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Jubilea v lednu a únoru 2017
Kateřina Hošková
Irmgild Mairichová
Bohumil Škrabálek

Sobota 11. 3. 2017
Cena: 500,Pravděpodobný odjezd: 10:00
Přihlášky osobně na obecním úřadě do 28. 2. 2017
Bližší informace na OÚ, případně sledujte
www.josefuvdul.eu

Jiřina Hloušková
Bohuslav Filipi
Jiří Altman
Jana Pscherová
Margita Morávková
Alois Kalina
Eva Koťátková
Lieselotte Bártová
Hanička Dohnalová
Anna Kůrová

Jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně životních sil a optimismu!

Poděkování...
Děkuji Obecnímu úřadu v Josefově Dole za gratulaci a dárek
k mým narozeninám.
D. Vilderová
Děkuji Obecnímu úřadu za pěkný balíček k mým narozeninám.
Jiří Altman

6,- Kč

Jubilanti, kteří nechtějí být v průběhu tohoto roku zveřejněni,
mohou napsat na OÚ Josefův Důl, nebo zavolat na tel.: 483 381 096.

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

PŘÍJEM PACIENTŮ DO NOVÉ ZUBNÍ ORDINACE Pracovní doba:
V JIŘETÍNĚ P. B.
STOMATOLOGIE MACKO s.r.o.

Pondělí, úterý: 8 -17 hod.
Středa: 14 – 20 hod.
Čtvrtek, pátek: 8 -16 hod.
OBJEDNÁVKY na tel. č. 778 477 908.

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

Obecní zastupitelstvo dne 11. 1. 2017 schválilo:
* Navýšení odměn zastupitelům dle
v maximální výši s platností od 1. 2. 2017.

nařízení

vlády 2211_2- kNN“ s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou
ELEKTRO s.r.o., Lomnice nad Popelkou.

* Zrušení pohledávek nedoplatků ve výši 2.242,- Kč z důvodu * Zřízení věcného břemene přístupu, příjezdu a odběru vody
úmrtí poplatníků a neúměrné výši nákladů při vymáhání.
ze studny pro dům č.p. 43 (Václav Vacek) v k.ú. Josefův Důl
dle GP č. 554- 091/2016 ze dne 5. 12. 2016.
* Finanční příspěvek na činnost Sdružení cestovního ruchu
Jizerské hory a.s. Jablonec nad Nisou ve výši 15.000,- Kč.
* Záměr prodeje p.č. 247/2 v k.ú. Josefův Důl o výměře 25 m2
za 400,- Kč/1 m2 jako příslušenství k domu č.p. 43 na st.p.č. 6
* Finanční příspěvek na pokrytí provozních nákladů budovy
divadla DS J.K. Tyl Josefův Důl ve výši 50.000,- Kč.
* Přidělení bytu v DPS paní Rozálii Fazekašové po uvolnění 2
pokojového bytu..
* Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
Příští řádné zasedání 13. 3. 2017 v 18:00 hod.
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IV –
v budově radnice.
12 – 4014917/VB/2, akce „JN, Josefův Důl, Antonínov , p.č.
Inzerce...
✔
Hledáme k dlouhodobému pronájmu byt nebo
část domu se samostatným vchodem, v obci Josefův
Důl, zařízený nebo nezařízený, k rekreačnímu
využívání převážně v zimním období. Rodina se 2
dětmi, nekuřáci. Prosím nabídněte, tel.: 777 340
958
Hledáme
správce
nebo
správcovou
pro
pronajímanou rekreační chalupu v Josefově Dole.
Volejte 605539121.
**************************************************
✔

