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Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl zve na premiéru 
6. 7. 2019 od 19,30 - Tvrdohlavá žena 

DS J. K. Tyl zve na svou divadelní premiéru. Tentokrát jsme vybrali hru
jmenovce souboru Josefa Kajetána Tyla Tvrdohlavá žena. Hru obrozenec
Tyl napsal v roce 1848 a zakomponoval do děje i společenskou situaci té
doby. Hra se odehrává v českém podhůří. kdy hlavní postava Zlatohlav se
svými  lesními,  horskými  skřítky  zasáhne  do  života  lidí.  Zejména  chce
pomoci mladým milencům, ale musí napravit především matku dívky, která
je  nepřející  jakémukoli  vztahu  dcery.  Jak  říká,  v  mládí  byla  také  sama
ošizena a nechce, aby to samé potkalo její jedinou dceru. Herci pro tuto
inscenaci vytvořili netradiční scénu, ušili dobové kostýmy a diváci to vše
budou  moci  shlédnout  v  sobotu  6.7.  2019  od  19,30  hodin  v  divadle
v Josefově Dole. Jste srdečně zváni.

Číslo 4 Ročník 2019 www.josefuvdul.  eu  

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/


Josefův Důl opět úspěšný
Soutěž Zlatá popelnice 2018  - Na Ještědu ocenili nejlepší města a obce v třídění odpadů 

Kde v kraji nejlíp třídí odpad? Prozradily to výsledky již 14. ročníku
soutěže v třídění odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice, které byly
slavnostně vyhlášeny na Ještědu. Nejlépe si v roce 2018 vedli v obcích
Bedřichov a Kořenov a ve městech Rokytnice nad Jizerou a Jilemnice. 
V roce 2018 vytřídil v průměru každý obyvatel Libereckého kraje 24,9
kilogramu papíru, 10,4 kilogramu plastů, 13 kilogramů skla a bezmála
půl kilogramu nápojových kartonů. To je tedy celkem 48,7 kilogramu
vytříděného odpadu, což je téměř český průměr. 
V kategorii  „OBCE NAD 500 OBYVATEL“ se  obec  Josefův Důl
umístila  na  krásném  2.  místě.,  pohár  spolu  s  šekem  v  hodnotě
15.000,- Kč převzal starosta Jan Miksa a říká: „Touto cestou děkuji
všem občanům, majitelům rekreačních objektů  a provozovatelům
restauračních  a  ubytovacích  zařízení  za  svědomité  třídění
komunálního odpadu v roce 2018     a díky tomu i skvělého umístění
v rámci Libereckého kraje“.
Další podrobnosti z vyhlášení soutěže naleznete zde:

https://www.kraj-lbc.cz/zlata-popelnice-2018-na-jestedu-ocenili-nejlepsi-mesta-a-obce-v-nbsp-trideni-odpadu-n907928.htm
**************************************************************************************************************

Trafika roku 2018

První novinová společnost vyhlásila během slavnostního večera v sále Royal v Praze vítěze osmého ročníku soutěže Trafika
roku 2018. Odborná porota vybírala nejlepší  trafiky v kategoriích Tisk, Podpora regionu a Inovace.  Již podruhé byly také
uděleny Ceny vydavatelů, kam nominovali prodejny přímo vydavatelé tisku. Novinkou posledního ročníku byla kategorie Česko
bez kouře vyhlášená generálním partnerem soutěže Trafika roku 2018 – společností Philip Morris ČR. Soutěž Trafika roku
pořádá PNS jako největší distributor tisku v České republice.

Mezi 13 oceněnými byla také Trafika a suvenýry z Josefova Dolu. Petr a Andrea se již potřetí zúčastnili slavnostního večera
a letos vyhráli cenu finalisty v kategorii INOVACE. Prodejna Trafika-suvenýry je tak první v celé ČR, která získala ocenění tři
ročníky za sebou. K úspěchu gratulujeme a přejeme nadále mnoho spokojených zákazníků.

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

Nový dataprojektor z dotace Libereckého kraje do Informačního centra
Na začátku letošního roku
jsme  zažádali  na
Libereckém kraji o dotaci
do  Informačního  centra
na  pořízení
dataprojektoru.  S  velkou
radostí jsme přijali zprávu, že nám byla dotace přidělena.

Projektor  prezentuje  na  první  pohled  nic  neříkající
„promítačku“. Ve skutečnosti jde však o velice důmyslné
zařízení, které se pyšní moderními technologiemi a řadou
nejrůznějších  funkcí  a  vlastností,  umožňující
zprostředkovat obrazovou prezentaci  na plátno.
Dataprojektor  jsme  již  několikrát  použili.  Zejména  při
besedách  s  panem  Bělohradským  a   uvítala  ho  i  paní
učitelka Jana Podrazká na Noci s Andersenem.



PEPIKÁČEK z.s. při ZŠ Josefův Důl
nabízí přívesnický putovní tábor 

AKTIVNĚ O PRÁZDNINÁCH od 8. 7. do 12. 7. 2019
Cena: 1000,- Kč Kapacita tábora: 25  účastníků  

Rozhodli jsme se pro putovní formu tábora a  připravili jsme pro děti pět
celodenních výletů se zaměřením na sport, turistiku a poznávání
kulturních památek.  Pět dní v druhém prázdninovém týdnu vyjedeme
nebo vyjdeme pěšky z Josefova Dolu na zajímavá místa v našem okolí.  
Předpokládaný denní program proběhne mezi 8 a 17 hod.

