Číslo 3

Ročník 2011

www.josefuvdul.cz

Číslo 6

6,- Kč

Ročník 2019

www.josefuvdul.eu

Obecní úřad Josefův Důl zve v neděli
1. 12. 2019 od 15.00
do budovy muzea Josefův Důl a přilehlých prostor

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU
na

Před rozsvícením Vánočního stromu (15:30) vystoupí děti z místní MŠ a ZŠ a skupina Šupfuchs .
Děti i dospělí mohou využít SCHRÁNKU NA DOPISY PRO JEŽÍŠKA, která bude umístěna u vánočního stromečku v přízení
budovy muzea. V rámci adventního setkání bude otevřeno muzeum místní historie (tento den vstupné zdarma) .
V muzeu bude umístěna od 1. 12. do 15. 12. 2019 výstava betlémů. V přízemí bude také otevřené Informační centrum.
Pro děti budou připraveny dílničky v 1. patře. V prodeji bude medovina; výrobky firmy Kitl, své výrobky nabídne chráněná
dílna Domov Maxov, dále vánoční ozdoby, adventní věnce, ručně pletené výrobky, kalendáře, knihy, šperky, samozřejmostí je
i občerstvení od místních hasičů– pivo, uzeniny, svařáček, grog.
Setkání se koná za každého počasí.
Pro posezení můžete využít prostory sálu v muzeu, kde bude mimo jiné nabídka kávy, čaje, zákusků.
Pokud máte nějaké zboží, které byste chtěli nabídnout, můžete se k prodejcům připojit.
http://josefuvdul.eu/, http://divadlojosefuvdul.cz
******************************************************************************************************

Mikulášská nadílka s programem „Kouzlíme pod stromečkem“
Čtvrtek 5. 12. 2019 v kulturním sále budovy muzea
Začátek programu od 15. 30 hod.
Účast dítěte si zajistíte zakoupením vstupenky za 50,- Kč.
Závazné přihlášky budou uzavřeny v sobotu 30.11. 2019.
Závazné přihlášky: Infocentrum osobně, Tel.: 483 381 110
Paní učitelky v Mateřské škole Josefův Důl – osobně.
*****************************************************************

Jubilea v říjnu, listopadu a prosinci 2019
Mikuláš Čvirk
Walter End
Jindřich Vlček
Michaelis Valtrová
Ferenz Kiss
Miroslava Sanigová
Josef Mačinec
Kurt Kinzel

Markéta Pavlatová
Karel Bláha
Jozef Bielák
Václav Běžel

Ilse Slabschová
Jiří Brož
DagmarVilderová
Eva Mikešová
Jindřich Válek
Ladislav Hrdý

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:
Srdečný dík OÚ v Josefově Dole za dárek
a gratulaci k mým narozeninám.
Bedřiška Brožková
Děkuji za milé přání a dárek k mému
jubileu
František Morávek
Za dárek a přání k mým narozeninám
děkuji.
Walter End
Děkuji obecnímu úřadu za přání
k narozeninám.
Jindřich Vlček
Děkuji za dárek a přání k mému jubileu.
Mikuláš Čvirk
Děkuji za milé přání k mým narozeninám.
Miroslava Sanigová
Děkuji panu starostovi a všem přátelům,
za gratulace a dárky k mým narozeninám.
Kurt Kinzel

Informace z radnice...
V září na řádném zasedání ZO
schválilo:
* Rozpočtové opatření č. 3/2019.
* Záměr prodeje p.p.č. 2299/9 o
výměře 11 m2 v k.ú. Antoninov za cenu
400,- Kč/1m2
* Prodej p.p.č. 2332/5 oddělené z p.p.č.
2332/1 v k.ú. Antonínov dne GP č. 34582/2018 o výměře 241 m2 manželům V.
V. ., A. V. V. ., R. V. V. . a F. V.V. . za
96.400,- Kč (400,- Kč/1 m2).
* Prodej p.p.č. 1225/3 oddělené z p.p.č.
1225/1 v k.ú. Dolní Maxov dle GP č.
435-63/2019 o výměře 521 m2 panu S.
M. . a panu J. Č. 1/2 za 208.400,- Kč.
* Prodej p.p.č. 415/24 oddělené z p.p.č.
415/5 v k.ú. Josefův Důl dle GP č. 58245/2019 o výměře 370 m2 za 148.000,Kč a p.p.č. 415/12 v k.ú. Josefův Důl o
výměře 42 m2 za 16.800,- Kč paní D. B.
* Prodej p.p.č. 415/5 v k.ú. Josefův Důl
dle GP č. 582-45/2019 o výměře 457
m2 paní Z. Š. .
a paní M. M. za 182.800,- Kč.
* Záměr prodeje p.p.č. 200/2 o výměře
118 m2 v k.ú. Josefův Důl za cenu 400,Kč/1m2.
ZO jmenovalo paní Markétu
Počekajlovou a pana Jaromíra
Pondělíka jako členy školské rady
Zakladní školy a mateřské školy
Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou,
přispěvkové organizace.
ZO neschválilo záměr prodeje p.p.č.
2368/2 v k.ú. Antonínov z důvodu
nutného přístupu správce
toku Jedlová k údržbě břehových zídek.
V říjnu projednalo a schválilo:
* Odpočet dlužného nájemného v
obecních bytech, které jsou starší 10 let,
dlužníci zemřeli nebo jsou
nevyměnitelné. Jedná se částku
151.243,10 Kč od tří dlužníků.
* „Smlouvu o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti LK na období od
roku 2020 do roku 2023“ mezi
Libereckým krajem a obcí Josefův Důl
ve výši 81.000,- Kč.

* Uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní
smlouvy č. SO/2019/0042 mezi Obcí
Josefův Důl a Statutárním městem
Jablonec n.N., který se týká změny
výše úhrady za zpracování 1 přestupku
na 2.000,- Kč.
* Ponechat výši poplatku za odpad na
rok 2020 v nezměněné výši.
* Znění nové smlouvy na poskytování
služeb terénní péče včetně nového
ceníku služeb za terénní pečovatelskou
službu s platností od sepsání
jednotlivých smluv.
* Finanční příspěvek ve výši 10.000,Kč pěveckému sboru Iuventus, gaude!
při ZUŠ Jablonec n.N. na účast na
Světové olympiádě sborů.
* Na základě zveřejněného záměru
prodej p.p.č. 2299/9 v k.ú. Antonínov o
výměře 11 m2 za cenu 4.400,- Kč (400,Kč/m2) panu K. S.
* Na základě zveřejněného záměru
prodej p.p.č. 200/2 v Josefův Důl o
výměře 118 m2 manželům Š. D. a I. D.
za cenu 47.200,- Kč (400,- Kč/1 m2).
* Na základě zveřejněného záměru
prodej p.p.č. 111/47 o výměře 37 m2 za
14.800,- Kč dle GP č. 583-44/2019
panu N. V. T. ½ a paní D.T. T. 1/2.
* Na základě zveřejněného záměru
prodej p.p.č. 1360/1 o výměře 75 m2 za
30.000,- Kč a p.p.č. 1358/9 o výměře
172 m2 za 68.800,- Kč v k.ú. Dolní
Maxov dle GP č. 436-64/2019
manželům J. a H. M.
* Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti č. IV-12-4017925/
VB/1 pro stavbu „IV-12-4017925_JN,
Josefův Důl, Dolní Maxov, č.p.
226_kNN, SS“ na části pozemků č.
1988 a 1954/1 v k.ú. Dolní Maxov s
firmou Energetická montážní
společnost Liberec, s.r.o. pro firmu
ČEZ Distribuce, a.s. za 10.000,- Kč.
* Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IP-12-4009909/VB/3
na části p.p.č. 2566/1 v k.ú. Antonínov

s firmou EMJ s.r.o., Frýdlant pro firmu
ČEZ Distribuce, a.s. za 10.000,- Kč.
* Uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. VB-12-380-1/
IP-2438 na část p.p.č. 667/2 v k.ú.
Josefův Důl s firmou Greko-Elektro
s.r.o. Liberec pro firmu ČEZ
Distribuce, a.s. za 10.000,- Kč.
* Koupi p.p.č. 140/13 o výměře 138 m2
oddělené z p.p.č. 140/9 v k.ú. Josefův
Důl dle GP č. 591-208/2019 za odhadní
cenu od Státního pozemkového úřadu.
Jedná se o chodník před č.p. 343 a 344.
Z listopadového programu:
* rozpočtové opatření č. 4/2019
* navýšení rozpočtu na komunikaci pod
panelovými domy po opravě kanalizace
* plán inventarizačních prací
* Obecně závazné vyhlášky na rok
2020
- Obecně závazná vyhláška obce
Josefův Důl č. 1/2019 o místním
poplatku ze psů
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 k
trvalému označování psů mikročipy a
vedení evidence jejich chovatelů zrušovací
- Obecně závazná vyhláška obce
Josefův Důl č. 3/2019 o místním
poplatku z pobytu
- Obecně závazná vyhláška obce
Josefův Důl č. 4/2019 o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívaní a odstraňování
komunálních odpadů
- Obecně závazná vyhláška obce
Josefův Důl č. 5/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívaní a
odstraňování komunálních odpadů
* Plán rozvoje sportu obce Josefův Důl
* příspěvek TJ Jiskra na náklady
spojené s provozem ve výši 40.000,- Kč
* záměr prodeje části ppč. 1821/1 v k.ú.
Karlov
* více podrobností naleznete na webu
obce: www.josefuvdul.eu

UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A:
Obecní úřad Josefův Důl, jako správce daně v souladu s § 10 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu OZNAMUJE, že od 04.11.2019 do 31.12.2019 v budově
Obecního úřadu, kancelář poplatková agenda; ve dnech pondělí a středa8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 hodin je zpřístupněn k
nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 012019, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016 všem poplatníkům, kteří nezaplatili
uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl č. 3/2015, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jejich zpřístupnění (§ 50 odst. 2
daňového řádu), tj. 5. 12. 2019.
- Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje jemu stanovenému poplatku
(§ 50 odst. 3 daňového řádu).
- Splatnost poplatku je stanovena v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu.

