
Obecní úřad Josefův Důl pořádá zájezd do Litoměřic
    Zveme Vás na veletrh Zahrada Čech, kde se můžete
těšit  na  tradičně  bohatý  sortiment  potřeb   pro  Vaši
zahradu a chalupaření 

ZAHRADA ČECH 2017
ČTVRTEK 21. 9. - Den s CS BETONEM

Zazpívá český zpěvák a muzikálový herec PETR KOLÁŘ se svými nejznámějšími
hity, k poslechu zahraje litoměřická kapela NO NAME LT a celým dnem Vás
provede moderátor Hitrádia FM ZDENĚK LUKESLE

*************************************************************************************************
V srpnu na řádném zasedání zastupitelstvo obce schválilo:

* Nákup nového osobního vozu pro potřeby obecního úřadu. 
* Prodej obecního vozu Škoda Felicie přes autobazar.
* Nákup automobilu pro potřeby místního hospodářství.
* Přidělení bytu (po uvolnění) v domě s pečovatelskou
  službou panu M. L.
* Finanční příspěvek Jezdeckému klubu TJ Tanvald ve výši
    7.000,- Kč.  na sportovní činnost.
* Pronájem lyžařského vleku Bukovka panu Ing. Jaroslavu
    Morávkovi.
* Základní a Mateřské škole Josefův Důl přijetí účelově
  určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s.,  
   v rámci projektu obědy pro děti v celkové výši 66.300,- Kč.
* Na základě zveřejněného záměru prodej st.p.č. 540 (o
   výměře 66 m2) s budovou bez č.p. v havarijním stavu  a 
   p.p.č. 1534/9 o výměře 102 m2 dle GP č. 413-55/216 
   oddělené z p.p.č. 1534/1 v k. ú. Dolní Maxov  za cenu  
   67.200,- Kč paní H. V.
* V návaznosti na záměr č. usn. 116/2016 z 12. 12. 2016
   převod vlastnického práva k jednotce č. 316/6 – jiný   
   nebytový prostor s podílem na spol. částech domu o 
   velikosti  119/3013 v budově č.p. 316 v k.ú. Josefův Důl 
   A. H. za cenu 50.000,- Kč, tím se ruší usnesení č. 40/2017  
    z 19. 4. 2017 a nahrazuje se tímto usnesením.
* Záměr prodeje části p.p.č. 1250/2 (cca 264 m2) za cenu
   400,- Kč/m2 v k.ú. Dolní Maxov.
* Záměr prodeje části p.p.č. 444/6 za cenu 400,- Kč/m2 v k.ú.
   Josefův Důl. Cesta, procházející tímto pozemkem musí být 

    zachována.
* Na základě zveřejněného záměru prodej pozemků p.p.č.
   2367/44 o výměře 11 m2 oddělen z p.p.č. 2367/5, p.p.č. 
   2367/43 o výměře 238 m2 oddělen z p.p.č. 2367/8, p.p.č. 
   2368/4 o výměře 52 m2 oddělen z p.p.č. 2368/2  všechny 
   v k.ú. Antonínov a p.p.č. 7/2 o výměře 28 m2 v k.ú. Josefův 
   Důl. Všechny pozemky za odhadní cenu 8074,- Kč Lesům 
   ČR, s.p. Hradec Králové.
* Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
   smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007396/VB/1, 
   zemní kabel NN v p.p.č. 1553/2 v k.ú. Dolní Maxov pro 
   novostavbu RD s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou 
   EMJ s.r.o. se sídlem Frýdlant, K. Světlé 1121. Dle ceníku 
   věcných   břemen Obce Josefův Důl bude VB zřízeno za 
   částku 10.000,- Kč.
* Opravu chodníků v Josefově Dole od č.p. 281 cca 300m
   směrem do zadního Josefova Dolu.
Zastupitelstvo obce neschválilo
* Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
   břemene - služebnosti a smlouvu o právu stavby č. IV – 12 
    – 4014917/VB/2, akce „JN, Josefův Důl, Antonínov, p.č.
   2211_2- kNN“ s ČEZ Distribuce, a.s.,  zastoupenou firmou 
   RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., Lomnice nad Popelkou.

Příští řádné zasedání proběhne 11. 9. 2017
 v 18:00 v budově radnice

Číslo 3 Ročník 2011 www.josefuvdul.cz 6,- Kč
Číslo 5 Ročník 2017 www.josefuvdul.eu 6,- Kč

Kdy: čtvrtek 21. 9. 2017

Cena: 150,- Kč

Odjezd: 6:45 hod. 

od bývalé sklárny naproti

nádraží ČD.

