
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
první měsíc v roce je za námi. Zima byla prozatím
velmi mírná a příznivá,  ale věřím,  že  druhá půlka
zimy se ukáže v plné síle, nejen nízkými teplotami,
ale i množstvím sněhu. Buďte na sebe opatrní, jak na
cestách, nebo až si budete užívat zimní radovánky.
Na  zimu  jsme  dobře  připraveni.  Zimní  údržba
probíhá bez problémů, jak pluhování cest, tak údržba
chodníků, v případě potřeby i posyp. 
Zimní období nám přináší řadu úkolů a povinností.
Sice  nemůžeme  venku  nic  budovat,  ale  můžeme
připravovat řadu projektů jak na letošní rok, tak na
roky další. Momentálně pokračujeme s rekonstrukcí
bytů v Domě s byty zvláštního určení v Antonínově
a probíhají  opravy a  údržba technického zázemí  v
suterénu obecního úřadu. 
Přes zimu budeme podávat žádost o dotaci na nový
mostek přes Kamenici u bývalé Jednoty, který je již
ve velmi špatném stavu. Projekt máme připravený, a
momentálně žádáme o stavební povolení. V případě,
že získáme dotaci, tak v letošním roce vysoutěžíme
firmu  na  demolici  mostku  a  výstavbu  mostku
nového. Na jaře 2024 dojde k realizaci stavby. Do
letošního jara také chceme podat žádost o dotaci na
budovu  základní  školy  Josefův  Důl,  konkrétně  na
novou střechu a nová okna v celé budově. Současný
stav  střechy  a  oken  není  vyhovující.  Přes  zimu
proběhne projektová příprava. 
Jako další  velký projekt,  který budeme v letošním
roce realizovat je úprava mateřské školy. Dojde ke
kompletní  rekonstrukci  suterénu  v  podobě  nové
kuchyně  a  sauny  včetně  všech  rozvodů.  Bude
vybudována nová čistírna odpadních vod na místě

původního  septiku.  Dále  odstraníme  závady  na
střeše budovy – nové žlaby, funkční svody a nátěr
střechy.  Provádíme studii  na  umístění  fotovoltaiky
na budově školky. Instalací fotovoltaického systému
chceme  snížit  energetickou  náročnost  budovy.
Fotovoltaiku  umístíme  na  vodorovné  střeše
přístavby,  kde  se  snadno  umístí,  bude  dobře
udržovatelná  a  nenaruší  vzhled  krásné  budovy
školky.
Na jaře  se  konečně pustíme do přístavby hasičské
zbrojnice,  která  bude  sloužit  novému  hasičskému
autu  (cisterna).  Provedeme  demolici  a  novou
výstavbu obecní  garáže v Dolním Maxově naproti
Huti Marie.  Vybudujeme novou čistírnu odpadních
vod u Domu s byty zvláštního určení v Antonínově,
zahájíme  rekonstrukci  bytu  v  budově  zdravotního
střediska a vyměníme stará okna za nová. Začneme
budovat  nové  obecní  byty  v  podkroví  v  budově
muzea  a  infocentra.  Zasadíme  se  o  snížení
energetické náročnosti na všech obecních budovách,
jak fotovoltaikou, nebo tepelnými čerpadly. 
Celý rok budeme připravovat další a další projekty
a  žádat  o  dotace  nejrůznějšího  typu.  V  příštích
číslech  občasníku  vás  budu  informovat  o  dalších
připravovaných,  rozpracovaných  a  dokončených
projektech. 
Stále platí, že mě můžete kdykoliv oslovit, napsat mi
nebo  zavolat,  s  dobrou  radou,  přáním  či
připomínkou, co by se dalo v naší obci zlepšit. 
Přeji vám všem mnoho zdraví, pohody a klidu. 

Všechny vás zdraví váš starosta Jiří Slanař

Obec Josefův Důl hledá kronikáře, který povede obecní kroniku v souladu s platnou legislativou. 

HLEDÁME KRONIKÁŘE

Obec Josefův Důl hledá kronikáře, který povede městskou kroniku v souladu
s platnou  legislativou.  Předpoklady  pro výkon  této  funkce  se týkají
především všeobecného zájmu o dění v obci a ochotu věnovat potřebný čas
pro získávání informací, které bude kronikář průběžně elektronicky evidovat.

V případě   zájmu   a bližších   informací   nás   kontaktujte   na emailu
podatelna@josefuvdul.eu. Děkujeme.
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Jubilea v lednu a únoru 2022
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:     
Mnohokrát děkujeme za přání a dárek k narozeninám.

manželé Válkovi
Srdečně děkuji za přání a dárek k narozeninám.    