Povinné čipování psů se blíží
Má váš pes čip? Pokud ne, hrozí vám od
nového roku pokuta. K 1. lednu 2020 bude
totiž povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Štěňata musí být označena
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku
budou mít pouze starší psi a to jen v
případě, pokud jsou označeni jasně čitelným
tetováním, které bylo provedeno před 3.
červencem 2011
„Státní veterinární správa apeluje na chovatele,
aby včas navštívili se svým psem ošetřujícího
veterinárního lékaře a nechali psa čipovat,“
uvedl ústřední
ředitel
SVS
Zbyněk
Semerád. „Chápeme, že nová povinnost
přinese sice jednorázovou administrativní a
finanční zátěž pro chovatele ve výši stovek
korun, nicméně její přínosy by měly být dle
našeho očekávání výrazně vyšší,“ dodal Semerád.
Kde nechat psa čipovat?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární
léčebnou
a
preventivní
činnost,
(jsou
registrovaní
u
Komory
veterinárních
lékařů
ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
O co jde a jaká hrozí pokuta?
Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně
aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus
zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až
20 000 Kč.
Proč se čipuje? U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem, což je přínosné
v případech krádeží psů, ale také v případech, kdy zvíře způsobí škodu, (například zaviní dopravní nehodu, zraní
člověka či „pytlačí“) a je potřeba identifikovat zodpovědnou osobu. Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře
má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, než neoznačený pes.
Máte další otázky? Státní veterinární správa (SVS) zveřejnila na svém webu:
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/
Zdroj: https://krmeni.cz/povinne-cipovani-psu-se-blizi

Skiareál BUKOVKA
Rok se s rokem sešel a po loňské zkušební a z mého pohledu celkem vydařené lyžařské sezóně, stojíme
na prahu nové.
Máme před sebou velké plány a cíle, v podstatě vedeme intenzivní
jednání od května letošního roku a to jak s vlastníky stávajícího objektu
bývalé továrny, tak s projektanty plánovaného zasněžování a to za značné
pomoci OÚ.
Ve skiareálu jsme pro letošní sezónu začali opravou přístupové cesty,
vybudováním nové vodovodní přípojky, stavby nových toalet
a přestavbou bufetu. Vše na horní stanici areálu. V dolní nástupní stanici
areálu byly bohužel veškeré práce zastaveny a dá se říci, že stojí
na mrtvém bodě a rozhodujeme, zda veškerý přístup nevybudovat shora.
Dle mého názoru je to veliká škoda pro celý Josefův Důl i jeho
návštěvníky. Nemůžeme udělat celoroční pernamentky, nemůžeme oslovovat majitele penzionů, školu a
místní lidi. Přitom ale věřím, že skiareál Bukovka má do budoucna velký potenciál, a to i pro rozvoj
cestovního ruchu v dané oblasti.
J. Voborník, provozovatel

Ohlédnutí za podzimními akcemi
Oranžové odpoledne.
Středeční podzimní slunné odpoledne si děti i dospělí
užili v parku při dlabání a vyřezávání dýní. Dýně
si mohli přinést nebo obdrželi přímo na místě v parku,
které zajistil obecní úřad
od pěstitelů z Mělníka.
Fantazii se meze nekladly. Oči šikmé,kulaté ,šišaté nebo
pusa zubatá či vysmátá. Chutnala i dýňová polévka,
která se dojedla do polesní porce. Dýně ozdobily obec
například v parku, u muzea, Obecního úřadu a večer se
v nich rozsvítily svíčky, což zpříjemnilo podzimní večery.
. Škoda jen, že se opět našli tací„ NENECHAVCI“
a některé dýně zničili.
Tato podzimní akce se konala v Josefově Dole poprvé
a věříme, že příští rok bude druhý ročník.