Plánované cíle výletů:
Liberec – Eko park
Harrachov - lanové centrum, lezení se školeným instruktorem nebo
bobová dráha, turistika (bude upřesněno)
Liberec – výšlap na Ještěd a dolů lanovkou
Turnov - zámek Hrubý Rohozec
Tanvaldský Špičák – rozhledna, pěší turistika přes Mariánskou Horu
Plán výletů je nyní ve fázi příprav a může být ještě upraven, podrobný
harmonogram včetně odjezdů vlaků a míst nástupu k aktivitám bude
zaslán rodičům na e-mail  do 3. července 2019. Bude také k vyzvednutí
v obecní knihovně a vyvěšen na webu knihovny.  
Vybavení na cestu, jídlo na celý den a nápoje zajistí dětem rodiče.
Všechny klíčové aktivity budou předem objednané a dohodnuté,
nebude tedy možné je příliš měnit a uskuteční se za každého
počasí. Bližší informace podá a přihlášky vyřizuje: Jana Podrazká, 
tel.: 736 424 387, e-mail  knihovnajd@seznam.cz

*********************************************************
Oslava dětského dne se  vydařila,  počasí  bylo   ideální.  Startem
prošlo 153 dětí. V lese je vystrašila čarodějnice a setkaly se s Marge
Simpsonovou,  za  lesem  na  ně  čekaly  víly,  Terezka  je  u  krmelce

vyzkoušela  ze
znalostí  lesních
zvířátek, převlékly se do kostýmu, potkaly se s  myškami Minnie, kousek dál
u žabky chytaly rybky, u hasičů bylo skákání v pytli a stříkání vodou na cíl.
Cestou  mohly  potkat  pana  fotografa  vodníka.  V  cíli  každý  dostal  groše
na nákup na Jarmarku a k jídlu byly napečené výborné koláče a buřty.
Sedělo se až do půl osmé :) Moc děkujeme všem sponzorům a dobrovolníkům,
díky všem se oslava dětského dne povedla a těšíme se na příští rok.
Fotogalerie zde: https://www.facebook.com/josefuvdul.eu/,

spolek Centrum Aura.

Obecní zastupitelstvo   13 . 5. 2019 schválilo:     

* Záměr prodeje nebo směny části p.p.č. 1365/2 za část st.p.č. 251/2, obě v k.ú. Dolní Maxov (400,- Kč/1m2)
* Záměr prodeje částí p.p.č. 1358/9 a 1360/1 v k.ú. Dolní Maxov (parkoviště s oplocením + 1 m a vjezd zůstane v majetku 
obce) - 400,- Kč/1m2.  Zároveň se revokuje usnesení č. 28/2019 z 15.4. 2019.
* Neprodávat pozemek č. 1341/6 v k.ú. Dolní Maxov za nabídnutou cenu 30 – 40 Kč/1m2.
* Dotaci z rozpočtu obce firmě Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody ve výši 5.000,- Kč.
* Dotaci Týmu Josefodol na Eurohry 2019 ve výši 5.000,- Kč.
* Sponzorský dar panu T. M. (cyklistickému závodníku) ve výši 8.000,- Kč.
* Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2018 ve výši 206.163,67 Kč, bude převedeno do rezervního fondu.
* Finanční příspěvek ve výši 10.000,- pro TJ Jiskra Josefův Důl – lyžařskému oddílu na pořádání letních táborů.
* Po domluvě s MUDr. Drobníkem přidělení bytu v DPS panu W. F.
* Rozpočet ZŠ a MŠ Josefův Důl na r. 2019 ve výši 3.515.000,- Kč.
* Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Josefův Důl pro období 2019-2021.
ZO ukládá starostovi, zadat vypracování projektu na přestavbu budovy č.p. 132 v Antonínově (bývalá škola v přírodě)              
na obecní byty. Termín: 8. 7. 2019

Příští řádné zasedání 24. 6. 2019 v 18:00 hod. v budově radnice.

OBECNÍ KNIHOVNA Josefův
Důl

Výpůjční doba během
letních prázdnin

ČERVENEC
úterý 2. 7.    pátek  5. 7. 
pátek 12. 7.  úterý 16. 7.
SRPEN úterý 6.8. a 27.8.  pátek 30.8  
Případné změny sledujte na:            
http://knihovnajosefuvdul.webk.cz/

MUDr. Karel STUCHLÍK OZNAMUJE 

Ordinace v Josefově Dole bude z důvodu
čerpání dovolené uzavřena:
ČERVENEC - SRPEN

22. 7. - 5. 8. 2019

Zástup:  MUDr. Drobník, www. doktorzhor.cz

Smržovka 483 382 210, Tanvald 483 395 191, 

Jiřetín p. B., tel.: 775 427 611

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

AKUTNÍ PŘÍPADY: RZP 155
Ostatní zástup bude zveřejněn na ordinaci
v Josefově Dole
a na http://www.josefuvdul.eu/category/aktualne

https://www.facebook.com/josefuvdul.eu/
mailto:knihovnajd@seznam.cz


   Milí čtenáři Občasníku,
konec  školního  roku  již  opravdu  klepe  na  dveře,
a proto bych vám ráda naposledy v tomto školním  
roce přiblížila dění na naší škole.

