
  Jubilea v lednu a únoru 2018
   František Polák Bohuslav Filipi
   Anna Kaliničová Bohumil Škrabálek

Jiří Altman Margita Morávková
Alois Kalina
Eva Koťátková
Lieselotte Bártová
Hanička Dohnalová
Rozália Fazekašová

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.

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

VOLBY  2018 – PREZIDENT REPUBLIKY- výsledky hlasování za územní celky 
Kraj: Liberecký kraj Okres: Jablonec nad Nisou Obec: Josefův Důl

Číslo 1 Ročník 2018 www.josefuvdul.  eu

Poděkování...
Děkuji  Obecnímu  úřadu  v  Josefově  Dole  za  gratulaci  a  dárek  k  mým
narozeninám.    D. Vilderová
Srdečný dík za dárek k mým narozeninám.

B. Fojtíková
Děkuji za účast na posledním rozloučení s Ivo Brožem.

Za pozůstalé Jitka Fialová, sestra

Zájezd na muzikál do divadla Hybernia

IAGO 
NEJVĚTŠÍ LÁSKA, NEJVĚTŠÍ ZRADA

Muzikál podle Shakespearova Othella.

Geniální klasické milostné drama, moderně zpracované
a  přenesené  hudbou do  žhavé  současnosti.  Vyprávěné
tak, jak ho prožívá Shakespearův nejslavnější zloduch.
IAGO. Budete ho milovat.

Sobota 21. 4. 2018
Cena: 500,-
Pravděpodobný odjezd: 10:00
Přihlášky osobně na obecním úřadě do 28. 2. 2018
Bližší informace na OÚ, případně sledujte na: 
www.josefuvdul.eu

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


Obec Josefův Důl obdržela dotaci na sociální služby
ve výši 43.750,- Kč z rozpočtu Libereckého kraje.

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

**************************************************************************************
Informace pro předplatilete Jabloneckého deníku:

Od 15. 2. nám začne jezdit doručovatel, takže se novin všichni dočkáte již příští týden a bude doručování trvale v pořádku. 

A teď lehce ke kompenzaci za nedoručování /týká se pouze Jabloneckého deníku/:

1. Kompenzace za měsíc leden – celá lednová platba je použita na následující platební období (měsíčně platící mají kompenzaci 
v březnu či dubnu,…)

2. Kompenzace za měsíc únor – peníze za nedodané výtisky budou opět použity na další platební období

3. Jako poslední kompenzace, která nejde automaticky, ale musí se o ni lidé/předplatitelé přihlásit je časopis dle výběru zdarma:

- Časopis Překvapení na měsíc, vychází 1x týdně

- Časopis Gurmet na dva měsíce, vychází 1x měsíčně

- Časopis Křížovkářský magazín na 3 měsíce, vychází 1x měsíčně

Pokud by někdo chtěl využít kompenzace časopisu zdarma, obdrží kontakt na obecním úřadu

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

Zprávy z přestupkové komise za obec Josefův Důl

V roce 2017 bylo evidováno celkem 8 přestupků, z nichž 6 přestupků bylo proti občanskému soužití a 2 přestupky proti majetku.
Všech osm přestupků bylo oznámeno dle místa spáchání, dva byly oznámeny na občany s trvalým pobytem v Josefově Dole
a v jednom případě se jednalo o oznámení přestupku na neznámého pachatele. Jedná se pouze o přestupky oznámené správnímu
orgánu, které policie ČR sama neřešila.        Čarná Jitka, Městský úřad Smržovka, správní odbor

**************************************************************************************
Zpráva o bezpečnostní situaci Smržovské policie
Vážení spoluobčané,

začátkem Nového roku nastal čas bilancovat,  a proto
jsem pro Vás připravil souhrnnou zprávu o bezpečnostní situaci
ve Vaší obci a jejím okolí. Územní působnost Smržovské policie
zahrnuje  katastrální  výměru  celkem  šesti  měst  a  obcí.  Pro

připomenutí  uvádím,  že  se  jedná  o  Smržovku,  Lučany  nad
Nisou, Novou Ves nad Nisou, Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice
v Jizerských  horách  a  Josefův  Důl.  Na  rozloze  69  Km2 žije
celkem 7 902 obyvatel, přičemž každá lokalita má svá specifika,
co do počtu a složení obyvatel.