    Christa Kinzelová

Milí čtenáři Občasníku.
Nejprve bych vám všem ráda popřála do začí-

najícího roku hlavně pevné zdraví, ale samozřejmě i
kopu štěstí, pohody a smíchu kolem sebe. Než se ale
rozepíši o hlavní lednové události, vrátím se ještě na
skok do minulého roku, abych vás obeznámila s dě-
ním  v  posledních  několika  dnech  před  vánočními
prázdninami.

Konzultační hodiny s dílničkami  – Třetí ad-
ventní  čtvrtek  proběhly  každoroční  konzultační
hodiny určené pro všechny rodiče a děti naší školy.
Součástí  předvánočních  konzultačních  hodin  vždy
bývají i dílničky a letos tomu nebylo jinak. Učitelé si
připravili několik aktivit a rodiče společně s dětmi si
mohli vyrobit různé vánoční dekorace a zároveň si
pochutnat na dobrotách, které pro ně nachystali pře-
devším žáci  z  klubu tvoření  a  z  kroužku kuchtík.
Samozřejmě  se  nezapomnělo  ani  na  hlavní  důvod
tohoto setkání – rodiče v tomto neformálním prostře-
dí řešili  s učiteli  pokroky svých ratolestí,  ale i  tak
zbylo dostatek času se předvánočně naladit.

Zpívání na schodech – abychom se vánočně
naladili, tak jsme si v posledním prosincovém týdnu
před Vánoci zazpívali.  První den před vyučováním
měli připravený program žáci prvního stupně, druhé-
ho dne se ujal druhý stupeň a nakonec všichni spojili
síly třetí den. Mimo českých vánočně laděných písní
zazněla i jedna ukrajinská v podání žáků z Ukrajiny. 

Výměnný  pobyt  žáků ze  Storkowa –  Druhý
lednový  týden  proběhl  na  naší  škole  tradiční  vý-
měnný pobyt žáků z  německé partnerské školy ve
Storkowě.  Na úterní  dopoledne pro ně organizátor
celé akce, pan učitel František Kovalčík, přichystal
výlet  po okolí  Josefova Dolu. Společně tedy čeští,
němečtí  i  ukrajinští  deváťáci  navštívili  rozhledny
Bramberk a Slovanku. Odpoledne se všichni sešli v
učebně výtvarné výchovy a vytvářeli koláž na téma
„Partnerství škol“.

Ve středu se uskutečnil  další  výlet  po okolí,
tentokrát  na  Světlý  vrch,  bohužel  mlha  ten  den
znemožnila krásné výhledy do údolí, takže původně
naplánovaný výstup na rozhlednu Špička byl nako-
nec  zrušen.  Po  obědě  byl  pro  žáky  přichystán
částečně  sportovní,  částečně  rukodělný  program.
Družstvo  složené  z  německých  žáků  se  postavilo
proti našim žákům ve floorbale a následně v basket-
bale. Celkově sportovní klání skončilo remízou, kaž-
dé z družstev totiž pro sebe získalo po bodu - Češi
zvítězili ve floorbale 9:4, němečtí žáci zase v basket-
bale  27:23. Sportovně  unaveni  pak  všichni  svorně
zasedli  ke  korálkování  a  mohli  si  vyrobit  různé
drobnosti,  například náramky,  přívěsky nebo náhr-
delníky. 

Čtvrtek byl ve znamení celodenního výletu do
Liberce. Dopoledne všichni výletníci zavítali do zo-
ologické  zahrady,  kde  mohli  zhlédnout  mimo jiné
koupání slonů, žirafy ve venkovním výběhu nebo bí-
lého tygra. Bohužel pavilon opic, na který se všichni
také těšili, byl v rekonstrukci a opice byly tou dobou
přestěhovány do zázemí.  Poté se všichni  přesunuli
do vedlejší botanické zahrady, ve které všechny asi
nejvíce zaujaly rozkvetlé kamélie, obří kaktusy nebo
muréna  a  piraně  v  místním  akváriu.  Následovala
také prohlídka centra města, bohužel už za nepřízně
počasí,  začalo  totiž  vydatně  pršet  a  do  vlaku  pak
všichni usedali promoklí. Večer proběhl rozlučkový
večírek v  josefodolském sálku. Žáci z obou škol si
společně  užili  spoustu  legrace  při  společenských
hrách a nakonec se vzájemně obdarovali malými po-
zornostmi.

