
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dětem pomalu končí letní prázdniny a za pár dní začne škola a stejně tak jako
nám dospělým končí dovolené a časy volna. Věřím, že jste si všichni odpočinuli a užili si prázdniny
a dovolené a to hlavně s Vašimi rodinami, přáteli, kamarády jak v zahraničí tak v naší krásné zemi,
která nabízí tolik překrásných míst a nebo jen doma třeba na zahradě. Počasí nám v letošním létě
přálo a věřím, že ještě dlouho přát bude. 
Z  hlediska  dění  v  naší  obci  vidím  vše  velmi

optimisticky.  Přes  prázdniny  jsme  usilovně  pracovali  na  celé  řadě
projektů a činnostech, od běžné údržby obce jako je sekání, hrabání,
vyřezávání, nátěry, opravy cest, čištění příkopů přes opravy obecního
majetku - oprava chodníku u střediska, započala výstavka krytého stání
pro obecní techniku, která je v plném proudu, která roste za obecním
úřadem  a  bude  sloužit  k  uskladnění  veškeré  převážně  nemotorové
techniky (pluhy, škrabky, frézy, vleky) a obecních automobilů. V době
konání obecních akcí (pálení čarodějnic, O pohár starosty - veteráni,
dětský  den  ap.)  bude  kryté  stání  sloužit  jako  přístřeší  pro  stánky
a  občany.  Momentálně  probíhá  velký  úklid  okolo  obecního  úřadu.
V  další  fázi  vybudujeme  ještě  halu,  kde  bude  zaparkována  zbylá
technika (všechny naše traktory,  pohonné hmoty, posypový materiál

apod.). Dále čekáme na
poslední  povolení,
abychom  mohli  začít
stavět  přístavbu  pro
nové  hasičské  auto,
které  chceme v  příštím
roce  získat,  stejně  tak
čekáme  na  stavební
povolení  na
rekonstrukci  garáže  v
Dolním  Maxově
(naproti  huti  Marie),
která  je  v  havarijním
stavu. 
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Projekt nové garáže na dopravní automobil pro základní školu

Příprava krytého stání pro obecní techniku



Srpnové  zastupitelstvo
vybere  firmu,  která
provede  pokládku
nových  asfaltových
povrchů  na  několika
místních  komunikacích
a  to  od  obecního  úřadu
ke  kasárnám,  od
bývalého  plynu
k mostku ve slepé ulici a

v části Antonínov od křižovatky směr Mariánská hora, jedná se o nejvíc
poškozené  úseky.  Dokončení  zbylého  úseku  místní  komunikace
v Antonínově končící přes bývalou pilu (čekáme na stavební povolení)
a pak začneme s rekonstrukcí,  všechny přípravné práce  na zmíněných
komunikacích si  provedeme a již  provádíme sami z důvodu výrazných
úspor (čištění příkopů, propustí, případně obnova poškozených propustí).
V  pondělí  29.  8.  zastupitelstvo  obce  vybere  vhodný  automobil  pro

základní  školu,
který  bude  sloužit
dětem,  které
vozíme z okolních obcí, stávající VW tranzit má nejlepší roky za
sebou.  Před  zimním  obdobím  je  potřeba  také  zajistit  vhodný
automobil do našich podmínek pro terénní pečovatelskou službu,
to  znamená,  že  v  nejbližších  dnech  poptáme  několik
autoprodejců a vybereme vhodný automobil s pohonem na čtyři
kola.
Probíhá příprava projektové dokumentace na rekonstrukci bytu
na  zdravotním  středisku  a  nových  bytů  v  půdních  prostorách
infocentra  a  muzea,  až  získáme  nezbytná  povolení,  začneme
budovat.
Z  hlediska  rozpočtu  obce  je  doba  velmi  složitá,  zdražování
stavebních materiálů, služeb, pohonných hmot, energií je velmi
výrazné a řada měst a obcí výrazně omezila investice. Naše obec
však  naopak,  budeme  investovat  výrazně  více  než  kdy
v  minulosti.  Já  jako  starosta  obce  velmi  pečlivě  a  svědomitě
spolu s celým zastupitelstvem rozmýšlíme, jakou cestou se vydat,
aby se obec rozvíjela a to všemi směry, aby jsme na nikoho a na
nic nezapomněli  a nikoho nevynechali. Již dnes se posouváme
mnohonásobně  rychleji  než  v  dřívější  době,  ale  jsme  opatrní

a necháváme si rezervu, která může být, a pravděpodobně bude potřeba, a to v podobě skokového zdražení či havárií.
Proto jdeme cestou ne mnohamiliónových zakázek, které vyhrají velké firmy, ale snažíme se využít místní živnostníky a
firmy, a s nimi budovat a zkrášlovat naší obec. Úspora na každé stavbě je tak velká, že dokážeme udělat výrazně více
věcí. Tímto způsobem dokážeme vybudovat každý rok o několik bytů více, určených pro místní občany, a to z rozpočtu
obce. Má představa, založena na propočtech (střednědobý rozpočet obce), je 20 až 25 bytů za příští 4 roky. Samozřejmě
využijeme veškeré  možné dotace  na  výstavbu bytů a  oprav  obecního  majetku,  využijeme úspor  energii  v  podobě
fotovoltaiky na obecních budovách.