Zájemci se mohou hlásit osobně 

či telefonicky 

na OÚ do 14. 9. 2017.
Tel.: 483381096, 483381110.

BRAMBORY NA ZIMNÍ USKLADNĚNÍ
Objednávky  na  zimní  uskladnění  brambor  a  cibule  přijímá
do pondělí 12. 9. paní  Skrbková, tel.: 724 100 847.(případně
na obecním úřadě) p. Kubánek

Výzva OÚ Josefův Důl!  Vzhledem  k  tomu,  že  termín  zaplacení za  svoz
komunálního odpadu za 2. pol. t. r. vyprší 20. září, vyzýváme ty občany, kteří tento poplatek
nezaplatili, aby tak co nejdříve učinili na OÚ v Josefově Dole,  a to dříve, než budeme nuceni
přistoupit k důraznějšímu postupu.

Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost, lze dlužné částky vyměřit
nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Včas
nezaplacený poplatek nebo jeho část může obec zvýšit až na trojnásobek.



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

Prázdniny se  nám blíží  ke  konci  a  my už  netrpělivě vyhlížíme

příchod dětí do školy.  A věřte,  máme pro ně připraveno mnoho

nového  a  pěkného.  Zároveň  věřím,  že  jste  si  užili  volna  a

dovolených  tak,  abyste  i  vy  rodiče  byli  plní  síly  do  dalšího

školního roku. 

Změny pro školní rok 2017/2018 – pedagogický sbor

Škola je živý organismus a dochází v ní i k personálním výměnám. Pro následující školní rok nás čekají změny jak

v základní škole, tak i mateřince. 

V základní škole jsme měli ucelený pedagogický sbor, který na konci června měl doznat pouze jednu změnu. Na

vlastní žádost, z důvodu zisku zaměstnání v Liberci, odešel pan učitel Šlechta. O tomto faktu jsme věděli a byli jsme na něj

připraveni a jeho místo tak zaujala dětem i rodičům dobře známá paní učitelka Pavlína Horáková, která u nás na škole bude

začínat svůj druhý rok. Bohužel v průběhu července se školu rozhodla na vlastní žádost opustit paní učitelka Seppová, která

dostala nabídku učit na jedné střední škole v Turnově. Tento fakt nám naboural plány a byli jsme nuceni přijmout novou paní

učitelku na němčinu a dějepis. Tou bude paní učitelka Fuková, která doplní náš sbor na základní škole a věříme, že se jí u nás

bude dobře dařit. 

V mateřince se událo několik změn, když v červenci na vlastní žádost požádala o ukončení pracovního poměru paní

učitelka Bohatá, jejíž místo zaujme paní Ing. Martina Semrádová. Dále v mateřince budeme mít novou paní školnici, kterou je

paní Efenberková a v neposlední řadě bych zmínil chůvu pro mladší děti paní Bajusovou. Všechny změny v mateřské škole

byly předpokládány a věřím, že povedou ke zlepšení již tak dobře fungující školičky.   

Změny pro školní rok 2017/2018 – Novinky

Školní kuchyňka

Školní

kuchyňka  je  jedním  z

projektů,  na  který  jsme

prozatím nezískali žádné

prostředky.  Náklady  na

její  renovaci

odhadujeme  na  80-

100.000Kč,  přičemž

čekáme na vyjádření nadace Veolia, která by projekt mohla

podpořit  částkou 35.000Kč. Pokud prostředky nezískáme,

nevadí, i  tak kuchyňku zřídíme a v září bude k dispozici

dětem a učitelům.

Již  nyní  jsme  investovali  do  její  renovace  cca

55.000Kč - zakoupili jsme nové elektrické sporáky, robota,

nádobí,  hrnce,  příbory  a  mnoho  dalšího.  Dále  jsme

objednali nové stoly a židle, tak aby prostor kuchyňky byl

útulný a moderní. Celý projekt je umožněn díky dobrému

hospodaření  ve  škole  a  správnému jednání  obce  Josefův

Důl, která prostředky na provoz ponechává škole a školce

pro její další rozvoj.

Poděkování:

Děkuji touto cestou Obecnímu úřadu v Josefově Dole za gratulaci a
dárek k mým narozeninám.

Věra Altmanová

Děkuji  panu  doktorovi  Stuchlíkovi  a  Obecnímu  úřadu  za  milé
blahopřání a dárky, které jsem obdržela k mým narozeninám.

