefově Dole zakoupit respirátor za cenu 5,- Kč za kus.
Z důvodu stávající situace doporučujeme si domluvit termín na tel. 483381096.
Vážíme si toho, že dodržujete všechna vládní opatření,
a všem občanům přejeme mnoho zdraví a sil.

Veřejná výzva – výběrové řízení na pozici účetní obce

Obec Josefův Důl
468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218
VEŘEJNÁ VÝZVA
starosta obce Josefův Důl vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici účetní obce

podrobnosti na https://josefuvdul.eu/verejna-vyzva-vyberove-rizeni-na-pozici-ucetni-obce/

Zimní radovánky
„Touristenheim“ volně lze přeložit domov turistů. Býval vyhlášený a oblíbený hostinec
na křižovatce směrem na Karlov. Disponoval samozřejmě výčepem, ale i kulečníkem, či piánem.
Bonus pro unavené turisty, kteří
se rozhodli přespat, byla
možnost využít „nejstaršího
řemesla.“ Proto se mnozí
brusiči skla z práce domů
vracívali až druhý den.
Po druhé válce však budovu
vzal poměrně rychlý osud,
chata sloužila mnohým
podnikům jako rekreační, z těch
nejznámějších byly např.:
Skaut-poté Junák a hlavně
pražské masokombináty.
V 60tých letech šla k zemi.

Wilhelmsbaude“ oblíbená hospoda téměř na konci Josefova Dolu směrem k Hájence.

Mariánskohorské boudy. Jezdci jezdí na už skoro zapomenutých saních, kterým se říká „rohačky.

Jahnův pomník se letos nejspíš dočká i busty.
Po dlouhém hledání sochaře, či firmy, která by byla schopna zhotovit bustu podle předlohy z pouze
dvou fotek, tak se nám nakonec podařilo domluvit s panem Stefanem Shamilyanem. Finální busta
bude věrnou imitací bronzu- plastbeton s pigmentem. Když vše dobře dopadne, tak bude pomník
letos oficiálně otevřen, zanesen na mapy a jak jsem již dříve psal, bude mít i prvenství- největší
Jahnův pomník v České Republice. Zároveň bude i nevšední tím, že jeho součástí bude seznam
padlých turnerů z první války i s většinou fotek a drobných popisů jednotlivých padlých.
O sochaři:
Stefan Shamilyan
Pan Shamilyan je umělec-sochař, původem z Arménie.
Do Čech se dostal na jeho dlouhých cestách Evropou na kole
a Jablonecko se mu zalíbilo natolik, že se usadil i se svou rodinou
v Janově nad Nisou. Bývalou brusírnu skla v Janově si přestavěl
na rodinné bydlení, jehož součástí je zároveň i ateliér, ve kterém
tvoří a pořádá různé workshopy a dílny pro veřejnost. Co se
umění týče, jeho zálibou je tzv. volná tvorba, ale aby uživil své
4 děti a ženu, tak převážně tvoří na zakázku. Zakázky a jeho
tvorbu lze vidět různě po světe, v ČR můžeme vidět jeho dílo
hlavně v interiéru restaurace Chronos v Jabloneckých Pasekách.
Jeho druhou zálibou i částečným přivýdělkem je paragliding
a tandemový paragliding.
Více se lze o něm dozvědět v pořadu ČT1 - Babylon.

17. 12. 2020 návštěva muzea
Těsně před vánočními
prázdninami navštívili žáci
4. a 5. třídy naše místní
muzeum. Návštěva byla doslova
interaktivní, neboť si žáci
některé vystavené exponáty
mohly doslova „ohmatat.“
Největší úspěch z exponátu
měli: Starý psací stroj, protože
se velice podobá současné
klávesnici od počítače a navíc
vydává krásný mechanický zvuk
při stisknutí klávesy. Dále se
líbil zouvák na boty, sada závaží
ke stolní váze, různé formy
na sklo a hlavně mechanické
ořezávátko tužek s klikou.
Napsal: Oliver Scholze
Pokud máte nějaký historický obrázek, fotku, pohlednici nebo článek, tak jej prosím přineste na Obecní
úřad, kde by se vytvořila kopie. Pro jakékoli informace: oliver.scholze@seznam.cz

