Číslo 3

Ročník 2011

www.josefuvdul.cz

Číslo 7

6,- Kč

Ročník 2018

Obecní úřad Josefův Důl zve v neděli
2. 12. 2018 od 15.00
do budovy muzea Josefův Důl
a přilehlých prostor na

ADVENTNÍ
SETKÁNÍ
S ROZSVÍCENÍM
VÁNOČNÍHO STROMU
Před rozsvícením Vánočního stromu (15:30)
vystoupí děti z naší základní školy a Kvartet „BE
SHARPS“ .

www.josefuvdul.eu

Kouzelnická mikulášská
s nadílkou

Kouzla

Písničky
Soutěže

Legrace

Nadílka od Mikuláše
Josefův Důl - neděle 9. prosince 2018
kulturní sál (budova muzea)
Začátek programu: 15,30 hod.
Účast dítěte si zajistíte zakoupením vstupenky,
pro děti josefodolských rodičů a prarodičů za 50,- Kč,
pro ostatní 100,- Kč. Závazné přihlášky budou uzavřeny
v pondělí 4. 12. 2018
Závazné přihlášky: G. Tahalová, Infocentrum – Obecní
úřad, osobně,tel.: 483 381 110, 602 656 878.
Paní učitelky v Mateřské škole Josefův Důl – osobně.

Děti i dospělí mohou využít SCHRÁNKU NA DOPISY
PRO JEŽÍŠKA. V rámci adventního setkání bude otevřeno
muzeum místní historie (tento den vstupné zdarma) . V
prodeji bude medovina; výrobky firmy Kitl, své výrobky
nabídne chráněná dílna Domov Maxov, dále vánoční ozdoby,
adventní věnce, ručně pletené výrobky, kalendáře, knihy,
samozřejmostí je i občerstvení od místních hasičů – pivo,
uzeniny, svařáček, grog; trdelníčky, medovník, a jiné.
Otevřena bude také místní Trafika – Suvenýry. Pro posezení
můžete využít prostory sálu v muzeu, kde bude mimo jiné
nabídka kávy, čaje, zákusků.
Setkání se koná za každého počasí.
******************************************************************************************************

Jubilea v prosinci 2018
Nečásek Petr
Jiří Brož
Josef Kozlovský
Božena Fojtíková

Pavel Valtr
Dagmar Vilderová
Václav Maňas
Rudolf Beneš

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:
Děkuji za hezký dárek a krásnou květinu od pana starosty
k mým narozeninám
Markéta Pavlatová
Děkuji Obecnímu úřadu za přání a dárek k mým
narozeninám.
Kurt Kinzel
Srdečný dík OÚ v Josefově Dole za dárek a gratulaci k
mým narozeninám.
Oldřich Veselovský

Výsledky pro obec Josefův Důl Volby do zastupitelstev obcí 2018 (konečné výsledky)
100,00 % okrsků sečteno
63,46 % volební účast
Počet zvolených zastupitelů v obci
PRO JOSEFŮV DŮL
(52,23 % hlasů)
strana získala 1 988 hlasů
(obsadili 5 mandátů)

Změna pro Josefův Důl
(28,51 % hlasů)
obhajuje 4 mandáty, strana
získala 1 085 hlasů (obsadili 3
mandáty)

MLADÝ SMĚR
(12,56 % hlasů)
strana získala 478 hlasů
(obsadili 1 mandát)

(6,7 % hlasů)
strana získala 255 hlasů
(obsadili 0 mandátů)

5

3

1

0

PRO JOSEFŮV DŮL

5 mandátů
52,23 % hlasů

pořadí

zvolený zastupitel

preferenční hlasy

1.

MUDr. Karel Stuchlík

267

2.

Jan Miksa

209

3.

Olga Ferklová

230

4.

Jaromír Pondělík

199

5.

Ing. Jiří Slanař

236

NÁŠ VENKOV

Změna pro Josefův Důl

3 mandáty
28,51 % hlasů

pořadí zvolený zastupitel

preferenční hlasy

1.

