
Jubilea  v září a říjnu 2021

Jubilantům přejeme 
pevné zdraví, 

hodně životních sil a optimismu! 

Poděkování: 
Srdečný dík OÚ v Josefově Dole za dárek a gratulaci k mým
narozeninám.                                              Fejfarová Markéta

Srdečně děkuji obecnímu úřadu za krásné blahopřání  k mým
80. narozeninám a také za milý dárek.

          S pozdravem Eduard Pschera

Okénko starosty
Vážení spoluobčané, 
věřím že  jste  si  v  letních měsících
alespoň  trochu  odpočinuli,  jak
dospělí, tak děti o prázdninách. Snad
se ještě v září dočkáme babího léta,
abychom se ještě trochu ohřáli, než
přijde podzim.
Chci  poděkovat  všem  občanům,

kteří mě oslovují s mnoha žádostmi a také radami,
či podněty. Budu nadále moc rád, když mě budete
kontaktovat  v  případě  potřeby,  jak  telefonicky,  e-
mailem, nebo osobně.
A nyní něco k dění v obci. V měsíci září a říjnu bude
probíhat oprava vozovek, sekání krajnic      a čištění
příkopů  včetně  výřezů  náletových  dřevin.
Požadavků  od  občanů  je  velké  množství,  tak  Vás
žádám o strpení, nedostaneme se všude hned. Tyto
práce  provádíme  většinou  svépomocí  za  využití
zaměstnanců  obce.  Díky  tomu  ušetříme  značné
finanční prostředky, které následně můžeme použít
na  opravy obecního majetku,  či  podpořit  potřebné
projekty.  Budu  velmi  rád,  když  mi  sdělíte,  co  by
obec  měla  zlepšit,  opravit,  vybudovat  apod.  
Těším se na Vaše podněty. 

Mezi další činnosti, které realizujeme, patří:
-  Rekonstrukce  bytů  v  Domě  s  byty  zvláštního
určení s terénní pečovatelskou službou. Jeden byt je
již rekonstruován a již má svého nájemce. Další 3
byty  začínáme  rekonstruovat  pro  naše  tři
spoluobčany, kteří se chtějí nastěhovat.
-  V druhé polovině září  začne rekonstrukce místní
komunikace  v  Antonínově,  práce  bude  provádět
firma Eurovia, která vyhrála výběrové řízení.
-  Připravujeme  projekty  na  rekonstrukci  dalších
úseků  cest  a  mostů,  probíhá  příprava  projektu  na
halu  u  obecního  úřadu  pro  motorovou  techniku  a
přístřešku  na  nemotorovou techniku  (vleky,  pluhy,
apod.).
Tyto  činnosti  trvají  poměrně  dlouho,  od  výběru
projektanta,  přes  vypracování  projektu  a  všechna
povolení s tím spojená, případná žádost o dotaci, až
po samotnou realizaci. Proto neustále připravujeme
nové a  nové projekty,  aby se  vše  postupně začalo
realizovat.  Také  s  návazností  na  rozpočet  obce,
abychom byli  schopni  vše  ufinancovat  z  vlastních
zdrojů a dotací.
Přeji Vám krásný zbytek léta

váš starosta Jiří Slanař
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Zájezd na muzikál do divadla Hybernia    ***************************************

UPOZORNĚNÍ  
Žádáme občany, aby
nevylepovali plakáty,
nebo jiné zprávy na lampy
veřejného osvětlení.
Veřejné osvětlení kvůli tomu
koroduje a výlep letáčků
znehodnocuje nový i starý
nátěr, barva se loupe. 
Děkujeme vám za pochopení.

******************************************
Otevírací doba Informačního centra

a Muzea místní historie Josefův Důl 
1. 9. 2021 – 31. 1. 2022

Pondělí 8:30 – 16:00

Úterý 8:30 – 14:00

Středa 8:30 – 16:00

Pátek 8:30 – 16:00

Sobota 9:00 – 12:00

polední přestávka 11:30 - 12:30

Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl 
konaného dne 12. 7. 2021

ZO schvaluje:

-  Rozšíření programu o bod: 4 c) Záměr prodeje
částí p.p.č. 434/2, 435/3 v k.ú. Josefův Důl

-  Narovnání  chyby  v  účetnictví  z  r.  2013
a  souhlasí  s  nápravou  dle  platných  účetních
předpisů – kauza Vařil. 

