
Úspěchy Josefova Dolu

Soutěž Zlatá popelnice 2017 
a Soutěž kolektivního systému ASEKOL, a.s

Dne 1. 6. 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a ocenění všech
finalistů  sotěže  „Zlatá  popelnice  2017".Výsledky  již  13.  ročníku
soutěže v třídění odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice byly
slavnostně  vyhlášeny na Ještědu. Nejlépe si v roce 2017 v třídění
vedli v obcích do 500 obyvatel, neboť i v absolutním pořadí jsou na
prvních třech místech právě tyto menší obce. Za naši obec, která se
v soutěži umístila již po dvanácté, se vyhlášení zúčastnil starosta
Jan Miksa.

Do soutěže jsou zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou
smlouvu  o  zajištění  zpětného  odběru  a  využití  odpadů  z  obalů  se
společností EKO-KOM, a.s. - aktuálně je to 214 měst a obcí. Každý ročník je automaticky zahájen prvním dnem kalendářního
roku a probíhá po celých 12 měsíců. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech, soutěží
obce již druhým rokem ve čtyřech kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. Finanční odměnu od AOS EKO-KOM, a.s.
získávají první tři v každé kategorii. Všichni finalisté obdrželi zbrusu nové poháry, které vzešly z autorské soutěže na Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Tyto poháry věnoval do soutěže Liberecký kraj.

V kategorii „OBCE NAD 500 OBYVATEL“ se obec Josefův Důl umístila na krásném 3. místě.

Touto  cestou  děkuji  všem občanům,  majitelům rekreačních  objektů  a  provozovatelům restauračních  a  ubytovacích
zařízení za svědomité třídění komunálního odpadu v roce 2017 a tím získání pěkného umístění v rámci Libereckého kraje.

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice své ceny udělují již tradičně také kolektivní systémy ASEKOL 
a.s. a ELEKTROWIN a.s. Kolektivní systém ASEKOL a.s. v soutěži ve sběru drobného elektra ocenil v kategorii do 3 000 
obyvatel Josefův Důl, v kategorii do 10 000 obyvatel uspěla Stráž pod Ralskem a v kategorii měst nad 10 000 obyvatel obhájil 
své prvenství Nový Bor.

Podrobnosti o vyhlášení výsledků naleznete zde: https://www.kraj-lbc.cz/viteze-nbsp-souteze-zlata-popelnice-2017-ocenili-
na-jestedu-n854278.htm

*************************************************** ***********************
TRAFIKA ROKU 2017
Trafika – Suvenýry Andrea Jeníčková se již podruhé stala finalistem soutěže Trafika roku a to
v kategorii „Inovace finalista“.

PNS vyhlásila během slavnostního večera v galerii Smetana Q v Praze vítěze sedmého ročníku soutěže
Trafika  roku. Odborná  porota  z přihlášených  prodejců  tisku  kromě  absolutního  vítěze  hlasovala  o
nejlepších trafikách  v kategorii  Tisk,  Podpora  regionu  a Inovace.  Novinkou  tohoto  ročníku  je  také
speciální  kategorie  Cena  vydavatelů,  kam  mohli  nominovat  prodejny  přímo  vydavatelé  tisku.
Absolutním vítězem se stala trafika Tomáše Kylara ze Zábřehu na Moravě. Soutěž Trafika roku po řádá
PNS  jako  největší  distributor  tisku  v České  republice.  Všichni  vítězové  obdrželi  kromě  plaket  a
samolepek s logem soutěže pro označení své trafiky také finanční výhry v celkové hodnotě 128 000 Kč.
Generálním partnerem Trafiky roku 2017 byla společnost MOBIL.CZ.

První novinová společnosti a.s.  je největším distributorem tisku v ČR. Hlavními akcionáři  PNS jsou
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. (35 %), CZECH NEWS CENTER a.s. (27,02 %), MAFRA, a.s. (26,27 %) a
Bauer Media v.o.s. (11,24 %).