Jsem neskutečně hrdý, že dělám v naší obci starostu a spolu se svým nejbližším týmem uděláme vše pro to,Jsem neskutečně hrdý, že dělám v naší obci starostu a spolu se svým nejbližším týmem uděláme vše pro to,
abychom naši obec vedli i v příštích letech správným směrem!!!abychom naši obec vedli i v příštích letech správným směrem!!!
Přeji vám mnoho zdraví, štěstí a pohodyPřeji vám mnoho zdraví, štěstí a pohody

Váš starosta Jiří SlanařVáš starosta Jiří Slanař
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Nejen COVID v Josefodole v letech 2020 – 2021
Celá Česká republika, stejně jako celý svět, byla v těchto letech ochromena novou nemocí – COVID-19.
Stejně tak i naše obec. Byla zrušena řada tradičních akcí. Také jsme se všichni museli přizpůsobit novým
daným opatřením.  Obyvatelé  naší  obce  vše  zvládli  výborně  -  nařízená  opatření,  karantény,  izolace,
očkování,  zajištění  ochranných  pomůcek  apod.  Za  vše  velké  poděkování,  zvládli  jsme  společně
náročnou  situaci,  od  skvělého  přístupu  vás  všech  až  po  velké  organizační  nasazení  zaměstnanců
obecního úřadu.
Ale  nejen  COVID komplikoval  život  v  naší  obci,  v  těchto  těžkých  letech  naše  obec  prožívala  další  komplikaci.
Od ledna 2020 jsme pracovali a vedli obec v nepřítomnosti starosty. A to do února 2021, kdy rezignoval ze zdravotních
důvodů na mandát zastupitele a funkci starosty pan Jan Miksa. Ve stejné době byl ukončen pracovní poměr účetní obce.
I přesto se nám dařilo bezproblémově zajistit chod obce. Podařila se dokončit obnova místní komunikace v Antonínově,
zajištění  pokračování  další  rekonstrukce v této lokalitě.  Díky dotacím se podařilo  zmodernizovat  klubovnu hasičů
a zakoupit nový dopravní automobil pro potřeby Sdružení dobrovolných hasičů, který již slouží i k výjezdům zásahové
jednotky.  Proběhla  rekonstrukce  v  objektech  základní  a  mateřské  školy,  rekonstrukce  bytů  zvláštního  určení,
zdravotního střediska.
V únoru 2021 byl zvolen starostou pan Ing. Jiří Slanař, Ph.D., pod jehož vedením obec pokračovala v novém trendu.
Byla  vyřešena  a  ukončena  řada  starších  případů  (např.  škola  v  přírodě  v Antonínově),  získány  dotace,  finanční
příspěvky a dary, které přispěly v posledních dvou letech k zlepšení vzhledu obce (např. k realizaci demolice objektu
„kasáren“  na Dolním Maxově).
Blížící  se podzim a zima před nás možná postaví  velké výzvy, ale  jistě i  vaše volba v nastávajících komunálních
volbách rozhodne o dalším životě v naší obci. Věřím, že společně vše zvládneme.

MUDr. Karel Stuchlík, místostarosta

Jubilea v září 2022
Brožková Bedřiška Valterová Dragica
Poledňáková Anna Novotná Eva
Morávek František Šulcová Erika
Svoboda Ivan Alexová Elena
Basař Václav Petrlík Zdeněk
Chyška František Guláš Karel
Slanař Miloslav

Jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně životních
sil a optimismu! 

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

Brambory a cibule na zimní uskladnění:
Objednávky na brambory a cibuli k zimnímu uskladnění od pana Kubánka
přijímá paní Skrbková na tel.:724 100 847 (případně na obecním úřadě).

Zájem o pronájem nebytových prostor:
Hledám pronájem nebytových prostor za účelem provozování kadeřnictví v 
Josefově Dole.
Předem děkuji za nabídky. Kontakt:732423895 nebo e-mailem 
veronikadrevikovska@seznam.  cz  

Nabídka práce:
Hledáme nové kolegy na ostrahu objektu uprchlického zařízení v Bělé pod Bezdězem. Práce je
vhodná pro muže, ženy, OZP i zdatné důchodce na HPP i DPP. Požadujeme spolehlivost a trestní
bezúhonnost,  certifikát  strážného  podmínkou.  Nástup  možný  ihned.  Tel.  kontakt  725 677 254,
p. Jakubcová Jana. 
************************************************************************************************
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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:
Mnohokrát děkuji za přání a dárek k narozeninám.