V pátek ráno se němečtí žáci vydali na zpá-
teční cestu. Celkově si pobyt na naší škole velmi po-
chvalovali, výlety i ostatní akce se jim líbily a velmi
oceňovali i  stravování ve školní jídelně.  A ani jim
prý nevadilo, že tentokrát nebylo počasí tady v ho-
rách vůbec zimní, ale spíš uplakané.  Monika Hejná
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Filipi Bohuslav
Formanová Božena
Bajcar Miroslav
Kaliničová Anna
Pscherová Jana
Dohnalová Hanička
Fazekašová Rozália
Růžička Václav

Hošková Kateřina
Kult Arnošt
Polák František



Všechny moc zdravíme v roce 2023.
Naše mateřinka se opět zaplnila dětmi a je tu vesele a
hravě. Jen ten sníh nám chybí, ale co naplat…
6. ledna jsme se vydali na tříkrálové putování. Mladší 
děti ze třídy Klubíček po vsi a starší děti ze třídy 
Šikulů čekala dobrodružná cesta po stopách TŘÍ 
KRÁLŮ, cesta vedla do kopce i z kopce, ale Šikulové ji 
zvládli a donesli všem do školičky sladkou odměnu.

Nyní v lednu nás čeká maňáskové divadlo a také
se v rámci seznamovaní s naší obcí podíváme do
místního muzea a možná i do místního divadla J.
K. Tyla.
 Únor bude plný hudby, tance a barev.  Čeká nás
ples i maškarní karneval. 
Na všechny akce se moc těšíme… 

SDH Josefův Důl
Podzim  a  zima  se  v  kroužku  mladých  hasičů  nese  v  klidném  duchu.
Scházíme se většinou ve vnitřních prostorách, kde se snažíme formou hry
děti vzdělávat hlavně v hasičských dovednostech.  V prosinci proběhla malá
mikulášská nadílka,  dárečky nepřinesl  Mikuláš,  ale „Hasič“.  I  na  Vánoce
našly děti pod stromečkem drobný dárek.  Koncem roku 30.prosince vyjelo
16  dětí  do  Zlaté
Olešnice  oslavit  již
tradiční  hasičský
Silvestr.   Děti  z
různých  oddílů  se
mají možnost sejít a

poznat  se  i  jinak  než  na  závodech.  Probíhaly
společné  soutěže,  diskotéka,  písničky  na  přání.
Nechyběly dobroty a přípitek dětským šampaňským.
Silvestr byl zakončen velikým ohňostrojem. Součástí
programu bylo vyhlášení tří nejlepších týmů v každé
kategorii z říjnového branného závodu v požárnické
všestrannosti,  kde  naši  dorostenci  obsadili  krásné
druhé místo. 

Koncem  dubna  nás  čekají  první  závody
„Bratříkovský  víceboj“,  takže  s  dětmi  začínáme
trénovat  a  jsme rádi,  že  se  velice  aktivně zapojují
naši nejmenší – přípravka (děti předškolního věku).
Připravujeme  s  nimi  hasičskou  scénku  a  rádi
bychom  s  nimi  na  jaře  vyzkoušeli  opravdový
požární útok :-).
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Kulturní pozvánka na jarní prázdniny
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Šachový turnaj mladších žáků v Josefově Dole
V pátek 13.  1.  2023 se  v budově Muzea místní  historie
v Josefově Dole uskutečnil Okresní přebor škol – družstev
mladších žáků v šachu „O pohár obce Josefův Důl“. Celou
akci  slavnostně  v 9:00  hod.  zahájil  místostarosta  obce
MUDr. Karel Stuchlík. 
Turnaje  se  účastnily  školní  týmy  z Josefova  Dolu,
Jablonce nad Nisou,  Tanvaldu a Rychnova u Jablonce n.
N.  Hrálo  se  systémem  každý  s každým,  s časovým
limitem  2x12  minut  na  partii.  Naše  děti  se  v náročné
konkurenci  neztratily.  Josefův  Důl  A (Matyáš  Stehlík,
Ema  Brehmová,  Eliška  Císařová,  Michael  Pönisch)  byl

pátý.  Zcela dívčí tým, v šachovém světě vzácný,
Josefův  Důl  B  (Daniela  Rajská,  Rozálie
Gloserová,  Eliška  Petržilková,  Lola  Vojnová)
obsadil  8.  místo.  Vítězem  turnaje  se  stalo  a
pohár  získalo  družstvo  ZŠ  Masarykova
Montessori Tanvald.
Poděkování  patří  dětem za statečné výkony na
64 polích, obci Josefův Důl za finanční podporu
a  všem  rodičům,  kteří  se  na  akci  obětavě
podíleli.
Fotogalerie z  turnaje…

Co možná o šachu
(ne)víte?
Šachům říkáme  královská hra.

