
10. 5. 2017 - Zápis do mateřské školy Josefův Důl pro děti již od 2 let věku

Přijďte k zápisu do mateřinky v Josefově Dole, 

čeká na Vás krásné prostředí a mnoho krásných

her a aktivit nejen uvnitř nové školky, ale i na 

novém dětském hřišti.

Zápis  do  mateřské  školy  v  Josefově  Dole

proběhne dne 10. května 2017 v budově nově

zrekonstruované školky na adrese Josefův Důl

283 a to od 10:00 do 16:30. Během zápisu si

budete moci prohlédnout celou naší mateřskou

školu a zároveň získáte potřebné dokumenty k

vyplnění  a  úspěšnému  budoucímu  nástupu

Vašeho dítka do naší  mateřinky.  Naše školka nabízí  možnost  přijetí  děti  již  od 2 let  věku dle nové legislativy až po děti

předškolní. Naše mateřinka je schopna pojmout celkem 48 dětí, které jsou rozděleny do dvou oddělení. Dětem nabízíme krásné

harmonické prostředí s vynikajícími paními učitelkami, mnoho hraček a nádherné a čisté prostory nejen mateřinky, ale i nové

školní zahrady. Nyní navíc zvažujeme možnost ranního svozu dětí z okolí, který jsme schopni zřídit po dohodě s rodiči dětí. 

Přijďte tedy k našemu zápisu již 10.5. 2017.   

****************************************************************************************
Jubilea v květnu 2017

Jaroslav Mevald

Josef Hlubuček

Věra Kultová

Jindřiška Seidlová

**************************************************************************************
5. - 7. 5. 2017             5. - 7. května 2017

Číslo 3 Ročník 2017 www.josefuvdul.  eu 6,- Kč

Poděkování...
Děkuji za gratulaci a dárek k narozeninám.               H. Dohnalová

Jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně životních sil a optimismu!

Jubilanti,  kteří  nechtějí  být  v  průběhu tohoto  roku zveřejněni,
mohou napsat na OÚ Josefův Důl, nebo zavolat na tel.:  483 381
096.

http://www.josefuvdul.eu/
http://www.josefuvdul.eu/


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

N A B Í D K A  P R Á C E
* Nabídka pracovní pozice v ZŠ a MŠ Josefův Důl
Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, přísp. organizace

nabízí pracovní pozici
školník/školnice v MŠ Josefův Důl

Kontaktní údaje: Mgr. Mánek – ředitel školy, tel.: 483 381 033
Specializace: vyučení v technickém oboru vítáno, šikovnost

a schopnosti spojené se správou budovy
Termín nástupu: 1. 9. 2017

 (výběrové řízení 5. června 2017 - 15.00 – 17.00 hod.)
Životopisy lze doručit do ZŠ Josefův Důl osobně 

nebo na e-mail: zs@josefuvdul.eu – nejdéle do 29. 5. 2017.

* Paní či pán na úklid rekreační
chaty
Hledáme milou, spolehlivou              
a pracovitou paní (pána) na úklid
luxusní chaty v Josefově Dole.
Jednalo by se o úklid chaty, věci
spojené s provozem a uvítání hostů, při příjezdu.
Dlouhodobá spolupráce. Nabízíme výborné finanční 
ohodnocení. Zkušenosti s úklidem vítáme.
Pečlivost a spolehlivost podmínkou.Životopisy posílejte na 
uvedený email. Prosím jen zájemce z uvedené lokality.
Finance po dohodě.
M CZECH: +420 736 736 736, e-mail:daniel@kindt.cz

¨

Obecní zastupitelstvo   13. 4. 2017 schválilo:   

* Členství Obce Josefův Důl ve Sdružení místních 
samospráv ČR. Členský příspěvek obce se skládá z částky 
2.000,- Kč za obec + 1,- Kč za každého občana obce.

* Finanční příspěvek pro podporu motocyklového jezdce na 
rok 2017/2018 ve výši 10.000,- Kč panu Milanovi Engelovi 
ml.

* Finanční příspěvek na pořádání 27. ročníku Josefodolského
divadelního jara 2017 ve výši 20.000,- Kč Divadelnímu 
spolku J. K. Tyl Josefův Důl.

* Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou panu 
Jiřímu Böhmovi na dobu 3 měsíců od 1. 5. 2017.

* Záměr prodeje části p.p.č. 395/1 v k.ú. Josefův Důl o 
výměře cca 50 m2 za cenu 400,- Kč za 1 m2.

