
  

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

Na řádném lednovém zasedání  zastupitelstvo
obce schválilo:

*  Záměr  prodeje  pozemků  č.  415/5  (na  2  poloviny)
o výměře 826 m2  a p.p.č. 415/12 o výměře 42 m2 v k.ú.
Josefův Důl za cenu 347.200,- Kč (á 400,- Kč/m2). 

*  Na  základě  zveřejněného  záměru  prodej  p.p.č.  4/9
(oddělené z p.p.č. 4/1) v k.ú. Josefův Důl o výměře 364
m2 za cenu 145.600,- Kč paní L. D.

* Finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč pro DS J.K. Tyl
Josefův  Důl  na  pořádání  29.  ročníku  Josefodolského
divadelního jara 2019 (10.5. – 12.5. 2019).

* Finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč pro Sdružení
cestovního ruchu Jizerské hory o.s., Jablonec nad Nisou
na činnost.

* Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou paní K.
A.

* Poskytnutí účelové půjčky z „Fondu na zlepšení úrovně
bydlení“ ve výši  50.000,- Kč na rekonstrukci stavebních
součástí domu č.p. 88 v Dolním Maxově panu L.N.

Příští řádné zasedání proběhne 11. 2. 2019
 v 18:00 v budově radnice
více na www.josefuvdul.eu 

Číslo 3 Ročník 2011 www.josefuvdul.cz 6,- Kč
Číslo 1 Ročník 2019 www.josefuvdul.eu

Jubilea v lednu a únoru 2019

Ingrid Pecková Olga Hájková
Jan Žďánský Bohuslav Filipi
Bohumil Škrabálek Jiří Altman
Margita Morávková Eva Koťátková
Lieselotte Bártová Hanička Dohnalová

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.

Poděkování:

Mnoho srdečných díků za dárek k mým narozeninám.             
          Božena Fojtíková

Děkuji Obecnímu úřadu za přání a dárek k mým narozeninám.
      Pavel Valtr

Děkuji obecnímu úřadu za přání a dárek k mým narozeninám
Olga Hájková

Přehled o pohybu obyvatelstva
v obci Josefův Důl za rok 2018

Počet trvale hlášených   celkem       muži      Ženy
obyvatel k  31.12.2017 887 463 424

narození za rok 2018   11     6     5

zemřelí za rok  2018   12     4     8

přistěhovalí za rok 2018   31   14   17

vystěhovalí za rok 2018   31   13   18

stav k 31. 12. 2018 886 466 420

Otevírací doba Infocentra
a Muzea místní historie

od 01.02 .2019 do 16.03. 2019

Pondělí 8.30- 16.00

Úterý 8.30- 14.00

Středa 8.30- 16.00

Čtvrtek 8.30- 14.00

Pátek 8.30- 16.00

So a Ne 9.00- 12.00

http://www.josefuvdul.eu/


Milí čtenáři Občasníku, 
dovolte  mi,  abych  vás  touto  cestou
seznámila  s  akcemi,  novinkami
a změnami, které u nás na škole proběhly
v  průběhu  několika  předchozích  týdnů,
a také s tím, co nás čeká v nejbližší době. 

Výběrové řízení na místo ředitele školy v Josefově Dole
Nejvýraznějším a nejdůležitějším organizačním

momentem z  nedávné  doby  bylo  výběrové  řízení  na
místo nového ředitele, které proběhlo na konci listopadu
poté, co dosavadní pan ředitel David Mánek odešel do
uvolněné  funkce  na  Magistrát  města  Jablonce  nad
Nisou.  Ze  tří  přihlášených  kandidátů  nakonec  vyšla
vítězně naše kolegyně, výborná učitelka angličtiny Mgr.
Kateřina  Titěrová,  která  na  naší  škole  učí  již  pátým
rokem. Nové paní ředitelce všichni velmi držíme palce,
aby se   rychle  adaptovala  v  nové  funkci  a  aby se  jí
dařilo  vést  školu minimálně  tak  dobře,  jako

předchozímu panu řediteli.
Kvůli změnám v učitelském sboru,  vyvolaným

jednak  odchodem  dnes  již  bývalého  pana  ředitele
Davida Mánka a také odchodem paní učitelky z prvního
stupně,  bylo první důležitou prací  nové paní  ředitelky
obsadit uvolněná učitelská místa novými učiteli. To se
povedlo  velmi  rychle  a  už  před  Vánoci  jsme  mohli
přivítat novou paní učitelku pro druhý stupeň s aprobací
matematika  -  fyzika,  v  lednu pak  i  paní  učitelku  pro
první stupeň. 

