
Obecní úřad Josefův Důl zve v neděli

3. 12. 2017 od 15.00
do budovy muzea Josefův Důl

a přilehlých prostor na

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU

Před rozsvícením Vánočního stromu (15:30) vystoupí Komorní dívčí pěvecký sbor Harmonia .

Děti i dospělí mohou využít SCHRÁNKU NA DOPISY PRO JEŽÍŠKA. V rámci adventního setkání

bude  otevřeno  muzeum místní  historie  (tento  den  vstupné  zdarma) .  Pro  děti  budou  připraveny

dílničky v 1. patře. V prodeji bude medovina; výrobky firmy Kitl, své výrobky nabídne chráněná dílna

Domov  Maxov,  dále  vánoční  ozdoby,  adventní  věnce,  ručně  pletené  výrobky,  kalendáře,  knihy,

samozřejmostí je i občerstvení od místních hasičů – pivo, uzeniny, svařáček, grog; trdelníčky, medovník,

a jiné. Otevřena bude také místní Trafika – Suvenýry. Pro posezení můžete využít prostory sálu v muzeu,

kde bude mimo jiné nabídka kávy, čaje, zákusků.  

Setkání se koná za každého počasí. 

Pokud máte nějaké zboží, které byste chtěli nabídnout, můžete se k prodejcům připojit.

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

Kouzelnická mikulášská s nadílkou
Kouzla              Písničky                 Legrace       Soutěže

Nadílka od Mikuláše
Josefův Důl - sobota 9. prosince 2017

kulturní sál (budova muzea)
Začátek programu: 16,00 hod.

Účast  dítěte  si  zajistíte  zakoupením vstupenky,  pro  děti  josefodolských
rodičů a prarodičů za 50,- Kč, pro ostatní 100,- Kč. Závazné přihlášky budou
uzavřeny v pondělí 4. 12. 2017
Závazné přihlášky: G. Tahalová, Infocentrum – Obecní úřad, osobně,tel.: 483
381 110, 602 656 878. 
Paní učitelky v Mateřské škole Josefův Důl – osobně.

******************************************************************************************************
Na řádném zasedání zastupitelstvo obce schválilo:

Říjen
* Půjčku z FRB ve výši 50.000,- Kč panu R. Š. na obnovu
fasády u č.p. 46 dle kódu 06.
* Příspěvek na výměnu bojleru  a jeho instalaci  v mateřské
škole Josefův Důl ve výši 33.439,- Kč.

* Prodej p.p.č. 1814/5 o rozloze 103 m2 za 41.200,- Kč dle
GP  č.  194-28/2017 v k.ú.  Karlov  firmě  DOSITECH  z.s.,
Praha 9.
*  Navýšení  ceny  za  opravu  chodníků  –  dosazení  3.  řady
dlaždic a nových sadovek (v okolí hutě a nádraží) za celkovou

Číslo 3 Ročník 2011 www.josefuvdul.cz 6,- Kč
Číslo 7 Ročník 2017 www.josefuvdul.eu 6,- Kč



cenu 139.721,94 Kč.
* Přidělení  bytu v DPS paní K. M. (po uvolnění vhodného
bytu).
* Opravu dvou společných koupelen v domě s pečovatelskou
službou dle nabídkové ceny 19.017,78 Kč za jednu koupelnu.

ZO revokuje:
*  Usnesení  č.  68/2017  ze  dne  19.6.  2017  o  prodeji  p.p.č.
1814/5 v k.ú. Karlov panu RNDr. J. K.

ZO  neschvaluje:*  Pronájem  rybníčků  u  hutě  na  potoce
Jedlová a na Maxovském potoce.