Stezku svobody otevíráme v květnu
V posledním loňském čísle josefodolského Občasníku jste se mohli dozvědět o aktivitě občanů
a chalupářů ze sousedních Lučan nad Nisou. Po téměř tříletých přípravách a pracích na realizaci
Stezky svobody mezi třemi součástmi obce Horního Maxova, Lučan a Jindřichova nyní
ve ztížených karanténních podmínkách vrcholí přípravy k jejímu otevření, a to v sobotu 8.května.
Za dobu od nápadu se nám podařilo navázat spolupráci s mnoha partnery projektu z obce i regionu,
s donátory, sousedy z okolí. Projekt a jeho uskutečnění, kromě přímé podpory, zaujal i mnoho tzv.
přespolních, z nichž mnozí se stali členy širšího realizačního týmu.
Chtěli jsme Stezku otevřít velkou sešlostí na Horním Maxově, jehož občané a chalupáři tvoří jádro
týmu. Po vyhodnocení situace jsme však přistoupili i po dohodě s partnery ke krátkým rozptýleným
setkáním po celé Stezce. Tady jsou a budou v době mezi 10 a 15 hodinou připravena
na jednotlivých zastaveních hudební, sportovní, výtvarná vystoupení, ukázky tradičních a místních
řemesel, drobné dílničky pro děti, ale i návštěva včelína s výkladem o životě včel apod. O účast
na těchto zastaveních projevily zájem např. ZŠ Lučany, Domov Maxov a jeho klienti,
železnobrodská SUPŠS (z jejích pecí vyšlo 12 skleněných krychlí a ze studentské soutěže typ písma
citátů). Dále drobní výrobci skleněných ozdob, bižuterie, podmaleb na skle z Lučan i okolí,
vč. Josefova Dolu, členové spolků, jabloneckého Sokola a další. Pro návštěvníky, kteří si mohou
vybrat, co chtějí vidět a koho slyšet, případně drobný výrobek zakoupit, bude připraven barevný
tištěný průvodce (do tisku ho odevzdáváme v půlce dubna). Kreslené postavičky Jindřiška a Maxík
Lučanovi, z pera pana Káji klienta Domova Maxov, provedou celou Stezkou, která nemá začátek
ani konec a lze na ni nastoupit kdekoli. Upozorní na jednotlivá zastavení, význam pilířů z liberecké
žuly a křišťálových krychlí na jejich vrcholu, též citátů o významu svobody od vybraných autorů.
Dále vyzdvihne místa a vyhlídek na trase, která vede částečně Chráněnou krajinnou oblastí Jizerské
hory (například viklan u stezky, upolínová louka v Jindřichově, národní rezervace Malá Strana
apod.), k dispozici bude i názorná mapka s převýšeními mezi 3 lípami svobody vysazenými v roce
2018 a kruhovými lavičkami v barvách trikolóry okolo nich. Trojbarevná kružnice tvoří totiž logo
Stezky a označuje celou trasu. Na cestě budou otevřena „výdejní okénka“ restauračních zařízení
s možnostmi občerstvení.
Slavnostní zahájení otevření Stezky se uskuteční v podvečer u maxovského kostela za přísných
hygienických opatření (pokud bude nutné) a omezené účasti. Podrobnosti na webové stránce nebo
facebooku pod hlavičkou Stezka svobody.
Věříme, že čtenáře JD Občasníku tato pozvánka upoutá. K vaší josefodolské stezce Gustava
Leutelta se připojí tak další
turistická zajímavost. Stezka je
přístupná celoročně pro pěší,
cyklisty, rodiče s kočárky (radši
však sportovními), vyzkoušeli
jsme .
Věříme, že všichni účastníci,
pořadatelé a vystupující budou
dodržovat potřebná karanténní
opatření a R-R-R. Těšíme se, že se
společné dílo podaří a na spoustu
sousedů, přátel, turistů a příznivců.
Na shledanou nejen 8. 5. 2021
na Stezce svobody!
Věra Dřevíkovská