Památka zesnulých
Památka zesnulých je svátek se staletou tradicí. I v dnešní uspěchané době si lidé najdou čas na
návštěvu hřbitova a zavzpomínají na zemřelé příbuzné a přátele.
Podle tradic zdobí rodinné hroby věnci a květinami, rozsvěcují svíčky a připomínají si ty, kteří už
tady nejsou. Dušičky by neměly
být jenom o povinnosti zvelebit
a navštívit hroby (péče o hroby je
naší vizitkou), lidé by se měli
zastavit, popřemýšlet o konečnosti
života, rodina by se měla sejít
a zavzpomínat na předky. Příbuzní
by si měli také promluvit o svých
přáních týkajících se odchodu ze
světa a posledního rozloučení.
Já osobně doma rozsvítím svíčky
na krbu, kde mám v malých
rámečcích postavené fotografie
příbuzných, kteří tu s námi již
dlouho nejsou, ale jsou stále
v mém srdci. Každý z nich nějakým způsobem ovlivnil můj život. Vzpomínám na babičku Idu, s
ní jsem jako malá již absolvovala upravování hrobu a dušičkové rozsvěcení svíček. Fascinovala
mě ta krása plápolajícího plamínků svíček na hrobech. Chodily jsme v podvečer , abychom viděly,
jak nádherně hřbitov svítí. Jak plynul čas, už jsem nechodila s babičkou, ale za babičkou na
hřbitov. Je to místo, kde se pro mě zastaví čas, na moment zapomenu na každodenní problémy a
někdy bych si přála být zase ta malá holka s mašlí.

Nový exponát v muzeu místní historie
Cesta jedno obrazu
Je někdy až zajímavé, jak oklikou se některé věci dostávají zpět na původní
místo. A takto k nám do muzea doputoval obraz , který v pozůstalosti
zdědila jedna paní v Německu. Pátrala po původu tohoto obrazu, protože
pro jejího tatínka měla
tato sklářská osada
zvláštní význam. Když
se paní dopátrala, kde
ono místo leží, rozhodla
se darovat obraz muzeu.
Je to kopie od
akademického malíře, pana Dittricha, původně z Jablonce n. Nisou a po
roce 1965 aktivní malíř v Německu, hlavně zobrazoval Jizerské hory.
Maloval tento obraz na zakázku podle obrazu z 19. stol., který se nemohl
restaurovat.
Paní moc děkujeme.

RJ

Zprávy z centra Aura
Výlet Mirákulum 2019
Již potřetí jsme vyrazili s centrem AURA na prázdninový výlet do rodinného parku Mirákulum. Velký dík patří Obecnímu
úřadu Josefův Důl za zaplacení autobusu,
díky tomu se výlet stal dostupný všem.
Zájezdu se zůčastnilo více než 40 lidí,
povedlo se počasí a rádi pojedeme příští
rok znovu.

Prázdninování 2019
Letošní prázdniny v Centru AURA se zase
vydařili, i co se týči využití a návštěvnosti
tak i hezkým počasím i zážitky. Na
prázdniny bylo na léto 2019 zapsáno 26
dětí z Josefova Dolu i z blízkého okolí,
denní průměr byl devět dětí. Těšíme se na
příští rok :)
***********************************************************************************************************************************

Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl se v letošním roce opět věnoval především
divadlu – nabízel svá divadelní představení jiným pořadatelům, v divadle v Josefově Dole jsme
hostili další divadelní spolky. Největším počinem spolku je pak organizování divadelní
přehlídky Josefodolské divadelní jaro. Letos probíhalo ve dnech 10. - 12. 5.
Na začátku letních prázdnin jsme nabídli divákům v premiéře novou inscenaci, tentokrát jsme
nastudovali hru Josefa Kajetána Tyla Tvrdohlavá žena. Byl to tvrdý inscenační oříšek, ale zdá
se, že po prvních reprízách se napětí uvolnilo a hra může do světa. Nadále reprízujeme italskou
komedii Otcové se rodí ve skříních – s komedií jsme vystupovali i na divadelní přehlídce v
Lomnici nad Popelkou a na Josefodolském divadelním jaru, zahráli jsme si také v Jiřetíně pod Bukovou, v Desné, v Rokytnici
nad Jizerou, v Neratovicích, ve Smržovce, v Libochovicích a Plavech. Hosty v josefodolském divadle byli letos ochotníci z
Hrádku nad Nisou, Tanvaldu, Benešova, Hodkovic nad Mohelkou, České Lípy, Rokytnice nad Jizerou a z Rakous u Turnova.
Členové spolku se podílejí i na dalších akcích pořádaných kulturní komisí Obce a Informačním centrem, spolupracují s
Rodinným centrem Aura. Společně jsme tak mohli nabídnout koncert učitelů ZUŠ v josefodolském kostele Proměnění páně,
koncerty dětských sborů Chorea pueri ustensis a Jiřičky v divadle nebo povídání s Milanem Engelem. Další koncert se
uskutečnil opět v divadle a vystoupila skupina Gemini s hity Dalibora Jandy. Podařenou akcí bylo bezesporu „Jablkobraní“ a
„Dýňodlabání“. Uskutečnily se i vycházky po okolí Josefova Dolu s výkladem.
Adventní čas nabídne rovněž řadu akcí – 1. 12. rozsvícení stromečku, 5. 12. Mikulášskou pro děti, 10. 12. setkání seniorů, 13.
12. adventní koncert dívčího pěveckého sboru Harmonia v kostele, 27. 12. varhanní koncert v kostele a v závěru roku bude
divadelní spolek reprízovat svoje dvě inscenace Otcové se rodí ve skříních a Tvrdohlavou ženu. Veškeré akce lze najít na
www stránkách Obce Josefův Důl a divadla Josefův Důl.
Srdečně zveme na veškeré akce – pořadatelé.