**************************************************************************************************
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PEPIKÁČEK z.s. při ZŠ Josefův DůlPEPIKÁČEK z.s. při ZŠ Josefův DůlPEPIKÁČEK z.s. při ZŠ Josefův DůlPEPIKÁČEK z.s. při ZŠ Josefův Důl

pořádá přívesnický tábor pořádá přívesnický tábor pořádá přívesnický tábor pořádá přívesnický tábor 

             PEPIKÁČ v Josefově Dole

od 9. 7. do 13. 7. 2018

     pro děti od 6 let do 12 let

        CENA:     1000,- Kč (1 dítě)
                                 

   Nabízíme:
         - pestrý program se spoustou her, soutěží a výletů, 

  převážně  venku
  (suchá nebo mokrá varianta dle aktuální 
předpovědi počasí)
- 3 obědy v penzionu MÁJA, pitný režim po celý 
den
- celodenní výlet vlakem  
- celodenní pěší túra do okolí obce
- zázemí v budově obecní knihovny pro případ   
  nepříznivého počasí
Přihlášky a podrobné informace: Jana Podrazká 
Telefon: 736 424 387
E-mail: knihovnajd@seznam.cz
Web: http://knihovnajosefuvdul.webk.cz

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

Upozornění
Muzea místní historie

 Z technických důvodů je muzeum do 9. 7. 2018
ZAVŘENO

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

Jubilea v červnu
Věra Altmanová Jiří Řeřicha
Jan Valter Irena Trčová
Josef Mikeš Olga Nosková

a červenci 2018
Vilma Běželová Markéta Fejfarová
Věra Vlasáková Jiří Míšek
Emília Bieláková Marta Popelková
Božena Kalinová

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.: 483 381 110 nebo 483 381 096.

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

Petr Šedivka

Děkuji Obecnímu úřadu za dárek a gratulaci k mým narozeninám.
Jindřiška Seidelová

MUZEUM MÍSTNÍ HISTORIE

Otevírací doba v průběhu prázdnin 

od 10. 7. 2018

Úterý – sobota:   9 - 11 hod.
Neděle a pondělí; - zavřeno

VSTUPNÉ:
Děti 6-15, studenti, důchodci, invalidé 10,- Kč
Dospělí:  30,- Kč
Muzeum nabízí v prodeji v českém a německém jazyce 
Chronologie obcí a dále Panství Des Fours–Walderode. 

OBECNÍ KNIHOVNA Josef ův Důl
Výpůjční doba během letních

prázdnin
V červenci bude knihovna otevřena

3. 7., 13. 7., 17. 7. a 24. 7.

V srpnu 28. 8. a 31. 8. 

Otevírací doba: úterý a pátek, 16 – 18 hod.

http://knihovnajosefuvdul.webk.cz/

MUDr. Karel STUCHLÍK OZNAMUJE ...

Ordinace v Josefově Dole bude z důvodu čerpání
dovolené uzavřena:

ČERVENEC SRPEN

    30. 7. - 3. 8. 2018 13. 8. - 24. 8. 2018

Zástup: 13. 8. do 17.8.2018 - ordinace v Tanvaldě 

MUDr. Staňková

Krkonošská 350 (D ům léka řů), tel.č. 483 394 071 

Pond ělí, st ředa, pátek 8.00 – 11.00 hod.

Ostatní zástup bude zveřejněn na ordinaci v Jos. Dole
a na http://www.josefuvdul.eu/category/aktualne

Pohotovost : Tanvald, tel:  483 367 311
PO – PÁ :17.00 – 21.00
SO, NE: 9.00 – 18.00

AKUTNÍ PŘÍPADY: RZP 155



28. ročník Josefodolského divadelního jara 2018 z pohledu pořadatele
28. ročník JDJ 2018 je za námi a zbývá akci zhodnotit. Pořadatel - DS J. K. Tyl Josefův Důl - si naložil na svá bedra těžký

úkol. Během víkendu 11.5. - 13.5. totiž v divadle  proběhlo jedenáct soutěžních představení. To je určitě rekordní účast za 28
ročníků. Propozice na KDP ve Vysokém nad Jizerou více méně nenabízejí jakýsi stop stav k účasti, a tak se stalo, že do uzávěrky
JDJ přišlo 11 přihlášek.