Radka Kittelová

178

2.

Markéta Počekajlová

154

3.

Ing. Jaromír Poledňák
MLADÝ SMĚR

149
1 mandát
12,56 % hlasů

pořadí zvolený zastupitel

preferenční hlasy

1.

80

Milan Klust

Na řádném zasedání zastupitelstvo obce schválilo:
Z říjnového zasedání
* Pro volební období 2018-2022 jednoho místostarostu
* Funkci starosty obce pro volební období 2018-2022
jako uvolněnou
* Funkci místostarosty obce pro volební období 20182022 jako neuvolněnou

* Do funkce starosty obce pana Jana Miksu
* Do funkce místostarosty obce MUDr. Karla Stuchlíka
* Zřízení finančního a kontrolního výboru, oba výbory
jako tříčlenné
* Předsedou finančního výboru paní Olgu Ferklovou
* Předsedou kontrolního výboru paní Markétu
Počekajlovou
* Odklad volby členů finančního a kontrolního výboru
na příští řádné zastupitelstvo

Listopad
* Za členy finančního výboru paní Alenu Harmanošovou a pana Petra Švadlenku
* Za členy kontrolního výboru paní Petru Slavíkovou
a pana Ing. LiboraTomíčka.
* Vyplácení odměn předsedům komisí v max. výši podle
nařízení vlády č. 318/2018 Sb. dnem jejich zvolení tj.
od 12.11. 2018.
* Příkaz starosty č. 1/2018 k provedení inventur
(viz. příloha č. 1).
* Plán inventarizačních prací 2018 (viz. příloha č. 2).

* Záměr prodeje pozemku č. 304 v k.ú. Josefův Důl
o výměře 58 m2 za cenu 23.200,- Kč (á 400,- Kč/m2).
* Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
ZO bere na vědomí :
* Zřízení sociální komise s předsedkyní paní Radkou
Kittelovou.
* Zřízení komise cestovního ruchu a sportu s předsedou
panem Ing. Jaromírem Poledňákem.
* Zřízení komise výstavby s předsedou panem Ing.
Jiřím Slanařem.
* Zřízení komise dopravy a místního hospodářství
s předsedou Jaromírem Pondělíkem.

ZO jmenuje:
* Paní Markétu Počekajlovou jako zástupce obce
do školské rady.
Příští řádné zasedání proběhne 10. 12. 2018
v 18:00 v budově radnice
více na www.josefuvdul.eu

Římskokatolické vánoční bohoslužby 2018-2019
Pondělí 24. prosince Štědrý den Šumburk nad Desnou 17.00 Velké Hamry 20.00 Albrechtice v Jiz. horách 22.00
Horní Maxov 24.00
Úterý 25. prosince Narození Páně Smržovka 9.30 Josefův Důl 11.30
Horní Maxov 15.00
Středa 26. prosince Sv. Štěpána prvomučedníka Horní Tanvald 9.00
Albrechtice 11.00
Neděle 30. prosince Sv. Rodiny Šumburk 9.00 Albrechtice 11.00
Horní Maxov 15.00
Pondělí 31. prosince Závěr občanského roku Šumburk 17.00
Úterý 1. ledna Horní Tanvald 9.00 Albrechtice 11.00 Horní Maxov 15.00
Sobota 5. ledna Zjevení Páně - Tří králů Josefův Důl 17.00
Neděle 6. ledna Zjevení Páně - Tří králů Šumburk 9.00 Albrechtice 11.00 Horní Maxov 15.00
***********************************************************************************************************************************
Přichází doba adventní a následně i vánoční.
Přestože máme ještě více než měsíc do Vánoc, tak
na nás všechny právě tato atmosféra jistě dýchá.
U nás ve škole tomu není jinak. Zároveň školu čeká
po více než sedmi letech změna, změna na pozici
ředitele. Rozhodl jsem na základě příležitosti, která se po volbách v říjnu 2018 naskytla k odchodu z postu ředitele školy na
místo uvolněného náměstka pro oblast humanitní do Jablonce nad Nisou. Rozhodování to nebylo jednoduché a Josefův Důl
vždy zůstane v mém srdci, právě tady jsem se mnohému naučil a rád se právě do této obce budu vždy vracet.
Třídní schůzky a vysoká účast