Obecní zastupitelstvo   dne 11. 1. 2018 schválilo:   

* Rozpočet Obce Josefův Důl na rok 2018 jako přebytkový,
s  příjmy  ve  výši  20.536.900,00  Kč  a  výdaji  ve  výši
20.118.900,00 Kč. Přebytek ve výši 418.000,- Kč bude použit
na financování splátek úvěru (viz příloha č. 1).

*  Smlouvu  o  zřízení  VB  č.  7700072411_6/VB  s  firmou
GasNet,  Ústí  nad  Labem, zastoupenou firmou GridServices,
s.r.o., Brno na pozemky zatížené plynovodem Lučany n.N. –
Dolní Maxov. Jedná se o plynové zařízení o rozsahu 1 m na
obě strany od jeho půdorysu (délka 1.989,38 m)
za jednorázovou částku 52.500,- Kč, dle GP č. 415-67/2016.

* Na základě zveřejněného záměru směnu (případně vzájemný

prodej) p.p.č. 444/9 – 5 m2 v majetku pí I. B. a p. p. č. 444/8 –
18 m2 v majetku Obce JosefůvDůl, obě v k. ú. Josefův Důl,
dle GP č.  566-72/2017.  Při  případné směně zaplatí  rozdíl  o
výměře 13 m2 ve výši 5.200,- Kč (400,- Kč/m2) paní I. B. Při
prodeji je cena 400,- Kč/m2.

* Prodloužení termínu na kolaudaci domu na p. p. č. 1175/7
v k. ú. Dolní Maxov do 31. 12. 2018.

*  Nákup  sanitárního  kontejneru  na  vybudování  veřejných
toalet do výše 300.000,- Kč.

Příští řádné zasedání 12. 3. 2018 v 18:00 hod.  
v budově radnice.

Přehled  o pohybu obyvatelstva
v obci Josefův Důl za rok 2016

Počet trvale hlášených   celkem       muži      Ženy
obyvatel k  31.12.2016 884 463 421

narození za rok 2017   10     3     7

zemřelí za rok  2017   13     9     4

přistěhovalí za rok 2017   35   15   20

vystěhovalí za rok 2017   29    9   20

stav k 31. 12. 2017 887 463 424



Porovnáním nápadu trestné činnosti za uplynulé roky
2015,  2016  a  2017  je  patrný  jeho  pokles  a  to  ve  všech
oblastech. Nejmarkantnější pokles je zaznamenán u majetkové
trestné činnosti a to zejména mezi roky 2015 a 2016, kdy rozdíl
činí  45  skutků.  Jedná  se  o  celorepublikový  trend,  který  se
projevil i na našem teritoriu. Oblast majetkové trestné činnosti
zahrnuje  široké  spektrum  trestných  činů.  Největší  měrou  se
však na ní podílí prosté krádeže, krádeže vloupáním, podvody a
zpronevěry.  Důvodem  poklesu  jsou  stále  účinnější  metody
vyhledávání kradených věcí, kamerové systémy, vyskytující se i
v malých obcích a v neposlední řadě také osvěta mezi občany.
Tyto a další faktory přispívají k objasňování tohoto druhu trestné
činnosti.  Pachatel  krádeží  je  nucen  podstupovat  stále  vyšší
riziko odhalení. Naproti tomu se majetková trestná činnost na
úkor té „klasické“ přesouvá do virtuálního prostoru a mnohdy se
stává tzv. latentní, nebo-li skrytou pro orgány činné v trestním
řízení. 