A pro  pořadatele  nastal  problém,  jak  tuto  patovou  situaci  vyřešit.  Nakonec,  po  všech  úvahách  a  zaslaných  časových
požadavcích jednotlivých souborů, jsme přistoupili k tomu, že jsme zařadili do programu všechny přihlášené zájemce. Soubory
naštěstí nevyžadovali změny v navrženém programu, a tak pořadatelé mohli vkládat mezi představení časy na stravování, časy
jednotlivých rozborových seminářů a také trochu času na setkání účastníků a výměnu zkušeností z divadelní práce. Sobotní večer
se tak velmi vydařil, zvlášť za  hudebního doprovodu herců z Poniklé a Jablonce nad Jizerou.

Páteční program odstartoval dopoledne a byl určen dětským divákům – soubor z Roprachtic dětem odehrál pohádku Dlouhý,
Široký a Bystrozraký. Druhou pohádku, na motivy Werichových Tří veteránů, nabídl soubor Korálka z Dětenic. Obě pohádkové
inscenace ctily časový limit pro dětského diváka. Během víkendu soubory nabízely různé divadelní inscenace a výběr byl pro
diváky opravdu pestrý. Bylo tak možno zhlédnout celou škálu žánrů - drama, groteskní tragédii, přes černou komedii a absurdní
komedii,  po veselohry a hudební komedii.  Porota měla  nelehkou úlohu vést  rozborové semináře tak,  aby účastníci  – herci,
režiséři, scénografové, kostyméři – mohli čerpat nové podněty pro další divadelní práci.

Doprovodným  programem  přehlídky  -  jako  každý  rok  -  byla  výstava.  Tentokrát  majitelka  budovy  divadla  připravila
a nainstalovala výstavu o J. A. Komenském. Paní Helena Verhoefová žije v Nizozemsku a je členkou správní rady Muzea J. A.
Komenského v Naardenu. A tak vznikl nápad přiblížit účastníkům a návštěvníkům akce historii muzea a hlavně osobnost rodáka
z Čech, který byl nucen opustit naši zemi a putovat téměř po celé tehdejší Evropě. Paní Helena požádala také josefodolskou
základní školu o spolupráci, a tak vznikl zajímavý projekt, kdy byly vystaveny muzejní exponáty a práce dětí ZŠ. Práce dětí paní
Helena odvezla do Naardenu a budou zde vystaveny.

Jako každý ročník, tak i letos během přehlídky nabízeli k prodeji své výrobky obyvatelé chráněných dílen z Domova Maxov
z Horního Maxova a drobnou bižuterii paní Liegerová. Po celou dobu přehlídky účastníkům přálo počasí a tak lze zkonstatovat,
že „dílo“ se vydařilo po všech stránkách. Členové spolku věnovali přípravě přehlídky nemálo ze svého volného času a všem patří
velký dík. Děkujeme rovněž všem sponzorům a partnerům za finanční a věcné dary a médiím za spolupráci při propagaci celé
akce. Co dodat na závěr? Těšíme se na další, již 29. ročník Josefodolského divadelního jara.