Hrály  se  nejen  na  dvorech  králů,  ale  hrají  v nich  dva
králové.  Šachy  vznikly  v Indii  přibližně  v 5. stol. n. l.
Oblíbili  si  ji  Peršané  a  Arabové,  kteří  hru  při  svých
výbojích šířili po světě.  Král je arabsky šach, šach mat
znamená  smrt  králi.  Jestliže  ztratíme  v partii  krále,
prohrajeme  –  dáme-li  mat  soupeřovu  králi,  vítězíme.
Král je prostě naše nejdůležitější figurka.

Bez šachovnice a pro pobavení 
Bílý na tahu dá mat 2. tahem.
(řešení najdete v tomto čísle na s. 12)
V šachové zemi zdejší
král je figura nejcennější!
V partii totiž
platí stále:
prohrává ten, kdo ztratil 
krále!
Chceš-li předejít prohře, 
krachu,

nenech krále nikdy v šachu!
Figurkami chraň si stále
před matem svého pana krále!
Král chodí pomalu na tvém stole 
do všech stran o jedno pole,
s věží střeží celý hrad,
do rošády se schová rád.

Připravil: Radim Podrazký
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Noc s Andersenem 2023
Noc s Andersenem letos připadá na pátek 31. března. 

Termín pohádkového nocování je vybírán vždy tak, aby to byl
nejbližší pátek k datu 2. duben, kdy se H.Ch.A. v roce 1805 narodil,
ale také se tento den slaví jako Mezinárodní den dětské knihy. 

Nocování  v  knihovně  a  spaní  mimo  domov  vůbec  je  pro
mnoho dětí vítanou příležitostí, kdy mohou pobýt ve společnosti svých
kamarádů a vyplnit jim tento čas bohatým programem s předčítáním ,
soutěžemi, kvízy a hrami je jednou z možností, jak jim ukázat, že s
knihami  a  v knihách  je  možné  najít  i  zábavu,  poučení  nebo
dobrodružství.
 Dosud byla Noc s Andersenem v naší knihovně cílena na předškolní
děti (ty spávaly v mateřské školce)  a děti od 1. do 5. třídy. 
Letos budou mít možnost užít si ji všechny děti navštěvující naši základní školu a předškoláci z mateřské
školy. 
Bude se ponocovat, číst a možná trochu i spát ve škole! 

Podmínkou účasti bude rodiči podepsaná, řádně vyplněná přihláška odevzdaná nejpozději 24. března
a zaplacený účastnický poplatek. Přihláška bude k dispozici ve škole u třídních učitelů od 6. března. 
Další informace a zajímavosti se dočtete na internetových stránkách: http://www.nocsandersenem.cz

      Jana Podrazká

SKI-BUKOVKA
PROVOZ VLEKU 
od 8:30 do 16:00
V areálu se nachází 
2 lyžařské vleky s celkovou
kapacitou 1600 osob za
hodinu. Na svahu je stánek s občerstvením         
a WC. Po domluvě možnost lyžařské školy.
Ceníky  naleznete na webových stránkách 

https://www.skiareal-bukovka.cz/#prices
Aktuální informace: 

https://www.facebook.com/skiarealbukovka/
KONTAKT: +420 602 271 831, 

h.vobornik@seznam.cz
*************************************

SKI-LUCIFER
PROVOZ VLEKU 
od 9:00 do 16:00

Sezóna 2022/2023 zahájena

Všechny naše vleky jsou             
v provozu. Těšíme se na vás.

Ideální pro rodiny s dětmi 
• Lyžujte a nestůjte ve frontách 
• Dětský vlek i pás 
• Umělé zasněžování 