Násilná trestná činnost kolísá mezi 14 až 21 skutky za
rok. Na zdejší součásti se převážně jedná o ublížení na zdraví,
nebezpečné  vyhrožování,  často  v souběhu  s jinými  trestnými
činy.  Násilná  trestná  činnost  v té  nejzávažnější  formě nebyla
zaznamenána, příp se jednalo o jednotlivé excesy. Pachatelé
jednají  spíše v afektu bez zamýšlených důsledků, a proto její
vývoj  nelze  objektivně  předvídat.  Pachatelé  se  této  trestné
činnosti  dopouštějí  často  pod  vlivem  alkoholu  či  jiných
návykových látek. Vliv na násilnou trestnou činnost v uvedené
rovině  má jistě  četnost  restauračních  zařízení  a  diskoték  na
našem teritoriu. Spolupráce v roce 2017 s organizátory diskoték

a jiných kulturních akcí byla bezproblémová. V roce 2017 se na
našem  teritoriu  konaly  tři  významné  kulturní  akce  spojené
s nadměrným užíváním alkoholu a dále početná řada menších
akcí lokálního charakteru. K akcím bylo ve spolupráci s místní
samosprávou  a  pořadateli  přijato  opatření  k minimalizaci
nežádoucích  důsledků.  Míra  objasněnosti  násilné  trestné
činnost je poměrně vysoká.

Drogová problematika v rovině trestné činnosti  se na
naší  součásti  vyskytuje  v omezené  míře.  I  v této  oblasti  je
zaznamenán  klesající  trend.  Ze  strany  Policie  ČR  je  této
problematice věnována maximální pozornost. Z tohoto důvodu
také  stoupla  ostražitost  pachatelů.  Policisté  OOP  Smržovka
v uplynulém  roce  zaznamenali  řadů  úspěchů.  Souhrnně  lze
uvést  stručný  výčet  odhalených  a  projednaných  drogových
deliktů. V roce 2017 jsme zaznamenali celkem 11 trestných činů
a 39 přestupků (9x jízda pod vlivem drog, 10x držení malého
množství drog, 14x jízda pod vlivem alkoholu). Převážná část
tohoto  protiprávního  jednání  byla  páchána  řidiči  motorových
vozidel.  Smržovští  policisté  je  odhalili  v rámci  obchůzkové  a
hlídkové  činnosti  a  v nastoleném  trendu  hodlají  i  nadále
pokračovat. 

Oznámení  o  „ostatní“  trestné  činnosti  jsou
nejrůznějšího charakteru. V této oblasti jsou zahrnuty zejména
trestné činy zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního
rozhodnutí  a  vykázání  a  další,  které  mají  vysokou  míru
objasněnosti.  Nápad  této  trestné  činnosti  je  stabilní,  mírně
klesající. 

Tab. 1 nápad TČ na zdejší součásti v uvedeném období dle složení

Policisté OOP Smržovka v roce 2017 řešili téměř o jednu třetinu více přestupků, ve srovnání s roky 2015 a 2016, které byly
následně předány příslušnému správnímu orgánu. Z tabulky č. 2 je patrné, že v roce 2017 došlo k poklesu nápadu v oblasti
přestupků  proti  majetku  a  v  oblasti  přestupků  proti  občanskému soužití  a  veřejnému pořádku.  Zároveň  došlo  více  jak  ke
stoprocentnímu nárůstu v oblasti přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Prioritou je odhalování protiprávního
jednání řidičů v souvislosti s užíváním návykových látek obecně,            ale také vyhovět požadavkům místních samospráv,
zejména v souvislosti se špatným parkováním neukázněných řidičů. Nutno dodat, že snahou je řešit co nejvíce přestupků v rámci
blokového řízení  příkazem na místě s cílem předcházet  zatěžující  administraci.  V roce 2017 policisté OOP Smržovka udělili
celkem 847 pokut. 

Tab. 2 nápad PŘ na zdejší součásti v uvedeném období dle složení

V roce 2016 došlo k vzestupu výjezdů k případům se znaky domácího násilí, kdy oproti roku 2015 jsme zaznamenali nárůst o 21
skutků. V roce 2017 došlo naopak k mírnému poklesu na 20 skutků. Nárůst je zapříčiněn osvětou ve společnosti, neboť tato
forma násilí byla v minulosti policistům skryta a často bagatelizována samotnými obětmi. Policisté po několika letech zkušeností
úspěšně odhalují oběti domácího násilí, poskytují jim preventivně-metodickou pomoc, spolupracují s dalšími státními i nestátními
organizacemi a pečlivě zvažují, zda násilnou osobu ze společného obydlí vykáží či nikoliv. 