čPorota doporu uje na Národní přehlídku „Krakonošův divadelní podzim“ ve Vysokém nad Jizerou

1. Divadelní spolek Scéna Libochovice s inscenací MŮJ STRÝČEK, JEHO EXCELENCE
2. Lučanský spolek divadelní s inscenací ROZMARNÝ DUCH
Porota nominuje na Národní přehlídku „Krakonošův divadelní podzim“ ve Vysokém nad Jizerou
Divadelní spolek Krakonoš s inscenací BEDŘICH SMETANA : THE GREATEST HITS

Za pořadatele Hana Stuchlíková  

Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl zve na premiéru – 7. 7. 2018
Josefodolští ochotníci uvedou na svá divadelní prkna premiéru nové inscenace. Tentokrát
režisér  Karel  Stuchlík  zabrousil  do  slunné  Itálie  a vybral  si  veselohru  pánů  Giulia
Scarnicci a Renza Tarabusi Otcové se rodí ve skříních. Situační komedie, napsaná v 60.
letech  minulého  století,  nabízí  svěží  dialogy  v  „italském  tempu“.  Děj  nás  zavede
do nejmenovaného italského městečka, do rodiny výrobce zábavné pyrotechniky, který si
za každou cenu chce opatřit vyhovujícího otce, a to nejlépe se šlechtickým titulem. Jak
vše nakonec dopadne se naši milí diváci dozví v sobotu 7. 7. 2018 v divadle v Josefově
Dole. Začátek představení je v 19:30 hod. Srdečně zvou pořadatelé.

Z květnového Obecního zastupitelstva:
* Rozpočtové opatření č. 1/2018 (příloha č. 1).

*  Rozpočet  ZŠ  a  MŠ  Josefův  Důl  na  r.  2018  ve  výši
3.422.000,- Kč.

* Záměr prodeje části pozemku č.  111/1 v k.ú. Josefův Důl
o výměře cca 33 m2 za 400,- Kč/m2.

*  Odpis  dlužné  částky  za  nájemné  ve  výši  29.434,16  Kč
v Dolním Maxově č.p. 144 paní M. K. Dlužnice zemřela.

* Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2017
ve výši 46.678,20 Kč, bude převedeno do rezervního fondu.

* Navýšení příspěvku z obce Josefův Důl na pracovní pozici
chůva  v  MŠ  na  školní  rok  2018/2019  ve  výši  na  r.  2018
36.800,-  (9.200/měsíc)  a  na  r.  2019  ve  výši  73.600,-  Kč
(9.200/měsíc).

* Dodatek ke smlouvě  o nákupu a zpracování knih pro rok

2018 pro Místní  knihovnu s Městskou Knihovnou Jablonec
nad Nisou ve výši 20.000,- Kč.

*  Poskytnutí  půjčky z  „Fondu  na zlepšení  úrovně  bydlení“
ve  výši  188.000,-  Kč  na  zateplení  domu  Josefův  Důl  316
Společenství  vlastníků  Josefův  Důl  316  se  splatností  5  let
a úrokem 5%.

*  Poskytnutí  půjčky z  „Fondu  na zlepšení  úrovně  bydlení“
ve výši 50.000,- Kč na výměnu střešní krytiny paní E. K.

*  Poskytnutí  půjčky z  „Fondu  na zlepšení  úrovně  bydlení“
ve výši 50.000,- Kč na rekonstrukci stavebních součástí domu
paní J. Š.

Příští řádné zasedání proběhne 9. 7. 2018 v 18:00 hod.
v budově radnice. 

Zasedání zastupitelstva obce je jako vždy veřejné.



BROWNFIELDS
V L I B E R E C K É M K R A J I

L O K A L I T Y T Y P U

POZVÁNKA NA PUTOVNÍ VÝSTAVU
REVITALIZOVANÝCH BROWNFIELDS

LIBERECKÉHO KRAJE
VÝSTAVU SI M ŮŽETE PROHLÉDOUT

V budově muzea v Josefově Dole OD 15. 7. 2018 DO 15. 8. 2018

V sobotu 14. července 2018 Vás všechny srdečně zveme

na závody 

 O pohár starosty Josefova Dolu

Start prvního vozu se koná v 11:00 hod. v Josefově Dole.
Výstava  soutěžních  vozů  probíhá  po  závodu  na  prostranství
u  místního  obecního  úřadu,  vyhlášení  výsledků  proběhne  po
ukončení  závodu  (ve  13:00  hod.)  u  OÚ.  Aktuální  informace
sledujte na www.josefuvdul.eu.