                Rujbrová Heida

Děkuji obecnímu úřadu za milé blahopřání a dárek
k mým narozeninám.           Altmanová Věra

Velmi děkuji za dárek a přání k mým 
narozeninám.             Sosičová Judita

mailto:veronikadrevikovska@seznam.cz
mailto:veronikadrevikovska@seznam.cz


Pozvánka na kulturní program:
DIVADLO JOSEFŮV DŮL – neděle 28. 8. 2022 od 18 hod.
Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl zve na komedii 
Friedricha Dürrenmatta HERKULES A AUGIÁŠŮV CHLÍV

Friedrich Dürrenmatt se ve své hře Herkules a Augiášův chlív inspiroval
antickým  motivem  páté  z  dvanácti  proslulých  Herkulových  prací  –
vyčištění Augiášova chlíva.  Autor popsal komediální až groteskní příběh
šlendriánu,  který  lidstvo  provází  staletími  de  facto  až  do  současnosti.
Antický  hrdina  nejenže  neuspěje  v  odhnojování  Elidy,  ale  uvízne
v  byrokratické  síti  složitého  mechanismu  elidského  státu.  V  chaosu
a pokrytectví se nedokáže prosadit ani takový hrdina, jakým byl Herkules.
Vstupné: 80 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

Obec Josefův Důl pořádá zájezd
na muzikál  K A T  M Y D L Á Ř

do divadla Broadway v Praze
v sobotu dne 1. 10. 2022 od 14.00 hodin.
Předpokládaný odjezd autobusu v 10.00 hodin od

prodejny potravin v Josefově Dole.
Cena: 500,- Kč (vstupné včetně příspěvku na dopravu)

Muzikál vycházející z autentických událostí i historické fikce
o pověstmi opředeném katovi, který po dlouhá léta v rudolfínské

Praze vykonával svou funkci a který se po vykonání popravy
sedmadvaceti rytířů a měšťanů v roce 1621 stal slavným, čímž

se ne úplně vlastní vinou zapsal do jedné z kapitol české historie
a také se stal terčem mýtů a všemožných předsudků. 

Rezervace vstupenek na obecním úřadu tel. 483 381 096
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Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl
Ochotnický spolek vykazuje celkem aktivní činnost. V zimním období - prázdninách -
nabízí divadelní představení nejen pro naše stálé diváky, ale i pro návštěvníky a rekreanty
Josefova Dolu a nabízí dalším ochotnickým spolkům možnost si zahrát i u nás.
Již koncem ledna zde odehrálo své představení Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka
divadlo z České Lípy. Za týden zde hostovalo Divadlo Nahoď z Prahy s inscenací Ödona
von Horvátha Na Krásné vyhlídce. Také naši herci nabídli v repríze komedii Tajemný hrad
v Karpatech.  Další  sobotu  se  představilo  divadlo  z  Lomnice  nad  Popelkou jednoaktovkami  Mandarinkový pokoj.
Soubor z Jilemnice hostuje v josefodolském divadle celkem pravidelně a tentokrát přijel s muzikálem Jdeme na to.
V závěru zimních prázdnin náš spolek vystoupil s Tajemným hradem v Karpatech na přehlídce v Lomnici nad Popelkou
a v našem divadle hostovalo divadlo ze Železného Brodu s inscenací Přítelkyně.
Josefodolští ochotníci jezdili rovněž na tzv. štace, nabídli jsme náš Tajemný hrad do Dolní Kalné, do Jablonce nad
Jizerou, do Vratislavic nad Nisou, zahráli jsme v obci Bezděz. Pak už nás čekala premiéra nové inscenace – komedie
Friedricha Dürrenmatta Herkules a Augiášův chlív a s touto zajímavou a možná i dost aktuální hrou jsme hostovali na
nádvoří zámku Kosmonosy.
V květnu spolek organizoval Josefodolské divadelní jaro, přehlídku venkovských ochotnických souborů. Letos to byl již
32. ročník. Vystoupilo šest souborů a troufám si říct, že atmosféra přehlídky byla velmi pohodová, přátelská a akce se
vydařila.
V červenci jsme nabídli pro děti Pohádkovou show a koncem prázdnin v divadle vystoupí rovněž pro děti i dospělé
kouzelník. Josefodolští ochotníci se opravdu snaží nabídnout divákům divadelní představení i další programy a akce,
kdy spolupracuje s kulturní komisí obce a rodinným centrem Aura. Již nyní připravuje program na zimní období. Více o
činnosti spolku lze najít na www.divadlojosefuvdul.cz.

Za spolek Hana Stuchlíková

Informace z MPSV ohledně přijímání žádosti o jednorázový příspěvek na dítě
Jednorázový příspěvek 5000 korun na každé dítě  do 18.  narozenin dostanou rodiny  s
hrubým příjmem do jednoho milionu korun za rok. Nárok na příspěvek na dítě se týká i
dětí teprve očekávaných, konkrétně všech, které se narodí do 31. prosince letošního roku
včetně. Žádosti o příspěvek se budou přijímat až do 1. července roku 2023.
Ti, kteří měli v červenci nárok na přídavek na dítě za měsíc červen 2022, žádat nemusejí,
dostanou příspěvek automaticky. 
Ostatní, tedy:

  děti, které v červenci nemají nárok na výplatu přídavku na dítě za červen (a současně k
1. srpnu 2022 nedovršili 18 let věku),