Tab. 3 případy DN prověřované na zdejší součásti v uplynulém období



Policisté OOP Smržovka v roce 2017 splnili  řadu úkolů a společně s kolegy z okolních obvodních oddělení               se
spolupodílí na udržení veřejného klidu a pořádku v celém okrese Jablonec nad Nisou i mimo něj. Naším cílem v roce 2018 bude i
nadále zajišťovat Vaši bezpečnost ve všech zmiňovaných oblastech a svou činností v maximální možné míře preventivně působit.

npor. Bc. Ondřej Tuláček, vedoucí oddělení

Přehoupli  jsme  se  do  krásného  nového  roku  2018,

ve kterém mi dovolte Vám všem za pracovníky školy popřát

ještě jednou pevné zdraví, mnoho štěstí a životní energie, dále

klid a pohodu s Vašimi rodinami a mnoho dní, které na Vašich

tvářích vyvolají vřelý úsměv. 

Ve  škole  na  počátku  nového  kalendářního  roku

připravujeme  mnoho  zajímavých  aktivit,  o  nichž  Vás  rádi

budeme informovat.

Lyžařský výcvik

Letošní  školní  rok 2017/2018 neplánujeme lyžařský

výcvik  pro  žáky  2.  stupně.  Všichni

žáci  2.  stupně  lyžařský  výcvik

absolvovali  ve  dvou  předchozích

letech  a  vzhledem  k  tomu,  že  ve

školním  vzdělávacím  programu  jej

mají  absolvovat  pouze  1x  za  celý

druhý stupeň,  tak jsme se rozhodli,  že tento rok dětem tuto

aktivitu nenabídneme. To ovšem neznamená, že letos lyžovat

nebudeme. :-) Rodiče žáků 5. ročníku nás oslovili s možností

uspořádat  lyžařský  výcvik  pro  děti  1.  stupně.  Vzhledem

k  tomuto  zájmu  jsme   se  rozhodli  oslovit  rodiče  formou

dotazníkového šetření a v případě velkého zájmu bychom se

pokusili zorganizovat lyžařský výcvik pro děti 1. stupně (3. - 5.

třída).  Opět  bychom  rádi  sehnali  školené  instruktory,  kteří

zajistí vysokou úroveň našeho kurzu. 

Uvidíme  tedy,  jaký  bude  zájem  všech  rodičů  o  lyžařský

výcvik. :-)

Nové vybavení školy

V loňském kalendářním roce 2017 jsme hospodařili

velmi  dobře,  a  proto  jsme  byli  schopni  školu  vybavit

interaktivními  tabulemi.  Díky  přebytku  hospodaření  jsme  si

mohli dovolit koupit dvě interaktivní tabule, které byly do 2. -

3.  ročníku  a  jazykové  učebny  instalovány  na  konci  ledna.

Celková  výše  investice

přesáhla  200  tisíc  Kč,

přičemž obě tabule patří

do  námi  preferovaných.

V tomto ohledu je skvělá

spolupráce s obcí Josefův

Důl, díky které případný

přebytek  hospodaření  můžeme využít  právě  pro  rozvoj  naší

školy. 

Nové vybavení mateřinky

O  finanční  prostředky  jsme  neochudili  ani  naší

mateřskou  školičku.  Paní  učitelky mateřské  školy opět  díky

vstřícnosti  obce  Josefův  Důl  a  našemu  hospodaření  měly

možnost  investovat  do  nového  vybavení  mateřinky  částku

přesahující 150 tisíc Kč. Také proto jsme během ledna spolu se

všemi  paními  učitelkami  vybrali  krásný  nový  nábytek

do  mateřinky,  který  budeme  instalovat  po  dodání.

Předpokládáme, že novým nábytkem se mateřská škola začne

blýskat  v  průběhu

března  až  dubna.  :-)

Děti i paní učitelky se

mohou těšit  na  nový

moderní  nábytek

s  mnoha  úložnými

prostory  pro  spoustu

krásných hraček.  