 Jana Mičkalová

Jubilea v srpnu
Jiřina Šilhánová Judita Sosičová
Bořivoj Sova František Veverka
Irena Mačincová Jiřina Endlerová
Josef Hošek Jaroslav Tomáš

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.

a září 2017
       Ivan Svoboda Miroslava Havrlantová
      Bedřiška Brožková Anna Poledňáková
      Elena Alexová Eva Novotná
      Václav Basař Dragica Valterová



Kompenzační místnost

Vzhledem k tomu, že cítíme, že naši žáci potřebují

pomoc  při  vzdělávání,  tak  jsme  se  rozhodli  vybavit  tzv.

kompenzační  místnost.  Tato  místnost  bude  sloužit

především  žákům  s  IVP,  kteří  disponují  asistentem

pedagoga.

Mj. v příštím školním roce zaměstnáme celkem 5

asistentů  pedagoga,  které  jsme  pečlivě  vybírali.  Až  na

jednoho  asistenta  všichni  budou  ve  škole  působit  na

zkrácený  úvazek  a  pomáhat  dětem,  jimž  asistenta  určilo

diagnostické  vyšetření  v  Pedagogicko-psychologické

poradně.  Právě tady je  jedna z  "výhod",  kterou  nám tzv.

inkluzivní vzdělávání přineslo, a my se jej budeme snažit

využít pro prospěch našich žáků. 

Vraťme se však ke kompenzační místnosti, která

bude  zřízena  v  přízemí  místo  bývalé  kanceláře  vedoucí

školní jídelny. Místnost bude vybavena mnoha zajímavými

pomůckami,  které  pomohou  dětem  s  logopedickými

problémy,  dále výukovými materiály,  které budou sloužit

především  dětem  s  IVP  (jde  o  specializované  soubory

pracovních listů, učebnic atp.), dále vybavením relaxačním

(polštářky, lampy, křeslo, sedací vaky atp.). A v neposlední

řadě  i  zvláštností  v  podobě  běhacího  pásu,  rotopedu  a

boxovacího pytle s rukavicemi. 

Pro  mnoho  z  Vás  je  to,  co  popisujeme  asi

neuvěřitelné  :-),  ale  určitě  v  případě  zájmu  budete  moct

specializovanou místnost navštívit a podívat se, jak vypadá

a k čemu slouží. :-)

Jumping a tělocvična

Jak  již  víte,  tak

nadace  ČEZ podpořila  naši

školu  celkovou  částkou

50.000Kč.  Touto  částkou

podpořila náš projekt, který

se  týkal  vybavení  školní

tělocvičny  a  to  především

jumpingovými

trampolínami  (mj.  Jumping

získal  podporu i Libereckého kraje),  ale také další  nákup

zajímavých  gymnastických a  balančních  pomůcek.  Mimo

tohoto byl zakoupen tablet a silnější reprobedny, které jsou

při Jumpingu využívány k pouštění hudby. Již nyní můžeme

říci,  že  máme  nakoupeno  a  objednáno  a  v  září  všechno

vybavení bude k dispozici nejen našim dětem, ale i jejich

rodičům. 

Změn  bychom  mohli  zmínit  více,  ale  další  si

necháme pro děti i rodiče jako překvapení.

 Harmonizační pobyt 2017 – září

Ve  středu  13.

Září  2017  vyjedeme

v pořadí  na  sedmý

Harmonizační  pobyt,

který  bude  mít

preventivní  charakter,

tedy  jednotlivé

aktivity budou sloužit k předcházení sociálně patologickým

jevům ve školním kolektivu. Na pobyt se vydají žáci 3.-9.

Ročníku, kteří si společně užijí celkem tři krásné dny plné

her, aktivit a soutěží. Tentokráte nás čeká pobyt v krásném

prostředí Junior kempu v blízkosti Komárovského rybníka.

Celý pobyt je pro všechny děti zmíněných ročníků povinný.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách –

http://www.zsjosefuvdul.cz. 

Pepikiáda 2017 – září

Na středu 27. 9. 2017 jsme pro naše žáky a jejich

rodiče  připravili  Pepikiádu  2017.  Pepikiáda  doplňuje  náš

Harmonizační  pobyt  a  uskuteční  se  na  josefodolském

fotbalovém hřišti.  Na  akci  jsou  zváni  nejen  všichni  žáci

školy  a  školky,  ale  především  jejich  rodiče,  babičky  a

dědečkové. Ti jsou pro děti moc důležití,  protože na akci

budou děti vpuštěni jen v jejich doprovodu. Na celé rodiny

pak  čeká  mnoho  zajímavých  aktivit  a  soutěží,  malé

občerstvení  a  hlavně neformální  setkání  rodičů a učitelů,

kteří budou na akci přítomni.