-  Bezúplatný převod částí p.p. č. 675/1, 635/3 a
77/6           v k.ú. Josefův Důl – cca 330 m2 od
společnosti  Pila  Josefův  Důl,  s.r.o  na  Obec
Josefův Důl. 

ZO neschvaluje:
- Záměr prodeje části p.p.č. 295/16 v k.ú. Josefův
Důl o výměře cca 274 m2. 

ZO schvaluje:
-  Záměr  prodeje  částí  p.p.č.  434/2  a  435/3
v k.ú.Josefův Důl dle GP č. 612-63/2021za cenu
400,- Kč/m2. 

Usnesení z mimořádného zasedání ZO
 Josefův Důl konaného dne 17. 8. 2021

ZO schvaluje:

- Rozšíření programu o bod: 3) Byty – přidělení
bytů v DPS a 4) Prodej pozemků
na základě zveřejněného záměru p.p.č. 434/2 a
435/4 v k.ú. Josefův Důl 

-  Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky
Oprava  místní  komunikace  Antonínov.
Výběrové řízení vyhrála firma EUROVIA CS,
a.s. za nabídkovou cenu
2.448.580,- Kč bez DPH. 

- Přidělení bytu v DPS paní xxx. 

- Přidělení bytu v DPS panu xxx.

-  Na  základě  zveřejněného  záměru  prodej
pozemků ppč. 434/2 o výměře 835 m2

za  334.000,-  Kč  a  435/4  o  výměře  7  m2

za 2.800,- Kč v k.ú. Josefův Důl paní
xxx nar. Xxx, bytem xxx.

T a r z a n
Nový muzikál, který vás vezme na

nezapomenutelnou cestu džunglí. Slavný
p íb h mladého muže, který hledá svéř ě

ko eny a najde lásku svého života.ř

Jeden  z nejslavnějších  dobrodružných
a  milostných  románů  světa  a  jeden
z nejúspěšnějších  světových  muzikálů
v Divadle Hybernia! 

Muzikál  TARZAN  se  světovými  hity  Phila
Collinse, který byl za skladbu You will  be in
my heart nominován na cenu Grammy a píseň
získala  Zlatý  globus  a  Oscara.

 Délka  představení  je
2h 30 minut i s přestávkou. 

Sobota 16. 10. 2021
Cena: 500,-
Pravděpodobný odjezd: 10:00
Přihlášky osobně na obecním úřadě do 8. 10. 2021



Okolo Elišky se jezdí na přesnost
Díky jednomu ze starousedlíků, s kterým jsme se dali během jízd
do hovoru, jsme se dozvěděli,  proč se říká Okolo Elišky. Trasa
totiž vede kolem penzionu U Elišky, patřící paní Elišce, která se
také přišla podívat. Do Josefova Dolu dorazilo 33 automobilů a
pětadvacet  motocyklů.  Jejich  posádky  nebo  řidiči  musí  projet
jeden a půl kilometrovou trasu třikrát, pokud možno ve stejném
čase.
Startuje se od nádraží, respektive od pily a pokračuje se směrem
na Hujerův kout, u Lesní brány se začnou stáčet na Antonínov a
pak  sjedou  ostrým  vracákem  do  cíle  u  železničního  přejezdu.
Silnice  se  na  dobu  jízd  zavře,  a  protože  se  startuje  ve  dvojicích,  tak  je  za  chvíli  hotovo.
Lahůdkou každého veteránského podniku jsou předválečné automobily, a tak diváci viděli několik Tater 57, Pragu
Baby a Pragu Alfa. Krásný pohled byl na Buick Special z roku 1941 nebo Chrysler New Yorker, vyrobený ve
stejném roce. Nejstarším automobilem Renault AX, slavící letos 110. narozeniny přijel pan Jan Egidy z Kutné

Hory.
Z novějších značek poutal  zájem diváků britský sportovní automobil
Marcos Martina z počátku osmdesátých let.
Elišku letos vynechal jablonecký Miroslav Krejsa, který dal přednost
silničním závodům motocyklů v Brně.
V automobilech  si  vedl  nejlépe  Ondřej  Havlín  se  Škodou  120.  Pro
zajímavost  můžete  porovnat,  jak  přesně  dokázal  jet:  3:09.609  –
3:09.702 – 3:09.192. Zřejmě měl kvalitního spolujezdce. Druhou příčku
obsadili  manželé  Miroslav  a  Zuzana  Poláčkovi  s  Wartburgem  311.

