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VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,
OD POLOVINY LEDNA DOŠLO KE ZMĚNĚ HODIN PRO VEŘEJNOST 
PARTNERA JOSEFŮV DŮL A TATO PROVOZOVNA JE PRO
VEŘEJNOST OTEVŘENA   V ROZSAHU:     PO – PÁ 11:30 – 16:30 hod.
Česká pošta, s.p., Pobočková síť Severní Čechy
*******************************************************************************************************

30. dubna 2018  Josefův Důl - u Obecního úřadu 
 PÁLENÍ ČARODĚJNIC
 19,30 sraz čarodějnic před centrem AURA  19,30 odlet od centra 

– směr letu na plac pod obecním úřadem, kde bude pokračovat REJ :)
    * možnost zapůjčení masek po domluvě předem v centru Aura, tel.: 606 165 492
 20,00  promenáda masek, dále volná zábava
 ŽIVÁ HUDBA, PO SETMĚNÍ ZAPÁLENÍ VATRY, OHŇOSTROJ
občerstvení zajištěno* pivo, limo, alko i nealko, uzenky, klobásky…

Číslo 2 Ročník 2018 www.josefuvdul.  eu 6,- Kč

Poděkování...
Děkuji za dárek a přání k mým narozeninám OÚ a sociální komisi. 

J. Ivanyšová
Děkuji Obecnímu úřadu za dárek a gratulaci k mým narozeninám.

J. Altman
Jménem všech babiček z Domova s pečovatelskou službou děkujeme 
dětem a paním učitelkám z naší mateřské školy za milý dárek k MDŽ.

J. Kukalová

Obecní zastupitelstvo   12. 2. 2018 schválilo:   

* Finanční příspěvek společnosti Projizerky s.r.o. na podporu
projektů ve výši 5.000,- Kč
* Finanční příspěvek Divadelnímu spolku J. K. Tyl ve výši
20.000,- Kč na 28. ročník Josefodolského divadelního jara
2018
* Dotaci  ve  výši  20.000,-  Kč na  provoz rodinného centra
Aura 
* Půjčku ve výši  50.000,-  Kč na  obnovu střechy z  fondu
rozvoje bydlení panu R. S. 

OZ 12. 3. 2018 schválilo:
* Finanční  příspěvek obecní  knihovně na pořádání  Noci  s
Andersenem ve výši 5.000,- Kč. 
* Finanční příspěvek v podobě daru pro organizaci Hospic
sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec ve výši 5.000,- Kč.
*  Finanční  příspěvek  ve  výši  15.000,-  Kč  panu  Janu
Úředníčkovi  na  pořádání  XV.  Ročníku  jízdy  pravidelnosti

veteránů „Okolo Elišky“ dne 14. 7. 2018.
* Na základě zveřejněného záměru (11. 12. 2017) prodej p.p.č.
244/7 oddělené z p.p.č. 244/3 v k.ú. Josefův Důl dle GP č. 567-
85/2017 o výměře 192 m2 za 76.800,- Kč
* Záměr prodeje p.p.č. 2211/4 v k.ú. Antonínov o výměře 72 m2

za 400,- Kč/m2. 
* Zrušení původní, nyní zarostlé a nevyužívané cesty zakreslené
v  územním  plánu  Josefův  Důl  do  kategorie  BV1  –  bydlení
v rodinných domech - venkovské 1. Žádost o změnu je zařazena
do pořadníku budoucích změn územního plánu.
* Přijímání žádostí na půjčky z Fondu rozvoje bydlení celoročně.
*  Aby  přeplatky  vzniklé  za  služby  v  obecních  bytech  byly
použity na nedoplatky,  kter é mají  nájemníci  těchto bytů vůči
obci.
* Nákup traktůrku na sekání trávy do 150.000,- Kč včetně DPH. 

Příští řádné zasedání ve PONDĚLÍ 16. 4. 2018 
v 18:00 hod. v budově radnice.