Za posledních několik týdnů se v naší škole odehrálo
mnoho  akcí  a  událostí.  Pro  poslední,  devátý,  ročník  bylo
zřejmě  nejdůležitější  vyhlašování  výsledků  přijímacích
zkoušek  na  střední  školy,  které  se  uskutečnily  v  dubnu.
Všichni deváťáci,  kteří  prošli  zkouškami, byli  velmi napjatí
a  nervózní,  protože  si  uvědomovali,  že  jde  o  důležitý  bod
ve směřování jejich budoucího života. O to větší měli radost
z toho, že se nakonec všichni úspěšně dostali na své vysněné
střední  školy.   Všem  vycházejícím  žákům  přejeme  hodně
úspěchů v dalších studiích i v osobním životě.

Druhou  výraznou  událostí  pro  devátý  ročník  byla
účast na tradičním výměnném pobytu ve Storkowě. V lednu
jste se v Občasníku mohli dočíst o tom, jaké akce naše škola
připravila pro skupinu z partnerské německé školy, tentokrát

naši  žáci  odjeli  do  Storkowa,  kde  pro  ně  byl  přichystán
zajímavý program na celý týden. Zúčastnili se celotýdenního
projektu  společně  s  německými  žáky,  prohlédli  si  město
Postupim a aktivně se podíleli na různých hrách. Ze Storkowa
se prý některým žákům ani nechtělo odjet a všichni se vrátili
nadšení. 

V květnu se naše škola stala součástí propagační akce
Olympiády dětí a mládeže, která se v Libereckém kraji bude
konat  na  konci  června.  V  rámci  akce  školu  navštívil
profesionální  fotbalista  a  trenéři,  kteří  pak  vedli  hodinu
tělesné výchovy v 8. ročníku. Hodiny se zúčastnil i náměstek
hejtmana pro  odbor  školství  pan  Petr  Tulpa  a  vše  natáčela
Česká televize. 

Žáci  sedmého  až  devátého  ročníku  také  navštívili
divadelní představení v Naivním divadle v Liberci s názvem
Řekl bych nějaký vtip a pak bych umřel smíchy. Představení
bylo moderní, plné efektů a inspirované počítačovými hrami.

V sobotu 13. července 2019 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 13. 7. 2019
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). 

http://www.josefuvdul.eu/


Dětem se líbilo a řada z nich projevila přání zhlédnout ho ještě
jednou, tentokrát ale se svými rodiči.

Také  první  stupeň  nezahálel  a  zúčastnil  se  hned
několika akcí. Žáci prvního až pátého ročníku začali v květnu
navštěvovat  kurzy plavání. Čtvrtá  a  pátá třída společně se
šestou třídou se také zúčastnila akce na Dopravním hřišti  v
Jablonci  nad  Nisou,  kterou  organizovala  Městská  policie
společně se složkami  integrovaného záchranného systému.
Žáci  se  mohli  seznámit  s  tím,  jak  se  chovat  v  různých
krizových situacích, např. při napadení cizím člověkem nebo
psem, dále pak mohli vidět ukázky služebních zbraní a jejich
obsluhu,  práci  služebního  psa,  ukázky  zneškodňování
zločinců  a  také  si  vyzkoušeli  masáž  srdce.  Poslední  akcí

prvního stupně bylo dopravní testování čtvrťáků, kterým bylo
završeno pět lekcí výuky v dopravní výchově pořádané opět
Dopravním  hřištěm  Městské  policie  v  Jablonci  nad  Nisou.
Žáci  absolvovali  test  z  pravidel  silničního  provozu
a  praktickou  zkoušku  v  jízdě  na  kole  v  simulovaném
dopravním provozu. Všichni zkoušku zvládli úspěšně.

V  předposledním  měsíci  školního  roku  jsme  také
připravili  pro  rodiče  i  žáky  v  pořadí  druhé  konzultační
odpoledne, kde se rodiče mohli zeptat na průběžné výsledky
svých ratolestí.

Na  závěr  měsíce  měli  všichni  žáci  možnost  si
vzájemně poměřit síly v tradičním přespolním běhu v areálu
Lesany, který uspořádal náš bývalý kolega pan Kozlovský. 

Co nás čeká v posledním měsíci školního roku?
Nejvýraznější  akcí  června  určitě  bude  školní

Akademie, na které jednotlivé třídy předvedou to, co pečlivě
už dlouhou dobu trénují. Přijďte se podívat na jejich snažení

v pátek 21. června do místního divadla. Srdečně vás zveme!
Předposlední týden června je vyhrazen školním výletům a pak
už jen vysvědčení a hurá…  prázdniny…!

Monika Hejná, učitelka ZŠ Josefův Důl
****************************************************************************************************************************

I přes letošní deštivé jaro jsme ve školce stihli spoustu akcí a nenechali jsme si pokazit 
náladu, protože víme, že déšť je prospěšný a nám díky němu rostou a kvetou na zahradě nejen 
narcisky a spousta malých sluníček v podobě pampelišek, ale i bylinky a cibule, které jsme 
zasadili. No a my máme radost, že se nám daří a pěstujeme...