Předvánoční akce ve škole
Adventní akce naší školy se už do předchozího čísla Občasníku z časových důvodů nevešly, a proto bych

vám je ráda představila. Některé z nich jsou tradiční každoroční projekty před Vánoci, ale uspořádali jsme i nové
akce, které se natolik povedly, že je určitě budeme opakovat i příští rok.

Tradiční akci  Konzultační odpoledne v novém
hávu učitelé uspořádali nejen pro rodiče, ale i pro žáky
tentokrát trochu jinak – klasické konzultace, určené pro
porady žáků  a  jejich  rodičů  s  učiteli,  byly zpestřeny
výtvarnými  dílničkami  s  vánoční  tématikou.  Všichni
zúčastnění  si  mohli  sami  vyrobit  svíčky  ze  včelího
vosku,  vánoční  ozdobičky  i  malé  dekorace.  Účast
rodičů i žáků byla hojná, někteří rodiče si pochvalovali
otevřenost a propojení školy s rodiči i obcí.

Těsně  před  Vánoci  také  vyšlo  letošní  první
číslo  školního  časopisu  Pepikáček.  Na  podzim  byla
sestavena nová redakční rada a hned se pustila do práce
tak,  aby  ještě  před  Vánoci  mohlo  vyjít  první  číslo.
Redakční  rada má nyní  šest  členů z  řad žáků 6.  -  8.
ročníku. 

Poslední  adventní  týden  byl  přímo  nabitý
akcemi. Úplně novou akcí spojenou s adventním časem

bylo  Zpívání  na  schodech.  Akce  se  konala  v  týdnu
od 17. do 21. prosince. Každá třída si připravila krátký
program  s vánoční  tématikou  a  ráno  těsně  před
vyučováním  ho  zazpívala  ostatním  spolužákům
i  některým  rodičům  na  hlavních  schodech  ve  škole.
Na žácích byla trochu vidět nervozita,  ale nakonec to
všichni  díky více  než  týdennímu  nacvičování  zvládli
opravdu dobře a byli na sebe hrdí. Ostatní žáci i učitelé
se k nim při zpěvu přidávali  a poté je vždy odměnili
hlasitým  potleskem.  Bylo  to  příjemné  připomenutí
blížících se Vánoc. Zpěv vánočních koled z úst našich
žáků také  zazněl  i  při  rozsvěcení   vánočního  stromu
v obci,  naši  žáci  se  účastnili  i  programů pro  seniory
a při vítání občánků v obci.

Ani  tentokrát  naši  žáci  před  Vánocemi
nezapomněli na pejsky v útulku Dášenka v Lučanech.
Sedmáci jim přinesli krmení a psí pamlsky a také s nimi



šli na procházku. Všichni, děti i pejsci, si to velmi užili.
Poslední,  již  tradiční  akcí  bylo  Spánkování

těsně  před  vánočními  prázdninami.  Děti  se  ve  škole
sešly večer v půl  šesté.  Byly pro ně připraveny čtyři
stanoviště s celovečerním programem: pečení a zdobení
vrkočů z  kynutého vánočkového těsta,  A-Z kvíz  plný
záludných  otázek,  vánoční  zpívání  koled  a  sportovní
hry  v  tělocvičně.  Jednotlivé  skupiny  se  postupně
na stanovištích střídaly a plnily zadané úkoly. V pauze
mezi  stanovišti  si  děti  také  pochutnávaly  na  pizze,
kterou jim k večeři upekla obětavá paní kuchařka. Jako
bonus si  žáci  9.  třídy pro ostatní  spolužáky připravili
stezku odvahy večerním Josefovým Dolem. Celý večer
sněžilo a  venku bylo přímo ladovsky.  Úplně nakonec
v pozdních večerních hodinách bylo ještě pro zájemce
z vyšších tříd  připraveno promítání  filmu ve školním
klubu. Druhý den ráno po snídani a úklidu ve třídách
jsme  se  vydali  na  procházku  k  lanovce,  aby  se  děti

trochu probraly, některé z nich totiž nespaly celou noc.
U  lanovky  propukla  velká  koulovačka,  které  se
zúčastnili i učitelé a asistenti. Po obědě jsme se všichni
rozešli na očekávané vánoční prázdniny.