Kulturní představení pro naše žáky

V tomto školním roce jsme začali pracovat ve škole

i na obohacení kulturního vyžití našich žáků. Také proto paní

učitelky  postupně  s  dětmi  zajíždí  na  zajímavá  divadelní

představení. V lednu jsme tak spolu s dětmi 2. stupně navštívili

představení v Naivním divadle v Liberci, kde naši žáci viděli

krásné netradiční divadelní představení. Děti 1. stupně také v



minulém  měsíci

navštívily  divadelní

představení,  tentokráte

v jabloneckém divadle.

A  protože  v

kulturním  obohacení

našich dětí chceme pokračovat, tak chystáme ještě další 1 - 2

divadelní představení nejen v Jablonci nad Nisou. Již nyní se

děti 6. - 7. třídy mohou těšit na představení Mistr a Markétka.  

IQ Landia a naši žáci

Závěr ledna a počátek února se nesl mj. ve znamení

zajímavých  vzdělávacích  aktivit  pro  naše  žáky.  Ti  spolu

s  učiteli  zavítali  na  domluvený  vzdělávací  program  do  IQ

Landie v Liberci. Program pro děti zajistil pan učitel Zoubek

a  paní  učitelka  Titěrová.

A o  čem,  že  program byl?

Zeptat  se  můžete  žáků  7.

a 9. třídy, kteří jej navštívili.

Já  Vám  však  napovím,

jednalo se o program, který

dětem zajímavým a praktickým způsobem přiblížil vzdělávání

v předmětu fyzika. :-)

Reprezentace školy

První  měsíce  roku  2018  budou  v  naší  škole

ve  znamení

pozitivní

reprezentace  školy

na  různých  akcích,

který pořádá bývalý

okres  Jablonec  nad

Nisou. Jde o Vám všem dobře známé olympiády. První naši

reprezentanti se účastnili Dějepisné olympiády na gymnáziu U

Balvanu.  Ze  školního kola postoupili  Filip  Čadílek a Honza

Podrazký.  Oba  kluci  nás  reprezentovali  velmi  pěkně  i  ve

zmíněném  okresním  kole,  když  z  téměř  čtyřiceti  účastníků

skončili  v  krásné  polovině  výsledkové listiny.  Klukům patří

poděkování za výbornou reprezentaci naší školy. 

Děkujeme Vám všem za podporu naší škole, která pro

Vaše  děti  připravuje  mnoho  zajímavých  aktivit  a  poskytuje

kvalitní vzdělávání. Jsme moc rádi, že od Vás rodičů slyšíme

mnoho pochvalných slov na práci, kterou odvádíme a budeme

odvádět i nadále :-).

David Mánek

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

Rok se  s rokem sešel, rozloučili jsme se s tím starým
a zvesela si začali užívat rok nový.  A hlavně nové hračky, které
nám do školky přinesl Ježíšek. Na Tři krále ozdobeni korunami
jsme  vyrazili  na  cestu  Josefovým  Dolem  a  psali  na  dveře
požehnání do roku 2018. Velice děkujeme za vřelé přijetí na OÚ i
u p. Chrtkové. Mnoho štěstí jsme popřáli p. uč. Liegerové a její
Adélce.

V  naší  mateřince  jsme  přivítali  zdravotnice  z  ČČK,
které nám vysvětlily, jak se zachovat při úrazu kamaráda, jak ho
ošetřit a kam zavolat. Navštívila nás milá paní z PRIMA VIZUS,
aby
našim

dětem zkontrolovala oči      a je třeba podotknout, že právě
díky  tomuto  vyšetření  se  již  odhalilo  několik  zrakových  vad,
které mohli rodiče včas řešit. 

22.  1.  jsme  opět  přivítali  Sférické  kino,
nejmenší děti shlédly film Cocomong a starší film Polaris, který
je o setkání  tučňáka a ledního medvěda - že to není  možné?
Naše děti už ví jak to chodí na severním i jižním pólu, kdo kam
patří  a  podívali  jsme se na to pěkně z výšky - až z vesmíru.
Chtěli bychom velice poděkovat panu Romanovi Fingerovi, který
tuto  akci  sponzoroval. Díky  tomu,  se  mohly  této  úžasné



podívané účastnit všechny děti. Jsme rádi, že jsou stále lidé,
kteří  radost   a  zážitky  dětí  staví  nad  své  hmotné  statky.
Děkujeme...
26. 1. jsme zažili kulturní zážitek v místním divadle J. K. Tyla.
Děvčata  si  oblékla  šatičky,  kluci  oprášili  sváteční  kalhoty  a
přenesli  jsme se  na  norský  venkov  v  pohádce  "O Kozlíkovi".
Tato pohádka byla netradiční i tím, že se zde objevily dřevěné
loutky, se kterými se děti již dnes moc nesetkají.