Po noci s Andersenem, kterou jsme letos prožili opravdu
pohádkově,nás čekal duben - měsíc bezpečnosti.
Z jabloneckého HZS za námi přijel pan Zavřel, který dětem ukázal
část technického vybavení, které profesionální hasiči při své práci
používají. Děti si mohly obléknout hasičský oblek, vyzkoušet dýchací
masku a pomocí lana zachránit tonoucího kamaráda. Seznámení se s
činností hasičů bylo prokládáno praktickými ukázkami a možností
vyzkoušet si některé úkony formou hry, což bylo pro děti velmi
přínosné. Téma je tak pro ně lehčeji uchopitelné a snadněji
zapamatovatelné. 
Využili jsme i krásných slunečných dní a rozjeli jsme se do Albrechtic
za p. Dyntrem na stanici HORSKÉ SLUŽBY. Jak těžký je batoh člena
HS se kterým se vydává do terénu? Jak ošetří zraněného a dostane

ho z
těžko přístupných
míst? Jakou techniku
používá? To všechno
jsme se dozvěděli a
jako bonus jsme si
mohli vyzkoušet jak se
sedí na takovém skútru
HS. Bylo to opravdu
báječné dopoledne a my
už víme, jak moc je pro
všechny práce členů HS
důležitá a že bez nich
by to tady na horách už
dneska zkrátka nešlo. 

Další důležitou složkou je POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. Její příslušníci k nám z
oddělení ve Smržovce jezdí pravidelně každým rokem. To nejdůležitější – znalost



čísel IZS děti zvládly, máme velkou radost. Policisté dětem představili krátkým vstupem tři hlavní složky – psovody, 
pořádkovou jednotku a také zásahovou jednotku, která za námi do školky přijela. Děti si mohly vyzkoušet výstroj i výzbroj 
policistů, prohlédnout si, a dokonce prozkoumat výjezdové vozidlo zásahové jednotky. Velice děkujeme policistům, že děti 
prožitkovou formou seznámili s nelehkým posláním těchto mužů a žen v uniformách.

Samozřejmě jsme chtěli obsáhnout všechny složky 
záchranného systému, a tak jsme nedočkavě vyhlíželi 
zástupkyni z ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE. A dočkali 
jsme se. Děti jsme rozdělili do dvou skupin a paní Ilona 
Dohnalová dětem ochotně a trpělivě ukazovala, jak ošetřit
různá zranění na různých částech těla i jak postupovat v 
případě, kdy jsme svědky nehody či zdravotní kolize 
někoho blízkého. Všechny děti si zkusily i resuscitaci a i 
když někteří zpočátku váhali, nakonec to všichni zvládli a 
jedničku. 
Ťuky ťuk...  a jsou tu VELIKONOCE a zpívání na schodech 
a zdobení vajíček a Velikonoční jarmark. V rámci projektu 
Ekoškolka jsme se společně s dětmi rozhodli, že letos 
vyzdobíme i park v centru Josefova Dolu a všem to jaro 
uděláme veselejší a barevnější, když se zimě od nás letos 

dlouho nechtělo. 
Snad se nám to povedlo... :)
Program Ekoškol přišel s aktivitou 7DNÍ  7VÝZEV. Máme
opravdu báječné rodiče, kteří se s dětmi zapojili: šetřili vodou,
používali tašky z jiného materiálu než igelitové, chodili s dětmi
pěšky, sázeli s dětmi květiny i stromy, snížili produkci odpadu...
Děkujeme, že své děti podporujete a jste ochotni udělat něco
opravdu prospěšného pro zlepšení prostředí, v němž žijeme.

První projektové dopoledne má za sebou i naše školka. 
A protože bylo opravdu úplně první, tak jsme si ho chtěli užít
jak se patří.
Přijel za námi pan M. Gorec ze Zdislavy, který v roce  2013 
založil ruční papírnu Papyrea. Děti se seznámily s materiály, 
ze
kterých
se ruční

papír vyrábí, některé materiály si i ohmataly a prozkoumaly a
nezapomněly klást všetečné otázky, které pana papírníka nejen potěšily,
ale i pobavily. Následoval popis postupu výroby papíru. Zde nám pomohla
pohádka „Jak krteček ke kalhotkám přišel“. Do vody, do které se přidala
papírová kaše, jsme natrhali pár kvítků a každý si  výrobu papíru sám
vyzkoušel. Zkoušeli jsme dva formáty a i když jsme děti museli moc
chválit, lehké to nebylo a dělat to celý den by nikdo z nás nechtěl. Je to
dřina :). Ale pohled na sušící se ručně vyrobený papír s kousky trav a
kvítků byl opravdu moc hezký a každého z nás potěšilo, že to stálo za to.
O tom jak se to nakonec povedlo by nám mohly povědět maminky, které
dostaly přáníčko v obálce ke Dni matek...
Čas Svatojakubské noci je nejlepší čas na kouzla a čáry. A že takové
kouzlení není jen tak, jsme si vyzkoušeli s kouzelníkem Waldini, který
nás překvapil, pobavil, rozesmál a seznámil se světem kouzel a triků.
Však měl také velmi šikovné asistenty a asistentky z řad našich dětí…    



Čarodějné kouzlení ve školce jsme si opravdu dosyta užili i druhý 
den, kdy se školkou a na konec i obcí proháněli kostlivci a 
čarodějky... 