Leden v naší škole...

Začátek ledna byl poznamenán meteorologickými vlivy.
Přívaly sněhu znemožnily dva dny řádného vyučování,
žáci  museli  zůstat  doma,  protože  ve  škole  nešel
elektrický  proud,  a  proto  byla  ve  třídách  zima.  Třetí
lednový  týden  byl  ve  znamení  německé  návštěvy
z partnerské základní školy ve Storkowě. Poté, co žáci
z německé školy dorazili, se počasí trochu umoudřilo,
takže  týden  proběhl  bez  vážnějších  problémů.  Celý
průběh výměnného pobytu shrnul pan učitel Kovalčík
v samostatném článku. 

Co nás čeká v dohledné budoucnosti…
Nejbližším významným bodem z pohledu dětí

bude určitě pololetní vysvědčení a na něj navazující
pololetní prázdniny, na které se určitě všichni těší.
Další prázdniny, tentokrát ty delší, jarní, žáky čekají
na  začátku  března.   Těsně  po  těchto  prázdninách
naše  škola  připravuje  lyžařský  výcvik  pro  druhý
stupeň.  Na  duben  je  naplánován  zápis  budoucích
prvňáčků  a  velikonoční  jarmark  těsně  před
Velikonoci  a  velikonočními  prázdninami.
Na jarmark jste všichni srdečně zváni!

Monika Hejná, učitelka ZŠ Josefův Důl

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

Zpráva k     setkání s     německými žáky
V termínu od 14. do 18. ledna 2019 proběhlo již tradiční setkání našich žáků s  jejich německými kolegy

z Grund – und Oberschule Storkow. Z naší strany se účastnili žáci 9. třídy, z německé žáci 8. a 9. třídy. Ubytování
pro německé žáky realizoval penzion Savoy. V pondělí odpoledne jsme přivítali německé žáky a jejich učitelky
na nádraží. Po ubytování se při večeři německé straně sdělil konkrétní program na následující dny.

V úterý byla na programu exkurze do sklárny Harrachov. Zapojila se do ní i naše 8. třída. Čekala nás pěší
túra z harrachovského nádraží, kterou ale všichni bez problémů zvládli. Všichni mohli poté vidět prostory sklárny,
kde  mistři  svého oboru provádí  všechny potřebné kroky k výrobě  těch  nejlepších věcí  ze  skla.  Žáci  si  mohli



následně  prohlédnout  i  zdejší  muzeum,  kde  se
seznámili  s dlouhou  historií  výroby  skla  v tomto
podniku.  Mohli  si  i  koupit  některé  výrobky.  Toho
využili i všichni učitelé.

Středeční  dopoledne  přineslo  také  pestrý
program. Dopoledne proběhla pěší cesta na přehradu
Josefův Důl. Zde jsme měli odborný výklad k historii

přehrady, k jejímu popisu a významu. Dostali jsme se až na
dno přehrady, kde mohli všichni vidět, co vše je nutné na
přehradě kontrolovat. Odpolední program začal výkladem
k historii  naší  oblasti  v muzeu.  Zde  se  nabízela  k vidění
celá  řada  exponátů,  fotografií  a  dokumentů  k minulosti
Josefova  Dolu.  Následně  byla  připravena  pro  žáky
kreativní činnost ve škole. Zde si mohl každý vyrobit něco

sám pro sebe. Hlavně se zde pracovalo s korálky, kterých bylo velmi pestré množství.
Ve čtvrtek nás čekala prohlídka Muzea výroby hraček v Jiřetíně pod Bukovou. Zde jsme měli odborný

výklad k historii  a  výrobě  hraček ve  zdejší  továrně.  Všechny zaujala  zajímavá,  ovšem i  velmi  náročná  práce
se dřevem, které je zde hlavní surovinou k výrobě hraček. Poté již měli žáci volný program v Liberci, který využili
především k nákupům.  Večer se ještě konala ve společenském sále v budově Informačního centra Josefův Důl
rozlučková akce, která oficiálně uzavřela toto setkání.