Kategorii  motocyklů
obohatily čtyři  předválečné

motocykly  Harley  Davidsson  a  tři  kousky  ze  sedmdesátých  a
osmdesátých  let.  Tolik  legendárních  motocyklů  uvidíte  na  jednom
místě jen málokdy. Pro první místo si dojel Jaroslav Douša s Yamahou
550 z roku 1983. Tři jízdy zajel za: 2:50.451 – 2:50.463 – 2.50.348.
Druhý skončil Daniel Fiefer s Harleyem Davidson VL 1200 z roku
1931.

Jak  bylo  vidět,  o  pěknou  a  jednoduchou  veteránskou  akci  včetně
soutěžení na pravidelnost je stále zájem. Letos se konal už osmnáctý
ročník. 

Prázdniny v Auře

V centru Aura si děti prázdniny užily.  Dětí se vystřídalo 15 a průměrně
bylo denně 6 dětí.
Když bylo ošklivé počasí, děti řádily v herně nebo něco vyráběly. Pokud
počasí  dovolilo,  hrály  si  děti  na  zahradě.  Zahradu  nám  posekali
zaměstnanci OÚ, a za to jim moc děkujeme.

Konec prázdnin jsme tradičně zakončili
výletem do Mirákula. Jako již tradičně
za velké podpory obecního úřadu, který
zaplatil náklady na cestu autobusem.
V Jizerkách pršelo, ale odvážlivci věřili, že se počasí umoudří. V Mirákulu bylo
hezky a odpoledne vysvitlo i sluníčko. Návštěvníků bylo málo a děti i dospěli si
mohli užít atrakce dosyta. Ještě jednou děkujeme obci Josefův Důl za spolupráci
a podporu a těšíme se na výlet zase příští rok.            Centrum Aura



Před 100 lety.
Pohled na tehdejší Svět, Československo, naší obec a první československé sčítání lidu.

Píše se rok 1921, a většina Světa se ještě hojí z ran I. světové války. 
V Americe začínají léta prohibice, což dává podnět k vzniku mnoha různým mafiím. Ve Washingtonu probíhá poprvé
akce „Mléko do škol.“ Také probíhá první soutěž krásy zvaná „Miss.“
V Indii Mahátmá Gandhí pokračuje v jeho kampani nespolupráce s Brity a zakládá Hnutí Občanské Neposlušnosti.
Albert Einstein získává Nobelovu cenu za fyziku. Do obchodů se poprvé dostává jedna z nejslavnějších vůní Světa, a to
Channel  N°5. V Rusku vládne Lenin. V Itálii pod Mussolinim vzniká fašistická strana a v Německu je zvolen Hitler
předsedou NSDAP.
Československo ještě stále řeší problémy týkající se poměrně nově vzniklé republiky a národní identity. V lednu v roce
1921 je založena ČsOL-Československá Obec Legionářská. V únoru téhož roku probíhá první československé sčítání
lidu. V květnu je založena KSČ- Komunistická Stana Československá a v září  jmenuje prezident  Tomáš Garrigue
Masaryk již 5. vládu. (Vláda Edvarda Beneše)