O svátečním květnovém víkendu Josefův Důl opět ožil 
Josefodolským divadelním jarem a my jsme moc rádi, že jsme mohli
opět vyzdobit halu divadla, tentokrát na téma Jizerských hor. 
Tato výzdoba tu zůstane do Akademie, aby se děti mohli pochlubit i
svým rodičům. Děkujeme divadelnímu spolku  v Josefově Dole, že 
nám umožňuje takhle doprovázet jednu z  důležitých a velmi 
pěkných akcí, která se v naší vísce tradičně koná každé jaro.

Mateřská škola má za sebou Den otevřených dveří         
a také zápis do mateřinky a my jsme moc rádi, že se      
do naší školičky hlásí tolik nových dětí a pevně věříme,   
že se tu s námi budou cítit dobře...
Pro rodiče předškoláků jsme připravili zajímavé besedy
s PaedDr. Jancíkovou a Mgr. Marečkovou, které se
zaobíraly Předškolní připraveností a Emoční zralostí
dětí. Beseda se rodičům líbila a mi budeme určitě          
v tomto trendu pokračovat, budeme si zvát                    
i prvostupňové pedagogy, kteří rodiče seznámí               
s největšími úskalími při nástupu do první třídy.

K jaru patří i Jarní piknik a letos nám opět přálo počasí.
Na odpoledne se nebe projasnilo a my mohli strávit
příjemné a hravé odpoledne na zahradě MŠ 
A co nás ještě čeká? 
Určitě si ještě několikrát užijeme plavání v
jabloneckém bazénu, vyrazíme na zmrzlinku do Smržovky, půjdeme se podívat do Antonínova k p. Palátové na chování 
včelek, celá školka vyrazí na školní výlet do ZOO v Liberci, začínáme trénovat na Akademii a rozloučíme se s našimi 
předškoláky na Letní slavnosti slunce. Tak jen počasí aby nám přálo...
Děkujeme všem, kteří nám celý rok pomáhali a podporovali nás v naší činnosti, a všem opravdu všem přejeme krásné léto 
plné zážitků a smíchu bez ohledu na počasí… Ahóóój
*******************************************************************************************************

Josefodolské divadelní jaro 2018Josefodolské divadelní jaro 2019 Ve dnech 10.5.
-  12.5.  2019  proběhla  v  divadle  v  Josefově  Dole   Krajská  postupová  přehlídka  venkovských
ochotnických souborů Josefodolské divadelní jaro. Přihlášeno bylo sedm souborů, vesměs účastníci
minulých přehlídek, nováčkem byl soubor z Hodkovic nad Mohelkou, pravidelným účastníkem byl
naopak soubor ze Zákup. Žánrově se soubory sjednotily – na programu bylo šest komedií a dvě
pohádky. Začátek přehlídky byl ve znamení pohádky Kuba a zkrocená kráva v podání DS Havlíček
Zákupy, byla určená pro nejmenší diváky a nebyla hodnocena porotou. V odpoledních hodinách již
začal  soutěžní program. DS Máj z  Tatobit  přivezl  do Josefova Dolu komedii  J.  K. Tyla Chudý



kejklíř  aneb  noční  navštívení.  Inscenace  byla   obohacena  známými  „áriemy“  z  Prodané  nevěsty  B.  Smetany.  Večer  byla
přehlídka slavnostně zahájena za přítomnosti významných hostů – senátora Jaroslava Zemana, ředitelky Národní přehlídky KDP
ve Vysokém nad Jizerou paní Svatky Hejralové, předsedy SČDO Josefa Hejrala. Přehlídku pak oficiálně zahájil starosta Obce
Josefův Důl Jan Miksa. Poté domácí soubor J. K. Tyl diváky pobavil komedií Otcové se rodí ve skříních, italských autorů Giulia
Scarnicciho a Renza Tarabusiho. Druhý divadelní den začal komedií A. P. Čechova v úpravě Dariny Martinovské Žerty Antona
Pavloviče, v podání Hodkovického amatérského divadla. Program pokračoval detektivní komedií Roberta Thomase Osm žen
souboru DS J. J. Kolár při TJ Sokol z Poniklé. Další komedií na josefodolských divadelních prknech byla Agentura drahoušek
autora  Rudolfa  Trinnera  v  provedení  Obnoveného  divadelního  spolku  Jirásek  z  Olešnice  u  Turnova.  Večer  pak  patřil
pravidelnému účastníkovi  JDJ Divadelnímu spolku Havlíček ze Zákup a tentokrát  přivezli  komedii  se zpěvy Víme,  jak je
důležité  míti  Filipa,  známého autora konverzačních komedií  Oscara  Wilda.  V neděli  dopoledne zakončil  přehlídku soubor
Činohra Skaláček z Tisé pohádkou O princezně, Honzovi a zlatém chmýří. Slavnostním vyhlášením a oceněním nejlepších
výkonů  a  nominací  na  národní  přehlídku
Krakonošův  divadelní  podzim  ve  Vysokém  nad
Jizerou byla porotou, která intenzivně celý víkend
pracovala  ve  složení  Rudolf  Felzmann,  Jan
Hlavatý, Zdeněk Janál, Hana Marvanová a Jaromír
Kejzlar,  nominována  inscenace  Víme,  jak  je
důležité  míti  Filipa,  doporučena  byla  inscenace
Otcové se rodí ve skříních a na Národní přehlídku
Popelka  Rakovník  byla  doporučena  pohádka  O
princezně,  Honzovi  a  zlatém  chmýří.
Doprovodným programem přehlídky byla výstava
Památky Jizerských hor a činnost  spolku Patron,
která návštěvníkům na fotografiích ukázala krásu,
ale  i  drsnou  historii  našich  hor.  Chráněné  dílny
Domova  Maxov  z  Horního  Maxova  nabídly
účastníkům  výrobky  obyvatelů  Domova  a  v
nabídce byla i  drobná bižuterie  Petry Liegerové.
Pořadatele  potěšil  velký  zájem  diváků  všech
věkových kategorií o jednotlivá představení, ale i
hladký průběh celé akce. Velký dík patří moderátorovi přehlídky Lukáši Frydrychovi, který na profesionální úrovni jednotlivá
představení uváděl spolu s ředitelkou přehlídky paní Haničkou Dohnalovou. Děkujeme rovněž dětem a paní učitelce z místní
MŠ za výzdobu vstupní haly divadla.  Pořadatelé velmi děkují  všem sponzorům za finanční a věcné dary, všem mediálním
partnerům za propagaci přehlídky a v neposlední řadě všem členům i nečlenům spolku J. K. Tyl v Josefově Dole za obětavou
práci při přípravě této časově náročné akce. A všichni se již nyní těší na jubilejní 30. ročník JDJ 2020. 