Přehled o pohybu obyvatelstva
v obci Josefův Důl za rok 2016
Počet trvale hlášených celkem

muži

Ženy

obyvatel k 31.12.2015

904

478

426

narození za rok 2016

11

5

6

zemřelí za rok 2016

10

5

5

přistěhovalí za rok 2016

24

7

17

vystěhovalí za rok 2016

45

22

23

884

463

421

stav k 31. 12. 2016

Výsledky dotazníkového šetření – pokračování
V minulém vydání Občasníku jsme Vás seznámili s první částí výsledků dotazníkového
šetření, které se v naší obci konalo na podzim loňského roku. Ještě jednou děkujeme všem
127 respondentům. Nyní uvedeme souhrn písemných odpovědí.
Otázka č. 10 zjišťovala, co se Vám v Josefově Dole nejvíce líbí. Odpovědi byly velmi
různorodé, ale nejvíce se jich týkalo přírody - 47 komentářů. Do tohoto počtu jsou započítány
též odpovědi oceňující životní prostředí, ovzduší nebo přírodní zajímavosti (např. vodopády).
Dále jste uváděli sport (21 odpovědí) a klid (15 odpovědí). Mezi méně početné pak patřily
komentáře o kultuře, zejména o divadelním spolku, o poloze obce nebo o čistotě a úklidu. Někteří ve svých
odpovědích také zmiňovali školu a školku či muzeum.
U jedenácté otázky jste naopak měli uvést, co se Vám v obci nelíbí. Nejvíce respondentů (52) odsuzovalo chátrající
objekty – např. továrnu v Dolním Maxově při příjezdu z Antonínova, kasárna, pilu, restauraci Beseda, bývalou obuv
nebo školu v zadní části Josefova Dolu. Druhá nejpočetnější skupina odpovědí (21 odpovědí) se také týkala vzhledu
obce, a to konkrétně nepořádku a skládek – u hlavní silnice v Antonínově či za budovou obecního úřadu. Celkem 20
odpovídajících pak uvedlo místní samoobsluhu. Dále se objevovaly komentáře o stavu silnic a o nedostatečném
dopravním spojení. Také jste odsoudili vedení obce a vztahy mezi obyvateli, závist a pomlouvání.
Další otázka se zaměřila na to, co Vám v obci nejvíce chybí. Uváděli jste především obchod (29 odpovědí), a to jak s
potravinami, tak bez konkrétního sortimentu. Méně odpovědí (21) se týkalo dopravní obslužnosti. Zmiňovali jste
zejména autobusové spojení. O třetí místo se děli pracovní příležitosti a lékárna (shodně 12 odpovědí). Dále Vám
chybí např. služby, bankomat nebo cukrárna. Také se objevily komentáře o kultuře, společenském životě a sportu.
S částí třinácté otázky jsme Vás seznámili již minule. Jedná se o ochotu udělat něco pro rozvoj obce. Celkem 17
respondentů by se zapojilo v oblasti kultury, 14 při brigádách, úklidu apod. Uváděli jste též oblast sportu nebo
propagaci.
Předposlední otázka se ptala, na co byste přednostně využili obecní finance. Nejvíce lidí (26) by je využilo na
opravu silnic, 14 respondentů pak na opravu chátrajících budov. Někteří by tyto finance využili na demolici těchto
budov. Mezi častější odpovědi pak patří sport, dopravní obslužnost, lyžařské vleky, odstranění náletových dřevin,
zřizování nových bytů nebo vzhled obce.
Nakonec jste mohli napsat jakékoliv další připomínky či komentáře. Ve většině případů se zde objevovaly podobné
komentáře jako v předchozích otázkách. Nejvíce se týkaly dopravní obslužnosti nebo podpory podnikání. Někteří též

zkritizovali vedení obce či narušování nedělního klidu. Komentáře se často zaměřily na vzhled obce, zazněla také
výzva k hledání sponzora.
Při hodnocení uvedených údajů Vás opět prosíme o shovívavost a racionální přístup. Výsledky dotazníkového
šetření budou využity při připravovaném plánu rozvoje, zejména ke stanovení priorit. Věříme však, že se na rozvoji
Josefova Dolu budete podílet i nadále, a to nejen vyplněním dotazníku nebo podněty předávanými zástupcům obce,
ale též konkrétními činy.
*********************************************************************************************

Vážení čtenáři Občasníku dovolte mi Vám ještě jednou popřát
v novém roce 2017 pevné zdraví, mnoho sil, štěstí, lásky a
energie do dalších životních kroků a rozhodnutí. To vše
budeme společně potřebovat, protože nadcházející rok bude
plný zajímavých výzev a kroků pro nás pro všechny :-).