Kulturní program na
prosinec 2019
Josefův Důl
10. 12. 2019
Vánoční setkání seniorů
kulturní sál Josefův Důl

začátek v 15 hod.

13. 12. 2019
Adventní zpívání v kostele Kostel Proměnění Páně
Josefův Důl
začátek v 17 hod.
27. 12. 2019
Varhanní koncertu
Kostel Proměnění Páně Josefův Důl
1. 12. 2019
1. Advent – Rozsvícení vánočního stromu před budovou
muzea
začátek v 15 hod.
5. 12. 2019
Mikulášská nadílka s programem Kouzlíme pod
stromečkem v kulturním sále Josefův Důl
začátek 15.30

začátek v 17 hod.

28. 12. 2019
Divadelní představení Tvrdohlavá žena
Divadlo Josefův Důl
začátek v 19.30 hod.
29. 12. 2019
Divadelní představení Otcové se rodí ve skříních
Divadlo Josefův Důl
začátek v 19.30 hod.

Římskokatolické bohoslužby - Vánoce 2019 - 2020
Štědrý den - úterý 24. prosince -Šumburk nad Desnou 17.00, Velké Hamry 20.00, Albrechtice v J. horách 22.00 Horní
Maxov 24.00
Narození Páně středa 25.12 .
Smržovka 9.30, Josefův Důl 11.30 , Horní Maxov 15.00
Svatého Štěpána čtvrtek 26.12.
Horní Tanvald 9,00 Albrechtice 11,00
Neděle 29,12. Svaté Rodiny:
Šumburk 9,00 Albrechtice 11,00 Horní Maxov 15,00
Nový rok 1. ledna
Horní Tanvald 9,00 Albrechtice 11,00 Velké Hamry 17.00
Zjevení Páně - Tří králů: Sobota 4. ledna
Josefův Důl 17.00
Neděle 5. ledna Šumburk 9,00 Albrechtice 11.00

Milí čtenáři Občasníku,
dovolte mi, abych vás opět po nějaké době
seznámila s děním na naší josefodolské
škole.
CO SE U NÁS UDÁLO NOVÉHO OD ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU?
Největší akcí začátku školního roku byl bezesporu
Harmonizační pobyt. Tak jako loni, i letos jsme vyrazili do
Nového Města pod Smrkem do oblíbeného Junior campu,
abychom si zde užili necelé tři dny her, soutěží, výletů a
společného poznávání – Harmonizační pobyt je totiž zaměřen
na stmelování žákovského kolektivu a na prevenci
patologických jevů mezi žáky. Oproti minulým letům jsme
vyzkoušeli nový způsob dopravy – jeli jsme vlakem. I když
nás jelo hodně najednou a doprava byla komplikovaná
výlukami, přesun proběhl bez větších problémů a dlouhou
cestu zvládli i ti nejmenší z naší školy, prvňáčci, kteří
tentokrát jeli s námi. Někteří sportovně zdatní žáci a učitelé
se vydali do Nového Města pod Smrkem přes Jizerky na kole.
Bohužel tentokrát neměli stejné štěstí na počasí jako loni a
několikrát cestou zmokli. Celý pobyt byl plný různých her a
soutěží, které přichystali pro děti učitelé, zároveň ale děti
měly i dostatek volného času pro své aktivity. V úterý večer