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/
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DĚKUJEME SPONZORŮM ÚNOROVÉHO
MAŠKARNÍHO KARNEVALU PRO DĚTI

* SAMOOBSLUHA JOSEFŮV DŮL
* Penzion OLYMPIA – Zdeněk Herout
* Penzion Savoy – Pavel Holubička
* Manželé Munzarovi
* Penzion Borovice – manželé Borovičkovi
* Trafika – suvenýry Josefův Důl

a také všem, kteří se na průběhu celé akce podíleli. 
Kulturní komise obce Josefův Důl

 



Čas  se  nám  přehoupl  do  druhého  pololetí  školního  roku
2017/2018 a to už velmi výrazně a my se opět hlásíme z naší
krásné školičky se zprávičkou, která jak věříme, potěší každého
čtenáře. 

I v této zprávičce budeme pozitivní, protože naši žáci
jsou  velmi  šikovní  a  zvládají  čím  dál  více  nejen  školních
dovedností. 

Lyžařský výcvik 3.-5. třída
V  průběhu  března  2018  naši  žáci  3.-5.  třídy

absolvovali  třídenní  lyžařský  výcvik  pod  vedením  zkušené
instruktorky paní Štrofové na svahu Lucifer. Vzhledem k tomu,
že  nám nakonec
přálo počasí,  tak
se  lyžařský
výcvik  velmi
podařil. Každé z
dětí  udělalo
velké  pokroky,
které  dokladuje
posun  většiny
dětí  na  velký
svah a schopnost
krásně  „točit“
svah.  Lyžařský
výcvik stál  pouhých 700Kč, což je skvělá cena, kterou jsme
takto  schopni  nastavit  právě  díky  panu  Morávkovi  a  paní
Štrofové.  Poděkování  tak  patří  nejen  jim,  ale  i  paním
učitelkám, které poskytovaly potřebný servis pod svahem. :-)

Sbírka pro Dášenku

Letos v březnu a počátkem dubna tu máme krásnou
aktivitu našeho školního parlamentu, který připravil sbírku pro
útulek  Dášenka  v  Lučanech.  Děti  si  odhlasovaly a  následně
uskutečnily  hned  několik  kroků  k  úspěchu  sbírky.
V informatice  byly  připraveny  krásné  odznáčky,  které  byly
prodávány  na  Velikonočním  jarmarku,  přičemž  vybrané

prostředky budou využity dle přání útulku Dášenka na nákup
potřebného pro pejsky. Dále vítáme jakoukoli aktivitu našich
spoluobčanů  v  podobě  zakoupení  a  následném  darování
konzerv případně granulí do školy.  I ty následně děti předají
do  útulku.  Věříme,  že  v  podobných  aktivitách  a  nápadech
budou děti pokračovat.

Velikonoční jarmark

Věříme, že všechny dámy si mohou po Velikonocích
sednout  na své zadečky :-).  I  my ve škole  jsme Velikonoce
patřičně oslavili a to velkou prodejní akcí – jarmarkem. Jako
již tradičně Vás na jarmark dorazilo velké množství a spousta
z Vás zakoupením dětských výrobků přispěla na třídní školní
výlety v závěru školního roku.  Na jarmarku jste letos mohli
zakoupit pomlázky, dekorace z papíru, keramiky nebo pedigu,
mnoho  sladkých  i  slaných  velikonočních  dobrot,  ale  také
kvalitní keramické zvonkohry atp. 

Jsem moc rád, že Vaše prostředky dětem umožní jet
na zajímavější  školní  výlety.  A ptáte-li  se,  kolik se vybralo?
Částka se opět vyšplhala na krásných více než 20.000Kč pro
děti všech tříd ve škole i mateřince. 

Projektový den
Pátek  6.4.  2018  byl  ve  znamení  projektového  dne.

Pro  každou  třídu  třídní
učitelé připravili zajímavé
projekty,  které  souvisely
s  průřezovými  tématy.
Některé třídy absolvovaly
projekty  zaměřené  na
enviromentální  výchovu
jiné  na  osobní  a  sociální
rozvoj.  Navíc  jsme  pro
dvě  třídy  školy  ve
spolupráci  s  místním
divadelním  spolkem
připravili projekt k tématu
Jana Ámose Komenského
a  to  na  návrh  majitelky
místního  divadla,  která
žije  v  blízkosti  Naardenu,  kde  je  učitel  národů  pochován.