První Československé sčítání lidu
Data ze sčítání z roku 1910 nejsou po první válce aktuální a nově vzniklá republika demografická data nutně potřebuje,
především pro ujasnění národní identity obyvatel a nově vzniklé republiky. 1919 je založen Státní úřad statistický, jehož
úkolem je tato data shromáždit.  Úřad však naráží  na legislativní problém, a to, že pravidlo převzaté z monarchie-
každých deset  let  sečíst  obyvatelstvo nelze provést,  neboť chybí dostatečné přípravy a stále nejsou ujasněny nové
hranice Československa. 1920 je přijat zákon „O sčítání obyvatel“ a 25.února 1921 jest sčítání započato. Pro ujasnění
národní  identity  vznikl  legislativně nový pojem, tj.  „národnost“.   „Národností  jest  rozuměti  kmenovou příslušnost,
jejímž vnějším znakem jest zpravidla mateřský jazyk“. Takto se mohli sečíst např. cikáni nebo židé, i když nemluvili
hebrejsky nebo romsky. (Český Statistický Úřad) 
Další  inovací  tohoto  sčítání  bylo  zjišťování  ekonomické  aktivity  obyvatelstva,  konkrétně  kdo  působí  v  jakém
hospodářském odvětví. Výsledky sčítání daly vzniknout první oficiální statistické encyklopedii, a to “Statistický lexikon
obcí v Republice Československé, zvlášť za Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko“. Toto sčítání je dodnes považováno
za velice úspěšné pro stránku jeho organizace a správnosti dat, ale hlavně z hlediska zpracování a publikování jeho
výsledků. Sčítání bylo provedeno na tzv. Powersových děrnoštítkových strojích. (viz. Obrázek.)

Obsah sčítání:
1. Příjmení

2. Jméno

3. Příbuzenský nebo jiný poměr k majiteli bytu

4. Pohlaví

5. Rodinný stav

6. Rodný den, měsíc a rok

7. Rodiště (rodná obec, okres, země)

8. Od kdy bydlí zapsaná osoba v obci

9. Domovská příslušnost aneb státní 
příslušnost

10. Národnost (mateřský jazyk)

11. Náboženské vyznání

12. Znalost čtení a psaní

13. Druh povolání

14. Postavení v povolání Děrný štítek
15. Bližší označení závodu,

v němž se povolání vykonává
16. Měla zapsaná osoba

16. července 1914 nějaké výdělečné povolání
17. Druh povolání 16. července 1914

18. Postavení v povolání 16. července 1914



Z naší oblasti
I v našich končinách se sčítání konalo. O tomto sčítání píše v místní kronice farář pan Peter Flommersfeld, kterou
přeložil pan Gerhard Kutnar. Uvádí se počet obyvatel a počet domů.
Sčítání obyvatelstva a domů, 15. února 1921:
V Josefově Dole žilo celkem 1702 obyvatel v 315 domech.
V Antonínově žilo celkem 976 obyvatel v 170 domech.
V Dolním Maxově žilo celkem 1462 obyvatel v 226 domech.
Karlov tenkrát spadal pod Horní Maxov, kronika z té doby se bohužel nedochovala, ale statistika z ČSÚ říká, že obec
Horní Maxov a Karlov čítá dohromady 1005 obyvatel.

Na základě získaných dat lze v kronice i vyčíst, čím se místní živili, kolik co stálo a jaký byl jejich průměrný příjem.
Vzhledem k tomu, že se zde lidé zabývali převážně sklářstvím, jsou zde vybrána tato odvětví: 
Sklář si denně vydělal v průměru 80-120Kčs, mačkař skla 36-50Kčs denně, nádeník 30-38Kčs. 
Týdenní platy činily: Tavič skla 300Kčs, topič 220Kčs, povozník 240Kčs, leštič ohněm 300-400Kčs, foukač perel až
500Kčs týdně, řezač perel 60-80Kčs a navlíkač perel 60-80Kčs týdně.
Ceny zboží té doby: 1kg hovězího masa 14Kčs, 1kg vepřového masa 22Kčs, 1 chléb o váze 2,5kg 7,60Kčs, 1 houska o
váze 10dkg 0,50Kčs, 1kg brambor 0,35Kčs, 1kg másla 28-40Kčs, 1l mléka 3,50Kčs, 1kg tvarohu 6Kčs, 50kg černého
uhlí 25Kčs, 1 kráva 2000-3000Kčs, 1 koza 120-150Kčs, 1 kůň od 2000Kčs výše, 50kg sena 75Kčs a jeden pánský oblek
stál až 1000Kčs.

Aby tato čísla nebyla až tak moc matoucí (ve smyslu jak se měli, či neměli tenkrát dobře,) je nutno dodat, že rok před
touto statistikou byla celostátní inflace, což mělo za důsledek, že v roce 1920 místní skláři stávkovali před domy faktorů
se šibenicí v ruce, a tím si vymohli zvýšení plátů až o 400%. 