Za DS J. K. Tyl Josefův Důl Hana Stuchlíková

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

PŘIJMEME
1. Správce penzionu Karlovka
Náplň  práce:  přijímání  klientů,  zapisování  do  knihy  hostů,
předávání  klíčů  od  objektu,  přebírání  kaucí  a  plateb,  kontrola
objektu při odjezdu klientů a přejímání klíčů, vracení kaucí a pod. 
Plat 150,-Kč čistého /1 hod + dopravné
Požadavek: bezúhonnost, částečná znalost němčiny či angličtiny
Vhodné pro důchodce, matky v domácnosti a pod.
2. Pokojskou
Náplň práce: úklid objektu po odjezdu klientů, převlékání prádla,
luxování, mytí koupelen, WC, kuchyně apod.
Plat 150,-Kč čistého /1 hod + dopravné
Požadavek: dobrý zdravotní stav
Vhodné pro důchodce, matky v domácnosti apod.

Poznámka: Obě funkce mohou být kumulovány.  Informace prosím na  tel č. 603526521 – Ing. Vladislav Bambuch, nebo na
email: prokon@volny.cz
*******************************************************************************************************
Beseda o plánu rozvoje obce Josefův Důl 
V úterý 28. 5. 2019 se uskutečnila beseda o spolupráci a rozvoji obcí v našem regionu. Sešlo se víc lidí než se očekávalo, ale byl
to přece jenom dost malý vzorek obyvatel naší obce. Samozřejmě mnoho z nás trápí a zlobí opuštěné, nevzhledné objekty, které
naší  obci,  zaměřené  především  na  turistiku  a  rekreaci,  moc  parády  nedělají.  Zaznělo  také  postesknutí,  že  v  obci  není
v současnosti kde posedět příkladně na oběd, večeři, na kafíčko apod. Ubytovací zařízení se v poslední době zaměřily na pobyty
dětí ve škole v přírodě, sportovní kurzy a soustředění, na školní pobytové akce, na pobyty seniorských skupin. Tudíž poskytují
stravování  pouze  těmto  uzavřeným  společnostem.  Toto  jsou  záležitosti,  které  zastupitelstvo  obce  nemůže  řešit,  protože
v případech, kdy jsou zařízení i objekty v soukromém vlastnictví, nelze úplně do této záležitosti zasahovat, lze jen upozornit.

mailto:prokon@volny.cz


Ale je na místě zaměřit se spíše na kladné záležitosti. Kde jinde se
chlubit, než v Jizerských horách, přírodou. Při turistických cestách,
ať už pěšky, na kolech, na lyžích, nás jistě potěší lesy, kde lze sbírat
houby, borůvky, maliny, ostružiny, zajímavostí jsou i chráněná území
se  zajímavými  úseky,  vodní  toky,  vodopády  Jedlová,  josefodolská
přehrada,  historické  objekty  např.  Protržená  přehrada,  bývalá  obec
Kristiánov, nádherný výhled po horách, rozhledny, pomníčky apod.
A především čistý vzduch.
V obci samotné je velkým plusem funkční základní a mateřská škola.
Dokonce mateřská škola, jako jedna z mála, přijímá i dvouleté děti.
V období  školních  prázdnin  je  možné  děti  přihlásit  do  rodinného
centra  Aura,  které  vychází  vstříc  zaměstnaným  rodičům,  kteří  si
nemohou na celé léto vzít dovolenou. I během roku zajišťují nejen
hlídání malých dětí, ale starší děti zabaví např. výtvarnými činnostmi,
učí je háčkovat, šít a podobně. Věnují se i starším ženám, pořádají pro
ně besedy, výtvarné činnosti, zajišťují masáže, pedikuru, ale i jen tak
se sejít.
Dalším plusem je i zachování pošty v trafice pana Švadlenky. Jsou