Návštěva z Německa
Druhý lednový týden jsme spolu s žáky 9. třídy
přivítali u nás ve škole děti a paní učitelky z německého
Storkowa. Během celého týdne naši žáci a návštěvníci prožili
mnoho zajímavého. Základem programu bylo nádherné
sjezdové lyžování a snowboarding, který se všem díky panu
Morávkovi, pánům učitelům a instruktorům moc líbil. Dále děti
navštívily tvořivou dílnu v Detoe Albrechtice, kde tvořily
mnoho zajímavých výrobků, dále město Liberec, kde proběhly
velké nákupy a na závěr si užily skvělou diskotéku. Za
ubytování návštěvy se patří poděkovat paní Kremláčkové a
penzionu Mája. Vše proběhlo výborně a letos se naši žáci a
žáci z Německa spřátelili
nejvíce za dobu, co pobyt
uskutečňujeme, což nás velmi
potěšilo.
Úspěšní florbalisté
Velmi
dobré
výkony
podaly
na
smržovském
florbalovém turnaji všechny
naše týmy. Postavili jsme
jeden klučičí tým, jeden
holčičí a jeden smíšený tým z
žáků 4. a 5. třídy. Všichni naši

žáci celý turnaj makali a každý z týmů dokázal i střílet branky.
Naše dívky florbalky držely teprve po třetí :-) a jejich výkony
byly velmi dobré.
Nakonec naše týmy skončili na 3., 4. a 5. místě ve
svých skupinách, přičemž turnaje se celkem účastnilo 13 týmů.
Všem moc gratulujeme a věříme, že získali motivaci do dalšího
trénování.
Vysvědčení – I. pololetí
Poslední lednový
den
jsme
ve
škole
rozdávali
vysvědčení.
Mnohé děti byly velmi
úspěšné, jejich výsledky
byly pro nás i rodiče velmi
radostné. Bohužel se našlo
i několik dětí, které byly
méně úspěšné. A právě
letošní pololetní vysvědčení mě vedlo k zamyšlení, o které se s
Vámi zkusím podělit.
Náš školní systém (v celé naší republice, jen s málo
výjimkami) vede k myšlence, která je dle mého názoru špatná a
čím dál častější a to, že známka je to nejdůležitější, co je
rozhodující. Každý rodič, každý žáček i učitel by si
samozřejmě přál mít samé jedničky, bohužel ne každý těchto
známek může dosáhnout. Dle mého názoru je před každým z
nás něco mnohem důležitějšího a to uvědomit si, že každé dítko
má určité předpoklady a jeho úspěchem je tyto předpoklady
naplňovat. Přepočítáno na známky, někdo má předpoklady na
to mít jedničky a dvojky a někdo dosáhne jen na trojku nebo
čtyřku a přesto bychom k němu měli mít úctu. V naší
společnosti totiž potřebujeme všechny - pekaře, cukráře,
servírky, prodavače, ale i učitele, lékaře, manažery nebo
úředníky. A každý z nich by měl být právě na svém místě tím
pravým „pracovitým a spokojeným odborníkem“. A právě
výběr profese odráží „studijní předpoklady“ žáků nejvíce.
Pekař nejspíše úplně bez chyby úřední dopis nenapíše, proto
mu pomůže úředník, ale naopak já jako ředitel školy nikdy
neudělám tak skvělý dort jako vyučená cukrářka (budu v něm
mít chyby) atp.
Škola je opravdu velmi důležitá, což si asi všichni
uvědomujeme, bohužel někdy dáváme známkám příliš velkou
váhu, klademe na ně příliš velký důraz. Důležitější je, co jsme
se naučili, co umíme použít a jak jsme ochotní danou věc
využívat a právě to naši žáci budou umět, ať mají na
vysvědčení lepší nebo horší známky. Vy jako rodiče a prarodiče