Občerstvení  (pivo,  limo,  káva,  čaj,  klobásky…)
v prostorách cíle zajištěno. Divácká anketa o nejhezčí auto /moto.

Uzavírka   silnice: 
Z důvodu konání závodu veteránů bude uzavřena dne 14. 7. 2018
od 10:00 hod. do 13:00 hod. část obce Hujerův kout (silnice od
pily směr Hujerův kout, dále směrem na Antonínov okolo DPS,
kolem pily až po železniční přejezd; trasa v délce 1500 m). 



Vážení a milí čtenáři Občasníku,
před našimi dětmi jsou dva krásné měsíce plné zážitků

a her bez naší školičky :-). Přiblížily se totiž prázdniny. Dovolte
nás Vás naposledy v tomto školním roce oslovit a seznámit Vás
s posledními detaily, které se ve škole udály a nebo ještě budou
realizovány. 
Mladý Jablotroňák :-)

Naši  kluci  s  osmé  třídy  spolu  s  panem  učitelem
Zoubkem  soutěžili  na  fyzikální  soutěži  s  názvem  Mladý
Jablotroňák.  Krásnou  soutěž
připravili  pracovníci  zmíněné
firmy pro  žáky 9.  třídy a škole
účast  kluků  v  soutěži  přinesla
dárek v podobě  deseti  stavebnic Boffin.  Ale to nejdůležitější
bylo, že nás kluci skvěle reprezentovali. Jejich výkon odborná
porota vyhodnotila jako medailový a konečné třetí místo je pro
Honzu s Vojtou velkým úspěchem. Klukům i panu učitele moc
děkujeme  za  krásnou  reprezentaci  školy.  A  v  příštím  roce
se těšíme na opakování soutěže :-).
Florbalové turnaje a zápasy

V  závěru  školního  roku  2017/2018  se  nám  spolu
s panem trenérem Novákem z Jiřetína a paní učitelkou Svatou
ze  Smržovky  podařilo  domluvit  společná  přátelská  utkání
v námi oblíbeném florbalu. Nejprve na konci května na turnaj
zajížděly  děti  z  1.-5.  třídě.  Turnaj  se  prvně  konal  v  Jiřetíně
v místní sokolovně, kde si celkem čtveřice našich týmů krásně
zahrála proti dětem s Albrechtic. Celý turnaj probíhal v krásné
atmosféře a konečné medailové výsledky byly pouze třešničkou

na  pomyslném  dortíku.
Naši  starší  kluci  z  6.-8.
třídy  se  také  rozjeli  na
florbalový zápas, tentokrát
na Smržovku, kde sehráli
3*20  minut  proti  dětem
místní školy. Utkání kluci

sice nevyhráli,  ale celé utkání se snažili  a především v první
a  druhé  čtvrtině  byli  smržovským  více  než  vyrovnaným
soupeřem. Klukům patří velký dík za super sportovní chování
při zápasech. 
Hezká soutěž v Harrachově

Další  krásnou  možnost  sebeprezentace  jsme  našim
dětem  spolu  s  paní  učitelkou  Cihlářovou  připravili

v Harrachově. Právě tady v lanovém
centru proběhla krásná vědomostně
sportovní  soutěž  šestičlenných
týmů.  Naši  žáci  osmé  třídy  se
rozhodli, že soutěž absolvují a svůj
tým sestavili.  Vojta,  Honza,  Maky
a  další,  tak  naši  školu  hezky
reprezentovali a jejich konečné páté
místo z devíti účastníků je solidním
výsledkem.  Jedinou  malou  kaňkou
bylo poranění kolena naší Markétky,
té přejeme brzké uzdravení. 
Školní Akademie

A je to tady.  Už to  přichází.  Naše školní  Akademie
v divadle v Josefově Dole se neuvěřitelně přiblížila. V letošním
roce  jsme  opět  zvolili  pátek  22.6.  2018  od  17:00,  kdy  Vy
rodiče,  prarodiče  a  kamarádi  našich  dětí  budete  moci  vidět
krásná  vystoupení  plná  skvělých  tanečních,  hereckých,
pěveckých a sportovních výkonů. Dovolte nám Vás tedy pozvat
v pátek 22.6. 2018 v 17:00 do divadla v Josefově Dole. 

