Rozpis dnů a hodin přistavení velkoobjemových kontejnerů:
pátek 11. 10. 2019: 900 – 1100 1300-1500
sobota 12. 10. 2019: 900 – 1300
pátek 25. 10. 2019: 900 – 1100 1300-1500

PODZIM 2019

Na uvedeném stanovišti mohou občané odkládat zejména tyto druhy odpadů:

Sbírka pro Diakonii Broumov – říjen 2019
Věci zabalené do vlastních igelitových pytlů či krabic se budou
přijímat v přízemí budovy muzea místní historie v průběhu října
v otevírací době Informačního centra a knihovny, nejdéle 16. 11.
2019.

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
Veškeré oděvy – dámské, pánské, dětské –
nepoškozené s fungujícími zipy
Obuv – nepoškozená ( zavázaná v
igelitové tašce)
Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s
funkčním zipem
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky –
čisté i mírně poškozené
Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové
Záclony, závěsy – nepoškozené
Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Knihy
Menší elektrospotřebiče – mohou být i
nefunkční

sobota 26. 10. 2019: 900 – 1300

– vyřazený nábytek, podlahové krytiny, železný šrot, zařizovací předměty z domácnosti (sanitární
keramika apod.), jiný rozměrný odpad z domácnosti…
– za poplatek 100,- Kč možnost odevzdání nepoužitelných pneumatik pouze z osobního automobilu
Upozornění obecního úřadu…
Vyřazené lednice a objemné elektrozařízení (předpokládaná míra kompletnosti zařízení je stanovena
minimálně 90%) můžete odevzdávat na jaře a na podzim, v termínech sběru velkoobjemového
odpadu.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
znečištěný a vlhký textil,
ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce – z ekologických důvodů,
nábytek, jízdní kola, kočárkytransportem se poškodí,
lyže, lyžáky,
nádobí bílé i černé, skleničky,
porcelán.

Obec nepřijímá do těchto kontejnerů eternit, ani cihly z komínů, protože jsou nebezpečným
odpadem, a odevzdávají se přímo na překladiště v Proseči nad Nisou.
Bližší informace získáte na tel.: +420 493 645 201
27. 10. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Vážení občané, Váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r.o.
pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční

v neděli 27. října 2019 dle tohoto časového rozpisu:
13,05 – 13,15 hod. Antonínov autobusová zastávka u užitkového skla
13,20 – 13,30 hod. Josefův Důl u panelových domů
13,35 – 13,45 hod. Josefův Důl u zvonů na sep. odpad zadní Josefův Důl u čp. 274
14,00 – 14,10 hod. Karlov za lesem – Karlov č. 3 u zvonů na sep. odpad

Umístění velkoobjemových kontejnerů – říjen 2019
V říjnu 2019 bude občanům a rekreantům Josefova Dolu
umožněno zdarma umístit velkoobjemový odpad do
kontejnerů.
Tyto kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, které
platí obci místní poplatek za svoz TDO.
Podnikatelé mohou velkoobjemový odpad odevzdat za
poplatek 500,- Kč za 0,5 m3 (malý vlek).Kontejnery budou
umístěny v níže uvedené dny a hodiny pod budovou
Obecního úřadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle
časového rozpisu na předem označeném stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány
kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. Olejových filtrů
oleje a tuky
absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
barvy, lepidla a pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny

Proč je důležité třídit staré elektro?

zásady (hydroxid)
nepoužitá léčiva (léky)
pesticidy (hnojiva)
akumulátory, baterie, články a zářivky
POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající
provozu běžné domácnosti.
Nebude přijímáno následující:
elektro
stavební odpad, vč. Eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Způsob přebírání odpadů:
1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím
sběr.
3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště
umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.
Další informace poskytne Váš obecní úřad nebo přímo pracovníci
Severočeských komunálních služeb spol. s. r. o. na telefonním čísle 493 645 111.

Žádost občanům a chalupářům – Kontrola rozhlasu

Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale
mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné
látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a
ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených
kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají
původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
Co patří do červených kontejnerů?
přehrávače mp3, diskmany, rádia;
mobilní telefony, vysílačky, navigace;
notebooky, klávesnice, myši;
baterie a nabíječky,
kalkulačky, budíky;
elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry,
drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
žehličky, ruční vysavače;
další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.
Program rozvoje Obce Josefův Důl
na období 2020 – 2026

Žádáme Vás o sdělení poškozeného či nefunkčního hlásiče
pro místní rozhlas. Budeme objednávat firmu na opravu
a údržbu rozhlasu v naší obci. Jelikož je firma až z Moravy,
bylo by dobré vědět co nejvíce informací. Poruchy nám
prosím hlaste do 31. 10. 2019 na obecní úřad, tel.
483 381 096.
Děkujeme za spolupráci
Obecní úřad Josefův Důl

MUDr. Karel Stuchlík - ordinace praktického lékaře Josefův Důl
dovolená 30. 9. - 13. 10. 2019

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI PROGRAMU
ROZVOJE OBCE JOSEFŮV DŮL
datum 15.10. od 16:00 hod
KULTURNÍ SÁL V BUDOVĚ MUZEA MÍSTNÍ HISTORIE
Toto druhé setkání představitelů Obce Josefův Důl s nejširší veřejností se bude věnovat tvorbě
návrhů rozvojových záměrů, které obec Josefův Důl plánuje zrealizovat v následujícím sedmiletém
období.
Zpracovaný Program rozvoje naší obce, který bude obsahovat rozvojové směry,
opatření a konkrétní projekty, bude město realizovat či jejich realizaci podporovat.
Konstruktivní podněty a návrhy občanů včetně aktivní účasti veřejnosti na veřejných projednáních
jsou vítané.

Zástup:
MUDr. Drobník
Smržovka – 463 382 210
Tanvald – 483 395 191
MUDr. Lukšanová - Tanvald
tel: 483 394 097
Pohotovost: Nemocnice Tanvald, tel: 483 367 311
AKUTNÍ PŘÍPADY: RZP 155

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCE MÁ SMYSL, POJĎTE SE NAD BUDOUCNOSTÍ SVÉ
OBCE ZAMYSLET S NÁMI.
JEN VY BUDETE BUDOUCNOST VE SVÉ OBCI ŽÍT.
Příprava Programu rozvoje Obce Josefův Důl je realizována z projektu
Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007376),
který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.