Přijďte s dětmi na hřiště ve středu 27. 9. 2017 v 16:00. 

Věřím, že i nadále bude naše školička bezpečným,

http://www.zsjosefuvdul.cz/


rodinným a klidným prostorem, který bude Vašim dětem i

Vám poskytovat výborné vzdělávání. Již nyní se moc těším

na setkání s Vámi a další společné kroky ve vývoji vašich

dětí.  David Mánek

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

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ A MŠ:

1) Způsob placení stravy ZŠ a MŠ Josefův Důl na školní rok 2017/2018

Platba musí být připsána na účet školy již před začátkem období, kdy se děti budou stravovat. Platba bude placena
každý měsíc stejnou částkou (21 dní násobeno částkou, kterou Vaše dítě platí za obědy). Přeplatky budou vyúčtovány jednou
ročně, a to v měsíci červenci.

Vždy do 15. dne v měsíci Vaše dítě obdrží měsíční vyúčtování. Pokud ho Vaše dítě v žákovské knížce nemá (např. z
důvodu nepřítomnosti), může si pro vyúčtování dojít do kanceláře paní Svárovské,  denně od 9:00 do 12:00, kontakt: tel.: 483
381 033, e-mail: zsuctarna@josefuvdul.  eu. 
Děti které odebírají svačinky 1-9 třída, platí 12,- za jednu svačinku.

Platby za obědy v ZŠ budou následující:      Platby za obědy v MŠ budou následující:

Děti do 6 let chodící na dopoledne platí za stravu 24,- Kč

Děti do 6 let chodící na celý den platí za stravu 31,- Kč

Sedmileté děti chodící na celý den platí za stravu 34,- Kč

Rozdělení stravného děti do 6 let Sedmileté děti 
strava  na 1 den 31,-  strava na 1 den 24,- strava na 1 den  34,-
--------------------------     -------------------------------    ------------------------------
přesnídávka  8,-   přesnídávka   8,- přesnídávka        9,-
oběd            16,-   oběd             16,- oběd                 17,-
svačina          7,- svačina               8,-  
----------------------------    -------------------------------     ------------------------------
celkem         31,-  celkem         24,-  celkem             34,-

2) Odhlašování stravy 
V případě nepřítomnosti žáka ve škole pro nemoc nebo z jiných důvodů je v zájmu žáka stravu si včas odhlásit. Pokud

si strávník stravu včas neodhlásí, zaplatí pak cenu v plné výši.
Odhlásit stravu lze nejpozději do 13:00 předchozího pracovního dne (v případě pondělí lze předchozí pátek do 13:00 )

na tel.: ZŠ:  483 381 113/ MŠ:  483 381 020. V případě nemoci si může žák stravu odhlásitdo 7:00 ráno týž den. Svačinu v ZŠ
je nutno z organizačních důvodů odhlásit den předem. Den po ukončení nemoci musí rodiče přihlásit své dítě na svačinu
a oběd do 8:00 nebo takto učiní samo dítě ve školní jídelně do 8:00 hodin. V případě nenahlášení dítěte dle výše zmíněných
možností, nebude dítě přihlášeno ke stravování v daný den, a proto mu nebude podána svačina ani oběd.

Strava se konzumuje pouze v jídelně. Odnést stravu mimo prostor jídelny (domů) si mohou žáci nebo jejich rodiče
ve vlastním nádobí pouze v první den nemoci. 

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

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

Když zazní zvuk sirény aneb jednotný systém varování a vyrozumění
V životě mohou nastat různé mimořádné události, které ohrožují životy a zdraví obyvatel a působí velké
materiální a finanční škody. Mezi ty nejčastější patří povodně, velké požáry nebo technologické havárie
s únikem nebezpečných látek. Abychom byli o případném nebezpečí včas informování nebo v případě

vzniku  mimořádné  události  včas  varováni,  je  v České  republice  vytvořen  tzv.  jednotný  systém  varování  a
vyrozumění. Tento systém sestává z vyrozumívacích center, telekomunikačních sítí a koncových prvků varování.
Mezi koncové prvky (sirény) patří tři základní druhy – rotační sirény, elektronické sirény (s hlasovým výstupem)
a místní informační systémy neboli obecní rozhlasy. A právě tyto koncové prvky jsou pro občany nejdůležitější,
neboť varují svým pronikavým zvukem před nastalým nebezpečím.
  