Soutěž talentovaných a další podpořené projekty
I letos žádáme na mnohé projekty finanční prostředky

z Libereckého kraje a dalších donátorů.  Jsem velmi rád, že i
letos  se  nám  již  dnes  podařilo  získat  celkem  60.000Kč
z  prostředků  Libereckého  kraje  na  naše  projekty
Harmonizačního pobytu, volnočasových aktivity a také soutěž
Dolák 2018, kterou absolvují Vaše děti právě v měsíci červnu.
Dolák nám již probíhá a jsme moc rádi, jak naši žáci postupně
rostou  v  oblasti  matematické  gramotnosti.  Celkem  jsme

nakoupili  ceny
v  hodnotě
35.000Kč,  které
všem  účastníkům
rozdáme.  Navíc
oceníme  vítěze
soutěže,  kteří
získají  tablety,
kalkulačky
a  flash  disky.
Velké poděkování

patří pracovníkům Libereckého kraje za podporu našim dětem.
Úpravy o prázdninách ve škole i školce

O  letních  prázdninách  se  nezastavíme.  Budeme

realizovat  hned  několik  zajímavých  projektů  a  úprav  v  naší
škole  i  školce.  Naši  školu  čekají  drobné  úpravy  v  podobě
výmalby a údržby PC. Byly nakoupeny mj.  nové notebooky
a další pomůcky. :-) Větší úpravy se chystají v naší školičce.
V dolní budově  budeme opět  měnit koberce a lina. Ve druhé
etapě  vyměníme  koberec  v  oddělení  Klubíček  a  také  školní
družině a nové linoleum natáhneme v prostorách třídy školáků
a šatně školáků. Děti tak přijdou do nového. Dále realizujeme
opravy střechy nad přístavbou a úpravy v půdních prostorách
školky. Celkové náklady na úpravy v MŠ se vyšplhají na částku
120.000Kč. 

Dovolte  mi  Vám  poděkovat  za  další  krásný   rok
v  Josefově  Dole.  Spolu  s  učiteli  a  dětmi  jsme  toho  mnoho
dokázali a vzájemně se posunuli o mnoho kroků a zkušeností.
A nyní  už  budeme  vyhlížet  školní  rok  další  :-),  který  opět
přinese mnoho zajímavého a poučného. 

David Mánek



Zprávy z MŠ
Nádherné slunečné počasí, které nám letošní jaro připravilo jsme si s dětmi    
a rodiči opravdu užili hned při prvním "Jarním pikniku", který se konal              
na zahradě MŠ. Příjemně prožité odpoledne plné slunce, smíchu, tvoření,
grilovaných i upečených dobrot si rádi v příštím roce zopakujeme. Děkujeme
všem rodičům za vše, čím přispěli.

Na konci dubna nesmí chybět čarodějnický rej s tanečkem, písničkou a vaření
čarovného lektvaru. Malé čarodějky a kouzelníci se pak spolu prošli obcí, aby
všem připomněli, že filipojakubská noc už je tu.

V první květnové
sobotě se dveře
naší mateřinky otevřeli všem, kteří se přišli podívat na zařízení 
naší školky a průřezovou výstavu fotografií nebo jen posedět      
a popovídat si u dobré kávy.