Napsal: Oliver Scholze
Pokud máte nějaký historický obrázek, fotku, pohlednici nebo článek, tak jej prosím přineste na Obecní úřad, kde by se 
vytvořila kopie. Pro jakékoli informace: oliver.scholze@seznam.cz

Muzejní večer

Letos se poprvé otevřely dveře muzea  i večer.  Uspořádali jsme Muzejní večer,
který se konal 20. srpna 2021 v Muzeu
místní  historie  v  Josefově  Dole.
Nejprve  zazpíval  Sbor  dobrovolných
muzikantů  z  Desné,   následovala
komentovaná  prohlídka  muzea  se
zakladatelem muzea
panem   G.  Kutnarem.  Po  prohlídce
jsme  promítali  staré fotografie

z  Josefova  Dolu,  který  se  značně  změnil.  Pro  některé  byly
fotografie velkou hádankou. Po celou dobu si hosté mohli prohlédnout  kroniky ze základní i mateřské školy.
Tímto děkujeme paní ředitelce  ZŠ paní Titěrové a vedoucí učitelce MŠ paní Hykové za zapůjčení kronik.
Velký dík patří  také panu Feigeovi z archivu z Jablonec n. N.,  který osobně přivezl k nahlédnutí starou
kroniku školy od roku 1952. Živě se diskutovala až do pozdního večera a domníváme se, že se akce vydařila.



SDH Josefův Důl – mladí hasiči

V  červenci  od  11.11.  do  16.11.2021  proběhlo
naše  první  vícedenní  soustředění  mladých  hasičů.
Konalo  se  v  jižních  Čechách  v  táborové  základně
v  Čimelicích.  Spolu  s  našimi  15  dětmi  bydleli
v  chatkách  i  mladí  hasiči  z  oddílu  SDH  Poštovice.
Program  jsme  měli  většinou  společný  a  byl  velice
pestrý.  Děti  si  nabarvily  trička,  zahrály  si  spoustu
sportovních  a  společenských  her.  Několikrát
natrénovaly  hasičský  útok.  Vyzkoušely  si  test
ze  zdravovědy  i  správně  poskytnout  první  pomoc.
Nechyběl  ani  celodenní  pěší  výlet  na  Orlík,  kdy
odměnou  za  15  km  chůzi  byla  točená  zmrzlina
a  možnost  zakoupit  si  suvenýry  nebo  jiné  dobroty
v podzámčí. Zpět do tábora jsme se vraceli autobusem.

Jeden  večer  patřil  příjemnému posezení  u  ohně  s  kytarou  a  písničkám.
Nesmíme zapomenout na výborné jídlo, kterého bylo dostatek.

Rádi  bychom poděkovali  firmě  Rosibus  z  Lučan  za  bezpečnou
dopravu  autobusem  tam  i  zpět.  Moc  děkujeme  firmě  bagry  Pospíšil
z Albrechtic za sponzorský příspěvek právě na dopravu a obci Josefův Důl

za  finanční  dotaci
na toto soustředění.

Z  ohlasů
našich dětí víme, že
se  jim  pobyt  líbil,
našly  si  nové
kamarády a užily si
společně  spoustu
legrace.  

V září se opět
začneme  společně
scházet a děti čekají
různé  hasičské
soutěže. 

Eurohry Doksy 2021

I  letos  již  po  jedenácté  reprezentovali  vybraní  sportovci  z  Josefova
Dolu tuto náročnou třídenní soutěž. Stručné podmínky a pravidla této
sportovní  soutěže:  6-ti  členný  tým,  složený  z  minimálně  jedné
dívky/ženy  a  jednoho  „sportovce  seniora“  soutěží  v  17-ti  různých
disciplínách.  Letošní  disciplíny:  Paddleboard,  lukostřelba,  bungee-
running, orientační běh, nohejbal, tenis, horolezecká stěna, ping-pong,
plavání,  cyklistika,  bruslení,  beachvolleyball,  veslování,  biatlon,
rafty…