Ještě je třeba zmínit proces rozpuštění školské rady,

Máme za sebou velmi pěkné třídní schůzky, která bude v následujících měsících ustavena znovu. Všem
na kterých byli rodiče informováni o prospěchu a chování děkujeme za účast a velmi zajímavé podněty.
svých dětí v 1. čtvrtletí. Rodičů dorazilo velké množství a my Florbal – 6. - 8. ročník
věříme, že dostali velké množství informací, které jim

Naši

chlapci

pomohou v motivaci dětí k ještě lepším výsledkům. Zároveň z 6. – 8. ročníku se
rodičům žáků 7. - 9. ročníku byla nabídnuta možnost účastnit účastnili

krásného

se lyžařského výcviku, který by tentokráte byl pobytový. Akci florbalového turnaje na
Smržovce.

Po velmi

kvalitních výkonech a
férově

vedených

utkáních

naši

kluci

obsadili bramborovou pozici, když jednou vyhráli a třikrát
prohráli. Velká škoda byla především v posledním utkání, kdy
vítězství bylo na dosah a více než umění soupeřů se na naše
hokejky přilepila smůla. To ovšem nevadilo prakticky ničemu
a kluci zaslouží velkou pochvalu za perfektní reprezentaci
školy. Další turnaj je přichystán na konec listopadu, kdy nás
připravuje paní učitelka Jana Gajdošová. Zároveň byly pojedou reprezentovat naši kluci z 8. a 9. třídy.
schůzky důležité pro rodiče našich deváťáků, protože jim byly Beseda s rodilými mluvčími
podány všechny informace o možnostech budoucího studia.

Úchvatná. I tak by se dala nazvat naše návštěva

z Velké

Británie

(Skotska),

zakoupit velké množství pomůcek. Projekt je dvouletý

kterou

a začíná 1. 2. 2019.

zajistila paní učitelka
Kateřina

Rozloučení

Titěrová.

Je čas před Vánoci, které jsou nádherným obdobím

Jednotlivé třídy měly

plným zajímavých překvapení. Většinou vám je přináší vaše

možnost

rodiny. I já bych rád přispěl alespoň malinko.

vyslechnout

angličtinu

rodilých

Bydlíte v nádherné oblasti Jizerských hor, která

Skotů, ale také mnoho

inspiruje mnoho lidí. Stejně tak inspirovala i mě. Právě díky

nádherných informací

Josefovu Dolu jsem se posunul o obrovský kus kupředu a to

o této skvělé zemi. Dětem se beseda líbila a jejich otázky nejen pracovně, ale i lidsky. Právě v této obci jsem poznal
v angličtině byly sice opatrné, ale přicházely a to jsme moc neskutečné množství skvělých lidí, jejichž názory a pohledy
rádi. Jen tak dál.

respektuji. Napsat, že jste úžasní a báječní je to nejmenší,

Miliónový projekt

co mohu a věřím, že stejně jako já na vás všechny budu

Rádi přinášíme dobré informace. A nyní můžeme, vzpomínat vždy v dobrém, tak i vy na mě jako na člověka
protože se nám podařilo pro školu získat více než milion a ředitele budete pamatovat v dobrém. Můj odchod je rychlý,
korun, které dorazí nejpozději na konci prosince. A to je přímo ale škola je ve skvělé kondici a věřím, že bude vybrán skvělý
skvělé. Prostředky jsou určeny na doučování a podporu nástupce či nástupkyně. Josefův Důl a všichni lidé v obci
volnočasových aktivit dětí ve škole, školce i družině. Jde budou vždy v mém srdci.
o projekt tzv. Šablon III, se kterými máme velmi pozitivní