VAROVÁNÍ PRO SENIORY před okradením nebo podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti
Policie České republiky varuje seniory před možným okradením nebo podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti, kdy
objektem zájmu jsou právě senioři většinou přímo v místě svého bydliště.
Podvodníci využívají různé záminky k okradení nebo vylákání peněz od seniorů, kdy je kontaktují osobně nebo telefonicky
většinou s nabídkou různých služeb anebo pod smyšlenou legendou:
Nabídky řemeslných služeb:
Broušení nožů, nůžek atp.
Výměny okapů nebo jiné práce na domě
Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka montáže bezpečnostního zámku, kdy se však jedná pouze o běžný zámek)
Kontrola komínů (výměna vložkování komínu i přesto, že to není nutné)
pachatel požaduje za službu přemrštěné ceny nebo mnohonásobně vyšší částku, než žádal před započetím práce. V případě
odporu seniora ohledně zaplacení pachatel vyhrožuje mnohdy i fyzickým napadením, v některých případech vyvíjí nátlak na
seniora i více pachatelů. Ve snaze získat od seniora požadovanou částku jsou pachatelé ochotni jej odvézt i k bankomatu, aby
zde vybral finanční hotovost.
Nabídky levných energetických služeb nebo pojištění v místě bydliště:
Levnější plyn nebo elektřina
Pojištění – životní, zdravotní, proti pohromě, spoření apod.
pachatel, při vpuštění do domu, nechává úmyslně otevřené vchodové pro spolupachatele, poté obvykle vyzve seniora, aby mu
ukázal plynové připojení, pojistky, hlavní uzávěr vody apod., ve chvíli, kdy se senior vzdálí z domácnosti, tak druhý pachatel
vnikne do jeho bytu a odcizí nalezené cennosti. V některých případech pachatel vyšle seniora do jiné místnosti, třeba
koupelny, aby pouštěl vodu nebo k televizi, kterou má senior zapínat a vypínat, dle jeho pokynů. Pachatel mezitím prohledá
ostatní místnosti a odcizí peníze nebo vše cenné.
Legendy:
Vnuk v nouzi (nejčastější legenda)
Přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu – (falešný plynař, elektrikář nebo vodař)
Údajné těžké životní nebo mimořádné situace - (vylákání peněz na operaci dítěte, na různé služby, pokuty a poplatky, neboť
pachatel u sebe zrovna nemá hotovost)
nejčastější legendou je „Vnuk v nouzi“ - pachatel telefonuje na pevnou linku (výjimečně na mobilní telefon), kdy se vydává
za vnuka a žádá finanční pomoc, neboť se dostal do velkých problémů nebo že má možnost výhodné koupě vozidla, bytu
apod. a nemá dostatečnou finanční hotovost. Pokud senior sdělí, že nemá takovou finanční hotovost, je často nucen
poskytnout šperky nebo jiné cennosti. Pachatel sdělí, že peníze nebo cennosti vyzvedne u seniora řidič taxislužby, kterému má
poškozený vše předat, v některých případech si pro požadované věci má přijet známý falešného vnuka.
V případech, kdy se za seniorem dostaví falešný plynař, elektrikář nebo pracovník vodáren (většinou dva pachatelé)
s legendou vrácení přeplatku, nejčastěji ve výši okolo 1 000,- Kč, kdy však má u sebe pouze větší bankovku, kterou potřebuje
rozměnit. Poškozený tedy jde na místo, kde má uloženou finanční hotovost, což vidí pachatel, který následně odvede
pozornost seniora sepisováním formulářů, a druhý nepozorovaně z tohoto místa odcizí zbylou hotovost. K vrácení přeplatku
nakonec nedojde, neboť pachatel vyzve poškozeného, aby mu předložil další dokumenty, kdy on mezitím nepozorovaně
opustí domácnost. V drtivé většině nabízí přeplatek žena.
AKTUÁLNĚ v době nouzového stavu
Podvodníci bohužel využívají krizové situace a obohacují se na osaměle žijících seniorech pod záminkou nabídky zdravotní
péče, přípravků na posílení imunity i s nabídkou pomoci při každodenních činnostech jako je nákup.
Legenda: Nabídka zdravotní preventivní péče – měření teploty (nejprve nabídnuto telefonicky, poté osobní návštěva pachatele
u seniora doma)Žádné kontrolní měření teploty u seniorů v České republice v jejich domácím prostředí neprobíhá! Pachatel
se pouze pokouší dostat do domácnosti seniora s úmyslem jej okrást.
Pokud využije senior nabídky pomoci v podobě nákupu, doporučujeme:ověřit si, zda se jedná o organizace zřízené obcí nebo
neziskovou organizací, požadujte předložení průkazu o tom, že se skutečně jedná o zaměstnance takové organizace. Vyžádejte
si telefonní kontakt, na kterém si můžete danou osobu ověřit.
mějte předem připravený seznam věcí, které potřebujete nakoupit, zařídit, obstarat.
nepůjčujte svou platební kartu a pokud možno mějte připravenu přesnou finanční hotovost za požadovaný nákup či službu. při
převzetí nákupu nepouštějte cizí osoby do bytu, k tomu využijte společné prostory domů, u rodinných domů využijte možnosti
předání nákupu přes plot. .Zároveň upozorňujeme, že v současné době neprobíhá žádná veřejná sbírka, která by se zaměřovala
na výběr peněz v souvislosti s opatřeními proti COVID – 19. Neposkytujte k těmto účelům žádné finanční dary.
Policie ČR apeluje na seniory, aby byli obezřetní a nedůvěřovali neznámým lidem, kteří je osloví v místě jejich
bydliště. Pokud se již senior rozhodne cizí osobu vpustit do svého bytu, tak by neměl být doma sám (zavolejte
příbuzným, přátelům nebo sousedům a poproste je, zda by nemohli přijít, do té doby nikoho dovnitř nevpouštějte,
popřípadě se dohodněte s cizí osobou na jiném termínu návštěvy).
Seniorům doporučujeme, aby si pořídili na dveře do bytu bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a tak
budou moci vyřídit některé věci bezpečněji.
V případě podezření, že jste se setkali s podvodníkem, neprodleně kontaktujte Policii České republiky na tísňové lince
158.