* Zřízení věcného břemene chůze  pro umožnění přístupu 
k rekreační chalupě č.ev. 910 v k.ú. Josefův Důl po části p.p.č. 
396/3 za jednorázový poplatek 2.000,- Kč.

* Na základě zveřejněného záměru prodej nebytového prostoru –
garáž v suterénu domu č.p. 316 v k.ú. Josefův Důl panu Albertu 
Hamatschkovi za cenu 50.000,- Kč.

* Záměr prodej části p.p.č. 395/1 (cca 17 m2) v k.ú. Josefův Důl 
za cenu 400,- Kč/1m2

* Finanční příspěvek obce na pořádání čarodějnic 2017 ve výši 
20.000,- Kč.

Příští řádné zasedání 15. 5. 2017 
v 18:00 hod. v budově radnice.

P O P L A T K Y

P ř i p o m í n á m e

zaplacení poplatků za
odpad, psy a hroby.

Za  odpady  lze  platit
ve  dvou  splátkách,  první
byla  splatná  20.  března
2017  a  druhá  polovina  je
splatná 20. září 2017.

Poplatek lze uhradit:

• hotově  v  pokladně  Obecního
úřadu Josefův Důl,
• bankovním převodem na číslo
účtu:  2725451/0100,  pod
variabilním  symbolem,  který
vám sdělíme na telefonním čísle
483 381 110 nebo 483 381 096,
• složenkou.

Umístění     velkoobjemových     kontejnerů
V květnu 2017 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 odpadů.
Kontejnery budou umístěny v níže uvedené dny a hodiny
pod budovou Obecního úřadu.

Rozpis dnů a hodin přistavení velkoobjemových kontejnerů:

pátek 5. 5. 2017: 9 – 11 hod. a 13-15 hod.  sobota 6. 5. 2017: 9 – 13hod.

pátek 26. 5. 2017: 9 – 11 hod. a 13-15 sobota 27. 5. 2017: 9 – 13 hod.  

Na uvedeném stanovišti mohou občané odkládat zejména tyto druhy odpadů: 
vyřazený nábytek, podlahové krytiny, železný šrot, zařizovací předměty z 
domácnosti (sanitární keramika apod.), jiný rozměrný odpad z domácnosti…

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční v neděli 28. května
2017 dle tohoto časového harmonogramu:

11,00 – 11,10 hod. Karlov za lesem – Karlov č. 3

12,50 – 13,00 hod. Josefův Důl u zvonů na separovaný odpad (u Čermáků)

13,10 – 13,20 hod. Josefův Důl u panelových domů

13,25 – 13,35 hod. Antonínov autobusová zastávka u užitkového skla

mailto:zs@josefuvdul.eu


Školní rok se nám překulil do své poslední části. Všichni učitelé jsou
stále plní energie, podobně jako děti, a tak společně absolvují nebo
připravují mnoho zajímavých aktivit. 

Zápis do mateřské školy
Dne 10. 5. 2017 se od 9:00 do 16:00 uskuteční zápis do naší

nádherné  mateřské  školy.  Zápis  připravují  paní  učitelky  a
předpokládáme, že můžeme v naší mateřince kapacitně přijmout až
20 nových tváří. Zajímavostí letošního školního roku je nabídka pro
maminky, že do MŠ mohou přihlásit i děti, které dovrší dvou let. Všechny tyto děti mají velkou šanci na to být do školky přijaté.
Při zápise si budete moci prohlédnout mateřskou školu případně i dětskou zahradu a vyzkoušet si některé z herních prvků.
Věříme,  že  dorazíte  ve  velkém počtu.  Pokud Vám termín  zápisu  nevyhovuje,  prosím kontaktujte  nás  na  telefonním čísle
483 381 020 (paní Blanka Bohatá) nebo na tel. 483 381 033 (ředitel školy David Mánek), ti s Vámi domluví náhradní termín.

Velikonoční jarmark 2017
Nádherný  Velikonoční  jarmark  jsme  spolu  s učiteli  a

dětmi připravili  v letošním školním roce v místní  knihovně.
Děti vyrobily mnoho krásných a zajímavých výrobků a spolu
s učiteli  je  nabídly  svým  rodičům,  babičkám,  dědečkům  a
dalším  návštěvníkům.  Do  knihovny  kupujících  dorazilo
mnoho a celkem dětem udělali velkou radost, protože svými
nákupy přispěli na školní výlety, které se uskuteční v červnu
2017 částkou přesahující  20.000Kč.  Moc všem děkujeme a
věříme,  že  všichni  zakoupené  dekorace  a  pomlázky hezky
využili při letošních Velikonocích. 