David Mánek

zkušenost, a mimo zmíněného bude opět možno z projektu
******************************************************************************************************
Tak zas končí léto,
podzim se k nám vrací.
Už se na obloze
objevili draci.
... a letošní teplý podzim byl ve znamení spousty akcí pro děti.
2.10. jsme se sešli s rodiči a informovali je o akcích pro děti, které plánujeme,
rodiče se rovněž seznámili s novou paní učitelkou Leonou
Královou, která tento rok
povede oddělení Šikulů. Setkání
proběhlo v přátelské
atmosféře. Děkujeme za účast.
3.10. se část Šikulíků vydalo
vlakem do Jiřetína pod Bukovou,
kde se v továrně Detoa konal
"Týden české hračky", na který
jsme byli pozváni. Akce byla
velice povedená, děti nadšeně
tvořily a nestačily se rozhlížet při exkurzi továrny, kde bylo samozřejmě
favoritem oddělení hraček. Tři malí vítězové si pak odnesli dáreček a byli
zařazeni do velkého finále. Všem se nám dopoledne strávené mezi
dřevěnými hračkami a s milými průvodkyněmi moc líbilo.
9.10. k nám po roce opět zavítal pan Petr Broniš se svou Muzikofilatikou,
která je u dětí velice oblíbená. Mateřinkou se rozezněly nejen bubny, ale
také píšťalky Koncovky, tibetské misky, citerky a další alternativní hudební
nástroje… Děti si dopoledne opravdu užily a my jsme moc rádi, že jim
můžeme tuto aktivitu nabídnout. Letos i díky spolku Pepikáček. Děkujeme.

15.10. přijelo maňáskové divadlo
ÚSMĚV Ludmily Frištenské
s "Podzimní pohádkou o Drakovi".
A nechyběl ani kašpárek, který si
s dětmi hezky popovídal a velice ho
potěšilo, že některé děti už letos
na podzim draka pouštěly. Pejsek
s kočičkou zase připomněli dětem
jak je důležité pomáhat si, nehádat
se, nezávidět jeden druhému… Pohádka nám při pěkných písničkách
utekla jako voda a spoustu dětí inspirovala, aby si pustily svého draka.
Na 19.10. jsme se pilně připravovali. Již podruhé jsme v naší mateřince
pořádali „Podzimní slavnost“,ale tentokrát
nám počasí přálo a celá akce probíhala na
zahradě MŠ. A my byli všichni moc rádi,
protože jsme mohli zasadit Strom svobody
k výročí 100 let založení republiky a k jeho
kořenům vložit schránku s obrázky našich
dětí. Rýče se chopil p. Lipš (kterému tímto
moc děkujeme) a děti mu pomáhaly zasypat
kořeny hlínou, uhrabat a zalít... Jsme rádi, že pozvání přijal i pan ředitel David
Mánek a pan starosta Jan Miksa.
Přejme naší Lípě, ať má vše co potřebuje k růstu aby svou vůní v květu
a stínem v letním horku potěšila další generace dětí naší mateřinky.
Dále na děti čekalo rozmanité tvoření, hledání oříšků, sladké zdravé
odměny, dobroty přinesené od maminek, pečený čaj od Klubíček a buřtíky,
které si mohly děti s rodiči opéct. Děkujeme rodičům za hojnou účast i
příjemnou atmosféru a budeme se těšit – brzy na viděnou při akci „S vůní
vánoc“ (21.12.2018)
To vše už máme za sebou a jak vidíte, nebylo toho málo...
V naší mateřince jsme opět začali saunovat a nutno dodat, že zájem je
velký a my jsme moc rádi, že rodiče podporují tento zdravý styl upevňování zdraví. Děkujeme. Děti si saunu
užívají a těší se do ní.
Naše děti mají za sebou vánoční focení i vystoupení na vítání občánků v knihovně.
Ještě letos na podzim se naše školička přihlásila do celostátního programu "Ekoškolka". Zatím sbíráme
inspiraci v jiných mateřinkách, které jsou již v projektu zařazené a až vše potřebné připravíme i u nás,
seznámíme s tímto k přírodě vstřícným programem i rodiče.
A co nás čeká...
Již 30.11.v pátek - to jest před první adventní nedělí se sejdeme ráno na schodech, poslechneme si koledy,
popovídáme si o přípravách na vánoce a připomene si, že nás již brzy navštíví Mikuláš...
Celé naše každoranní snažení vyvrcholí vánočním setkáním s rodiči na akci "S vůní vánoc", která se bude konat
(jak již bylo zmíněno) 21.12.2018.
Ale mezitím ještě vybraní Šikulové zazpívají seniorům v místní knihovně a 20.12. se vydáme do Jablonce do
Eurocentra, kde si budou moci vytvořit několik vánočních výrobků...
Pozorným čtenářům jistě neuniklo, že jsem zapomněla zmínit Sférické kino, plánované
na listopad. Ano kino bude jen je přesunuto na leden.
Na závěr mi dovolte poděkovat panu řediteli Mánkovi, který svou pozici předává, za
pozitivní a tvůrčí spolupráci s námi všemi v mateřince, za důvěru a vřelý přístup a k
nám i k rodičům i za nové vybavení, které udělalo velikou radost nejen nám, ale
především dětem, které se tu cítí zase o něco příjemněji. Děkujeme a přejeme
mnoho sil do nového působiště.
Tým učitelek MŠ