svým ratolestem můžete hodně pomoci tím, jak je vedete a
vychováváte, jak jim pomáháte, co vše je učíte, jakou
pozornost jim dáváte a jaké cíle si společně s dětmi nastavujete.
Dovolte mi na závěr mé úvahy jen napsat jedno NE.
Nedovolte svým dětem přijmout myšlenku na to, že pětka
nebo-li nedostatečná je přípustná a pomozte jim svou
pozorností a péči dosáhnout lepších výsledků (výsledků na
úrovni jejich předpokladů).
Lyžařské výcviky

i lyžařský výcvik pro žáky I.
stupně. Ten je nepovinný a děti se
na něj mohly přihlásit. Je
potěšující, že většina žáků se
lyžařského výcviku bude účastnit.
Kurz uskutečníme v termínu 15.17.2. 2017 a bude taktéž za
pouhých 400Kč. Za takovýchto
podmínek a cen lyžujeme
opravdu jen tady u nás v Josefově Dole, za což vděčíme panu
Morávkovi, děkujeme.
Soutěže ve II. pololetí
Avizovali jsme již na počátku školního roku, že letos
proběhnou na škole soutěže v matematické a čtenářské
gramotnosti. Právě v únoru budeme oslovovat sponzory, kteří
by do soutěží dodali zajímavé věcné ceny (tablety, sluchátka,
přenosné disky atp.). V tuto chvíli máme připraveny soutěže
pro děti I. stupně, které se dotknou matematické a finanční
V únoru letošního školního roku jsme pro naše žáky
gramotnosti. První soutěže spustíme koncem března 2017.
připravili dva lyžařské výcviky. První výcvik je akcí povinnou
Věříme, že Vás osloví.
pro žáky II. stupně, přičemž již dnes víme, že děti budou
rozdělené dle výkonnosti do 3 lyžařských a dvou
Čeká nás toho velmi mnoho, nejen s dětmi, ale i Vámi
snowboardových skupin. Cena kurzu je více než příznivá,
rodiči a jen úzká spolupráce a komunikace povede k úspěchu.
protože za 3 denní lyžování s učiteli a školenými instruktory
Proto se nebojte a přijďte se podělit o své starosti s Vašimi
zaplatí rodiče pouhých 400Kč. Kurz pro naše žáky ze 6.-9.
dětmi s námi do školy.
třídy se uskuteční 8.-10.2. 2017.
David Mánek
Po loňské zkušenosti a zájmu Vás rodičů uskutečníme
*******************************************************************************************************

Střepiny ze základny
Historie této událostí sahá před rok 1988.
Malá vesnice do 1000 obyvatel. Bydlíme
v paneláku asi 50 m od hasičárny. Je hluboká
noc. Sirénu jsme neslyšeli. Vzbudil nás
hrozný dupot na schodišti. Aha se shora
paneláku letí do hasičárny Vojta. Z nižších
pater Míla. Manžel vyletěl z postele. Chce se
přesvědčit, zda se u hasičárny něco děje. Vybral si kuchyňské,
otáčecí okno. V tu chvíli nemá čas přemýšlet, že tam je šest
květináčů s květinami. Všechny květiny letí na zem. Ach jo, jak
dlouho jsem je pěstovala. Můžu začít znovu. Obléká se v běhu.
Za chvilku již slyším vyjíždějící hasiče.
Za pár let se stěhujeme do budovy hasičárny. Nejsou
ještě ani vysílačky, ani mobilní telefony. Já už jsem také
členem hasičů. Je noc,venku houká siréna. Jediná zůstávám na
základně a tak se během krátké doby naučím postup potřebný
k vyhlášení poplachu. Volá útvar, hluboko v lesích hoří
maringotka. Tentokrát vyjíždí s výjezdovkou také náš syn –
poprvé. Pozavírám vrata, pozhasínám v budově. Asi za tři
hodiny po vjezdu „našich“ volá útvar. Prosím vás,vyjeli ti vaši
hasiči?? Na místo zatím nedojeli. Bojím se, cítím bezmoc, je
tam manžel a syn . Do ranních hodin nespím. Konečně slyším
motor trambusu. Letím do garáže. A už je vidím, vyskakují
z auta zakouření, unavení, ale v pořádku.
Houkli to dopoledne, v pracovní době. Naši se
sjíždějí. Luboš je řidič „hanomagu“ odstaví ho poblíž
hasičárny. Jarda přijíždí na velmi starém kole. Spěchá do
garáže a křičí „někam mě ho ulož“ a seskakuje s kola, v běhu
mně kolo předává. Nečekala jsem, že je tak těžké, nikdy jsem
staré kolo v rukou neměla. Málem mě ta tíha převrátila. Houká