Přelom  ledna  a  února  byl  ve  znamení
ZIMNÍCH  OLYMPIJSKÝCH  HER,  po  vzoru  dětí,  které
prožívaly svá olympijská vítězství na VIII. zimní olympiádě dětí
a  mládeže  v  Pardubickém  kraji.  Naše  děti  soutěžily  v  šesti
disciplínách a všechny si odnesly medaili a diplom za účast na
hrách. Velký úspěch měla i keramická dílna v prostorách ZŠ,
kde  se  nám  věnovala  p.  uč.  Podrazká.  Děti  měly  možnost

vyzkoušet si, co vše lze z keramické hlíny vytvořit a pokud by čas
dovolil, jistě by tvořily mnohem déle. Děkujeme za hezký prožitek.

Jsme moc rádi, že můžeme našim dětem
nabízet řadu prožitkových aktivit,  ať jsou
to již zmíněné dílničky, divadla, výjezdy na
výstavy, i další, třeba tradiční karneval, či
lyžařský výcvik.

Na závěr nám dovolte poděkovat všem,
kteří  nám pomáhají,  aby  naše děti  prožily
neopakovatelné zážitky... Veliké díky.

Tým učitelek z MŠ
*************************************************************************************

*
Společnost  Dolmen
představuje novou sociální
službu

Společnost  Dolmen  má
dlouholetou  zkušenost  s poskytováním
sociálních  služeb  dospělým  lidem  s
mentálním postižením a kombinovanými vadami. Vznikla v roce 2006
s cílem  vytvořit  alternativní  pobytovou  službu  pro  dospělé  osoby
s mentálním  postižením,  aby  nemusely  prožít  svůj  život  ve  velkých
zařízeních. Díky projektu „Podpora samostatného bydlení“ se mohli již
v roce 2007 přestěhovat do chráněného bydlení společnosti první klienti
z domovů pro osoby se zdravotním postižením. V následujících letech se
zvyšoval  nejen  počet  klientů  a  chráněných  bytů,  ale  objevila  se  i
poptávka  po  dalších  službách,  které  dosud  na  trhu  sociálních  služeb
chyběly.  Společnost  postupně  získala  důležité  místo  mezi  nestátními
organizacemi v oblasti poskytování sociálních služeb a dnes má ve své
nabídce již tři sociální služby – Chráněné bydlení, Sociálně terapeutickou
dílnu  a  Podporu  samostatného  bydlení,  a  to  na  území  Libereckého  a
Karlovarského kraje.     

Na základě potřeby definované Libereckým krajem se Společnost
Dolmen rozhodla v letech 2018 až 2020 zapojit do projektu Libereckého

kraje  „Podpora  a  rozvoj  služeb  v komunitě  pro  osoby  se  zdravotním  postižením  v Libereckém  kraji“,  který  bude
spolufinancován z prostředků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu dojde  k rozšíření
terénní služby Podpora samostatného bydlení, a to v lokalitě správního území obcí s rozšířenou působností Jablonec nad
Nisou, Liberec, Tanvald a Frýdlant. Služba nabízí šanci dospělým lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami,
kteří potřebují pomoc a podporu na své cestě k co nejvíce samostatnému životu, ale nechtějí se stěhovat ze svých domovů či žít
v pobytové službě. Ráda by také pomohla rodinám s dospělým členem s postižením, které se obávají toho, co s ním bude, až jim



dojdou síly. Služba nabízí možnost včas se připravit na co nejvíce samostatný život. Je založená na individuálním přístupu, což
znamená, že je klientům poskytovaná pomoc a podpora pouze v těch oblastech života, ve kterých to skutečně potřebují. Pro
bližší  informace,  prosím,  kontaktujte  sociální  pracovnici  společnosti  Mgr.  Renatu  Bečkovou  (tel.:  725 841 763;  e-mail:
beckova@spolecnostdolmen.cz)  nebo  koordinátorku  služby  Mgr.  Bohdanu  Bensaoucha  (tel.:  776 662 676;  e-mail:
bensaoucha@spolecnostdolmen.cz).
******************************************************************************************************