S jakými typy varovných signálů se můžeme setkat?
Se zvukem sirény se setkáváme zpravidla první středu v měsíci, kdy probíhá celostátní zkouška sirén. Ve 12 hodin
jsou spuštěny sirény v celé republice, aby byla prověřena jejich funkčnost. Uslyšíte „Zkušební tón pro akustickou
zkoušku“. Jedná se o nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Elektronické sirény a místní informační systémy
následně ohlásí: „Zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén.“

Dosažený věk dítěte
ve školním roce

cena za jeden oběd

7 – 10 let 24,- Kč

11 – 14 let 26,- Kč

15 a více let 27,- Kč
Číslo účtu/kód banky:

78-5809050267/0100
Variabilní symbol: 
RČ dítěte bez části za 
lomítkem
Spec. symbol: 3141
Zpráva pro příjemce: 

jméno strávníka

mailto:zsuctarna@josefuvdul.cz


tvar zkušebního tónu

Pro případ vzniku mimořádné události je v ČR zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Jedná se
o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca 3minutových intervalech.
Tam, kde jsou sirény elektronické nebo místní informační systémy, následuje po varovném signálu doprovodné
hlášení o hrozícím nebezpečí.

tvar varovného signálu

Posledním  signálem,  který  může  siréna  ohlašovat,  je  „Požární  poplach“.  Tímto  signálem  jsou  svoláváni
dobrovolní hasiči. Jedná se o přerušovaný tón po dobu 1 minuty (z toho 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka,
25 vteřin trvalý tón).

tvar požárního poplachu

Koncové  prvky  varování  spouští  ve  většině  případů  Krajské  operační  a  informační  středisko  Hasičského
záchranného  sboru  Libereckého  kraje,  lze  je  však  spustit  i  centrálně  z  Prahy. Koncové  prvky  lze  spouštět
jednotlivě,  všechny  nebo  lze  vytvořit  určité  skupiny  sirén  dle  potřeb  varování  v jednotlivých  oblastech  (např.
záplavová území, okolí výrobních subjektů zpracovávající nebezpečné látky, zóny havarijního plánování atd.). Po
zaznění varovného signálu  vždy následuje  informace o konkrétním nebezpečí.  V území,  kde jsou instalovány
pouze rotační  sirény,  jsou občané verbálně informováni  pomocí  výstražných rozhlasových zařízení  na vozech
Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, případně
městské nebo obecní policie. Dále se informace uveřejňuje v místním rozhlase a regionálních rozhlasových a
televizních stanicích. 

Pokrytí území Liberce a Libereckého kraje varovným signálem
Na území Libereckého kraje je rozmístěno celkem 534 koncových prvků varování, z toho je 329 sirén rotačních, 54
sirén elektronických a 151 místních informačních systémů. Území Libereckého kraje je pokryto signálem z cca
85%. 
Kdo je odpovědný za informování a varování obyvatelstva?
Připravenost  obce  na  mimořádné  události  zajišťují  orgány  obce,  které  se  také  podílejí  společně  s ostatními
složkami  IZS na provádění  záchranných  a likvidačních  prací  a  na ochraně obyvatelstva.  Velmi  zjednodušeně
řečeno  podle  zákona  č.  239/200  Sb.,  o  integrovaném  záchranném  systému  je  pří  provádění  záchranných  a
likvidačních prací za varování obyvatelstva nacházejícího se na území obce před hrozícím nebezpečím odpovědný
starosta  obce.  Obecní  úřad  seznamuje  právnické  a  fyzické  osoby v obci  s charakterem možného  ohrožení  a
s připravenými opatřeními k jeho odstranění. K poskytování informací obyvatelům je však nutno přistupovat velmi
citlivě a odpovědně. Špatně, nepřesně nebo dokonce lživě podaná informace může mnohdy způsobit více škody,
než užitku. 

Co dělat, když zazní signál „Všeobecná výstraha“?
Uslyšíte-li signál „Všeobecná výstraha“, ukryjte se co nejrychleji v nejbližší budově. Zavřete okna, dveře, vypněte
ventilaci, uhaste oheň. Zapněte televizi, nalaďte si rádio. Informace o tom, proč byla spuštěna siréna, co se stalo a
co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích sdělovacích prostředků nebo z rozhlasových vozů policie či
hasičů. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Protože siréna může
signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů, neukrývejte se ve sklepě nebo na půdě. Pokud
vidíte místo havárie s únikem nebezpečné látky,  ukryjte se na odvrácené straně budovy a snažte se na sebe
upozornit zasahující složky. V případě, že byl spuštěn signál „Všeobecná výstraha“ v důsledku povodně, je nutné
co nejrychleji zabezpečit svůj majetek, zvířectvo a v případě prodlení se rychle evakuovat.