Sčítání lidu je tu. Jak vyplnit
formulář krok po kroku?
Od soboty 27. 3. 2021 čeká Česko znovu
po deseti letech sčítání lidu. Během dekády se
ale ledacos změnilo. Letos poprvé bude možné
formulář vyplnit také elektronicky a jiná je
i sada otázek, na kterou musíte odpovědět.
Přinášíme vám proto přehledný souhrn všeho,
co o Sčítání lidu 2021 potřebujete vědět.
Kdo musí formulář vyplnit?
Sčítání se musí zúčastnit každý český občan s trvalým pobytem v Česku, a to bez ohledu na to, kde zrovna pobývá nebo
žije. Občanů žijících v zahraničí, kteří už mají pobyt na území Česka ukončený, se sčítání netýká. Formulář ale musí
vyplnit i cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem u nás delším než devadesát dnů, sčítání se tak netýká jen turistů,
kteří jsou zde na kratší dobu.
Sčítací formulář je třeba vyplnit i za děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům. Stejně tak jej můžete
vyplnit i za ostatní členy rodiny, pokud se na tom domluvíte – stačí jen znát jejich osobní údaje, jako je jméno, rodné
číslo nebo číslo občanského průkazu.
Sčítání je povinné. Za nevyplnění elektronického nebo tištěného formuláře hrozí pokuta až deset tisíc korun.
Jak vyplnit formulář?
Letos poprvé můžete formulář vyplnit elektronicky, a to od soboty 27. března . Tradiční listinná podoba pak bude
k dispozici od 17. dubna .
Online formulář
Elektronický sčítací formulář můžete vyplňovat už od soboty na webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci „Sčítání21“.
Online formulář je na rozdíl od toho listinného kromě češtiny dostupný také v sedmi dalších jazycích: angličtině,
němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině.
Po přihlášení vás formulář dál automaticky navede. Pokud byste přece jen tápali, pomůže vám i podrobný videonávod.
Kdo se nesečte online, bude muset vyplnit listinný sčítací formulář.
************************************************************************************************

OZNÁMENÍ - Úpravy na místním hřbitově
V průběhu jarních měsíců proběhne vyřezání
přerostlých tújí v urnové části místního hřbitova.
Dále proběhne údržba cest, další prořezávky
náletových dřevin a jiné potřebné práce.
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