Během pátečního dopoledne se ještě naši  žáci  přišli  na nádraží  se svými kolegy rozloučit.  Poté se již
německá strana vydala na cestu domů. Všichni se již nyní těšíme na další setkání, které se plánuje na květen,
případně na začátek června ve Storkowě.  Mgr. František Kovalčík
******************************************************************************************************

Máme tu nový rok a sním spoustu novinek, ale pojďme
se společně ještě poohlédnout za koncem roku 2018.

Děti z naší mateřinky zazpívaly  seniorům a opět si pro
ně připravily malou drobnost. Stejně jako loni jsme si
poslechli krásný koncert, tentokrát slečen, ze sboru

Harmonia v kostele Proměnění páně. 

A byl to opravdu krásný zážitek.



Přišel za námi Mikuláš s andělem. A protože jsme se proměnili     
v ČERTOVSKOU ŠKOLKU, kde se to malými čertíky jen hemžilo,
mohl čert zůstat v pekle, no přeci si neodnese své kamarády…

Poslední akcí ve starém roce bylo tradiční zpívání na schodech
spojené s vánoční besídkou…

 Zpívání na schodech má již svou tradici a děti pilně
nacvičovaly básničky i písničky a opravdu to zvládly                  
na jedničku. Po velkém potlesku se mohli všichni zúčastnění
občerstvit kávou, čajem a dokonce i likérem, který připravili
naši nejmenší. Šikulové i Klubíčka také pekli. A tak jsme mohli
nabídnout jablečný závin, jablečný koláč, samozřejmě
nechybělo cukroví od maminek, za které moc děkujeme.            
Kdo měl chuť a čas mohl si vytvořit něco na památku nebo pro
radost. Letos poprvé jsme vyhlásili soutěž „Vyrob stromeček“
a mile nás překvapilo, kolik rodičů s dětmi se zapojilo.
Děkujeme za krásné výrobky všem, kteří se soutěže zúčastnili

a věříme, že při
výrobě stromečku
strávili s dětmi
hezké chvíle, protože
o to nám šlo
především… Jsme
rádi, že jsme mohli
též malou drobností
poděkovat                 
za uplynulý rok všem, kteří naši
školičku podporují a myslí na nás. 
Děkujeme za Vaši přízeň...

Nový rok jsme přivítali královsky, jak
se na Tři krále sluší... 

Velký úspěch mělo Sférické kino,
které nám letos zasponzorovali
manželé Tomíčkovi a my jim tímto
velice děkujeme...



Z jabloneckého Ekocentra k nám zavítala p. Palátová. Trochu nás 
prozkoušela ze zvířat a ptáčků, přivoněli jsme k větvičkám jehličnanů, 
které tady v našich lesích
rostou a ze sádry jsme si odlili
stopy srnce a lišky. Program
nám zaplnil celé dopoledne,        
ale stál za to.  Už nyní se
těšíme na další  plánovanou
akci...
Leden nás obdařil bohatou
nadílkou sněhu a my si můžeme
na zahradě MŠ užívat dosyta
bobování, jízdy na ježdících i
hloubení různých úkrytů. Velké poděkování patří obecnímu úřadu za pomoc
při odklízení sněhu a p. Lipšovi za opravu dveří a nové díly ke kuličkové 

dráze pro naše nejmenší. 
Děkujeme.
Teple se oblékáme a dbáme        
na dostatek vitamínů. 
A jak správně vyvážit stravu,
aby nám vitamíny v těle správně
působily, nám do školky přijela
ukázat koordinátorka ze Zdravé
5. Poutavým příběhem o Aničce
a Pepíkovi, dětem názorně
ukázala, jak důležité je jíst zdravě. Hravou formou si děti rozdělily 

potraviny na zdraví prospěšné a nezdravé. Ale musíme děti moc pochválit, dobře věděly co tělu prospívá          
a co ne. O tento program je velký zájem a tak jsme rádi, že se nám podařilo se ho zúčastnit.
Přejeme všem, aby rok 2019 byl plný krásných zážitků a bohatý na dětský smích...   My z MŠ :) 
**********************************************************************************************************************************