Výsledky  snažení  našich  žáků  si  budete  moci  prohlédnout
nejen  v  budově  školy při  Dnu  otevřených  dveří,  ale  také  v
místním  divadle  při  přehlídce  Josefodolské  divadelní  jaro.
Učitelům patří velký dík za přípravu projektových aktivit.

Den otevřených dveří
Sobota 28. 4. 2018 bude v naší školičce ve znamení

Dne otevřených dveří. Již tradičně se budete moci přijít podívat
do  školy,  kde  pro  Vás  bude  připraveno  velké  množství

zajímavých  aktivit,  které  budete  moci  absolvovat  se  svými
dětmi. Zároveň Vám ukážeme nově vybavenou učebnu jazyků
nebo novou interaktivní tabuli ve 3.-4. třídě. Přijďte se s námi
pobavit  a  potěšit  a  opět  ukázat  svůj  zájem o  naši  školičku.
Moc se na Vás těšíme. 

Dveře školy budou otevřeny od 9:00 do 16:00. 
David Mánek

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

Letošní zima jakoby neměla konce a my ve školce jsme toho plně využili.
Hned po jarních prázdninách jsme se sešli na svahu ve ski areálu Lucifer
a zdokonalovali své lyžařské schopnosti. Někteří z nás tu s námi prožili
své první lyžařské "krůčky", což nám udělalo velikou radost a děkujeme
rodičům za podporu svých dětí ve sportovních aktivitách. 

Letos poprvé jsme měli
v mateřince PLES.
Krásně oblečené
holčičky a kluci si
vyzkoušely atmosféru
plesu, valčíkový  i
polkový krok a nechyběla
ani tolik oblíbená
tombola. 

A báječně jsme si užili i tradiční KARNEVAL, plný krásných
masek, smíchu, tance a dobrot. 

Masopustní průvod obcí byl krásnou tečkou za touto veselicí



8. března jsme šli popřát vše nejlepší ženám do ZŠ, na OÚ i do 
místního pečovatelského domu, kde jsme babičky mile překvapili a 
slíbili jim, že se vrátíme než rok skončí s pěknou písničkou. 14. 
března jste mohli některé z nás vidět v Jabloneckém deníku v rámci 
projektu "Naše školka".  Děti z oddělení Klubíček navštívily výstavu 
panenek ve Smržovce a za hračkou se rozjely do muzea výroby 
hraček Detoa. Šikulové navštívili stanici Horské služby v 
Albrechticích v Jiz. horách. Děkujeme p. Dyntrovi za milé přijetí. 

Předškoláci si užili tradiční Noc s Andersenem v místní 
knihovně, kde jsme se

posilnili a vyrazili po stopách Pejska a kočičky. Stopy nás zavedly zpět do MŠ,
kde nás čekalo milé překvapení. Po veselém večeru a klidné noci, jsme se ráno
spokojeně rozešli, ale slíbili jsme si, že tohle báječné přenocování si ještě
zopakujeme a třeba i někde jinde…

V týdnu před Velikonoci nás čekalo vyvrcholení velkých příprav na
Velikonoční jarmark. Letos jsme prodali opravdu všechno a děti se mohou těšit,
že jen co se počasí opravdu vyjarní, vydáme se vlakem na Smržovku na
zmrzlinku. 

Zahálet nebudeme ani v dubnu, kdy nás čeká návštěva Naivního divadla
v Liberci, společná akce s rodiči "Jarní piknik". Navštíví nás policisté ze
Smržovky. Kouzelně si začarujeme před filipojakubskou nocí. A mnoho dalších prožitků...

5. 5. 2018 se bude v budově MŠ konat Den otevřených dveří  s výstavou fotografií od  začátků naší MŠ, kterou 
slavnostním symbolickým klíčem 31. 8. 1981 otevřela první ředitelka Maruška Fejfarová. Nastupte do horkovzdušného 
balónu a proleťte se s námi časem. Jste srdečně zváni... Tým učitelek z MŠ

*******************************************************************************************************
Noc s Andersenem  2018

Noc  s  Andersenem  je  jednou  z  akcí,  kterou  české  knihovny  svádí  v  konkurenci
populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života
dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedávání
před televizní obrazovkou k počítačovým hrám.  Na mnoha místech nejen v České republice se
letos  uskutečnila  23.  března  (další  informace  je  možno  získat  na  webové  adrese
http://nocsandersenem.cz/).