si deváťáci připravili pro ostatní moc pěknou stezku odvahy,
na kterou zvláště menší děti budou určitě dlouho vzpomínat.
Celý pobyt byl zakončen půldenním výletem – druhý stupeň s
některými vybranými žáky z prvního stupně vystoupal na
nejvyšší horu okolí – na Smrk, první stupeň se šel projít na
Hubertku a na vyhlídku Kočičí kameny. Musím říci, že
většina žáků si letošní Harmonizační pobyt velmi
pochvalovala.
Harmonizační pobyt byl finančně dotován z krajského
projektu částkou 20000 Kč a také se podařilo získat
sponzorský dar, díky čemuž byla cena celého pobytu výrazně
nižší než v minulých letech. Tímto moc děkujeme oběma
přispěvatelům.
Další větší akcí v září byla Pepikiáda. Letošní
sportovní odpoledne určené pro děti a jejich rodiče sice
muselo být kvůli špatnému počasí přesunuto ze hřiště do
prostor školy, i přes to účast rodičů s jejich ratolestmi byla
hojná a všichni si užívali florbal v tělocvičně i sportovní a
různé dovednostní aktivity v přilehlých třídách. Zároveň zde
měli rodiče možnost setkat se s učiteli a pozeptat se na své
potomky. Dobrou náladu všech podpořila vůně i chuť
pečených klobásek a sladkých dobrot, které pro všechny
připravila paní kuchařka. Moc jí děkujeme za skvělé
občerstvení a děkujeme také všem, kteří se na přípravě
letošní Pepikiády podíleli.
Na konci září proběhly první třídní schůzky tohoto
roku. Těsně po třídních schůzkách následovala schůze nově
zvolené školské rady. Novými členy školské rady jsou: paní
Markéta Počekajlová a pan Jaromír Pondělík (jmenováni
zřizovatelem), paní Kristýna Hudská a paní Petra Slavíková
(zvoleni zákonnými zástupci žáků), paní Jana Podrazká a pan
Zdeněk Zoubek (zvoleni pedagogickými pracovníky školy).

ŘÍJNOVÉ AKCE VE ŠKOLE:
Říjen byl na školní akce ještě bohatší – 11. října se
osmáci a deváťáci z naší školy zúčastnili každoročního
veletrhu středních škol v Liberci (Educa MYJOBS). Zde si
mohli udělat představu o tom, jaké střední školy a učiliště se
v našem regionu nacházejí. Mimo škol se zde představovaly i
různé firmy a naši žáci měli možnost se osobně zeptat
zástupců z těchto firem, jaké podmínky včetně vzdělání musí
splnit, aby byli přijati na určitou pracovní pozici. Pro žáky z
devátých tříd zde byly připraveny i přijímačky nanečisto.
V pondělí 14. října žáci šesté a sedmé třídy navštívili
Střední uměleckoprůmyslovou školu (SUPŠ) v Jablonci nad
Nisou v rámci projektu, který pro naše žáky připravila právě
tato střední škola. Žáci si zde mohli vyzkoušet vytvořit různé
umělecky zaměřené výtvory, například náramky nebo
náhrdelníky, někteří si odnesli i vlastnoručně vytvořený
dřevoryt. Děkujeme Střední uměleckoprůmyslové škole za
zorganizování tohoto projektu, při kterém se šesťákům a
sedmákům otevřel svět středních škol, a děkujeme také za to,
že mimo aktivit pro žáky zajistila i dopravu autobusem a
občerstvení.
O den později se žáci 8. a 9. třídy vydali na Úřad
práce v Jablonci. Zde se na základě speciálního testu (Test
struktury zájmů) dozvěděli, jaká zaměstnání by pro ně mohla
být v budoucnu vhodná. Hlavně deváťáci už přemýšlí o tom,
na jakou střední školu za pár měsíců budou podávat své
přihlášky, takže snad jim tato akce alespoň trochu pomohla
při jejich velmi důležitém vybírání.
V pátek 25. října navštívila 7. třída ve středisku
ekologické výchovy DIVIZNA výukový program Zvířata v
ohrožení. Cílem bylo seznámit se s příčinami a důsledky
ohrožení zvířat ve světě a jejich ochranou.
Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy:

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu
Záložka do knihy spojuje školy. Organizátoři celé akce nás
propojili s partnerskou školou na Slovensku, která se nachází
v Nové Vsi nad Žitavou v okrese Nitra a momentálně má
dokonce stejný počet žáků, to znamená 85. Letošní ročník
tohoto projektu nesl název „List za listem, baví mě číst.“
Hlavním úkolem tedy bylo vytvořit záložku do knihy, která
se bude nějakým způsobem vázat k libovolné oblíbené knize.
Projektu se zúčastnila celá škola, dokonce i ti nejmenší z
první třídy, a věnovali jsme se mu celý říjen. Žáci se do
projektu vrhli s nadšením a v hodinách výtvarné výchovy a
pracovních činností vytvářeli záložky různých tvarů, velikostí
i barevností. Nakonec bylo vytvořeno přes sto záložek,
někteří jich totiž vytvořili více než jednu. Také na naší
partnerské škole se pilně výtvarně tvořilo a koncem října ze
Slovenska přišly záložky určené pro naše žáky. Na naší škole
byl celý projekt ukončen slavnostním předáváním záložek a
focením celé školy. Poté jsme naše záložky odeslali
partnerské škole i s fotografií našich žáků. Velmi nás potěšilo,
když po několika dnech dorazila ze Slovenska zpráva:
„Záložky sú naozaj krásne. Máte šikovné detičky.
Pozdravujem a ďakujem za našu peknú spoluprácu.“ Myslím,
že naše žáky práce na záložkách bavila a také byli po celou
dobu projektu nedočkaví, jaké záložky přijdou ze slovenské
školy.
Musím všechny zúčastněné moc a moc pochválit za
opravdu vynikající práci na tomto projektu, všechny záložky
byly krásné a co je nejdůležitější – záložky do knihy z
Josefova Dolu se na Slovensku velmi líbily a potěšily děti z
partnerské školy.
Poslední říjnovou akcí byl Zdravý zoubek pro žáky 2.
a 3. ročníku, na které se děti seznámili se správnou metodou
čištění zubů.