Listopad
*  Poskytnutí  dotace  ve  výši  10.000,-  Kč  SKP  Kornspitz
Jablonec na úpravu lyžařských běžeckých stop
* Darovací smlouvu na částku ve výši  24.000,- Kč, kterou
obec získala za sběr železného šrotu na TJ Jiskra Josefův Důl
na úhradu provozních nákladů
*  Podání  žádosti  o  dotaci  na   osazení  parku  u  paneláků

posilovacími stroji.  Za zpracování  žádosti  –  6.000,-  Kč,  za
výběrové řízení 9.000,- Kč.
*  Podání  žádosti  o  dotaci  na  rekonstrukci  silnice
v Antonínově Za zpracování žádosti – 12.000,- Kč, při získání
dotace 50.000,- Kč.
*  Nákup  elektrocentrály  do  35.000,-  Kč  –  zahrnout  do
rozpočtového opatření č. 4
* Nákup 3 ks vánočních ozdob na veřejné osvětlení a 2 ks
bílých  venkovních  řetězů  na  vánoční  strom,  vše  do  částky
25.000,- Kč - zahrnout do rozpočtového opatření č. 4

ZO  revokuje  usnesení  č.  110/2015  z  9.11.  2015  ohledně
prodeje  domu č.p.  132  na  st.p.č.  590,  včetně  st.p.č.  602  a
p.p.č.  2224/3  v  k.ú.  Antonínovu  z  důvodu  neuskutečnění
prodeje.

ZO  jmenuje za  Obec  Josefův  Důl  paní  Markétu
Počekajlovou jako člena školské rady.

Příští řádné zasedání proběhne 11. 12. 2017
 v 18:00 v budově radnice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017

Výsledky hlasování za územní celky - Kraj: Liberecký kraj   Okres: Jablonec nad Nisou   Obec: Josefův Důl 

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůcelkem zpr. v %

1 1 100,00 772 464 60,10 464 462 99,57

        Platné hlasy Předn.
hlasyčíslo Strana název celkem v %

1 Občanská demokratická strana 72 15,58  

2 Řád národa – Vlastenecká unie 2 0,43 X

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00 –

4 Česká strana sociálně demokrat. 28 6,06 X

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 40 8,65 X

8 Komunistická str.Čech a Moravy 35 7,57 X

9 Strana zelených 2 0,43 X

10 ROZUMNÍ-stop migraci, diktát.EU 6 1,29

12 Strana svobodných občanů 5 1,08 X

13 Blok proti islam.- Obran.domova 1 0,21 X

14 Občanská demokratická aliance 2 0,43 X

15 Česká pirátská strana 67 14,50 X

19 Referendum o Evropské unii 0 0,00 –

20 TOP 09 23 4,97 X

21 ANO 2011 136 29,43 X

22 Dobrá volba 2016 0 0,00 –

23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00 –

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 1,73 X

25 Česká strana národně sociální 0 0,00 –

26 REALISTÉ 3 0,64 X

27 SPORTOVCI 0 0,00 –

28 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00 –

29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 30 6,49 X

30 Strana Práv Občanů 2 0,43 X

https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=30
https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=29
https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=26
https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=24
https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=21
https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=20
https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=15
https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=14
https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=13
https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=1
https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=9
https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=8
https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=10
https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=4
https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=7&xobec=563633&xvyber=5102&xstrana=2


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

Římskokatolické bohoslužby o Vánocích 2017 – 2018

Sobota 23. prosince - 4. adventní - Velké Hamry 17.00 hod.

Neděle 24. prosince - Štědrý den - Tanvald -Šumburk  17.00     Velké Hamry 20.00     Albrechtice 22.00, Hor. Maxov 24.00

Pondělí 25. prosince - Narození Páně -Smržovka 9.30, Josefův Důl 11.15; Hor. Maxov - 15.00 (Rybova mše)

Úterý 26. prosince - Sv. Štěpána - Horní Tanvald 9.00, Albrechtice 11.00 

Neděle 31. prosince - Sv. rodiny. - Šumburk 9.00 Albrechtice 11.00 Hor. Maxov 
15.00

Pondělí 1. ledna 2018 - Hor. Tanvald 9.00, Albrechtice 11.00, Hor. Maxov 15.00, 
Velké Hamry 17.00

Sobota 6. ledna - Josefův Důl 17.00

Neděle 7. ledna - Zjevení Páně- Tří králů - Šumburk 9.00 , Albrechtice 11.00, 
Hor. Maxov 15.00

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

Přichází k nám čas Adventu, čas před Vánoci, který by měl

znamenat  především  pohodu  a  klid  s  našimi  blízkými.