Nabídka nápravy řeči:

Ivana Urbánková nabízí volná místa na nápravu řeči pro děti
předškolní a děti 1.až 3.tř. Výuka se koná v Josefově Dole č. 53. Na tuto
adresu se můžete přijít domluvit. Výhodou je dlouhodobá praxe s úspěchy
v nápravě řeči.

*************************************************
Dakar 2019: Legendární soutěž přivítá Peru.
Milan Engel startuje 6. 1. 2019 svůj 5. závod Rallye Dakar
„A je to tady přátelé, na Dakaru budu startovat s tímto krásným číslem, co vy na to?“
Pět tisíc kilometrů za jedenáct dnů a z toho rovné tři tisíce v písku. Takhle má vypadat nacházející
41. ročník slavného dálkového maratonu Rallye Dakar, který bude hostit jihoamerické Peru ve dnech
od 6. do 17. ledna 2019.Nalodění techniky na nový ročník Dakaru proběhne 22. a 23. listopadu ve
francouzském přístavu Le Havre. Ve stejném datu bude zveřejněna startovní listina ve všech
kategoriích a přesné detaily o trase.
Zdroj: https://www.facebook.com/MilanEngelFanclub/
http://www.auto.cz/dakar-2019-trasa-legendarni-soutez-privita-peru-125761
*****************************************************************************************************

KONCERTY V KOSTELE PROMĚNÍ PÁNĚ
OBEC JOSEFŮV DŮL pořádá
PĚVECKÝ SBOR HARMONIA
VÁS ZVE NA

VARHANNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

VÁNOČNÍ KONCERT

ČTVRTEK 27. 12. 2018 od 17:00 hod.

ve čtvrtek 14. 12. 2018

Varhany: MichaelaKáčerková
Soprán: Hana Krejčová
Trubka: Jiří Pohnán

v 18.00 hod.

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

Vzpomínka na pana Petránka
Pana Petránka jsem navštívila v roce 2012. Když jsme v rámci
semináře žurnalistiky dostali za úkol udělat rozhovor
s osobností, které si vážíme, nad výběrem jsem neváhala ani
okamžik.
Ve svém bytě na Vinohradech mě pan Petránek i jeho žena
přijali velmi srdečně a já žasla nad tím gejzírem vědomostí a
souvislostí, kterému jsem v podání jeho zvučného hlasu mohla
naslouchat. Místo plánované půlhodiny jsem u Petránků
strávila několik hodin. Část rozhovoru, věnovanou především
jeho neskutečné práci v rozhlase, předkládám i čtenářům
našeho občasníku jako vzpomínku na tohoto skvělého
novináře a především člověka.
Pane Petránku, budete nám tu moc chybět!
Jana Mičkalová
Jan Petránek: 60 let rozhlasákem
Pane Petránku, jak jste se jako student obchodní
akademie vůbec k rozhlasu dostal?
Historie mého vstupu do rozhlasu je poněkud komická.
Nechtěl jsem být účetním, tak jsem po maturitě šel zkusit
štěstí do rádia. O přijetí se u komise hlásilo několik desítek
lidí. Když jsem je viděl, otočil jsem se ve dveřích a šel jsem