A JEŠTĚ KRÁTCE Z LISTOPADU:
7. listopadu se žáci osmého a devátého ročníku
zúčastnili přednášky s názvem Savci z Afriky, která byla
pořádána Zoologickou zahradou v Liberci.
Tentýž den zažili druháčci a třeťáčci Netradiční
hodinu výtvarné výchovy – v rámci hodiny výtvarné
výchovy se k nim připojili žáci osmé a deváté třídy
a společně pak
vytvořili skupinové
velkoformátové
kresby tužkou s
tematikou
běžící
postavy. Bylo velmi
pozitivní sledovat
spolupráci malých
žáčků, kteří byli
vedoucími v každé
skupině, a těch
nejstarších z naší
školy na jednom
výtvarném
díle.
Vzniklé kresby jsou
výtvarně
velmi,
velmi zdařilé a
moderní, určitě by
se neztratily mezi
dalšími
díly

současné české výtvarné scény. Moc všechny druháčky,
třeťáčky, osmáky a deváťáky chválím za zapojení do této
netradiční hodiny výtvarné výchovy a těším se na jejich
tvůrčí odvahu při dalších podobných společných akcích.

CO NÁS ČEKÁ V DOHLEDNÉ DOBĚ?
15. listopadu
1. prosince
5., 12. a 19. prosince
10. prosince

Projektový den v celé škole
Rozsvícení vánočního stromu v obci
- Adventní tvořivé dílny 1. stupeň
Konzultační odpoledne s dílničkami pro děti i rodiče
16. - 20. prosince vždy v 755
- Vánoční zpívání na schodech
20. prosince

Vánoční zpívání v DPS, na OÚ Monika Hejná, učitelka ZŠ Josefův Důl

Slavnostní zakončení projektu Záložka do knihy spojuje školy

Když v letošním školním roce naše mateřinka přivítala
nové "Šikulíky" a "Klubíčka", netušili jsme jak šikovné
děti si k nám našly cestu. Děti se rychle zadaptovaly a
je radost s nimi tvořit, zpívat a prožívat...
Hned v září jsme se s dětmi rozjeli autobusem do
Liberce. Navštívili jsme centrum ekologické výchovy
Divizna. Tady se děti aktivně zúčastnili programu
"Příběh neobyčejného semínka". Děti se poutavou
formou dozvěděly o koloběhu semínek v přírodě a nejen
to, také mlely obolí, hnětly těsto, pekly placky...
Na konec jsme se prošli Zoologickou zahradou, abychom
u býložravců dokončili povídání o cestě semínka.
Dopoledne to bylo opravdu krásné a bohaté nejen na nové informace, ale hlavně na nové prožitky.

I letos se naše mateřinka zúčastnila soutěže „Týden české hračky“. A
tvořili jsme s chutí a dali jsme si záležet. Vzniklo mnoho krásných dílek...
Musíme pochválit děti z oddělení Klubíček, které statečně zvládly cestu
náhradní přepravou (autobusem).
Letošní podzim je co
se týče počasí
poněkud vrtkavý a
tak se po dvou letech
musela naše Podzimní
slavnost opět
uspořádat v budově
Mateřské školy. Nic
jsme nepodcenili. Dva
dny se u nás pekly
jablečné dobroty, z
jablíček se sušily
křížaly a k osvěžení
se podávala zdravá
šťáva z plodů naší
zahrady - z černého rybízu a ostružin. Na děti a rodiče, které
počasí neodradilo čekaly soutěže i tvoření...
Navštívili nás studenti ze střední zdravotnické školy v Liberci,
kteří si s dětmi povídali o správném čištění zoubků a protože naše
děti názorně ukázaly, že vyčistit si zoubky opravdu umí, každý z
nich obdržel diplom a drobnost.

Děkujeme obecnímu úřadu za pozvání zazpívat našim
nejmenším při "Vítání občánků", jsme moc rádi, že se
těchto krásných akcí můžeme účastnit, již nyní se
začínáme připravovat na "Setkání seniorů"
v předvánočním čase.

Halloween je dětmi velmi oblíbený a tak se školka změnila
na strašidelný hrad plný čarodějek, čarodějů, netopírů a
dýní...
Všichni pyšně předváděli své převleky a tančilo se a
zpívalo...
Samozřejmě jsme nezapomněli postrašit všechny na
Obecním úřadu...