Tým je  vždy  vybrán  tak,  aby  každý  uměl
od  všeho  něco.  Letošní  složení  týmu  pod
kapitánem Zdeňkem Tahalem bylo: Anežka
Vrbenská,  Jakub  Bělohradský,  Tomáš
Morávek,  Marek  Černohorský  a  Michal
Bartůněk.  Největší  srdcaři,  kteří  dosud
nevynechali  účast,  jsou  Zdeněk  Tahal
a  Jakub  Bělohradský.  Vytrvalostní  závody
vytáhla trojice atletů Morávek, Černohorský
a Bartůněk.  V kolektivních sportech byl tým závislý na účasti něžného pohlaví v podobě
Anežky Vrbenské. Celkově se tým umístil na úctyhodném 26. místě z celkových 82 týmů. 
Největší  úspěch  však  náleží  Tomáši  Morávkovi,  který  bezkonkurenčně  obsadil  1.  místo
v cyklistice. 
Tým „Josefodol“ děkuje Obci Josefův Důl za finanční podporu a firmě F.F. servis pana Filipa
Friedmana.      Text: Oliver Scholze



Kdo měl uši, tak slyšel, že se něco 14. 8. 2021 v Josefáči děje 🙂 
A taky že dělo... 2. ročník Josefoskoku. 

I přes celoprázdninové "aprílové" počasí nám den vyšel se vším všudy. Od rána
svítilo slunce, a tak než zahřívání pěkně v tempu na trampolínách, bylo potřeba spíš
chlazení  při  každé  písničce.  Jak  už  jsem  naťukla,  bylo  to  odpoledne  hlavně
o trampolínách. Kdokoli přišel, mohl si vyzkoušet, jak takový jumping vypadá, co
obnáší, rády jsme odpovídaly i na zvídavé otázky a vyvracely mýty:-) Skákalo se
celé odpoledne v různých "blocích". Hrály se hity 90.let i současné,  různé remixy,
české písně a nechyběl  ani  dětský jumping,  jak zní  naše heslo-KAŽDÝ MŮŽE

SKÁKAT! Při  skákání se vyplavují  mimo jiné hormony štěstí  a  bylo úžasné vidět  vás,  co jste přišli,  odhodlali  se
a zkusili se s námi naladit na stejnou notu. Velmi si toho vážíme.
Krom skákání, které dopadlo výborně a trampolíny byly stále plné, se mohly děti vyběhat a plnit ne vždy úplně lehké
úkoly. Dále byla i výherní tombola, kulturní vložka v podobě jednoho rozloučení se svobodou (z V. A. se stala V.CH. .🙂
), celodenní grilovačka v Dřevěnce a závěrem akce after párty pod širým nebem.
Počasí přálo celý den, tak věříme, že jste si akci užili stejně jako my s vámi:-)
Závěrem bych chtěla moc poděkovat  lidem, kteří  nás podporují  a věří  nám v tom, co děláme. Že předávat radost
z pohybu má smysl! A dále těm, kteří nám pomohli při přípravě celého Josefoskoku: Gábině Tahalové za informační

služby a obsluhu tomboly , Denise Svárovské-za případnou první  🙂
pomoc (která naštěstí nebyla potřeba), DJ Šaňovi za to že neremcal
a hrál nám ty naše odrhovačky , personálu Dřevěnka-že tiše trpěli  🙂
naše  pištění  a  za  možnost  zázemí,  Tomovi  Hubálkovi-za  servis
a převoz trampolín,  stejně tak Filipovi Friedmanovi-za moderování,
servis a ,,vapkování"  v neposlední řadě Lence Stoklasové - která  🙂
si  to  se  mnou ,,odskákala" .  A hlavně díky vám co  jste  přišli!    🙂
DÍKY DÍKY DÍKY!!!
Jestli  jsme někoho  zaujaly,  rády  Vás  přivítáme mezi  nás.  Skáčeme
každé  úterý  v  tělocvičně  ZŠ  Josefův  Důl  od  18h.  Více  info
na  facebooku  -  Jumping  ZŠ  Josefáč  nebo  na  čísle  604  971  253.  
Těšíme se na vás.          Petra Liegerová