Chtěli  bychom vás pozvat do nově otevřeného Informačního centra v budově
Muzea  v  Josefově  Dole.  Máme  pro  vás  připravené  turistické  mapy,  vizitky,
nálepky a další suvenýry.  Prodáváme krásné knížky o
Jizerských horách.

Nabídneme vám ještě poslední kalendáře 

ZAOSTŘENO NA JIZERKY 2019, který je sestaven z nejkrásnějších 
snímků Jizerských hor. Ty vybírala odborná porota z více než 170 fotografií, 
které do stejnojmenné soutěže zaslala padesátka milovníků
tohoto pohoří.               
Novinkou jsou čepice a čelenky
s motivem Jizerských hor a
nesmeky

Otevírací doba Infocentra
a Muzea místní historie

od 01.02 .2019 do 16.03. 2019

    Pondělí 8.30- 16.00
    Úterý 8.30- 14.00
    Středa 8.30- 16.00
    Čtvrtek 8.30- 14.00
    Pátek 8.30- 16.00
    So a Ne 9.00- 12.00



Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl v roce 2018

Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl má za sebou
opět  další  divadelní  sezonu.  Nejnáročnější  akcí  bylo
bezesporu  organizování   28.  ročníku  Josefodolského
divadelního  jara  2018.  Zvládnout  pořadatelsky
za jediný víkend průběh divadelní přehlídky, kdy je na
programu  11  divadelních  představení,  nepočítaně
účastníku z řad soutěžních souborů, seminaristů, hostů,
při  tom  zajistit  hladké  fungování  rozborových
seminářů,  poskytnout  klidné a komfortní  zázemí pro
práci  poroty,  zajistit  stravování  a  ubytování  pro
všechny  zájemce,  zajistit  bezchybné  fungování
technicy,  věnovat  se  hostům,  účinkujícím,  ale
i divákům a mnoho a mnoho dalších drobných úkolů
v  průběhu  celé  akce,  je  pro  členy  spolku  náročné
časově, ale mnohdy fyzicky i psychicky. Proto velký
dík  patří  všem členům spolku  za  obětavou práci  při
přípravě, průběhu, ale i po skončení přehlídky. Touto cestou děkuji paní Heleně Verhoefové, která instalovala pro přehlídku
jako  doprovodnou  akci  výstavu  o  Janu  Amosovi  Komenském.  Paní  Verhoefová  je  členkou  správní  rady  Muzea  J.  A.
Komenského  v  Nizozemském Naardenu  a  přivezla  spoustu  zajímavých  materiálů  písemných  i  obrazových.  Navíc  se  do
samotné výstavy zapojili i žáci Josefodolské základní školy svými příspěvky písemnými i výtvarnými. Během celého roku
členové spolku organizovali další  divadelní představení v období zimních a jarních prázdnin a v podzimním období, kdy
v josefodolském divadle hostovaly další ochotnická divadla, sami josefodolští vyjížděli se svou inscenací na štace a zároveň
jsme připravovali pro diváky další novou hru. Zúčastnili jsme se dvou postupových divadelních přehlídek, hájili jsme barvy
Josefova Dolu na dni spolků Libereckého kraje v Příchovicích. Na začátku letních prázdnin jsme nabídli divákům v premiéře