Autor: plk. Mgr. Michal Dvořák, vedoucí odd. ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje



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

Jízda pravidelnosti motocyklových a automobilových veteránů 2017

Výsledky soutěže:
Kategorie Auto

Poř.  St.č. Jméno značka           R. Výroby
1. 18     Vrána Jaroslva Škoda 110R 1980
2.   7. Janeček Josef Škoda 4100L 1970
3. 19. Hušek Tomáš Ford V 8 A 1935

Kategorie Traktor
1. Kočí František -  Zetor 25 A 1951

Kategorie Moto
Poř.  St.č. Jméno značka          R. Výroby
1. 24 Schmidt David Jawa 350 + side 1963
2. 4 Antony Robert ČZ 175 - 477 1969
3. 54       Dittrich Bernd RT 123 1952



POZVÁNKY NA ZÁŘÍ 2017
Na jediný den v roce se do zaniklé
sklářské osady Kristiánov v Jizerských
horách vrátí výroba skla a bižuterie. V
sobotu 2. září od 9 hodin se zde uskuteční 
Sklářská slavnost na Kristiánově.
Můžete se těšit na stánky se skleněným a bižuterním
zbožím, uvidíte ale také mistry skláře přímo při práci
–  hned  ve  dvou  sklářských  pecích  se  bude  tavit  a
foukat sklo, u Kopalova mačkadla vyrábět bižuterní
kameny.  K  vidění  bude  dále  tažení  skleněných
figurek  či  vinutých  perlí  u  kahanu,  zdobení  skla,
ruční výroba skleněné bižuterie či různých módních
doplňků. Připravena je široká nabídka tvůrčích dílen,
kde  si  budete  moci  vyzkoušet  foukání  a  malování
vánočních  ozdob,  vytvořit  skleněnou  mozaiku,
navléknout šňůrku korálků nebo ušít originální šperk
z drobných perliček.

KONCERT FOLKOVÉ
SKUPINY

ZLATÉ HOLKY 
 DIVADLO JOSEFŮV DŮL

28. 9. 2017 v 19:00

https://www.facebook.com/events/1893876644200770/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions


"Poslechněte si cestovatelské hádanky s Marcelou Augustovou každý všední den na
Českém rozhlase Liberec - nalaďte 107,9 FM"

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

Milan Engel byl nominován na 92. ročník soutěže ESDE konaný ve
Francii.
V pondělí 28. 8. odstartoval svou osmou šestidenní - CZECH WORLD
TROPHY TEAM 
 Milan Engel. „Já už mám všechno připravené ... moc se těším“
A my držíme Milanovi palce              /red/
********************************************************************

Inzerce:
Dobrý den, pro náš penzion Karlovka bychom potřebovali
správce  - údržbáře. Pokud byste v obci o někom věděli, dejte
nám prosím kontakt. Jednalo by se o nenáročné údržbářské práce a údržbu zeleně kolem objektu. Práce je nárazová a  vhodná 
pro čerstvého důchodce. Tel. kontakt k dispozici na obecním úřadu.

Na Vaše náměty a příspěvky se těší redakční rada:  K. Stuchlík, K. Stuchlík ml. a G. Tahalová
   Vydavatel,redakce a administrace – Obec Josefův Důl. Povoleno odborem kultury O.U. Jablonec n/N pod č.j. MK ČR E 10457

http://www.josefuvdul.eu                                                                                infocentrum@josefuvdul.eu

PREMIÉRA
Don Andronico

DIVADLO JOSEFŮV DŮL

29. 9. 2017 v 19:30
Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl uvede premiéru 
nové hry Don Andronico v pátek 29. září 2017 v 19:30 
hod. Divadelní hru Williama Shakespeara Titus 
Andronicus v překladu Josefa Čejky upravili Karel a 
Karel Stuchlíkovi. Don Andronico se vrací do své vlasti  v 
době vrcholícího předvolebního boje. Kdo nakonec stane 
v čele cukrovarnické organizace? 
To se dozvíte 29. 9. v divadle v Josefově Dole.

http://www.josefuvdul.eu/
mailto:infocentrum@josefuvdul.eu