  dětí narozené od 2. srpna 2022 do 31. prosince 2022.
Musí o příspěvek požádat.
Žádosti se budou podávat výhradně elektronicky. Ministerstvo sociálních věcí novou aplikaci JENDA a počítá, že 
většina žadatelů bude svou žádost podávat jejím prostřednictvím. Aplikace má fungovat od pondělka 15. srpna na 
adrese jenda.mpsv.cz případně najdete cestu snadno z hlavní stránky ministerského webu.
Zdroj: https://www.penize.cz/rodicovstvi/435582-zadosti-o-prispevek-5000-kc-na-dite-startuji-v-pondeli-prijima-je-jenda?
utm_source=newsletter_d&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Příspěvek na bydlení
Příspěvek  je  určen  domácnostem,  které  nemají  dostatečné  příjmy  na  pokrytí
nákladů za bydlení, nezvládají v současné době rostoucí náklady za energie.
Jestli dosáhnete na příspěvek, můžete zjistit jednoduchým způsobem. Pokud je Váš
příjem po vynásobení 0,30 menší než náklady na bydlení, vzniká Vám nárok na
příspěvek  na  bydlení.  Informace  od  naší  Pečovatelské  služby:  do  příjmu  se
nezapočítává příspěvek na péči.
O příspěvek na bydlení lze žádat nejen po vyplnění papírových formulářů, ale nově
můžete  žádat  přes  zjednodušený  online  formulář,  který  je  dostupný  na
https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni,  podmínkou  je  některá  z forem  elektronické  identity  občana,
například bankovní identita, datová schránka nebo mobilní klíč eGovernmentu.

Pokud se rozhodnete pro vyplnění papírového formuláře, tiskopis dostanete na ÚP 
Jablonec Mírové náměstí 484/2. Příspěvek lze nárokovat až 3 měsíce zpětně.
Více informací naleznete na https://www.uradprace.cz/prispevek-na-bydleni1

Pečovatelská služba Josefův Důl oznamuje, 
že  od  1.  9.  2022  bude  opět  zajištěn  rozvoz  obědů  včetně  údržby  jídlonosičů
Pečovatelskou službou  dle  platného ceníku.  Obědy budou odebírány  a  rozváženy  ve
stejném čase jako před prázdninami z místní Základní školy. 
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Český telekomunikační úřad – Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
ČTÚ  oznamuje,  že  v  tomto  regionu  bude  zahájeno
uvádění  do  provozu  základnových  stanic  nových
mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení
kvality  a  dostupnosti  mobilních  datových  služeb.
Nicméně  uvedená  skutečnost  může  za  určitých
nepříznivých  podmínek  způsobit  zhoršení  kvality
příjmu televizního signálu přes anténu. 
„Co je nejčastější příčinou vzniku rušení příjmu 
televize?“ 
 ➢ Vaše televizní anténa se nachází v blízkosti 

základnové stanice (dále také „BTS“) mobilní sítě. Za 
kritickou lze považovat vzdálenost do 450 až 500 m. Tuto
skutečnost si lze ověřit na interaktivní mapě prezentované
zde: https://digi.ctu.cz/zp/. Zadáním konkrétní adresy 
místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, se vám 
zobrazí adresní místo (čtvereček) a dále se zobrazí 
základnové stanice ve zkušebním provozu v okolí 
(červený bod). Po najetí kurzorem myši se zobrazí číslo 
BTS, místo a termín uvedení do zkušební provozu. V 
případě, že je adresní místo ve vzdálenosti menší než 500 
m od BTS je pravděpodobné, že dojde (dochází) k rušení 
příjmu televize. 
 ➢ Vaše televizní anténa je směrována na vysílač 

televizního signálu a ve stejném směru je umístěna 
základnová stanice mobilní sítě. Opět si lze ověřit 
prostřednictvím interaktivní mapy, kde po zadání své 
adresy uvidíte své adresní místo a v okolí základnové 
stanice ve zkušebním provozu (červený bod) po najetí 
kurzorem myši se zobrazí číslo BTS, místo a termín 
uvedení do zkušební provozu. Pokud je směrování 
televizní antény přibližně stejné jako je směr spuštěné 

BTS může být příčinou rušení televizního příjmu tato 
základnová stanice, i když je její vzdálenost od antény 
větší jak 500 m. 
 ➢ V blízkosti Vašeho televizního přijímače se nachází 

koncové mobilní zařízení (mobilní telefon, rádiový 
modem apod.) – v tomto případě postačí zařízení umístit 
dále od televizního přijímače. 
 ➢ Používáte nevhodnou nebo náhražkovou televizní 

anténu, nejčastěji se jedná o pokojové antény. Řešením je 
použití klasické venkovní pevně instalované antény. 
Pokud chcete dále používat pokojovou anténu, je 
doporučeno použít anténu s filtrem, případně změnit 
umístění antény, nicméně v tomto případě odrušení nejde 
na vrub mobilního operátora. 

 ➢ V dané oblasti je nedostatečný nebo nekvalitní 
televizní signál. V této situaci není problémem rušivý 
signál od mobilní sítě, ale nekvalitní televizní signál a věc
je nutno řešit s provozovatelem televizní sítě. 

„Jak poznám, že se jedná o rušení provozem mobilní 
sítě?“ 
 ➢ Rušení způsobené mobilní sítí se projeví náhle, dosti 

masivně a přímo souvisí s uvedením do zkušebního 
provozu základnové stanice mobilní sítě v blízkém okolí. 
Tím se liší od rušení televizního příjmu, které je 
zapříčiněno např. nekvalitním televizním signálem, které 
závisí často na počasí, denní a roční době apod. a 
projevuje se většinou nepravidelně. 