Tvořivost našich dětí pak mohli ocenit všichni, kteří navštívili 
některé z představení v Divadle J.K.Tyla, při "Josefodolském 
divadelním jaru", kde naše děti proměnili vstupní halu  v barevný 
svět. Tato výzdoba haly zůstane až do školní akademie.
Klavírní koncert ve školce? Ano. Díky p. učitelce Anetě 
Hlubůčkové, která k nám dojíždí z Tanvaldské ZUŠ, jsme měli 
možnost  s rodiči a dětmi z družiny vyslechnout klavírní koncert 
žáků této paní učitelky. I přes značnou trému účinkujících se 
vystoupení všem velice líbilo a bylo velmi vydařené.
Na DEN MUZEÍ se vypravili naši Šikulové do místního muzea, 

kde na ně čekal p. Zuzánek. Dětem odpovídal na zvídavé dotazy a ukazoval jim co všechno se ve zdejší obci vyrábělo i jak se 
zde žilo. Velice děkujeme za milé a vstřícné přijetí. Děkujeme také p. Tahalové, za zprostředkování návštěvy muzea v tento 
den. 

Letos nás čekalo i hasičské cvičení, které nám pomohl zabezpečit HZS ze Smržovky, 
kterému tímto děkujeme. Vše proběhlo nad očekávání dobře a rychle a velká pochvala
patří dětem, které se chovaly velice ukázněně. Pevně věříme, že zůstane vždy jen       
u cvičení. Samozřejmě nemohla chybět ukázka požární techniky a výbavy vozu        a 
na závěr si mohl každý kdo chtěl
zastříkat z požární hadice...

Jelikož se dětem letos podařilo prodat
všechny výrobky na Velikonočním
jarmárku, mohli jsme na zmrzlinku

do Smržovky
vyrazit hned
dvakrát a věřte,
že jsme si to užili.

Díky sdružení
Pepikáček, jsme
mohli dětem
nabídnout
nahlédnutí
do africké kultury.
Zavítala k nám
hudebně-taneční
skupina Emongo
z Konga.

Děti i rodiče, kteří se akce zúčastnili, měli
možnost poznat blíže život dětí v Kongu.
Konkrétně jaké mají domácí mazlíčky,
co nejraději jí, jak daleko chodí do školy a jaký vztah mají africké děti ke vzdělání... 
K takovému setkání patří samozřejmě hudba i tanec a tak si ti odvážnější  zatančili       
a zabubnovali. Jsme velice rádi, že jsme měli možnost tento zážitek dětem a nejen jim 
zprostředkovat. 



Mezinárodní den dětí je o dětech a pro děti a my se už tradičně vydali k penzionu Maxov, kde nás 
přivítala p. Tomíčková, která pro děti z naší mateřinky každý rok připravuje právě na den dětí mnoho 
soutěží, úkolů, her a jiných veselých aktivit s báječným občerstvením. Každý si pak do školky odnášel 
hrdě medaily, za splněné úkoly. Velice děkujeme. Po obědě a vydatném spánku si pak každý malý 
oslavenec odnášel i balíček od p. učitelek.

Sliby mají plnit a my slíbili, že se za
babičkami do Pečovatelského domu ještě
vrátíme se sluníčkem. Zabalili jsme
kytaru a dobrou náladu a vydali se svůj
slib splnit. Všem moc děkujeme za milé
přijetí, za dobroty i za příspěvek

pro naše děti. Přišli jsme rádi    a snad jsme potěšili…

Konec školního roku se pomalu blíží, ale my nejsme na loučení
ještě vůbec připravení. Těšíme se na školkový výlet, kdy
budeme objevovat Hadí studánku až u zámku Humprecht. Čeká

nás pasování budoucích prvňáčků při Slavnosti slunce – 15. 6. odpoledne na zahradě MŠ. Už 
začínáme s přípravou na Akademii, která se bude konat 22. 6. 2018. S divadlem Matýsek se 
vydáme na "Cestu kolem světa". A předškoláky (pokud vše dopadne) čeká spánkování na Jizerce. 
Je toho ještě tolik na co se těšit…

Na závěr děkuji všem rodičům, za celoroční neutuchající optimismus a podporu. Děkujeme          
za kladné ohlasy k provozu školky, co bude možné, to se budeme snažit vylepšit. Již teď snad 
mohu prozradit, že na přání rodičů prodlužujeme otvírací dobu školky do 16.30 hodin a to již     
od příštího školního roku. Děkujeme všem, kteří se podílí na akcích a projektech naší mateřinky, 
vážíme si Vaší pomoci ať finanční či materiální, vždyť není malého daru. 
Všem našim předškolákům - jste báječní, šikovní a připraveni jít o krok dál...