siréna, vyjíždí z garáže trambusem a už jsou v dálce. Co to je,
co to vrčí? Zjišťuji, že Luboš nechal „bežet“ motor hanomagu.
Číhám na nějakého mužského „prosím, pomohl byste mě
vypnout motor“? Zvládli jsme to !!
Je zima, mrzne. „Houkli“ to navečer. Na dohled
od hasičárny hoří králíkárna. Majitel chlupáče litoval a tak jim
v králíkárně zatopil. Naposled...králíci to nepřežili. Výjezdovka
vyjíždí a s nimi mladší syn, už je mu 18 let, je proškolený
a může k požárům. Zasahují … Po návratu na základnu . Syn
není ve své kůži, hrdinně odpovídá že mu nic není. Letí na WC,
zvrací. Odnáším zakouřené výjezdové páchnoucí oblečení do
chodby, zítra to vyperu. Syn zvrací. Co tomu klukovi je??
Později přiznal, že rozšlápl nafouklého, mrtvého králíka. Ještě
dnes když o tom mluví tak mu není jaksi dobře.
Je zima, mrzne. Hasiči pořádali ples asi dva kilometry
od základny. Je hodně sněhu. Manžel má chřipku a tak
zůstáváme doma. Najednou slyšíme, jak se ze střechy sune
dolů sníh. Zjišťujeme, že se sníh sesunul zrovna před
výjezdová vrata. Bylo to vyházené a teď je tam hromada. Snad
nebude výjezd. Za dvě hodiny. ..byl. Vyhlašujeme poplach. Co
se sněhem před vraty? Na noční košili oblékám oteplováky
a bundu. Manžel na pyžamo také. Už nikdy víc jsme neměli tak
rychle vyházenou hromadu sněhu od vrat garáže. Stihli jsme
„naši“ se sjíždějí. Michal odstavil osobní auto naproti garáže.
Než odjel k požáru, tak mě stačil říct, že mu nejdou „mrazem“
zavřít dveře u auta a že tam má alkohol a cigarety na ples a to
ve větším množství. Co teď? Chvíli sedím u klubovně hasičů
a hlídám auto oknem. No jo to tady budu sedět do rána.
Rozhoduji se ...ano odnosím to do klubovny. A tak místo
spánku odnáším celý nákup . Stejně jsem nespala . „Naši“ se

vracejí nad ránem.
Vyhlásili poplach. „Naši“ vyjíždějí. Hoří kůlna.
Z jedné strany hasí vodou. Z druhé strany je třeba odvětrat
kouř. Jde tam syn. Po dohašení se „naši“vrací na základnu. Jdu
do garáže. Kde je syn? On se nadýchal kouře a záchranka ho
pro jistotu odvezla do nemocnice. Za dva dny ho pustili. Ještě
že to nebylo nic vážnějšího.
Již po roce 2000
Prší, prší už několik dnů. Hlásí druhý stupeň povodní.
„Naši“ vyjíždějí k zatopeným sklepům, čerpají vodu,likvidují
vyvrácené stromy. Jeden den a noc druhý den. Už ani
neodcházejí domů ...vymění mokré oblečení za suché a znovu
vyjíždějí. Je jim jedno že to není „jejich“ oblečení, hlavně že je
to suché. Jsou unavení. V klubovně jsme vytvořili sušárnu

oblečení, schne pomalu.
Manželky hasičů přinášejí do hasičárny jídlo, teplou polévku,
obložené chleby, čaj, pití. Byli jsme rádi když pohotovost
„našich“ odvolali.
Opět prší několik dnů. Na Frýdlantsku, Chrastavě,
Bílem Kostele jsou záplavy. „Naši“ se dobrovolně rozhodnou,
že pojedou pomoc do zaplavených oblastí. Jedou na týden
do Bílého Kostela.
Tam pomáhají. Vrátili se zablácení,unavení
a spokojení, že byli co platní při pomoci potřebným. Když
přestalo pršet „hasičské hadry“ a boty jsme vynesli na zahradu
a hadicí smývali bláto.
Tak to jsou „naši“ DOBROVOLÁCI. ☺