Den otevřených dveří 2017
V  sobotu  22.  4.  2017  učitelé  spolu  s  dětmi

připravili  Den  otevřených  dveří,  na  který  dorazilo  dle
našich  odhadů  přibližně  20-25  návštěvníků.  Počet
návštěvníků mohl být možná vyšší, ale ti kteří přišli, tak
si odnesli mnoho zajímavých krásných zážitků s učiteli a
našimi dětmi. 

Pro  školu  byl  Den  otevřených  dveří  velkým
přínosem, zapsali jsme dvě nové tváře do naší budoucí 6.
třídy, dále jeden žák do naší budoucí 6. třídy nastoupí po
zapsání během května a rodičům se u nás tak líbilo, že
mladší holčičku zapíší do naší mateřské školy. 
Děkujeme všem za návštěvu školy, stejně tak patří velké
poděkování  učitelům  školy  a  dětem  za  vytvořenou
atmosféru. Škoda jen, že nebylo možné vzhledem k počtu
návštěvníků uskutečnit ukázkovou vyučovací hodinu. :-)



Plavání 2017 – 1. stupeň
Už se to blíží, už je to tady. Naši žáci 2. - 5.

třídy budou opět zajíždět  do Jablonce nad Nisou na
povinné  lekce  plavání.  Plavat  děti  začnou  během
května  2017  a  lekce  budou  zakončeny  mokrým
vysvědčením,  které  děti  obdrží  na  počátku  června.
Děti budou na plavání jezdit opět každé úterý a bližší
informace  jejich  rodičům  podáme  během  prvního
týdne v květnu. To čím se již nyní můžeme pochlubit
je opět  placení autobusové dopravy na místo konání
plavání  z fondu zapsaného spolku Pepikáček a lekcí
plavání ze školního rozpočtu. Je to skvělé, protože žáci našich rodičů mají celou aktivitu zcela zdarma. 

Poslanecká sněmovna 2017
Poprvé  se  nám  podařilo  domluvit  přes  paní

poslankyni Janu Pastuchovou návštěvu poslanecké
sněmovny  a  to  10.  5.  2017.  Poslaneckou
sněmovnu navštíví žáci 8. a 9.  třídy, přičemž za
zmíněnou exkurzi zaplatí pouze cestovné. Půjde o
celodenní  akci  v Praze,  která  bude doplněna dle
uvážení třídních učitelů o prohlídku historického
centra nebo další zajímavé aktivity. Moc děkujeme
paní poslankyni za možnost, kterou našim dětem
dala a jsme rádi, že se v rámci výuky do prostor
PSP ČR naši žáci podívají. 

Na závěr mi dovolte Vás všechny, jak doufám
potěšit.  Po  zkušenosti,  kterou  jsem  získal  při
výběrovém řízení na jinou pozici, jsem se rozhodl

v dalším školním roce 2017/2018 zůstat s našimi žáky a učiteli v naší školičce. Těším se na další rozvoj naší školy, který nyní
bude zaměřen dle možností  tzv. inkluzivního vzdělávání na zisk asistentů pedagogů do ZŠ tak, aby děti měly zajištěnu co
nejlepší péči, dále na rekonstrukci dvou prostor školy – školní kuchyňky a také rekonstrukci zaměřenou na vznik relaxační a
kompenzační místnosti. 

V neposlední řadě nás čekají změny v mateřské škole, které se budou odvíjet od stavu zapsaných žáků a budou velmi
obtížné.

Děkuji Vám za pracovníky školy a děti za Vaši přízeň David Mánek
*******************************************************************************************************

Pivo, grilovačku i koncert Marcela Zmožka nabídne
party Pochoutkového roku 
s Českým rozhlasem Liberec

Velká party s pivem a grilováním Pochoutkového roku Českého
rozhlasu Liberec se připravuje  na čtvrtek 4.  května na Mírovém
náměstí v Jablonci nad Nisou. Těšit se můžete na vystoupení Jany
Chládkové, Marcela Zmožka nebo Josefa Zocha. Mluveným slovem
vás  provede  moderátor  Patrik  Rozehnal,  kterého  možná  znáte
z nedělních Pochoutek nebo pořadu Humoriáda, sekundovat mu
bude Iveta Kalátová, moderátorka Českého rozhlasu Liberec.