pryč. V rohu příjímací místnosti však začal zvonit telefon. Se
svou obvyklou drzostí jsem telefon vzal a řekl: „Tady
Československý rozhlas, co si přejete?“ Na lince se ozval
novinář z Plzně, který potřeboval do poledního vysílání dostat
zprávu o tom, že ve Škodovce odlili největší ingot v historii
závodu. Těsnopisem, který jsem uměl právě z obchodní
akademie, jsem zprávu zachytil a odnesl nahoru do písárny.
Tam jsem si sedl k volnému stroji, zprávu jsem honem přepsal
a zanesl ji šéfovi směny, kterým byl Ilja Vašátko. Obořil se na
mě, jestli jsem se nezbláznil, že do rozhlasu potřebuje minutu
a já mu dával stránku. Zeptal jsem se tedy, co to je v rozhlase
minuta. Řekl, že deset řádek, psaných strojem a první věta, že
musí být jako titulek v novinách. Tak jsem napsal: V Plzeňské
škodovce odlili největší ingot za historii závodu.
Přestylizovaný text jsem mu zanesl zpět s vysvětlením, že
jsem šel na přijímačky, kde mě sice nevzali, protože tam bylo
spoustu lidí, zato já vzal telefon. Zeptal se mě, co dělám večer
a celý týden mě pak po večerech zaučoval. Takže do rádia mě
vlastně dostala moje přednovinářská drzost.
Měl jste mezi osobnostmi tehdejšího rozhlasu nějaký vzor?
No samozřejmě, tehdy jsem si neuvědomoval, že jsou to moje
vzory, ale k určitým lidem jsem zkrátka tíhnul. Poznal jsem
tam například Ludvíka Aškenazyho, mým velkým přítelem
byl také Zdeněk Jirotka. Vzpomínám si, jak jsme v poledne
chodili na oběd do rozhlasové kantýny a Zdeněk už na mě ode
dveří volal: Honzíčku, pojď na tu hroznou polívku! To ale
byly spíše vzory literární.
Byla taková osobnost, ke které jste vzhlížel, i mezi
zahraničními reportéry Československého rozhlasu, tedy
v oboru, kterému jste se posléze sám věnoval?
Byl to například František Gel, geniální reportér, který ve
čtyřicátém šestém zajišťoval reportáže z Norimberského
procesu. To byl vynikající člověk, který uměl osm jazyků a
který mě taky jednou zachránil. Tenkrát jsme v rozhlase dělali
přehled zahraničního tisku, samozřejmě v duchu ideologie
doby. Začínalo se Moskevskou Pravdou, což spočívalo v tom,
že sovětský svaz má pravdu ve všem. Mě tyhle slátaniny
natolik lezly krkem, že jsem jednou, aniž bych se poradil
s vedením, udělal přehled zahraničního tisku, věnovaný
celosvětovému problému s naftou. Zahrnul jsem do přehledu
také francouzský a americký tisk. Samozřejmě, že z toho byl
průšvih. Na redakční radě na mě vedoucí zpravodajství
Květoslav Faix křičel, co jsem si to dovolil, neudělat přehled
podle šablony. Překorčil jsem mantinely a vypadalo to, že mě
z rozhlasu vyhodí. Na dveře redakční místnosti, ve které
sedělo třicet lidí, však náhle zaklepal František Gel a říká:
„Nechci rušit poradu, chci se jen zeptat, kdo dělal dnešní
přehled zahraničního tisku, protože to byl nejlepší přehled za
poslední rok.“ Samozřejmě, že Květoslav Faix celý zrudl. Jak
mě měl rozcupovat, když mě pochválila taková legenda?
Horší však bylo, že se všichni v místnosti začali smát. To pro
něj bylo tak velké zesměšnění, že mi to už nikdy v životě
neodpustil.