Přijeďte si k nám zalyžovat! 
Pro všechny novinky nás sledujte na facebooku: 
https://www.facebook.com/skilucifer
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Kulturní závěr roku 2022
V neděli 27. 11. scházely do Štědrého dne čtyři týdny, nastal tak adventní čas - 1. adventní neděle. Sešli jsme
se  před  budovou  knihovny  a  infocentra,  abychom  si  společně  adventní  čas  připomněli,  pohovořili  se
známými,  přáteli,  kamarády.  A bylo  to  setkání  povedené,  přátelské.  Děti  ze  školky  a školy  zpříjemnily
program zpěvem a recitací zimních a vánočních písní a básniček, děti mohly napsat a nakreslit svá přání
Ježíškovi, v nabídce byly kalendáře na rok 2023, výrobky klientů z Domova Maxov a další drobné dárečky i
pestré občerstvení.
Další adventní akce pokračovaly – 13. 12. se uskutečnilo setkání seniorů, 16. 12. v místním kostele zazněl
adventní  koncert  dívčího  pěveckého  sboru  Harmonie.  27.  12.  se  uskutečnil  v  kostele  tradiční  varhanní
koncert, Divadelní spolek J. K. Tyl pozval diváky do divadla na svá představení – 28. 12. nabídl komedii
Friedricha  Dürrenmatta  Herkules  a  Augiášův  chlív,  29.  12  komedii  Víta  Peřiny  inspirovanou  Julesem
Vernem Tajemný hrad v Karpatech a 30. 12. byl zcela zaplněn sál divadla při promítání filmu Jizerské hory.
Členové divadelního spolku mají již pro diváky připraven program na období jarních prázdnin. Nabízíme
divadelní představení hostujícím spolkům, dále jezdíme na štace se svými inscenacemi a připravujeme 33.
ročník Josefodolského divadelního jara, který se uskuteční ve dnech 5. 5. - 7. 5. 2023. A mimo to všechno
bychom rádi nastudovali novou divadelní inscenaci. Premiéru bychom rádi stihli opět do začátku letních
prázdnin.

Za pořadatele Hana Stuchlíková

„V Jizerských  horách  příroda  ustupuje  podnikatelským  záměrům“,  říká  dokumentarista
Viktor Kuna

Text: Jitka Lubojacká, foto: Dech hor 
Chráníme přírodu dostatečně? Viktor Kuna,
který natočil už druhý unikátní celovečerní
dokument o našich horách, si myslí, že ne.
Jeho zcela nový film Jizerské hory – příběh
jedinečné krajiny, nedávno vstoupil do kin
a donutí o ochraně přírody přemýšlet
každého, kdo ho zhlédne. Už tím je
jedinečný. 
Ochrana přírody není zrovna téma, které by příliš rezonovalo společností, ale mělo by. Pokaždé, když si do 
našich oblíbených hor vyjedeme na procházku nebo projížďku na kole, bychom se měli zamyslet, zda jim 
tím vlastně tak trochu neubližujeme. Přehnané? Ne zas tolik. Čím více budou zastavěné, čím více tu bude 
možností k zaparkování, ubytování či občerstvení, tím méně přírody zbyde. I o tom jsme si s autorem filmu 
Viktorem Kunou povídali. Těch námětů k zamyšlení je ale mnohem víc.
Proč jste si pro natáčení vybral zrovna Jizerské hory, máte k nim bližší vztah?
Rodiče kdysi koupili chalupu na pomezí Jizerek a Krkonoš, a tak jsem tam od dětství jezdil a zdejší přírodu 
si zamiloval. Ale rozhodující bylo, že když jsem před pár lety točil film Krkonoše, pořád jsem se na Jizerky 
z těch vyšších krkonošských hřebenů díval. A často bylo v Krkonoších zataženo a tam hezky. Takže se mi 
tím nějak samy nabídly.
Filmu jste dal podtitul Příběh jedinečné krajiny. V čem je pro vás tak jedinečná?
To je těžké v krátkosti popsat. Přírodní jedinečnost Jizerek vidím zejména ve starobylých rašeliništích. Jsou 
to takové funkční houby. Za vlhka vodu nasají a pak i v období sucha ji pomalu pouštějí do pramenů potoků 
a říček. Vodu zadržují nesrovnatelně déle než lesy nebo louky. Zároveň jsou jizerskohorská rašeliniště 
posledními ostrůvky původní pradávné krajiny. Oproti okolní přírodě je zachránilo, že se tam nedalo těžit 
dřevo a lidé se tam také báli chodit, aby se nepropadli a neutopili. V Jizerských horách tento svět rašelinišť 
na sebe váže i různé vzácné a v současné době již i některé kriticky ohrožené chladnomilné rostliny.
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Která místa tu máte nejraději?
Především ta, kde je skutečný klid. Ale takových dnes už v Jizerkách bohužel moc není. A také skály. 
Jizerskohorská žula je velmi charakteristická a u některých horolezců velmi oblíbená. Zároveň jsem tu 
objevil spoustu téměř neprostupných lesů. Zejména při hledání vzácných rostlin.
Máte pocit, že se stav zdejší přírody za poslední léta zlepšil?
Naopak. Během těch tří let, kdy film vznikal, jsem pozoroval, jak každým rokem příroda ustupuje i v samém
centru hor podnikatelským záměrům. Z tradičních horských chalup se stávají stále větší penziony. Na trávě 
kolem restaurací a rozhleden se rozšiřují parkoviště i v bezprostřední blízkosti přírodních rezervací. 
A dokonce i v těch nejcennějších chráněných zónách se pořádá v průměru jeden závod do měsíce, v celých 
Jizerských horách pak i několik za měsíc. Navíc ohromné množství příkopů kolem cest hory rychle 
odvodňuje. V podhůří lidé naříkají na úbytek vody, ale z velké části si za to můžeme sami. Vždyť 
v Jizerských horách je 150 km asfaltových cest, dalších 400 km je z panelů nebo žulového štěrku. Příkopy 
těchto cest mají chránit jejich životnost, ale při deštích jimi veškerá voda rychle odteče do řek. Nemluvě 
o častých záplavách.
Co by Jizerské hory z vašeho pohledu potřebovaly nejvíce?
Podle mého názoru by si příroda Jizerských hor konečně zasloužila přísnější legislativní ochranu. Původní 
zákon na ochranu přírody a krajiny se v novelizacích od roku 1992 stal mnohem vstřícnější podnikatelským 
záměrům. Někteří ochránci to paradoxně nazývají tak, že se jedná o takzvané kompromisy s poptávkou 
veřejnosti. Ale po projekcích našeho filmu to vidím jinak. Slyším, jak jsou lidé nespokojení s tou 
nenápadnou urbanizací a komercialismem, který se tu rozmáhá. Lidé v podhůří by chtěli, aby Jizerky byly 
tiché a klidné. Vstřícné pěším turistům a živé přírodě. Na kole nebo elektrokole se do restaurací v centru hor 
ale dostanete mnohem rychleji a během dne je stačí navštívit více lidí. A podnikatelé tak více bohatnou. 
Proto se parkoviště na okraji i v samém centru hor stále rozšiřují. A příroda ustupuje.