Prosincová
fotogalerie
V  posledních  prosincových

dnech,  v  době  svátků  a  volna,

připravuje  každoročně DS J.  K.

Tyl  Josefův Důl ve spolupráci  s

kulturní komisí obce Josefův Důl

a  Infocentrem kulturní  program.

Krátce  připomínáme  ve

fotogalerii. Ostatní fota naleznete

na webových stránkách FB: 

https://www.facebook.com/122273147817460/photos/?tab=albums

* Adventní setkání

* Mikulášská pro děti– děkujeme panu Heroutovi za vitamíny - ovoce
pro děti

* Vánoční koncert ZUŠ
Tanvald

* Setkání seniorů –
děkujeme firmě LEDO
CUKRÁRNA Tanvald, pan
Špidlen, za sponzorský dar
formou občerstvení na tuto
akci

*    Varhanní koncert

mailto:bensaoucha@spolecnostdolmen.cz
mailto:beckova@spolecnostdolmen.cz
https://www.facebook.com/122273147817460/photos/?tab=albums
https://www.facebook.com/122273147817460/photos/?tab=albums
https://www.facebook.com/122273147817460/photos/?tab=albums
https://www.facebook.com/122273147817460/photos/?tab=albums


* Derniéra – Paní Piperová zasahuje * Don Andronico

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

pátek 23. 2. v 17:30 kino:       TADY HLÍDÁM JÁ
Česká rodinná filmová komedie

kinosál Josefův Důl                                                                                                                        vstupné 50,- Kč

sobota 24. 2. v 19:30 divadlo:    SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Divadlo v Roztocké Jilemnice.  Tento kouzelný příběh odehrávající se o májových svátcích by se nejspíš
nikdy  nestal,  nebýt  jedné  čarovné  noci,  která  všechny  bytosti  pojí,  rozděluje  a  znovu  svádí
dohromady. Dva páry poblázněných milenců a dva páry královské se stávají součástí magické letní noci,
během níž je vše dovoleno a stát se může cokoliv. Je to však opravdu jen láska, co je spojí…? 
kinosál Josefův Důl  vstupné 70,- Kč

pátek 2. 3. v 17:30 kino:   HONZÍKOVA CESTA
Rodinný film, Československo, 1956, 74 min

kinosál Josefův Důl                                                                                                                        vstupné 50,- Kč

sobota 3. 3. v 19:30 divadlo:   VRAŽDA SEXEM
DS Čapek  Děčín.  Komedie  o  muži,jenž  nemůže  najít  sám sebe  a  jeho  praktické  ženě  ,na  které  leží
zabezpečení domácnosti, do které patří i popletená tetička.A když k tomu přidáme,hysterickou pacientku a
nečekanou návštěvu, milenky,není divu,že se z domu stává blázinec ve kterém nechybí ani vražda. 
kinosál Josefův Důl  vstupné 70,- Kč

pátek 16. 3. knihovna a MŠ NOC S ANDERSENEM
Akce se připravuje, podrobnosti se dozvíte na: http://knihovnajosefuvdul.webk.cz/

Po návratu z horské túry investujte do kultury.
Ladné tělo mít se sluší, potěšte i svoji duši.
Ať smoking či tepláky, máme rádi diváky.

Pokladna otevřena 30 minut před začátkem představení.
Srdečně Vás zvou pořadatelé:Divadelní spolek J.K. TYL Josefův Důl, manželé Verhoefovi, Obec Josefův Důl

http:// www.divadlojosefuvdul.cz

Na Vaše náměty a příspěvky se těší redakční rada:  K. Stuchlík, R. Podrazký a G. Tahalová
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