Hasit  žízeň  všech  příchozích  bude  retro  pivovarský  vůz,  ze  kterého  budeme  čepovat  pivo  i  limonádu,  na  grilu
připravíme masové speciality, pro děti nafoukneme skákací hrad a chybět nebude stan Českého rozhlasu Liberec s hosteskami,
které budou rozdávat drobné pozornosti z rozhlasu. A to zdaleka není všechno. 

Chcete se dozvědět víc? Poslouchejte Český rozhlas Liberec a nezapomeňte – ve čtvrtek 4. května v centru Jablonce od
dvou odpoledne do půl šesté – roadshow Pochoutkového roku s Českým rozhlasem Liberec. Na viděnou nebo na slyšenou na
102,3 FM (Jablonec, Liberec, Turnov); 107,9 FM (Smržovka, Desná, Harrachov); 103,4 FM (Semily); 97,4 FM (Frýdlant a Nové
Město pod Smrkem, Hejnice, Raspenava); 94,3 FM (Česká Lípa).





Muzejní noc na Kristiánově
 Ano, je to tady! Dlouho očekávané slavnostní otevření Kristiánova po rekonstrukci je skoro za

dveřmi.
sobota 20. května 2017 / 16 – 22 hodin / vstup zdarma/ Kristiánov

A aby byly Vaše zážitky ještě intenzívnější, spojíme ho s muzejní nocí.

Takže si poznačte: sobota, 20. května, od 16 hodin!

Můžete se těšit na:

• prohlídku rekonstruovaného objektu a nových expozic v malý naučný okruh
Kristiánovem v  stezka „Cestou jizerskohorských sklářů“ 

• Toy Machine – dramatizaci kristiánovské pověsti o čaroději Tamannovi 
• skupinu SEŠLOST Country Liberec 
• hledání pokladu čaroděje Tamanna, opékání špekáčků 
• výrobu „roubeného“ lampionu a dobrodružnou cestu domů 

Nejmenší děti, imobilní a starší občané mohou využít kyvadlovou dopravu z Bedřichova k odbočce na Kristiánov (pro ostatní 
návštěvníky jen v případě volného místa). Doprava bude zpoplatněna.

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

Děti  z  naší  mateřinky  se  letos  aktivně  podílí  na  výzdobě
divadla  –  konkrétně  divadelního  schodiště  a  haly,  které
zaplní  svými  výrobky.  Jejich  tvořivost,  šikovnost  a  snahu
můžete  přijít  ocenit  v  rámci  Josefodolského  divadelního
jara, které se koná 5. - 7. května 2017

http://www.msb-jablonec.cz/wp-content/uploads/2017/02/P3140021_upr_www.jpg


Josefodolský divadelní spolek J. K. Tyl pořádá ve dnech 5.5. - 7.5. 2017 již
27. ročník divadelního svátku ochotnických souborů. Vždyť se do naší obce sjede
v tomto jarním termínu osm souborů a další zájemci o ochotnicko – divadelní dění.
Ti  se  zúčastní  celé  přehlídky  nejen  jako  diváci,  ale  zapojí  se  i  do  rozborových
seminářů jednotlivých představeních, které povedou odborní porotci z řad režisérů,
dramaturgů,  scénografů.  Nominovaný  soubor  se  pak  zúčastní  Národní  přehlídky
Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. I náš soubor z Josefova Dolu
se  několikrát  zúčastnil  vrcholné přehlídky venkovských souborů  ve  Vysokém nad
Jizerou,  naposledy  s  inscenací  Vajíčko  Féliciena  Marceau.  Letošní  ročník  naší
přehlídky nově budou reprezentovat své obce ochotníci z Miletína a soubor z Tisé u
Děčína. Přejeme nejen jim, ale i ostatním účastníkům pěkné počasí, úspěch na našich
divadelních  prknech,  navázání  nových  divadelních  kontaktů  a  přátelství  a  hezké
vzpomínky na naší obec v Jizerských horách v údolí Kamenice.



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

Během Josefodolského divadelního jara bude probíhat doprovodná výstava ve sklepních prostorách budovy
divadla, která nese název:

„HELE CO SE NAŠLO ANEB POKLADY Z FUNDUSU“

Hledání v prostorách divadla se vyplatilo. Co jsme našly, to v našem „sklepení“ uvidíte!

Všichni jste srdečně zváni. Hanka Dohnalová

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


	Muzejní noc na Kristiánově