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

Pozvánka do muzea místní historie v Josefově Dole
Josefův Důl na své nejlepší časy už jenom vzpomíná. Obec byla vybudována pro výhodnou polohu v údolí řeky Kamenice, což
byl základ pro vznik a rozvoj sklářských hutí, byla zde voda, dřevo a relativně snadné přístupové cesty.
O historii vzniku a rozvoje obce se zájemce dozví v Muzeu místní historie, které je umístěno v budově bývalé školy v centru
obce. Expozice je systematicky uspořádána od vzniku obce až po současnost. Návštěvník má kromě písemností a portrétů
zakladatelů možnost prohlédnout si předměty vztahující se k běžnému životu obyvatel, zařízení domácností.
Hlavní součástí expozice jsou výrobky zdejších sklářských hutí – vázy, flakony, jídelní sety a rovněž náčiní na jejich výrobu,
dále též bižuterie a vánoční ozdoby. V obci se narodily i významné osobnosti – především básník a spisovatel, řídící učitel
Gustav Leutelt, přezdívaný básníkem Jizerských hor, hudení skladatel Fidelio Finke nebo malíř Wilhelm Riedel. V současnosti
je možné prohlédnout si i expozici lyží a zároveň se poučit o historii lyžařského sportu u nás.
Josefův Důl je dnes především rekreační oblastí Jizerských hor. Nachází se zde řada ubytovacích zařízení s možností lyžování,
především běžeckých tratí, ale též sjezdovky, kde se můžou učit lyžovat i malé děti pod vedením odborných instruktorů. V létě
lze využít turistické trasy pěšmo i na kole s nádhernými výlety po Jizerských horách. Josefův Důl nabízí mnoho zajímavých
možností k odpočinku a relaxaci pro širokou vrstvu zájemců – od pobytu s dětmi až po seniory.

**************************************************************************************
Pomalu nastává čas příprav pro letní turistickou nabídku v podobě Jizerských novin a jejich přílohy
– Kalendáře akcí na léto 2017.
Jste pořadateli zajímavých akcí? Máte zajímavou nabídku pro turisty? Přejete si, aby se o vaší
akci, zajímavosti či turistické novince dozvědělo co nejvíce lidí?
I my máme zájem návštěvníkům Jizerských hor předložit nabídku co nejpestřejší!
Vaše tipy pro letní sezonu 2017, akce, které připravujete v termínu od května do listopadu
2017, zasílejte na adresu info@jizerky.cz, a to nejpozději do 31. 3. 2017!
Vše, co do Jizerských novin nevměstnáme, určitě rádi uveřejníme na našich webových stránkách www.jizerky.cz nebo
v pravidelných měsíčních Novinkách z Jizerek. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na příspěvky a spolupráci s vámi.
Jizerské hory – Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, www.jizerky.cz

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

Tři králové
a josefodolská školička
V katolických zemích se o svátku
Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou
na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B †
nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C
† M † B ) jako formule požehnání. Původní text
zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať
obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok –
proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují
Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy
znaménka „plus“ mezi iniciálami.
V pátek 6. ledna tohoto roku se i místní školička připojila
ke tříkrálové tradici a navštívila i náš obecní úřad. Děkujeme za
milé setkání 

Prosincová fotogalerie
V posledních prosincových dnech, v době svátků a volna, připravuje
každoročně DS J. K. Tyl Josefův Důl ve spolupráci s kulturní komisí
OÚ a Infocentrem kulturní program. Krátce připomínáme ve
fotogalerii. Ostatní fota naleznete na webových stránkách FB:
https://www.facebook.com/122273147817460/photos/?tab=albums