Silvie Hyková,
*************************************************** ***********************************

Den dětí v Josefově Dole
Oslava  dětského  dne  se  vydařila,  počasí  bylo   ideální.
Startem prošlo  120  dětí,  prošly  včetně  startu  a  cíle  12
různých  zastavení  s  úkoly  a  odměnami.  Cestou  mohly
potkat pana fotografa vodníka. 
V cíli každý dostal groše na nákup na Jarmarku a k jídlu
byly napečené výborné koláče a buřty.
Moc děkujeme všem sponzorům a dobrovolníkům, díky
všem se oslava dětského dne povedla a těšíme se na příští
rok. Spolek Centrum Aura.

Sponzoři dětského dne:
Obec Josefuv Důl Radka Jirásková
Kamila Čadílková         Hanka Stuchlíková
Ubytování v údolí Vlachovi 

Trafika A. Jeníčková pekárna Tanvald Schneider s.r.o
Penzion U Fandy             Paní Ševčíková
Samoobsluha Josefův Důl             Paní Hošková 
Martin Dlabola - Hospůdka u Hrnce      Stavinohovi



*************************************************** ***********************************
Kostel Proměnění Páně Josefův Důl – Slavnost Božího Těla

Ve čtvrtek po Nejsvětější Trojici se v katolické církvi koná Slavnost Božího
Těla, připomínající Poslední večeři Ježíšovu Zeleného čtvrtku. Před
velikonocemi kvůli vážnosti doby není ještě možné konat slavné průvody a
nakonec i počasí bývá chladné oproti konci května či začátku června. Z
chleba a vína se podle Kristova příslibu stává Tělo a Krev Kristova a věřící
jsou nejen pozváni k účasti na hostině, ale Eucharistie, tj. výše zmíněné
způsoby chleba a vína, jsou vystaveny i veřejné úctě a meditaci.

Přesněji  řečeno spíše způsoba chleba, tenké hostie v umělecky ztvárněné
monstranci, kterou nese kněz ulicemi měst a obcí. Tak je tomu nepřerušeně
např.  v  Polsku,  kde  nechybí  zástupy  lidí,  bíle  oděné  družičky  sypající
květiny  i  dechová hudba. U nás se podle možnosti obnovují skromnější

oslavy a procesí po kostele nebo i  kolem kostela,  vše
podle předpokládané účasti a zájmu.

 Do Josefova Dolu přijíždí skupina ministrantů, chlapců
a mužů sloužících u oltáře z polské Vroclavi. Při pobytu
chtějí  také  tuto  oslavu  prožít  a  pozvat  na  ni  i  české
účastníky. Jen nejstarší lidé u nás si asi pamatují taková
procesí po 60 či více létech. Vedoucí této výpravy pan
Karol  Žyromski  připravuje  také  pěší  poutě  do
Čenstochové. Hoši rádi pochodí po našich horách, které
jim v okolí Vroclavi chybí a zase vydají spolu s námi
svědectví své víry. Jde přece o kořeny, které ne nadlouho
přerušila  doby  totality,  déle  pak  období  lhostejnosti,
které  je také důsledkem předchozího útlaku.     

P. Mgr. Pavel Ajchler, administrátor farnosti 

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

Během celé soboty a nedělního dopoledne je pro vás připraven doprovodný program. 

Uvidíte ukázky soubojů, poslechnete si výklad o zbrojích a zbraních, vyzkoušíte lukostřelbu.
Na Vaše náměty a příspěvky se těší redakční rada:  MUDr. K. Stuchlík, K. Stuchlík ml. a G. Tahalová
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