Dlouhá léta jste žil v zahraničí, především v Rakousku, jak se z vašeho pohledu liší péče o přírodu tam 
a u nás?
Tahle otázka by si zasloužila celou studii. V Alpách je tzv. Alpen Polizei, která hory opravdu hlídá. V lese 
nenarazíte na asfalt. Cyklisti nahoru nesmějí. Klid a ticho hor jsou tam svaté, živá i neživá příroda 
jakbysmet. Lidé by se vzbouřili, kdyby se to měnilo. V centru Jizerek se tu prohánějí například kolem nádrže
pitné vody Souš motorky klidně i stokilometrovou rychlostí. To je přece šílené a pro mě, i právě 
po zkušenostech v Rakousku, naprosto nepochopitelné. Zdá se, že ochráncům přírody a policii příroda 
Jizerských hor nestojí ani za to, aby do těchto míst instalovali radar. Podobnou neúctu k přírodě jsem snad 
viděl jen v Rusku.

Natočil jste už i dokument o Krkonoších, který v roce 2018 běžel v českých a německých kinech 
a vysílala jej také Česká televize. Jak k tomu vlastně došlo? Pokud vím, filmařině jste se předtím 
nevěnoval.
Náhodou nebo spíš příjemným zásahem osudu. Učitel gymnázia z Jilemnice, Martin Král, mne oslovil, 
abych s ním film Krkonoše udělal. Sám vede projekt Televize Krkonoše a měl s natáčením již zkušenosti. Já 
byl dříve profesionální houslista. A tak jsem mnoho principů z interpretace hudby prostě začal používat 
a aplikovat do režie a střihu filmu. Práci s kamerou, střih, barvení, práci se zvukem, to vše jsem se učil za 
pochodu. Martin především napsal scénář a točil. 

Točit jste začal v Indii, čím vás natáčení dokumentů nadchlo?
Nevím, jestli mne hned nadchlo. Spíše mne nadchly buddhistické chrámy a život mnichů. Celý ten zážitek 
a dotek buddhismu jsem nějak chtěl přivézt domů. A tak jsem udělal první amatérský film, nazvaný Den 
s mnichem. 

Vše si v novém filmu o Jizerských horách děláte sám – scénář, režii, kameru i propagaci. Jak náročné 
je bez zázemí a kapitálu dostat takový film do kin?
Se scénářem mi pomohlo i několik velmi vzdělaných poradců. Díky nim jsem mohl nastudovat témata do 
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hloubky, a práci mi proto ulehčili. Zejména René Bělohradský mne vodil po horách a ukazoval místa, která 
běžně turista nevidí. Upozornil mě i na některá další témata a společně jsme také natáčeli. Samozřejmě 
u dokumentu nejvíce času stráví člověk u střihu. Tam, na rozdíl od hraného filmu, který se tvoří na place, 
dokument vzniká. S propagací je to problém. Nedostávají se nám na ni peníze. Jakmile jsem se ponořil do 
tvorby, oslovovat další sponzory jsem už nezvládal. Dostat film do kin je titěrná práce. Hodně telefonuji. 
Tím, že předchozí film Krkonoše již kinaři znají z vysílání ČT, mám to samozřejmě lehčí než dříve. Do 
multikin však nemám šanci Jizerské hory dostat, a to ani v Liberci, kde v tomto kraji film od února viděly již 
dva tisíce lidí, ne-li více.  Ale jsem rád, že multikina budou film nabízet alespoň pro školy. Máme pro ně 
k filmu i pracovní listy, které studenti po projekci vyplní.