Český telekomunikační úřad 
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Rekonstrukce bývalé sklářské hutě Marie jde do finiše

Na  konci  tohoto  roku  už  to  bude  tři  roky,  co  do
Josefova  Dolu  vstoupila  jako  investor  společnost
Canicula Invest, s.r.o., vlastněná manželi Kubátovými,
a stala se vlastníkem tří brownfieldů (dvou bývalých
sklářských  hutí  a  bývalé  pily)  v centru  obce.  Před
několika  dny  byla  po  rozsáhlé  rekonstrukci
zkolaudována  Huť  Marie  (Maxovská  huť).  Zeptali
jsme se tedy Zdeňka Kubáta, co mohou jak místní, tak
i návštěvníci v rekonstruované huti čekat.

Trochu  kostrbatě  říkáme,  že  bývalá  huť  bude
multifunkčním  sportovně-relaxačním  a  kulturně-
společenským  centrem.  Když  to  přeložím
do  srozumitelného  jazyka,  najdete  tady  fitness  část
s posilovnou a lezeckou stěnou, relaxační část se dvěma
finskými  saunami,  velkou  a  malou,  topené  na  různé
teploty, kavárnu s rychlým internetovým připojením, dva
menší  salonky,  jeden  více  zaměřený  na  vzdělávací
a společenské  akce  a  druhý na skupinová cvičení.  Naší
chloubou  je  pak  multifunkční  sál  v bývalé  hutní  hale,
který  má  kapacitu  až  400  osob  a  můžete  se  zde  těšit
na  sportovní  vyžití,  plesy,  koncerty,  trhy,  prezentace,
výstavy  a  různé  další  akce.  K tomu samozřejmě  máme
veškeré potřebné zázemí.

Kdy se chystáte zahájit provoz?

Provoz  bude  nabíhat  postupně,  v prvním  kole  zahájíme
s provozem  fitness  a  wellness  části  a  kavárny.  K tomu
postupně  začneme  naplňovat  programem  i  zbývající
prostory.  V uvedených  částech  plánujeme  otevření
do  poloviny  září,  doufám,  že  to  stihneme  dříve,
ale chceme být dobře připraveni.

Co  když  se  budu  chtít  přijít  jen  podívat,  jak  dnes
bývalá sklárna vypadá? Mnoho Josefodoláků ve sklárně
pracovalo a určitě by rádi zavzpomínali, ze zvědavosti
nahlédli dovnitř…
To  bude  samozřejmě  možné.  Ještě  před  otevřením
chystáme dny otevřených dveří, kdy všechny zájemce rádi
provedeme po  celém objektu.  Samozřejmě rádi  ukážeme
sklárnu i těm, kteří prohlídku nestihnou v rámci těchto dnů.

Často  zaznívají  pochybnosti,  zda  nebude  centrum
fungovat pouze pro turisty a návštěvníky Josefova Dolu,
zda nebudete mít příliš vysoké ceny?
Snažíme  se  nastavit  ceny  odpovídající  cenám  v regionu,
třeba  ceny  fitness  a  wellness  by  měli  odpovídat  cenám,
které  mají  jiní  provozovatelé  třeba  v Jablonci.  Chceme,
aby areál sloužil samozřejmě i místním.
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Nedá mi to se nezeptat i na ostatní investice,
jak to vypadá s nimi?

Zmíním tři  nejdůležitější.  Na ploše  bývalé  pily
proběhla demolice všech objektů,  srovnali  jsme
terén a v současné době probíhá ozelenění. Další
kroky  se  budou  odvíjet  v návaznosti  na  změnu
územního  plánu,  nicméně  s výstavbou
nespěcháme  a  hlavně  by  měla  respektovat
charakter  stávající  zástavby  Huyerwinkelu,
to znamená 10 - 12 objektů charakteru rodinného
domu nebo chcete-li chalupy, žádné apartmánové
„sídliště“. 

V případě  bývalé  Kamenické  huti  nám bohužel
nevyšel  původní  záměr  zachovat  hutní  halu
a  k ní  dostavět  apartmánový  komplex.  Statika
objektu  byla  i  díky  předchozím  necitlivým

zásahům  narušena  natolik,  že  statik  rozhodl
o  demolici,  jinak  by  hrozilo  ohrožení
pracovníků  na  stavbě.  V tuto  chvíli  musíme
celý  projekt  upravit.  Také  jsme  bohužel
narazili  na starou ekologickou zátěž v areálu
z doby,  kdy  se  ve  sklárně  topilo
generátorovým  plynem.  Její  odstranění  také
řešíme. 

Nakonec  bych  chtěl  zmínit  hotel  Central  –
Beseda.  V tuto  chvíli  dokončujeme
architektonickou  studii  jeho  rekonstrukce
a  přístavby.  Doufáme,  že  na  jaře  začneme
s opravami. Určitě zachováme původní secesní
tvář  hotelu  do  ulice,  hotel  zůstane  hotelem
a obnovíme provoz restaurace.