27. 12. - Varhanní koncert v kostele Proměnění Páně

28. 12. Hemiola Liberec – renesanční a barokní hudba

29. 12. - Krkonošské poudačky

30. 12. - Paní Piperová zasahuje

70. výročí úmrtí Gustava Leutelta.
V pátek 17. února 2017 si připomeneme 70.
výročí úmrtí Gustava Leutelta, jenž zemřel daleko od svého nadevše
milovaného domova, v duryňské obci Seebergen, nedaleko Gothy.
Osud nesporně nejvýznamnějšího sudetoněmeckého spisovatele
jabloneckého a libereckého regionu se tak naplnil. Naplnil se
v nejhorším slova smyslu. Osud jaký by si nikdo z nás nepřál.
Gustav Leutelt se narodil 21. září 1860
v Antonínově čp. 1, v budově někdejší místní školy. (Tento objekt se
nacházel v parku, naproti dnešnímu Muzeu místní historie.) V roce
1878 došlo k reorganizaci pozemků katastrálního území Josefova
Dolu a část území od říčky Jedlové až po Červenou říčku (potůčku
vlévajícího se do řeky Kamenice nedaleko dnešní restaurace U
Splavu) byla od obce Antonínov oddělena a přičleněna ke
katastrálnímu území Josefova Dolu. Z tohoto důvodu je mylně
uváděno, že Gustav Leutelt je josefodolský rodák. Když došlo
k uvedené reorganizaci, tak spisovateli bylo již 18 let.
Gustav Leutelt je autorem pěti románů,
několika básní a vlastivědných studií okresu Jablonec nad Nisou. Byl
to velice skromný, hloubavý a uzavřený člověk, který nevyhledával
společnost lidí, ale raději se toulal po krásné přírodě Jizerských hor,
po obcích jabloneckého okresu, kde sbíral poznatky pro tzv. „Novou vlastivědu jabloneckého okresu“, jež
vyšla v roce 1932. V roce 1905 se stal ředitelem nově postavené školy v Dolním Maxově a o dva roky
později se tehdy 47letý kantor oženil s Marií Hübnerovou z Maršovic. V roce 1912 z tohoto manželství
vzešel syn Arnold, který se stal jednou z obětí druhé světové války. Jediný syn Arnold Leutelt padl 28. září
1941 na východní frontě a tím se začal osud rodiny Leuteltových naplňovat.
Rodina Leuteltova se v roce 1922 z Dolního Maxova přestěhovala do nedalekého
Horního Růžodolu, aby jejich syn Arnold mohl navštěvovat liberecké gymnázium a tak se mu dostalo
patřičného vzdělání. Po ukončení studií Arnold Leutelt nastoupil jako úředník jablonecké spořitelny, kde
setrval až do svého odchodu na vojnu. Marie a Gustav Leuteltovi se později přestěhovali za svým synem
do Jablonce nad Nisou. Část svého jabloneckého pobytu prožili v dřevěném domě, v ulici U Srnčího dolu.
Po skončení II. světové války nabral osud Leuteltových rychlý
a nemilosrdný spád: byli vystěhováni do náhradního bytu
v Jablonci nad Nisou a 16. srpna 1946 putoval tehdy 85letý,
osudem zklamaný kantor, se svojí o třináct let mladší ženou
Marií, do sběrného tábora v Rýnovicích. O dva dny později byl
Gustav Leutelt se svojí ženou v sanitním vagonu odsunut za
hranice tehdejšího Československa, do sovětské zóny
Německa, do oblasti poblíž města Gothy. Zde v obci Seebergen
významný spisovatel a učitel v bídě a zapomnění prožil svých
posledních 6 měsíců života. Když se jej žena Marie ptala, co by
si přál dnes k obědu, tak odpověď zněla: „Chci zemřít.“ Jeho
poslední přání se naplnilo 17. února 1947. Pohřben byl v obci
Seebergen a jeho hrob se na tamním hřbitově dochoval
dodnes. Pohřeb tak významné osoby, jež by ve své domovině
doprovodily stovky lidí, byl velice smutný: za rakví, tažené na
saních, následoval farář, pak žena Marie a šest lidí z blízkého
okolí. Celkem osm lidí doprovodilo slavného jizerskohorského
spisovatele na jeho poslední cestě. Čest jeho památce!
Gerhard Kutnar
Snímky: Archiv autora

Pátek 17. 2. v 19:30 hod.