Věříme,  že  i  Vy  spolu  se  svými  dětmi  strávíte  tento  čas

společně a zažijete mnoho krásných chvil. 

My  se  opět  dětem  pokusíme  čas  před  Vánoci

zpříjemnit mnoha zajímavými aktivitami, které připravují učitelé ve škole i školce. 

Amos a Educa 2017

Jako  již  tradičně  jsme  v  průběhu  měsíce  října

navštívili spolu s dětmi dva veletrhy vzdělávání. Naši žáci 9.

ročníku  navštívili  veletrh  vzdělávání  Amos  v  Jablonci  nad

Nisou.  V  rámci  tohoto

veletrhu  je  paní  učitelka

Titěrová vzala na zajímavý

program  s  názvem  Živá

knihovna povolání. A o týden později spolu s naší devítkou

odjela i osmička na liberecký veletrh vzdělávání Educa 2017.

Děti  měly  veletrh  hrazen  z  prostředků  Libereckého  kraje,

který přispěl na dopravu našich žáků. Také proto byly vybrané

prostředky  od  dětí  přesunuty  do  třídních  fondů  a  budou

využity na financování školních výletů.

Oba  veletrhy  mají  našim  dětem  usnadnit  výběr

budoucí střední školy nebo učiliště a věříme, že vzhledem k

široké nabídce škol a oborů si děti správně vyberou.

Florbal v listopadu a prosinci 

V  listopadu  a  prosinci  na  naše  kluky  a  holky  z

různých ročníků čekají florbalové turnaje na Smržovce. První

turnaj  absolvovali  naši  kluci  z  6.-9.  třídy už  16.  listopadu.

Další  turnaje  by

měly  následovat.

Turnaje  fungují

jako  příjemná

odměna pro kluky, 

Jubilea v prosinci 2017

Jitka Rojšlová Marie Válková
Dagmar Vilderová Antonín Šrám
Kristina Turpišová Václav Maňas

Božena Fojtíková

Jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně životních sil a optimismu!

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



kteří navštěvují kroužek florbalu, který probíhá každý týden a

to v pondělí od 13:00 do 13:45 pro kluky 3.-5. třídy a v úterý

od 14:00 do 14:45 pro kluky z 6.-9. třídy. :-)

Věříme,  že  se  na  své  děti  přijedete  na  odpolední

turnaje do nedaleké Smržovky podívat.

Logická olympiáda

A máme tu první velký

úspěch  v  soutěži  pořádané

Mensou  ČR  s  názvem  Logická

olympiáda. Žák naší školy Vojtík

Toman  z  5.  ročníku  absolvoval  nejprve  domácí  internetové

kolo, ve kterém uspěl a byl pozván do krajského kola. 

Krajské kolo se uskutečnilo na počátku listopadu a

Vojta Toman ve velké konkurenci obsadil skvělé 18. místo, za

což obdržel diplom i malé ocenění. Jsme moc rádi, že se naši

žáci  začínají  prosazovat  v  soutěžích pořádaných mimo naši

obec  i  Jablonec  nad  Nisou.

Vojtovi  patří  poděkování  za

skvělou reprezentaci školy. 

Chystané změny ve škole

Hned několik radostných i

méně  radostných  událostí

znamenalo,  že  ve  škole

nastávají  opět  personální  změny.  V  mateřské  škole  naši

těhulku  Petru,  které  přejeme  pevné  zdraví,  nahradí  paní

učitelka  Engelová,  která uspěla ve výběrovém řízení.  Nová

paní učitelka se o naše nejmenší bude určitě skvěle starat 

a připravovat jim pestrý program. Další chystaná změna je ve

školní  družině,  kde  do  konce  1.  pololetí  bude působit  paní

vychovatelka  Lenka  Stoklasová  a  následně  ji  nahradí  nová

paní  vychovatelka,  kterou  vybereme  ve  výběrovém  řízení.