komedii italských autorů Otcové se rodí ve skříních.
Závěr  roku  jsme  se  derniérou  rozloučili
s  mafiánskou  inscenací  Don  Andronico.
V podzimním období nás zastihly i smutné události
–  do  nebíčka  odešel  náš  dlouholetý  porotce
a  pedagog pan  František  Zborník,  členka souboru
paní Milena Chourová, dlouholetý spolupracovník,
dramaturg  a  přítel,  který  nám  věnoval  několik
divadelních textů a mnoho životních zkušeností, pan
Jan Petránek a také dlouholetý člen spolku a herec
Rudolf Musil. Moc na všechny vzpomínáme. Život
se nezastavil a tak spolková činnost běží dál. Čekají
nás  v roce 2019 další  divadelní  představení,  další
hosté,  další  divadelní  přehlídka  i  další  premiéra.
Děkujeme  všem členům spolku,  všem sponzorům
a  všem  milým  divákům.  Bez  nich  by  divadlo
v Josefově Dole těžko mohlo vykazovat tak bohatou
činnost. 

Vše o našem divadle naleznete na www.divadlojosefuvdul.cz.  Za DS J. K.Tyl Josefův Důl Hana Stuchlíková

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

Milan Engel na trati – Rally Dakar 2019

Místo kolapsu zajel i díky tátově radě životní výsledek. Sedělo mu, že zmizely 
pasáže pro bezmozky

Ustál obrovský tlak. Po krachu nadějí dvojice týmových kolegů na něm visel osud celého týmu.
Přesto při páté účasti vydřel na Rallye Dakar v kategorii motocyklistů parádní patnáctou pozici.
Milan  Engel  z  Moto  Racing  Group  přitom  nijak  neskrývá,  že  se  mu  během  první  poloviny
legendární maratonské soutěže hlavou honily všelijaké myšlenky.

„Tým mi v průběhu celého minulého roku vytvořil super podmínky. Tehdy jsem si po Dakaru dal
měsíc pauzu a začal dřít. Pracoval jsem na fyzičce, piloval i jízdu na motocyklu. Ani dovolenou jsem si nedopřál, protože jsem
věděl, že už musím zajet kloudný výsledek," vypravuje borec, jenž krotil stroj KTM.

http://www.divadlojosefuvdul.cz/


Při premiéře v roce 2015 byl třicátý,  o dva roky později čtyřiatřicátý.
V letech  2016  a  2018  rallye  nedokončil.  „Letos  jsem byl  ale  hodně
sebevědomý, protože příprava byla skutečně skvělá. Ale od čtvrté etapy
jsem  byl  pod  obrovským  tlakem.  Jsme  motocyklový  tým  a  můj
španělský parťák Joan Pedrero i čtyřkolkář Tomáš Kubiena vypadli už
po třech etapách. Kdybych vypadl i já, šlo by o obrovský neúspěch. Jsem
rád, že jsem se nezhroutil," směje se osmadvacetiletý rodák z Jablonce.

„Dokázal jsem udržet klidnou hlavu. Hodně mi pomohl táta, který mi už
před odjezdem kladl na srdce, ať nikde nezmatkuji, a hlavně důsledně
projedu všechny kontrolní body," vypravuje Engel. „Vše ještě umocnil
Pepa  Kalina,  který  před  dnem  volna  přišel  a  řekl,  že  Dakar  není
o rychlosti, ale o navigaci, myšlení a taktice," připomíná Engel debatu
s  českou  legendou  Dakaru,  která  mnohokrát  soutěž  ovládla  v  roli
navigátora a letos mapovala rallye v roli žurnalisty.

Engel se postupně prodral ze čtyřiatřicáté pozice na patnáctou, což je pro
jezdce v soukromém týmu nebývalý úspěch. „Však za mnou také chodili
třeba šéfové tovární KTM a dělali si legraci, co jsme Milanovi šlehli,"
vykládá s úsměvem manažer Moto Racing Group Ervín Krajčovič, že si
Engel vysloužil velký obdiv.

„Z hlediska motorkáře rozhodně neplatí, že Dakar byl o ničem. Z pěti
účastí  byl  letošní  nejtěžší.  V minulosti  se  v  Argentině  či  Bolívii  jelo
mnohdy na dlouhých pistách, kde se držel plný plyn dlouhé minuty. Prostě ideální pro závodníky bez mozku, ale nic pro mě.
Letos v Peru soutěž zpomalila. Obrovské množství dun, jemný písek. Kdo zkusil jet dvě stě kilometrů na krev, byl po padesáti
fyzicky zruinovaný. Bylo potřeba přemýšlet. Doufám, že do budoucna zůstane charakter soutěže stejný," přeje si Engel.