I za chladného počasí přilákali Ivo Kahánek a Dušan Růžička diváky

Zhruba stodvacet fanoušků klasické hudby se sešlo v zahradě Hotelu
Perla Jizery v Josefově Dole, aby si vyslechli klavírní koncert našeho
předního klavíristy Ivo Kahánka a operního pěvce Dušana Růžičky. 
Přestože teploměr hlásil zlověstných osm stupňů, organizátoři se s tím
dokázali  poprat.  Návštěvníkům,  z  nichž  mnozí  přišli  v  zimních
bundách, byly okamžitě po přípitku nabídnuty deky, za lavičkami pro
dvojice byl umístěn bílý stan s dvěma přímotopy, pro ty zimomřivější
vzplál v blízkosti improvizovaného hlediště opravdový oheň. 
Zazněly skladby známých autorů, Wolfganga Amadea Mozarta, Roberta Schumanna, Leoše Janáčka.
Operní pěvec Dušan Růžička přednesl árie Granada Augustina Lary a O sole mio Eduarda di Capuy. 
Byl to krásný a nezapomenutelný zážitek umocněný šuměním řeky Kamenice a kouzelnou okolní přírodou.

 



Prázdniny utekly jako voda    
a už je tu další školní rok a my máme velikou radost,
že v letošním roce jsme naplnili kapacitu mateřské
školy až na maximum.
V letních měsících jsme školičku opět připravovali      
a upravovali pro potřeby dětí.  V přízemí, kde se
nachází oddělení Klubíček, jsme se šikovným tatínkem
vyměnili všechny dřevěné prahy za bezbariérové,
natřeli jsme zábradlí u vnitřního schodiště, umyli        
a vyzdobili okna, připravili dětem vše, co potřebují ke
klidné a pohodové docházce, posbírali úrodu rybízu na zahradě…       
No zkrátka jsme dělali vše proto, aby se dětem v naší školičce líbilo
a cítily se tam dobře. 
Nyní se ozývá mateřskou školou smích a někdy po ránu ukápne i pár
slziček. 
Už společně s dětmi jsme sklidili hrášek ze zahrádky a malujeme     
a tvoříme, abychom si interiér mateřské školky hezky vyzdobili.
Snad letošní rok bude příznivější a budeme
moci uspořádat všechny akce, které jsme si
naplánovali. Ty nejaktuálnější budou:
schůzka rodičů a „Podzimní slavnost“,           
na kterou vyhlížíme hezké počasí . 

Těšíme se na vše hezké, co nám tento školní
rok přinese, a nebojte, o vše se s Vámi rádi
podělíme….
Krásný podzim plný barev Vám všem .

Milí čtenáři Občasníku.

Letní prázdniny utekly velmi rychle a je před námi
nový  školní  rok.  Učitelé  se  sešli  plní  energie
a dobré nálady už v srpnu a připravovali pro žáky
začátek školního roku.  Celkem letos  budeme mít
75  žáků  (31  žáků  na  prvním  stupni  a  44  žáků
na druhém stupni).  Někteří žáci  přijdou do školy
poprvé  –  1.  září  jsme  slavnostně  přivítali  tři
prvňáčky, ale také ve vyšších třídách přibudou noví
žáci, především v šesté třídě žáci z malotřídní školy v Albrechticích. Na začátku roku proběhne tradiční
Harmonizační pobyt, na kterém budou mít noví žáci možnost dobře se začlenit do kolektivu. Doufáme, že se
jim v naší škole bude líbit. Pro úplnost doplňuji třídní učitele v jednotlivých třídách – 1.+ 2. ročník: Mgr.
Jana Podrazká, 3.+ 5. ročník: Tereza Frýbortová, 4. ročník: Mgr. Zora Pavlištová, 6. ročník: Mgr. Zdeněk
Zoubek, 7. ročník: Mgr. Dana Tkáčová, 8. ročník: Mgr. Monika Hejná, 9. ročník: Mgr. František Kovalčík.
Minulý  školní  rok výrazně poznamenalo karanténní  opatření,  kdy se  většinu roku žáci  učili  z  domova.
Nezbývá než doufat, že letošní školní rok proběhne běžným způsobem a žáci se budou vídat každý den ve
třídách. Přeji všem čtenářům krásný začátek školního roku.           Monika Hejná
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