Paní vychovatelka je taktéž v očekávání prvního potomka a

my ji přejeme pevné zdraví.

Dále  chystáme  změny  jsou  na  pozicích  paní

asistentky v 6. ročníku a paní učitelky německého jazyka. Obě

tyto změny jsou vynuceny rozhodnutím paní asistentky, resp.

paní učitelky naši školu opustit a proběhnou v následujících

týdnech resp. nejdéle do konce 1. pololetí. 

Chystáme Spánkování 2017

I v letošním roce pro děti spolu s učiteli připravuje

před Vánoci tradiční Spánkování, na které se děti moc těší. V

letošním roce Spánkování proběhne ze čtvrtka na pátek 21.12.

2017 v budově školy.  Děti  se na  něj  sejdou okolo 18:00 a

stráví  ve  škole  společné  příjemné  předvánoční  chvilky.

Zároveň pro děti připravíme snídani a večeři. Již nyní se spolu

s  učiteli  těšíme  i  na  vzácnou  návštěvu  našich  bývalých

deváťáků.

Vstupné na Spánkování je 50Kč, z nichž je placena

snídaně a večeře. 

Vážení a milí čtenáři, rodiče a děti nejen z naší obce

Josefův Důl, věříme, že i v čase adventním budete naši školu

dále podporovat a společně připravíme pro Vaše děti a naše

žáky příjemné chvíle plné kvalitního vzdělávání a radosti. 

David Mánek

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

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY NA ZMĚNU PLATEB OD 1. 1. 2018

Kalkulace vaření pro cizí strávníky, personál,  personál/důchodce platná od 1. 1. 2018

Cizí strávníci /důchodci+obecní zam.

potraviny            35,-
mzdové nákl.        8,-
rež.nákl.              10,-/režie  5,-    energie  5,-
-------------------------------------------------------
celkem 1 oběd     53,-

Úplně cizí

potraviny           35,-
mzdové nákl.       8,-
rež.nákl.             10,-/režie  5,-   energie  5,-
zisk.přirážka        2,-
-------------------------------------------------------
celkem 1 oběd     55,-

Josefův Důl 21.11.2017

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



Bezpečnost seniorů 

Nestaňte se i Vy obětí podvodníků! 

Pachatelé podvodů si seniory vybírají účelově jako své oběti neboť senior je pro něj velice snadná „kořist“. Senior
bývá velmi často osamělý, sociálně izolovaný, bez kontaktu s okolním světem, velmi důvěřivý a přátelský. Proto
uvítá „příležitost“ si s někým popovídat. Senior se stává snadnou obětí i proto, že mívá zpomalené reakce, bývá
méně pohyblivý nebo zcela nepohyblivý.

Podvodníci ke své činnosti využívají
různé legendy:

1 Vrácení přeplatku za elektřinu, vodu…
2 Řemeslníci nabízející služby
3 Pracovníci pojišťoven, elektráren… nabízející

nové smlouvy
4 Lékaři
5 Podomní prodejci (deky, nádobí, potraviny)
6 Montéři, revizoři elektřiny, vody, plynu
7 Kominíci
8 Pracovníci úřadů a organizací
9 Příbuzní v nouzi, legenda "vnuk"
10 Osoby v krizi vyžadující pomoc
11 Falešný kriminalista, policista

V současné  době  se  stále častěji  objevuje
legenda s pracovním názvem "vnuk". Podvodníci
používají  výmluvu  na  rodinného  příslušníka
v nouzi,  nejčastěji  právě  vnuka. Podvodník  zavolá  seniorům  a  vydává  se za  vnuka  nebo  jiného  rodinného
příslušníka s tím,  že  je  v nouzi,  měl  nějakou  nehodu  a  nutně  potřebuje  finanční  výpomoc.  Údajný  vnuk  se
samozřejmě  nemůže  z nejrůznějších  důvodů  pro  peníze  dostavit  osobně,  proto  posílá  svého  „kamaráda“.
Bohužel není výjimkou, že důvěřivý senior v obavě o svého rodinného příslušníka peníze cizímu člověku dá.