Nijak přitom neskrývá, že během první poloviny soutěže se mu hlavou honily myšlenky o smysluplnosti jeho počínání. „Říkal
jsem si, že už nikdy Dakar nepojedu. Ale teď končit nechci," neskrývá, že patnácté místo mu dodalo energii.

„Nebude přitom snadné se posunout. Elita bojující o stupně vítězů duny skáče. V poslední etapě jsem si to zkusil, když jsem se
držel předloňského vítěze a letos bronzového Angličana Sunderlanda. Konec jsem si po jeho boku náležitě vychutnal, protože
jsem tušil, že mám náskok a patnáctou příčku mi nikdo nevezme. Je to super výsledek, který jsme náležitě oslavili."

Zdroj: https://www.sport.cz/moto/motocykly/

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

https://www.sport.cz/moto/motocykly/


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

Sobota 9. 2. 2019divadlo: Past na osamělého muže 

DS E. F. Burian Tanvald uvede detektivní hru Roberta Thomase 
začátek v 19.30 hod. – kinosál Josefův Důl vstupné 70,- Kč

sobota 9. 2. 2019 hudba: Setkání s Pavlem
K tanci a poslechu hraje skupina Depozit

začátek ve 20.00 hod. – sál v budově muzea Josefův Důl vstupné dobrovolné



sobota 16. 2. 2019 Závody na bobech
Dětské závody na bobech
začátek ve 13.00 hod. – louka za penzionem Evelin

sobota 16. 2. 2019 divadlo:Otcové se rodí ve skříních
Divadelní spolek  J. K. Tyla Josefův Důl
začátek v 19.30 hod. – kinosál Josefův Důl       vstupné 70,- Kč

pátek 22. 2. 2019 beseda: Než roztál josefodolský JIZERAN
Povídání o starých časech v Josefově Dole
začátek v 17.00 hod. - sál v budově muzea v Josefově Dole vstupné dobrovolné

pátek a sobota 22. a 23.2. 2019 Čaj v ÍČKU
Pozvání na Kitlův zázvorový (i jiný) čaj do informačního centra - otevírací doba IC

Josefův Důl

sobota  23. 2. 2019 divadlo: Maribel a podivná rodina 
DS Svatopluk Benešov uvede hru španělského autora Maribel a podivná rodina. Dvě stárnoucí sestry se
jednoho dne seznámí se čtveřicí dívek, které vnesou rozruch do jejich jinak poklidného života, vše však
zkomplikuje účetní.
Motto představení: Bereme-li lidi takové, jací jsou, děláme je horšími; jednáme-li s nimi, jako by byli
takoví, jací mají být, pomáháme jim, aby se takovými stali.
začátek v 19.30 hod. – kinosál Josefův Důl vstupné 70,- Kč

úterý 26. 2. 2019 Kavárna POKEC
Tvořivé odpoledne pro všechny. Můžeš si pokecat a něco vyrobit.
začátek v 15.00 hod. – sál v budově muzea v Josefově Dole

úterý 12. 3. 2019 Kavárna POKEC
Tvořivé odpoledne pro všechny. Můžeš si pokecat a něco vyrobit.
začátek v 15.00 hod. – sál v budově muzea v Josefově Dole

sobota 16. 3. 2019 divadlo: Žerty Antona Pavloviče
Divadelní soubor H.A.D.  Hodkovice nad Mohelkou
začátek v 19.30 hod. – kinosál Josefův Důl  vstupné 70,- Kč



sobota 16. 3. 2019 Karneval na lyžích
Karneval pro děti patří neodmyslitelně k  ukončení lyžařské sezony.
začátek ve 13.00 hod. –Lyžařský areál Lucifer Josefův Důl

úterý 19. 3. 2019 Cesty k cílům
Autorské čtení s paní Klárou Pospíšilovou

začátek v 18.00 hod. – Infocentrum v Josefově Dole vstupné zdarma

sobota 23. 3. 2019  MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
Soutěže, odměny, písničky, tanec, KLOBOUK ŠTĚSTÍ. Těšit se můžete na ocenění 
masek. Občerstvení zajištěno.