Co vás v průběhu natáčení nejvíce překvapilo?
Ve filmu jsme se snažili zachytit živou i neživou přírodu a především tu originální Jizerskou horskou krásu 
ve všech ročních dobách i počasí. To byl vlastně kameramansky cíl filmové interpretace. Různorodá 
a rozmanitá krása přírody vás stále dokáže překvapovat. Po dokončení filmu mne pak skutečně překvapil ten 
velký zájem veřejnosti o to, co se na horách dnes opravdu děje na úkor přírody.

A nejsilnější zážitek z natáčení?
Asi především seznamování se s historií Jizerek a osudy lidí, kteří tu žijí. To byly pro mě hodně silné 
okamžiky. Jizerky nejsou moc vysoké, a tak adrenalinu v horách jsme moc nezažili. Jednou nám jen dron 
odnesl vítr a už jsme ho nenašli. Ale tvorba filmu mi přinesla mnoho nových přátel a teď podhůří objíždím 
jako host besed po projekcích. Moc mě to baví. Povídat si s lidmi o jejich pocitech a vztahu k Jizerkám mne 
moc těší. Přál bych si, aby se začaly brzy měnit v klidné, čisté, tedy skutečné hory. Aby jim nadále nehrozilo,
že se stanou spíše sportovištěm s nakloněnou rovinou nebo příměstským parkem. Prostě aby ekonomický 
mamon nad nimi dále nevyhrával.

Přečtěte si, jak postupovat při podání žádosti o dotaci z Nové zelené úsporám Light. 

Mám nárok na dotaci z NZÚ light?

Ověřte si, zda vaše domácnost spadá do kategorie  oprávněných žadatelů o dotaci z NZÚ light.
Jste  vlastníci  nebo spoluvlastníci  rodinného domu,  nebo trvale  obývané rekreační  stavby? Jsou
všichni  členové  vaší  domácnosti  příjemci  starobního  důchodu nebo  invalidního  důchodu  3.
stupně,  nebo vaše domácnost  pobírala  v období od 12.  9.  2022  příspěvek na bydlení? Pokud
splňujete tyto předpoklady, můžete si zažádat o dotaci.
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Jaká opatření si mám vybrat?

Záměrem  programu  je  podpořit  rychle  realizovatelné  zateplení,  s maximálním  efektem  a
přiměřenými náklady. Proto je potřeba najít místa, kudy teplo z vašeho domu nejvíce uniká. Často
to  bývají  nekvalitní  stará  okna  a  vchodové  dveře.  Teplo  uniká  i  přes  nedostatečně  zateplenou
fasádu, střechu, stropy a podlahy. Začněte od míst, kudy do domu nejvíce „táhne“. Můžete vyměnit
třeba jen některá okna, nebo si  vybrat více různých opatření tak,  abyste  nabízené finanční
prostředky maximálně využili k zateplení a renovaci vašeho obydlí.

Pokud si nevíte rady, poraďte se s příbuznými nebo s odborníky z Místních akčních skupin nebo
EKIS a m-EKIS .

Kdy si mám žádost podat?

Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě, že
nemáte  finanční  rezervu,  zažádejte  si  dopředu  a  my  vám  poskytneme  zálohu.  Na  realizaci
zvolených úsporných opatření pak máte celý rok. Příjem žádostí otevřeme 9. ledna 2023. Máte-li
možnost,  pusťte  se  do  úprav  svého  obydlí  již  nyní.  Dotaci  vyplatíme  zpětně  na  realizace
uskutečněné již od 12. září 2022. 

Čím dříve svá obydlí zateplíte, tím dříve snížíte své výdaje na vytápění.

Co budu potřebovat k žádosti?

Dříve,  než podáte žádost,  pořiďte si  fotografie míst,  která  budete chtít  změnit  – původní okna,
dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto  fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti.  Dále budete
potřebovat  Odborný  posudek  navrhovaných  opatření,  který  vám  zdarma  vypracují  zástupci
Místních akčních skupin nebo EKIS a m-EKIS.