MUŽ SEDMI SESTER

Divadelní hra v podání DS J. K. Tyl Lomnice n. P. Svést 7 sester během 7 dnů a získat tak bezmezný obdiv kamarádů?
Pro opravdové muže není nic nemožné! Parta mladých recesistů se předhání ve vymýšlení šíleností. Jeden z nich chce dokázat
nemožné – svést během sedmi dnů sedm sester, členek neskutečné rodinné kapely, nad kterými pevně drží ochrannou ruku
nekompromisní maminka. Jak se stát sedminásobným otcem během jednoho týdne? Když tohle dokáže, stane se králem party,
králem světa! Prohra se neodpouští!

Divadlo Josefův Důl

jednotné vstupné 70,-Kč

Sobota 18. 2. v 15:00 hod.

MAŠKARNÍ KARNEVAL

Obecní úřad Josefův Důl zve všechny děti na maškarní karneval, kde pro ně budou připraveny soutěže, tanec a odměny.
Občerstvení zajištěno.

Kulturní sál v budově muzea vedle kostela

vstup zdarma

Sobota 18. 2. v 19:00 hod. JOSEFODOLSKÁ ZÁBAVA

Sobota 25. 2. v 19:30 hod.

- Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENO

SLUHA DVOU PÁNŮ

Vše začíná v domě pana Pantalona, kde se zasnubují Silvio a Clarice, jež byla původně snoubenkou Federica
Rasponiho, který zemřel v souboji. Do zásnub vnese zmatek mazaný a zároveň také přihlouplý Truffaldino, sluha Beatrice, která
se vydává za bratra v mužském přestrojení, aby zde nalezla svého milovaného Florinda... Truffaldino vezme službu ještě u
jednoho pána – shodou okolností u Florinda – a za každou cenu se snaží, aby ani jeden z jeho pánů o tom druhém nevěděl.
Popletením věcí svých pánů a věčnými „věrohodnými“ příběhy, jimiž oba své pány častuje, postupně docílí toho, že se jeho páni
nakonec sejdou a zamotaný příběh se rozuzlí...

Divadlo Josefův Důl

jednotné vstupné 70,-Kč

Sobota 25. 3. v 19:30 hod.

COMMEDIA À LA CARTE

Divadelní klub Jirásek
Nová autorská komedie českolipských ochotníků vychází z improvizovaného divadla renesanční Itálie a přináší s sebou
tradiční jiráskovský humor z pera scénáristy a režiséra Václava Klapky. Jak se poperou trosečníci z daleké Sardinie se statusy
uprchlíků? Stihnou se do sebe všichni navzájem zamilovat dřív, než je zajme zlověstný Il Capitano? Dokáže zajistit kořen
mandragory zplození syna a co všechno na sebe vykecá němý sluha? To se dozvíte v nové crazy komedii, kterou náhodně z
jídelního lístku motivů a postav Commedia dell’arte poskládal Divadelní klub Jirásek.

Divadlo Josefův Důl

jednotné vstupné 70,- Kč

Pátek 31. 3.

NOC S ANDERSENEM

Obecní knihovna Josefův Důl zve všechny děti na 17. ročník Noci s Andersenem, jako hlavní téma se rýsuje Čtyřlístek
Máme radost, že naše dávné přání se dočkalo realizace, už v roce 2012 vyšel příběh, který popisuje, jak paní knihovnice
onemocněla a o program se musí postarat hrdinové Čtyřlístku...

Kulturní sál v budově muzea vedle kostela

Po návratu z horské túry investujte do kultury.
Ladné tělo mít se sluší, potěšte i svoji duši.
Ať smoking či tepláky, máme rádi diváky.
Pokladna otevřena 30 minut před začátkem představení.
Srdečně Vás zvou pořadatelé:Divadelní spolek J.K. TYL Josefův Důl, manželé Verhoefovi, Obec Josefův Důl
http:// www.divadlojosefuvdul.cz
Na Vaše náměty a příspěvky se těší redakční rada: K. Stuchlík, R. Podrazký 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