říkal: Jestli chceš vědět, kam se bude kutálet zeměkoule,
musíš sledovat především země, kde jsou ti nejchudší. Musíš
vědět něco o Latinské Americe, Africe a Asii, jestli nestačí
všechno, tak si vyber něco. Začal jsem tedy hlídat Asii. Po
nějaké době jsem v rádiu vznesl drzý požadavek, že bych
chtěl vidět, jak vypadá Asie, která není ruská, se záměrem
udělat zájezd po sovětských republikách. Bylo mi vyhověno.
Dvacet jedna dní jsem tedy letěl směr Turkmenistán,
Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán a Tadžikistán, o kterých
jsem pro rozhlas napsal velkou sérii reportáží.
V roce 1961 vás vyslali jako zahraničního zpravodaje do
Indie…
Ano, tam mě poslali s velkou slávou jako reportéra, který už o
Asii všechno ví. Zrovna v té době, kdy jsem v Indii působil, se
však schylovalo k válce mezi Indií a Čínou o oblast pod
Tibetem. Sovětská rozvědka hledala někoho, kdo by se dostal
na sever a získal pro ně výzvědný materiál. Protože Rusové se
tam dostat nemohli a já byl jako československý zpravodaj
jediný, kdo se v této oblasti ze socialistického tábora
vyskytoval, nabídli to mně. Samozřejmě jsem je poslal
k čertu. S nabídkou přišli ještě několikrát, až už jsem to
nevydržel a napsal jsem dopis do Prahy svému šéfovi. V tom
dipise stálo, zda by mohl zařídit, abych už přestal být
obtěžován s úkoly dělat rozvědku pro naše přátele. Bylo jasné,
koho tím myslím. Do týdne jsem byl z Indie odvolán. Po Indii
jsem měl být jako zpravodaj přeložen do Spojených státu.
Tím, že jsem se postavil Rusům, se pro mě ale cesta na západ
uzavřela.
Mohl jste poté alespoň i nadále působit jako zahraniční
zpravodaj v zemích východního bloku?
V souvislosti s mými reportážemi o Sovětském svazu, které
jsem dělal ještě před Indií, mi nakonec nabídli místo
zpravodaje v Moskvě. Na dva roky jsem jim tedy kývnul,
nakonec z toho byly roky čyři. Ihned po příjezdu jsem si ale
všiml jedné zajímavé skutečnosti, válka vyvraždila mužské
pokolení v Rusku. Kam jsem přišel, ať už to bylo v televizi či
v rozhlase, nenarazil jsem na chlapa. Mně bylo tenkrát třicet
let, ošklivý jsem taky nebyl. Párkrát jsem slečnám v rozhlase
a v televizi přinesl kytičku nebo bonboniéru…jednou jsem
dokonce každé z Čech přivezl spodní prádlo. Měl jsem proto
dveře dokořán a věděl jsem všechny detaily. Tím jsem
samozřejmě hrozně štval další zahraniční reportéry, protože
jsem měl jako jediný okamžité spojení s Prahou, a to
odkudkoli z Moskvy. Ostatní museli čekat třeba i hodinu.