Připravte si jakýkoliv doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu – může to být třeba poslední
výpis z účtu, na kterém bude uvedeno vaše jméno, nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního
účtu.

K žádosti  budete  též  potřebovat  potvrzení  prokazující  čerpání  důchodu  nebo  příspěvku  na
bydlení.

Jak žádost podám?

K podání žádosti budete potřebovat elektronickou identitu. Do informačního systému pro podání
žádosti AIS SFŽP ČR se dostanete přes ikonku Podat žádost vpravo nahoře na těchto webových
stránkách.  Nejprve  se  zaregistrujte  a  poté  se  můžete  pustit  do  vyplňování  formuláře  žádosti.
Podáním žádosti o dotaci a další administrací můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu.

Video návody jak postupovat krok za krokem, najdete na stránce Návody.

Co mám dělat, když nemám počítač nebo nevím, jak postupovat?

Pokud máte možnost, řekněte si o radu v nejbližší rodině a požádejte příbuzné o pomoc s vyřízením
elektronické identity i s podáním žádosti. Obrátit se můžete též na proškolené odborníky z Místních
akčních skupin a EKIS a m-EKIS, kteří zdarma poradí, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná
a pomohou s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. 
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Kdo mi práce na renovaci mého domu udělá?

Je na vás, zda se rozhodnete práce na zateplení udělat svépomocí, nebo zda si najdete realizační
firmu. Vybrat si můžete i v našem Seznamu specialistů.

Jak doložím realizaci dotovaných opatření?

Po  dokončení  prací  nám  předložíte  Zprávu  o  provedených  opatřeních a  fotografie  realizovaných
opatření. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny v sekci Dokumenty. Zprávu o
realizovaných opatřeních vám zdarma potvrdí zástupce  Místní akční skupiny nebo EKIS a m-
EKIS. 

Kde najdu kompletní podmínky pro získání dotace?

Všechny informace o podmínkách a  možnostech  získání  dotace najdete  v dokumentu Závazné
pokyny pro žadatele NZÚ light.

Kam se mám obrátit o radu?

Odpovědi  na  nejčastěji  kladené otázky  najdete  v sekci  Časté  dotazy.  Pokud se  chcete  zdarma
poradit  s odborníky,  navštivte  stránku  Poradenství  NZÚ  light,  kde  najdete  všechny  potřebné
kontakty.

https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/jak-na-to-v-nzu-light

Poplatek za odpady 2023

Zastupitelstvo obce  na svém zasedání  dne 1.  12.2022 schválilo
Usnesením č.  216/2022 Obecně závaznou vyhlášku  o  místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023,
poplatek  pro  letošní  rok  je  stanoven  ve  výši  800,–  Kč
za poplatníka a kalendářní rok.

Poplatníkem poplatku je:

1. fyzická osoba přihlášená v obci nebo

2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které
není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Osvobození  od poplatku –  článek 7  Obecně závazné vyhlášky o  místním poplatku  za  obecní
systém odpadového hospodářství

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této 
jiné obci bydliště, 
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy, 

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
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d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo v chráněném bydlení, nebo 

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího 
vězení. 

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci podle Čl. 2
odst. 1 písm a) vyhlášky, a která
- je držitelem průkazu ZTP/P
- se nepřetržitě po dobu minimálně 1 roku na území obce nezdržuje a komunální odpad na území obce
neprodukuje
-  je  přihlášena  k  trvalému  pobytu  v  sídle  ohlašovny  Obecního  úřadu  Josefův  Důl,  na  území  obce  se
nezdržuje, komunální odpad na území obce neprodukuje a její pobyt není znám.

Úleva se poskytuje 

a) studentům do 26 let věku, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a jsou
ubytováni po dobu svého studia na území jiné obce, ve výši 50%.

b) seniorům od věku 70 let, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, ve výši
50%

c) dětem do 3 let věku, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, ve výši 50%
V     případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách  
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Splatnost poplatku:

(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 20. března a do 20. srpna
příslušného kalendářního roku.

(2) Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 20. 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 pokladně Obecního úřadu Josefův Důl v úředních hodinách
(pondělí a středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00)

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 Obecní úřad Josefův Důl. Variabilní symbol Vám sdělíme na tel. čísle 483
381 096 nebo 602 656 878 (G. Tahalová).

Místní poplatek ze psů zrušen!

Zastupitelstvo obce zrušilo s platností od 1. 1. 2023 na svém zasedání dne 9. 11. 2022 usnesením č.
186/2022 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

***************************************************************************************
Řešení diagramu: 1. Dh3xh6+, g7xh6; 2. Sg5-f6 mat.
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