Lidé mají občas obavu, kde se Vaše investiční aktivity zastaví, zda jim neskoupíte střechu nad hlavou?
Jednoznačně mohu říct, že jejich obavy nejsou namístě. To, co jsme v Josefově Dole koupili, byly všechno dlouhodobě
opuštěné  objekty  ve  špatném stavebně-technickém  stavu,  kterým  se  snažíme  vdechnout  nový  život.  Pro  všechny
projekty budeme potřebovat kvalitní pracovníky, a ty doufám najdeme především mezi místními. Takže naopak, pokud
mohu radit, zůstaňte, neprodávejte, Josefův Důl má do budoucna velký potenciál.

Děkujeme za rozhovor           - red-
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SDH Josefův Důl
Poslední  setkání  mladých  hasičů  před  prázdninami  proběhlo

v pohodové atmosféře v restauraci U Splavu ve čtvrtek 30.6. Moc děkujeme
za  pozvání  a  výborné  občerstvení  paní  majitelce  penzionu  Galině
Bergmanové.  Děti  si  pochutnaly na palačince,  párku v rohlíku, zmrzlině.
Mohly si zaskákat na trampolíně nebo si zajezdit na motokáře.

Hned 1. července odjelo 7 mladých hasičů na Moravu do Jánských
Koupelí, kde probíhala závěrečná část hasičské Junior university. Program
byl  opravdu  nabitý  a  velice  pestrý,  zaměřený  nejen  na  vzdělávání,
ale  prověřil  i  fyzické  dovednosti  budoucích  hasičů.  Děti  si  podrobně
prohlédly  největší  hasičskou  a  záchranou  stanici  v  Ostravě  a  navštívili
přehradu  Kružberk.  Devíti  denní  soustředění  bylo  zakončeno  slavností
promocí na Vysoké škole báňské – Technické universitě Ostrava. Za účasti
rodinných příslušníkům byly dětem slavnostně předány diplomy prokazující
úspěšné složení závěrečné zkoušky.

V neděli 10.července se odjíždělo na 5 denní hasičské soustředění
do  Čimelic.  Zúčastnilo  se  20  dětí,  které  se  hned  v  neděli  rozdělily
do 4 družstev. Každé družstvo si vytvořilo svůj název a slogan a v průběhu
pobytu  soutěžilo  v  různých  dovednostech  hasičských,  pohybových
i  zábavných.  V úterý  dorazila  návštěva,  velitel  jednotky a starosta SDH,
přivezli motorovou stříkačku s kádí a děti mohly  2 dny poctivě trénovaly
hasičské útoky. 

Proběhla také večerní  bojovka,  kterou starší  děti  připravily pro mladší.
Oblíbenou činností bylo batikování triček a všem chutnala výborná točená
zmrzlina, na kterou jsme si zašli do centra Čimelic. Dle ohlasů se dětem
soustředění  líbilo.  Výhodou  byla  přítomnost  našeho  nového  DA
automobilu „Adéla“, díky kterému jsme si mohli přivést veškeré hasičské
vybavení, protože do autobusu by se vše nevešlo :).

V úterý 3. srpna se naše „Adéla“ vydala s humanitární pomocí
od  naší  obce  do  obce  Hřensko.  Starosta  SDH  JD  tam  předal  našim
kolegům plný transit  potravin a lepších nápojů. Rádi jsme aspoň tímto
způsobem pomohli.

V pondělí 15. 8. odpoledne proběhla na objednání menší ukázka
naší hasičské techniky u hotelu Peklo. Malí návštěvníci hotelu se mohli
projet „Máňou“ a „Adélou“. Vyzkoušet si stříkaní z ruční stříkačky i ze
zásahového vozidla.

Koncem srpna nás čeká „Rozlučka s prázdninami“ v hasičském
útoku ve Smržovce a pak navazují další závody během září. Začneme opět
pilně trénovat a už se na mladé hasiče těšíme :).

Jana Harmanošová
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3. ročník Josefoskoku
20.8. 2022 proběhl velmi úspěšně. I přes lehce deštivé počasí
byla  velká  účast  a  tímto  moc  děkujeme  všem  hopsalům
a hopsalkám, že vydrželi s dobrou náladou a energií od začátku
až do konce. Na děti čekalo 9 soutěží, malování na obličej, pro
všechny tombola, občerstvení a hlavně skákání.
Velmi  děkujeme  místním  hasičům  za  zapůjčení  stanů,  obci
Josefův  Důl  za  poskytnutí  prostor,  Gábi,  Denče  a  Oli
za  malování,  první  pomoc  a  informační  službu  u  tomboly.
Šaňovi  a  Filipovi  za  pomoc  při  ozvučení  a  Terce
za fotodokumentaci.
Děkujeme všem, co přišli, a budeme se těšit na příští 4. ročník,
který proběhne v sobotu 29. 7. 2023 :)