Toto jen stručný výčet akcí, kterých se děti účastnily. Také
jsme stihli zazimovat zahradu, uhrabat listí do kupek a připravit
tak ježkům úkryty k přezimování. Vyrobit skřítka
"Podzimníčka", který nám všechny drobné obyvatele naší
zahrady přes zimu
pohlídá.
Tvořili jsme z
keramické hlíny s p. uč. Podrazskou, navštívilo nás loutkové divadlo...
No bylo toho hodně.
A hodně toho máme před sebou a těšíme se, jak si to všechno užijeme, třeba
besedu s revírníkem panem Slanařem, vánoční focení, kouzlení s kouzelníkem
Waldínim, saunování, divadlo Matýsek i loutkové divadlo Ludmily Frištenské,
zpívání na schodech, samozřejmě se těšíme na Mikuláše a vánoční besídku "S
vůní vánoc".
Od září v Mateřské škole pořádáme besedy pro rodiče s dětmi ve spolupráci se
ZŠ a paní Beranovou z Pedagogicko-psychologické poradny v Jbc. Každá z
těchto besed je zaměřena na konkrétní oblasti schopností a dovedností, které
by měly děti před nástupem do 1. třídy zvládat.

Podzimníček

Dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné a pohodové Vánoce plné krásných
okamžiků a dětského smíchu a do Nového roku mnoho zdraví, štěstí, lásky a
trpělivosti…
Tým učitelek MŠ

********************************************************************
Milan Engel startuje již po šesté na Rallye Dakar

Dakar 2020 odtajnil trasu. Na startu v Saúdské
Arábii by mělo být 31 Čechů
Zdroj: https://www.idnes.cz/sport/motorsport/rallye-dakar-2020trasa-cesi.A191120_162450_motorsport_rou
Mezi účastníky bude i 31 českých zástupců. Představí se šest
motocyklistů v čele s Milanem Engelem, pět aut, čtyři kamiony,
dvě čtyřkolky a jedna buggyna. Nejvyšší ambice bude mít
automobilový jezdec Martin Prokop, jehož po letech doplní na
Dakaru i Miroslav Zapletal. Mezi piloty kamionů nechybějí Aleš
Loprais a Martin Macík, kteří budou shodně startovat s novými
speciály.

Obecní knihovna v Josefově Dole
Josefodolská knihovna nabízí čtenářům kromě půjčování knih z vlastního
fondu nebo v rámci meziknihovní výpůjční služby z knižního fondu Městské knihovny
v Jablonci nad Nisou, pod kterou jako její pobočka organizačně spadá, také bezplatný
přístup na internet a tzv. Knižní bazárek.
Co si pod tímto pojmem můžete představit? Jednoduše prostor v knihovně
pro ,,odložené knihy“, které bezplatně a nezávazně poskytujeme dalším čtenářům.
Záměrně zde neužívám slovo „půjčujeme“. Bazárek mohou využívat i zájemci, kteří
se v knihovně nechtějí, nebo nemohou registrovat. Tyto knihy nám nemusí vracet,
pokud nechtějí. Jelikož prostory vyhrazené bazárku jsou nyní odloženými knihami
téměř zaplněny, další knihy do knihovny zatím nepřijímáme. V naší knihovně si může
vybrat knihu téměř každý.
Přijďte. Rádi Vás uvidíme a rádi Vám pomůžeme.

Jana Podrazká, knihovnice

Půjčovní doba: úterý a pátek od 16:00 do 18:00 hodin.
Knihy je možné vrátit (nikoliv půjčit) také mimo půjčovní dobu v Infocentru Josefův Důl.
Některá ustanovení provozního řádu knihovny
 Prostřednictvím výměnných souborů knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu a z fondu
regionálního oddělení Mestské knihovny v Jablonci nad Nisou.
 Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky a zaplacení
členského poplatku.
 Knihovna umožňuje bezplatné vyhledávání informací na internetu.
 Výpůjční doba pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc.
 Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno nejvýše 10 dokumentů, děti 5 dokumentů.
 Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil.
 Do vypořádání pohledávek popř. do vyřešení problému nahrazení ztráty a poškození dokumentů má knihovna právo
pozastavit uživateli poskytování všech svých služeb.
 Další práva a povinnosti uživatelů při půjčování dokumentů mimo knihovnu upravuje Knihovní řád Obecní knihovny
Josefův Důl, který je k dispozici v knihovně.

Půjčovní doba na přelomu roku 2019/2020 - OD 23. 12. 2019 DO 5. 1. 2020 BUDE KNIHOVNA UZAVŘENÁ.
JANA PODRAZKÁ, KNIHOVNICE

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Kde? Prodejní místo pod obecním úřadem
Kdy? Sobota 14. 12. 2019 od 9:00 hod. DO VYPRODÁNÍ,
případně po tel. dohodě (tel.: 724 523 072)

INZERCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nabídka práce:
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