V Josefově Dole jsme v pátek 16. 3. 2018 uskutečnili v obecní knihovně již její desátý
ročník.

V roce 1928 vznikla krásná knížka Povídání o pejskovi a kočičce. Koncem roku 1938
začaly  vycházet  kreslené  příběhy klubu  Rychlých  šípů.  Těmito  výročími  jsme  se  inspirovali
a připravili jsme dětem pestrý program. Osm dětí předškolního věku s paní učitelkou Silvou Hykovou  poznávalo příběhy pejska
a kočičky z knížky Josefa Čapka. Část programu si děti užily v knihovně, kde hledaly a vybarvovaly obrázky, skládaly příběhy
a po večeři se vydaly hledat stopy pejska a kočičky do obce. Stopy je zavedly až do školky, kde na ně čekalo překvapení
a rozestlané postýlky.

Devatenáct dětí mladšího školního věku poznávalo knížky Jaroslava Foglara. Od pozdního odpoledne do půlnoci se
v knihovně četly příběhy Rychlých šípů, luštily se šifry, skládaly se střípky různých příběhů a dobrodružství v kamarádském

duchu.  Do spacáků a dek děti ulehly kolem půlnoci. 

Hry a soutěže pomáhali během večera realizovat Janka Počekajlová, Jirka
a Adam Némethovi, Vojta Čadílek, Honza Gajda, David a Honza Podrazkých.
O  přípravu  večeře,  mytí  nádobí  a  provoz  kuchyně  se  postaraly  Irena
Némethová,  Kamila  Čadílková  a  Marcela  Pokorná.  Množství  koláčů,  řezů
a  buchet  dodaly  ochotné  maminky.  Celou  akci  podpořili  finančním
příspěvkem,  poskytnutím  zázemí,  technickou  pomocí  (převoz  žíněnek,
barevné kopírování aj.)  a trvalou přízní zaměstnanci a zastupitelé obecního
úřadu.

Za ochotu a nezištnou pomoc všem velmi děkuji, bez nich by zdárný
průběh večera nebyl možný.        Jana Podrazká 

http://nocsandersenem.cz/
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Děkujeme obci  Josefův  Důl,  za  přidělení  dotace  na  provoz   ve  výši  20.000,-  Kč
pro  komunitní  centrum  provozované  neziskovou  organizací  spolek  Centrum  AURA.
Dotace  bude  použita  na  platbu
elektřiny a plynu pro rok 2018.

Děkujeme  ZŠ a MŠ Josefův Důl
za možnost podílet se na krásné
akci Velikonoční jarmark.
Akce  se  moc  povedla,
návštěvnost  byla  veliká
a výrobky dětí byly krásné.

Kroužek šití v centru 
Pravidelně  každé  úterý  od  15:00  –
16:00 se v centru koná kroužek šití. Náplní kroužku je ruční šití a šití na elektrickém šicím stroji.
Stroje byly zakoupeny z dotace od Nadace Preciosa.
Kroužek navštěvuje pět dětí a dvě maminky se učí na stroji individuálně v dopoledních časech.
Chcete se naučit šít nebo to umíte a chcete jen využít naše stroje? Přijďte
do centra AURA :)Těšíme se na vás, Centrum Aura

Čarodějnické spaní v centru
Od 18:00 hod. Možnost na maskování do průvodu i zapůjčení masek.
Hlídání na hřišti a po ohňostroji odchod do centra, kde bude pokračovat
čarodějnický program se spaním v centru.
Komunitní  centrum  provozované  spolkem  Centrum  AURA  najdete
na adrese Josefův Důl 317.
Otevřeno: Pondělí až pátek od 8:00 do 17:00

Těšíme se na Vás :)
*******************************************************************************************************
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