Ahoooj!  Petra Liegerová

Fotbalová sezóna 2022/2023
Po prázdninové fotbalové přestávce se 20. 8. odehrálo první kolo
nové sezony. Letošní sezóna přináší změnu v počtu týmů. Týmů
je  14,  protože  došlo  ke  sloučení  II.  A  III.  Třídy  okresního
přeboru. 
První zápas se odehrál na domácím hřišti s týmem TJ Nová Ves.
Náš  tým  byl  výrazně  oslaben,  ať  již  o  zraněné  hráče  nebo

o dovolenkáře, a tak můžeme být rádi, že se hoši vůbec sešli. První gól padl až v druhé polovině zápasu, postaral se o
něj  Jakub  Bělohradský.  Výhra  našim chlapcům unikla  jen  těsně  před  koncem zápasu,  kdy  se  podařilo  Nové  Vsi
vyrovnat. Zápas tak skončil remízou 1:1.
Naši chlapci mají do nové sezóny nové dresy. Tentokrát jsme zvolili barvu modrou a bílou.
Bohužel však v tomto dresu naše chlapce tak často neuvidíme, protože modrá barva se opakuje u více týmů v soutěži.
A proto vás zveme na sobotu, 27. 8. od 17 hod. Na domácí utkání proti SK Hodkovice, kteří mají modré dresy a naši
nastoupí opět v černých :) Filip Friedman
Los soutěže 
1. kolo sobota 20. 8. 2022 17:00 
Jiskra Josefův Důl - TJ Nová Ves n.N. 1:1 (1:0) 
2. kolo sobota 27. 8. 2022 17:00 
Jiskra Josefův Důl - SK Hodkovice B 
3. kolo neděle 4. 9. 2022 17:00 
FK Železný Brod B - Jiskra Josefův Důl 
4. kolo sobota 10. 9. 2022 17:00 
Jiskra Josefův Důl - Spartak Smržovka B 
5. kolo neděle 18. 9. 2022 16:30 
Sokol Držkov B - Jiskra Josefův Důl
6. kolo sobota 24. 9. 2022 16:30 
Jiskra Josefův Důl - Sokol Plavy B  
13. kolo středa 28. 9. 2022 16:30 
Jiskra Josefův Důl - Sokol Kokonín 

7. kolo sobota 1. 10. 2022 10:15 
FK KOVO z.s. - Jiskra Josefův Důl 
8. kolo sobota 8. 10. 2022 16:00 
Jiskra Josefův Důl - SK Malá Skála 
9. kolo sobota 15. 10. 2022 15:30 
SK Jenišovice - Jiskra Josefův Důl 
10. kolo sobota 22. 10. 2022 14:30 
Jiskra Josefův Důl - FK Jiskra Mšeno B 
11. kolo sobota 29. 10. 2022 14:30 
SK Zásada - Jiskra Josefův Důl 
12. kolo sobota 5. 11. 2022 14:00 
Jiskra Josefův Důl - TJ Lučany n.N B 
14. kolo sobota 12. 11. 2022 14:00 
TJ Nová Ves n.N. - Jiskra Josefův Důl 
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Volby do zastupitelstev obcí

23. a 24. září 2022
Systém voleb do obecních zastupitelstev je poměrně složitý a má svá specifika, se kterými 

bychom Vás chtěli seznámit tak, aby Vaše volba proběhla hladce.

Volby do zastupitelstva obce proběhnou v pátek 23. září od 14 do 22 hod. a v sobotu 24. září 
od 8 do 14 hod. v prostorách obecního úřadu.

Několik dní před volbami dostanete do schránek hlasovací lístky. Jedná se o jeden list, na 
kterém jsou natištěny všechny kandidující volební strany se všemi svými kandidáty. Před názvem 
každé strany a před jménem každého kandidáta naleznete rámeček. Do těchto rámečků lze vepsat 
pouze křížek. Jakýkoliv jiný znak (kroužek, „fajfka“) se posoudí jako neplatný.

Každý volič disponuje takovým počtem hlasů, kolik je členů zastupitelstva. V případě 
Josefova Dolu je to 9 hlasů. Tyto hlasy lze rozdělit třemi způsoby.

1. Křížek jedné volební straně

Volič může udělit křížek pouze jedné volební straně. V takovém případě dává hlas každému 
kandidátovi této strany. V obecních volbách nefunguje systém preferenčních hlasů tak, jak ho 
známe ze sněmovních voleb. Ke křížku udělenému kandidátovi již okřížkované strany se nepřihlíží 
a ten tak nemá vliv na pořadí kandidátů.

Příklad: Volí se 9 zastupitelů. Volič označil pouze volební stranu A, která má devět kandidátů. 
Hlas tak dostane každý kandidát strany A. Zároveň strana A získává devět hlasů.

Příklad: Volí se 9 zastupitelů. Volič označil volební stranu B, která má devět kandidátů, 
a zároveň označil poslední tři kandidáty této strany B. V takovém případě dostane hlas každý 
kandidát strany B a strana B získá devět hlasů. Ke křížkům uděleným posledním třem kandidátům 
strany B se nepřihlíží.

2. Křížek jedné volební straně a současně kandidátům jiných volebních stran

Volič může udělit křížek jedné volební straně a zároveň maximálně devíti kandidátům 
z ostatních volebních stran. V takovém případě se nejprve započítají hlasy jednotlivě označeným 
kandidátům a zbylé hlasy do počtu zastupitelů se započtou kandidátům označené strany dle pořadí, 
které je uvedeno na hlasovacím lístku. Hlas pro jednotlivě označeného kandidáta je zároveň hlasem 
pro jeho stranu.

Příklad: Volí se 9 zastupitelů. Volič označil volební stranu A a dále označil kandidáta X ze 
strany B a kandidáty Y a Z ze strany C. Hlas získají kandidáti X, Y a Z a prvních 6 kandidátů strany 
A. Strana A tedy dostane šest hlasů, strana B jeden hlas a strana C dva hlasy.