obce kde není ani pošta, ani prodejna potravin, zdravotnické zařízení, ba ani hospůdka, není tam ani přímá dostupnost dopravy –
železniční a autobusové a ani pracovní příležitosti. V Josefově Dole je k dispozici zdravotní středisko, je zde železnice, která
obyvatele dopraví do okolních měst do zaměstnání,  odborných zdravotnických ambulancí,  vyšších škol,  za nákupy. V obci
je rovněž pečovatelská služba, která bude rozšiřovat svou pomoc starším spoluobčanům i v terénu.
Také kulturou a sportem žije naše obec. Zmíním sportovní areál s fotbalovým, volejbalovým hřištěm, tenisovými kurty. Tato
zařízení  ovšem z  větší  části  využívají  sportovní  kluby s  pobytovými  soustředěními  a  rekreanti.  K dispozici  je  i  lyžařský
běžkařský areál, který je i osvětlen, pořádají se zde běžkařské závody především dětí, dorostenců a to krajské i celorepublikové.
Kultura je v obci zastoupena především místním ochotnickým souborem. Soubor pořádá divadelní představení svá, každý rok
připraví v premiéře novou inscenaci, zve okolní soubory do našeho divadla, organizuje krajskou divadelní přehlídku. Už 29 let
se k nám sjíždějí soubory, které rádi před našimi diváky a před odbornou porotou uvedou své inscenace. Jde o postupovou
přehlídku a soubory tak mají šanci na nominaci na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou. Ve spolupráci s kulturní komisí
pořádáme koncerty v kostele, adventní akce pro děti, spoluobčany, pro seniory. Velkým počinem je rozšíření a nové umístění
informačního centra do budovy knihovny a muzea místní historie. Za dobu otevření nového infocentra se zvedla i návštěvnost
muzea.
Myslím si, že jsem zde nezmínila úplně vše – ani ty zápory, ani ty klady. Ale pokud v obci žijeme, je na nás všech, aby se tu žilo
příjemně. Vím, že velkou bolestí je třeba dojíždění za prací. V minulosti do zdejších sklářských hutí také mnozí zaměstnanci
dojížděli.  Ale  ve  velkých  městech  lidé  jezdí  městskou  hromadnou  dopravou  do  práce  i  hodinu  a  z  práce  další  hodinu.
A na odpočinek nebo rekreaci jezdí příkladně do Jizerských hor. A kdo komu tedy závidí.

Hana Stuchlíková
*******************************************************************************************************
POZVÁNKY NA LETNÍ PUTOVÁNÍ A DALŠÍ AKCE

Po stopách Gustava Leutelta
O prázdninách

uskutečníme dvě
komentované procházky
po stopách G. Leutelta.

První bude 
v úterý 16. 7. 2019

a druhá v srpnu, také
v úterý 20. 8. 2019.
Obě budou začínat

v 10.00. Blíže upřesníme
na plakátech

Křížová cesta Slovanka
V červenci 23. 7. 2019 vás pozveme na procházku za poznáním maxovské křížové cesty. Podrobnosti uveřejníme
na plakátech.

Nově zrekonstruovaná historická křížová cesta z Horního Maxova na rozhlednu Slovanka v Jizerských horách. Křížová cesta
dlouhá 500 m je určená pro pěší turisty a má 15 zastavení.

Maxovská křížová cesta z roku 1840 byla obnovena v roce 2013. Vede z Horního Maxova kolem rozhledny Slovanka k Seibtově
studánce. V 19. století byla navštěvovaným poutním místem a je zachycena i v historických mapách. Již kolem roku 1895 však
zanikla  a žulové  sloupy  ležely  v rozvalinách  lesního  porostu.  V letech  2010 -  2013 byla  rekonstruována  nejen  cesta,



ale  i Seibtova  studánka.  Křížovou  cestu  se studánkou  znovu  vysvětil
P. Pavel Ajchler o první listopadové neděli v roce 2013.

Součástí  křížové  cesty  je  i krátká  naučná  stezka  se třemi  zastaveními.
První zastavení návštěvníky seznamuje s historií založení Maxova, vzniku
kapličky  a křížové  cesty.  Druhé  je  věnováno  Seibtově  vrchu  -  dnešní
Slovance,  a myšlence  obnovy  Maxovské  křížové  cesty.  Třetí  zastavení
se věnuje  Seibtově  studánce,  v níž  dle  legendy  pramení  léčivá  voda.
Tabule naučné stezky jsou doplněny o dobové fotografie území.

Dále pro Vás připravujeme hudební večery, 12. 7. a 2. 8. 2019

7. 8. 2019 Pohádkové odpoledne pro děti
O víle Izeríně, od 14.00 v Infocentru Josefův Důl

Připravujeme i  další  akce,  podrobnosti  budeme  průběžně  přidávat  do  aktualit
na webové stránky a facebook obce Josefův Důl, sledujte též plakátovací plochy.

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

Jsme Zelená obec
Naše obec se zapojila do projektu Zelená obec a umožňuje svým obyvatelům zbavit se pohodlně a ekologickým

způsobem  vysloužilých  drobných  elektrospotřebičů  a  baterií,  čímž  rozšiřuje
svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.
Vysloužilé  elektrospotřebiče  z  domácností.  Projekt  naší  obci  umožňuje
bezplatnou ekologickou likvidaci objemného obecního elektroodpadu.
Cílem  projektu  Zelená  obec  je  ochrana  životního  prostředí  zabezpečením
zpětného  odběru  a  efektivní  recyklace  nepotřebných  elektrozařízení.  Ta
obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či
brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství  recyklovatelných a
znovu využitelných materiálů.
Iniciátorem  projektu  je  společnost  REMA  Systém  a.s.,  která  zajišťuje
organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České
republice.  