začátek 15.00 hod. sál v budově muzea v Josefově Dole vstupné zdarma

úterý 26. 3. 2019 J. A. Komenský by žasnul
Setkání učitelů
začátek v 17.00 hod. – sál v budově muzea v Josefově Dole

29. - 30. 3. 2019 Noc s Andersenem
Milí pohádkoví přátelé, těšíme se na setkání s vámi.
knihovna v Josefově Dole

sobota 30. 3. 2019 hudba: Hasičská zábava
Zveme k tanci a poslechu 
začátek v  20.00 hod. – sál v budově muzea Josefův Důl vstupné dobrovolné

************************************************************************
Pokladna v divadle otevřena 30 minut před začátkem představení.

Srdečně Vás zvou pořadatelé:
Divadelní spolek J.K. TYL Josefův Důl, manželé Verhoefovi, OÚ Josefův Důl

http://www.divadlojos  efuvdul.cz                http://josefuvdul.eu

Po návratu z horské túry investujte do kultury.
Ladné tělo mít se sluší, potěšte i svoji duši.

Ať smoking či tepláky, máme rádi diváky.

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


Společnost EUROTRADINGGROUP s.r.o. 
Firma se zabývá konstrukcí, výrobou a vývojem strojních součástí

a krbových kamen

Pracoviště:Josefův Důl, Dolní Maxov, 226 

Datum nástupu: 1. 2. 2019 

Telefon:+ 420 608 967 387

Nabídka pracovních míst 

Nabízíme

Dlouhodobou perspektivu stabilního zaměstnání.
Motivační mzdové ohodnocení - úkolová mzda.
Odměnu za plnou docházku.
Příspěvek na životní pojištění.
Příspěvek na stravování.
Příspěvek na dopravu do zaměstnání.

Požadujeme

Spolehlivost.
Vyučení ve strojírenském oboru výhodou.
Pečlivost, manuální zručnost.
Flexibilitu.
Praxe vítána.
Své životopisy zasílejte na email: schejbal@etg-sro.cz

Svářeč krbových kamen (mzda od 30.000,- CZK )

Informace o pracovním místě

Svařování sestav krbových kamen a krbových vložek 
metodou MIG/MAG.
Svařování ve svařovacích přípravcích.
Svařování dle výkresové dokumentace.

Nabízíme

Získání svářečského průkazu.
Mzda:30 000 - 35 000 Kč/měs.

Počet míst:4
Úvazek:Plný
Vhodné i pro:OSVČ
Min. vzdělání:Vyučen

Brusič kovových dílců. ( mzda od 25.000,- CZK )

Informace o pracovním místě

Broušení a povrchová úprava kovových dílců pro výrobu 
krbových kamen a krbových vložek.
Broušení úhlovými bruskami.
Broušení vibračními bruskami.
Broušení ručními pásovými bruskami.

Mzda:20 000 - 25 000 Kč/měs.
Počet míst:2
Úvazek:Plný
Vhodné i pro:OSVČ
Min. vzdělání:Vyučen

Montáž krbových kamen - montážní dělník. (mzda od 
25.000,-CZK)

Informace o pracovním místě

Montáž / kompletace krbových kamen.
Montáž podskupin krbových kamen(např. krbových 
dvířek,atd.)
Finální úprava, včetně kontroly kvality smontovaného 
výrobku. Balení finálního výrobku.
Kompletní sestavení dle předepsaných postupů montáže až 
do konečné podoby výrobku včetně zabalení. Vhodné i pro 
ženy.

Mzda:25 000 - 27 000 Kč/měs.
Počet míst:3
Úvazek:Plný

Min. vzdělání:Vyučen

Lakýrník (mzda od 25.000,- CZK)

Informace o pracovním místě

Lakování dílců a sestav pro krbová kamna a krbové vložky.
Aplikovaná barva je bez rozpouštědel - vodou ředitelná.

Mzda:25 000 - 30 000 Kč/měs.
Počet míst:1
Úvazek:Plný

Min.     vzdělání:Vyučen

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
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