Příklad: Stejně jako v předchozím příkladu, ale volič navíc označil kandidáta strany A 
uvedeného na posledním místě. Ke křížku udělenému kandidátovi již označené volební strany se 
nepřihlíží a hlas tak dostane opět prvních šest kandidátů strany A.

3. Křížek pouze jednotlivým kandidátům

V tomto případě volič dává křížek jednomu až devíti jednotlivým kandidátům. Volební stranu 
neoznačuje. Opět platí, že hlas udělený kandidátovi je zároveň hlasem pro jeho volební stranu. 
V této variantě však volič nemusí využít všech devět hlasů, které má k dispozici.

Jak se určí konkrétní zvolení zastupitelé?

Nejprve se zjistí kolik hlasů získala každá volební strana. Pro další postup se vyloučí ty 
strany, které získaly méně než 5% hlasů.
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Mezi zbylé strany se rozdělí mandáty podle počtu hlasů, které tyto strany získaly.

Nakonec se určí konkrétní zastupitelé, a to v zásadě podle pořadí uvedeném na hlasovacím 
lístku. Aby kandidát tzv. přeskočil pořadí na hlasovacím lístku, musí získat aspoň o 10% víc hlasů 
než je průměr na jednoho kandidáta v rámci dané volební strany. Pokud je takových kandidátů více, 
seřadí se podle počtu hlasů, které získali.

Příklad: Volí se 9 zastupitelů. Volební strana A má 9 kandidátů, získala 900 hlasů a dle 
výsledku voleb jí náleží 3 zastupitelé. Průměrný počet hlasů na kandidáta je 100 hlasů. Kandidát 
uvedený na 6. místě získal 115 hlasů, kandidát na 8. místě 120 hlasů. Kandidát na prvním místě 
dostal 50 hlasů a kandidát na druhém místě 109 hlasů. Do zastupitelstva obce se dostanou 8., 6. a 1. 
kandidát v tomto pořadí. 

Volby mimo volební místnost 

Při volbách do zastupitelstva obce se nevolí v jablonecké nemocnici ani v rýnovické věznici.
Voliči mohou volit pouze ve volebním okrsku dle adresy svého trvalého pobytu.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, můžete požádat Obecní úřad Josefův Důl
nejlépe písemně, e-mailem: podatelna@josefuvdul.eu, tel. č. 483 381 096, a v den voleb také
okrskovou volební komisi o to, abyste mohli hlasovat doma. Komise k vám v takovém případě
vyšle své členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Komise ale
může vyjíždět s volební schránkou pouze na území svého volebního okrsku. 

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

Milí čtenáři Občasníku.

Prázdniny nám všem, žákům, učitelům i  asisten-
tům, utekly jako voda v Kamenici. Všichni jsme ještě plní
zážitků z prosluněných prázdninových dnů, ale o slovo se
už hlásí nový školní rok. 

Nejprve bych se ale ráda vrátila k závěru předcho-
zího školního roku,  neboť  některé  události  se  už  z ča-
sových důvodů do minulého Občasníku nevešly. Jednou z
nich  je  každoroční  Akademie,  která  proběhla  na  konci
června.  Více  než  měsíc  se  všechny  třídy  pilně  při-
pravovaly,  procvičovaly  a  zdokonalovaly  svůj  program,
slavnostní večer se proto i přes nervozitu žáků velmi vy-
dařil. Všichni doufáme, že se deváťákům, které teď čeká
nová etapa jejich života, bude dařit. Snad budou čas od
času o sobě dávat vědět, abychom mohli sledovat jejich
další životní osudy...

V  novém  školním  roce  přivítáme  nové  žáky.
Jednak  ty  nejmenší  do  první  třídy,  jednak  žáky  z  Al-
brechtic, které k nám nastoupí do šesté třídy, ale také nové
ukrajinské děti. 

Tak jako v předešlých letech se opět zapojíme do
několika  projektů  Ministerstva  školství  i  EU.  Jedním z
nich je projekt s názvem Vzděláváme  a zaměstnáváme
žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami.  V  rámci
tohoto projektu připravujeme žáky na přechod ze základní
školy na střední školu, případně přímo do zaměstnanecké-
ho procesu. 

Dále se naše škola zapojila do projektu s názvem
Šablony III., díky kterému má mateřská škola svou chůvu
a základní škola speciálního pedagoga. Součástí projektu
jsou i projektové dny s různým tématickým zaměřením. 

I  letos  připravujeme  řadu  akcí  –  Pepikiádu,
společné projektové dny se základní školou v Albrechti-
cích, spánkování i velikonoční jarmark. Tradičně zahájí-
me  školní  rok  Harmonizačním  pobytem,  abychom  se
všichni společně lépe poznali a naladili na společnou prá-
ci... 

Jaký bude tento školní rok samozřejmě nevíme, ale
už teď jsme plní očekávání, co nám přinese. Co nás čeká
na začátku školního roku?

1. září slavnostní zahájení školního roku

7.-9. září Harmonizační pobyt

16. září Pepikiáda

29. září TŘÍDNÍ SCHŮZKY

       Monika Hejná
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