Otevírací doba
Informačního centra

a Muzea místní historie
Josefův Důl

1. 7 .2019 – 30. 8. 2019
Pondělí 8.30 - 16.00

Úterý 8.30 – 14.00

Středa 8.30 - 16.00

Čtvrtek administrativa

Pátek 8.30  - 16.00

Sobota 9.00 - 12.00

Neděle 9.00 - 12.00
Svátky - zavřeno

PÁTEK 19. 7. 2019 OD 19 hod. 
Kinosál JOSEFŮV DŮL 

BESEDA 
MILAN ENGEL - NEJEN O RALLYE DAKAR

Zveme vás na povídání a promítání 
s Milanem Engelem nejen o Rallye Dakar 



Proč je důležité třídit staré elektro? 
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým papírem, plasty i
sklem.  Přesto  ale  mnozí  z  nás  zapomínají  při  úklidu  vyčlenit  staré  elektro.
Spotřebiče  přitom  obsahují  nebezpečné  látky  jako  například  rtuť,  olovo  nebo
kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují
tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů,
poputují  přímo  do  recyklační  linky,  kde  se  z nich  pomocí  různých  separací
získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití. 
Kde jsou červené kontejnery zjistíte rychle na www.cervenekontejnery.cz. 

Co patří do červených kontejnerů?

mobilní telefony, vysílačky, navigace, baterie a nabíječky, přehrávače mp3, 

diskmany, 

 rádia, notebooky, klávesnice, myši, kalkulačky, budíky;

elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;

menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné 

konvice aj.);

fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky, žehličky, ruční vysavače;

další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.
*******************************************************************************************************

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019 

Výsledky hlasování za územní celky - Kraj: Česká republika  Obec: Josefův Důl 
Okrsky Voliči

v seznamu
Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůcelkem zpr. v %

1 1 100,00 761 230 30,22 230 227 98,70

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Josefův Důl – část 1 
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Josefův Důl – část 1

Strana Platné hlasy Předn.
hlasyčíslo název celkem v %

1 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00 -

2 Strana nezávislosti ČR 3 1,32 X

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00 -

4 Národní socialisté 0 0,00 -

5 Občanská demokratická strana 49 21,58 X

6 ANO, vytrollíme europarlament 5 2,20 X

7 Česká str.sociálně demokrat. 6 2,64 X

8 Romská demokratická strana 0 0,00 -

9 Komunistická str.Čech a Moravy 11 4,84 X

10 Koalice DSSS a NF 0 0,00 -

11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 1 0,44 X

12 Koalice Rozumní, ND 3 1,32 X

13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 0,88 X

14 NE-VOLIM.CZ 0 0,00 -

15 Pro Česko 0 0,00 -

16 Vědci pro Českou republiku 0 0,00 -

17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0,00 -

18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00 -

19 PRO Zdraví a Sport 0 0,00 -

21 Moravské zemské hnutí 0 0,00 -

http://www.cervenekontejnery.cz/
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=13
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=12
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=11
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=9
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=7
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=6
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=5
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=2


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

Zveme Vás na zájezd

Park miniatur památek Dolního Slezska v Kowarech

neděle dne 30. 6.2019
Odjezd autobusu v 8.00 hod od MUZEA 

v Josefově Dole.

Cena zájezdu je 300,- Kč za dospělou osobu 
a zahrnuje jízdu autobusem tam a zpět a 
vstupné do parku miniatur (děti zdarma).

Po prohlídce parku navštívíme kostel Wang.

 Prohlídky se konají od 9.00 do 18.00 hod., 
vstupné: obyčejné 10 zlotých, zlevněné 5 
zlotých, vstup na kostelní nádvoří 2 zloté.

Při zpáteční cestě se zastavíme v nákupním centru Tesco .

Přihlášky přijímá na OÚ p. Skrbková do 20. 6. 2019, informace osobně, 

nebo tel.: 483 381 096 
Na Vaše náměty a příspěvky se těší redakční rada: MUDr. 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 

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Josefův Důl – část 2 

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Josefův Důl – část 2
Strana Platné hlasy Předn.

hlasyčíslo název celkem v %

22 Česká Suverenita 0 0,00 -

23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0,00 -

24 HLAS 15 6,60 X

25 Koalice Svobodní, RČ 2 0,88 X

26 Koalice STAN, TOP 09 24 10,57 X

27 Česká pirátská strana 26 11,45 X

28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 10 4,40 X

29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00 -

30 ANO 2011 55 24,22 X

31 Agrární demokratická strana 0 0,00 -

32 Moravané 1 0,44 X

33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00 -

34 Demokratická strana zelených 1 0,44 X

35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0,00 -

36 Koalice Soukromníci, NEZ 2 0,88 X

37 Evropa společně 4 1,76 X

38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00 -

39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 2,20 X

40 Alternativa pro Česk. rep.2017 2 0,88 X

http://www.josefuvdul.cz/
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=40
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=39
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=37
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=36
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=34
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=32
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=30
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=28
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=27
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=26
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=25
https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1511?xjazyk=CZ&xobec=563633&xvyber=0&xstrana=24
http://josefuvdul.eu/wp-content/uploads/kow.png