Zde připomínáme několik základních rad, jak se nestát obětí protiprávního jednání:

 Nikoho nepouštějte do domu ani bytu!
 Nikdy neotevírejte dveře, nevíte-li  jistě, kdo je za nimi!
 Při požadavku na finanční pomoc pro rodinné příslušníky (i telefonickou formou) vždy ověřujte jejich 

pravost přímo u rodinných příslušníků, kteří se mají dle požadavku nacházet v tísni!
 Nechte si vždy prokázat totožnost osoby, průkaz firmy a telefonicky ověřte, zda jejich pracovník má 

vykonávat danou práci u Vás. (Osobu, ale v žádném případě nevpouštějte domů!).
 Nikdy nepodepisujte žádné smlouvy a jiné dokumenty, nechte si čas na rozmyšlenou a poraďte se 

s důvěryhodnou osobou (dobrý známý, soused, člen rodiny, lékař, ošetřovatelka apod.).
 Osobu s legendou přeplatků hned odmítněte, přeplatky se nikdy nevyřizují touto formou! Kontaktujte policii.
 Pořiďte si kukátko, které Vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout!
 Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené a některé věci tak můžete 

vyřídit bezpečněji!
 Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí (např. výhry v loterii) a výhodných koupí – v naprosté 

většině jde o podvod!
 Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě - napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich 

pomoc nejrychlejší!

V případě, že máte podezření, že se po domě či vašem okolí pohybuje nějaký podvodník nebo zloděj, neváhejte
a kontaktujte policii prostřednictvím tísňové linky 158.

nprap. Dagmar Sochorová, 
tisková mluvčí
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje



Milan Engel startuje 6. 1. 2018 svůj 4. závod Rallye Dakar
„Tak a už to máme za sebou. Veškerá technika už je předána a začíná poslední měsíc těžké přípravy a 
soustředění se na můj 4 Dakar... Letos to bude opravdu zajímavé , máte se na co těšit a my jezdci taky

? ?... chtěl bych poděkovat všem, kteří při mě stojí. Mechanik partneři ,team ale také rodina , která
při mě stojí spolu s dobrými kamarády. Dá se říct , že letos jsem do přípravy dal zas o kus víc než v 

loni.    Tak hurá do závodu   . Startuje se už 6.1.2018“       /red/

Zdroj: https://www.facebook.com/MilanEngelFanclub/ 
******************************************************************************************************
EUROHRY DOKSY 2017 
   Letošní ročník se konal 25. 8. - 27. 8. 2017 tradičně v Doksech. Náš tým
Josefodol ve složení Zdeněk Tahal, Jakub Bělohradský, Marek Černohorský,
Anežka  Tahalová,  Tomáš  Morávek  a  Jakub  Adamec  se  umístil  v  silné
konkurenci 120 týmů na skvělém 30 místě. Je to náš nejlepší výsledek za
našeho osmiletého působení v této soutěži. Přivezli jsme i jednu medaili, a to
stříbro, díky Tomovi z časovky jednotlivců. Celkově jsme si polepšili oproti
předchozímu ročníku o 8 míst. Už se těšíme na příští ročník, kde bychom
chtěli  obhájit  toto  umístění  možná  ho  i  maličko  vylepšit.  Tímto  bychom
chtěli  poděkovat  našim fanouškům,  kteří  nás  podporovali,  i  těm kteří  se
podíleli na přípravě a organizaci (doprava, foto, sponzorské i finanční dary).

 Tým Josefodol

******************************************************************************************************
Inzerce...
Hledáme paní/pána na úklid rekreační chalupy v Dolním Maxově - nepravidelná práce, nejčastěji vždy v sobotu, 10,00 
až 15,00 hodin, odměna 100,- Kč/hodinu, volejte: 605 218 192.



Nový postup ve vymáhání dluhů na místním
poplatku za rok 2014

Zákonem č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, a další související zákony, byla obcím dána možnost
v  případě,  že  místní  poplatky  nebudou  poplatníkem  zaplaceny
včas  nebo  ve  správné  výši,  vyměřit  tento  poplatek  platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 

Upozorňujeme  proto  všechny,  kteří  doposud  neuhradili  místní
poplatek za odpady (celý název dle zákona je „místní poplatek za
provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů“), že obecní úřad
tento  poplatek  začal  od  letošního  roku  vyměřovat  právě
hromadným předpisným seznamem (HPS). 

K tomuto způsobu bylo přikročeno zejména z důvodu zrychlení
procesu vymáhání a z důvodu hospodárnosti. HPS se nedoručuje
každému poplatníkovi  zvlášť  doporučeně  s  dodejkou,  jak  byly
dříve doručovány platební výměry, ale bude doručen tzv. veřejnou
vyhláškou–  vyvěšením na  úřední  desce  po  dobu  30  dnů  a  po
uplynutí  této  doby se  30.  den  od  zveřejnění  považuje  HPS za
doručený.

V  praxi  to  znamená,  že  dlužníci  již  neobdrží  žádný  platební
výměr poštou, jak byli  někteří  zvyklí,  ale  tento plně nahrazuje
hromadný předpisný seznam. Hromadný předpisný seznam byl od
16.10.2017 do 16.11.2017  k nahlédnutí, u správce poplatku. Za
den  doručení  hromadného  předpisného  seznamu  se  považuje
třicátý den po jeho zpřístupnění. Při nahlédnutí do hromadného

předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze jeho údaje týkající se jemu stanovenému poplatku.

Proti takto stanovenému poplatku mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu podat odvolání ve lhůtě do 30
dnů ode dne jeho doručení, a to i před doručením.

Vytvoření HPS je poslední krok před exekučním vymáháním. Proto apelujeme na všechny, kteří mají nedoplatky za
odvoz odpadu, aby své nedoplatky uhradili a vyhnuli se tak nemalému navýšení poplatku o exekuční výlohy!!!

správce poplatku
*****************************************************************************************************

KONCERTY V KOSTELE PROMĚNÍ PÁNĚ
PĚVECKÉ SBORY MELODIA, HARMONIA

A UČITELÉ  ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÉ ŠKOLY 

V TANVALDĚ

VÁS  ZVOU  NA

VÁNOČNÍ KONCERT

ve čtvrtek  14. 12. 2017

v  17.30  hod.

OBEC JOSEFŮV DŮL pořádá
VARHANNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

STŘEDA 28. 12. 2017
od 17:00 hod.

Varhany: MichaelaKáčerková
Soprán: Terezie Švarcová

Trubka: Jan Vitinger



PROSINEC - KULTURNÍ

PROGRAM
9. 12. Kouzelnická mikulášská s nadílkou,
od 16,00 kulturní sál v budově muzea
14. 12 V  ánoční koncert ZUŠ Tanvald, 17.30 
hod., Josefův Důl, kostel Proměnění Páně,
27.  12.  Proč  muži  neposlouchají  a  ženy
neumějí  číst  v  mapách,  hudební  komedie,
která  vám  poradí,  jak  předcházet
partnerským krizím, DS Bozkov, v 19,30 hod.

V divadle v Josefově dole, vstupné 70,-
 http://www.divadlojosefuvdul.cz/   
28. 12. Varhanní koncert v kostele 
Proměnění Páně, Josefův Důl, 17.00, 
www.josefuvdul.eu
29. 12. Paní Piperová zasahuje, detektivní
komedie v podání DS J. K. Tyl Josefův Důl, v
19,30 hod. v divadle v Josefově Dole,  
http://divadlojosefuvdul.cz/
30. 12. Don Andronico, divadelní hra v 
podání DS J. K. Tyl Josefův Důl, 19.30, 

 www.josefuvdul.eu a http://divadlojosefuvdul.cz/
********************************************************************************

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

PRODEJ     VÁNOČNÍCH     STROMKŮ

Kde? Prodejní místo pod obecním úřadem

Kdy? sobota 16. 12. 2017

od 9:00 hod. DO VYPRODÁNÍ, 

případně po tel. dohodě

(tel.: 724 523 072)
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