Byl nějaký případ, kdy se vám tenhle druh džentlmenství
hodně vyplatil?
Nejvíc se mi to asi vyplatilo, když jsem jedné ze spojovatelek
sehnal kapky proti kašli. Předal jsem jí je a ona mě jen tak
mezi řečí upozornila, že se zítra nemám hnout od telefonu.
Běžel jsem tedy do rádia, kde jsem si objednal kabelovou
linku moskevský rozhlas – pražský rozhlas s tím, že se bude
něco dít. A taky, že ano. Valentina Těreškovová vyletěla do
vesmíru a já jsem to měl ve stejnou minutu, v jakou to vysílal
Mluvil jste o tom, že jste nejprve dělal přehled moskevský rozhlas. A to všechno díky tomu, že holky nosily
zahraničního tisku. Jak jste se od této práce dostal k místu české spodní prádlo.
zahraničního zpravodaje, specializujícího se především na
oblast Asie?
Jako zpravodaj v Moskvě jste působil v šedesátých letech,
To bylo tehdy, kdy se v rozhlase začala rozvíjet Redakce to byla doba, kdy režim začínal povolovat. Do jaké míry
mezinárodního života. V redakci působilo asi deset lidí a jste tedy mohl informovat pravdivě o tamních poměrech?
každý se musel rozhodnout, na co se bude specializovat. Já Vždycky jsem se snažil napsat pravdu, nikdy jsem nepsal lež,
jsem se rozodl pro Asii, což byla zásluha mého táty, který mi to bylo naprosto nemyslitelné. V Praze však fungovala

cenzura. Když jsem například chtěl udělat velkou reportáž o
stavu očního lékařství v Rusku, v okamžiku, kdy jsem napsal
konkrétní počet očních klinik, vystřihli mi to, protože by se
prozradilo, kolik lidí trpí v Rusku očními vadami. Ale
samozřejmě bylo i spoustu věcí, které cenzura nezachytila.
Jednou proklouzlo, že polovina porodnic v Tádžikistánu už
má tekoucí vodu. Samozřejmě, že z toho byl průšvih, ale tam
to přeci všichni oslavovali jako veliký úspěch. Jednou mě zase
pozval moderátor Josef Podaný do živého vysílání. Měl jsem
zodpovědět dotaz jedné paní, která chtěla vědět, jestli je
pravda, že americká družice umí snímkovat tak dokonale, že
v Rusku zachytí detailně i hadice na stříkání kedlubnů, která
se válí na zahradě. Tak jsem jí odpověděl, že americké
špionážní družice se škaredě mýlí, protože v Rusku kedlubny
neznají. Další přůšvih. A byla jich samozřejmě ještě celá řada.
Potkal vás za zprostředkování těchto nežádoucích
informací, týkající se Sovětského svazu nějaký hlubší
postih?
Jednou mě i zatkli, to když si mě Antonín Přidal v šedesátém
šestém pozval do Brna, abych pro přeplněný sál
zprostředkoval své zážitky zpravodaje v Moskvě. Někdo se
mě zeptal, jak je to v Rusku s jednotnou cenou na zboží,
protože slyšel, že na vesnici je to jinak. Já jsem popravdě
odpověděl, že jinak to je. Sám jsem se s tím setkal, když mi ve
vlaku ukradli holicí strojek a já si nutně potřeboval koupit
nový. Přišel jsem do jediného krámku, který v nejbližší
vesnici byl. Kousky klobásy tam ležely hned vedle mýdla,
petroleje. Holicí strojky tam měli, nechtěli mi ho však prodat
s tím, že jsou rozbité. Zpětně jsem se dozvěděl, že pro
dělnickou třídu je jiná cena než třeba pro zemědělce a
obyvatele měst. Nechtěli mi holicí strojek prodat, aby nevyšlo
najevo, že cena je sice čtyřicet rublů, ale já bych musel
zaplatit šedesát pět. Tímhle způsobem jsem to vysvětloval i v
Brně. Ihned po přednášce mě sebrala bezpečnost. Krátce poté
si mě zavolal tehdejší ředitel Československého rozhlasu
Karel Hoffman, jeden z lidí, kteří v šedesátém osmém mohli
za pozvání sovětských vojsk. Sdělil mi, že z Ruska musím
odjet, protože si na mě Sověti stěžují, že jsem
nonkonformista, co má na všechno svůj názor. Odpověděl
jsem mu, že dělám jen svou novinářskou práci. A on na to, že
v mé práci je ale spousta nežádoucích podtextů. Tak jsem tedy
musel z Ruska v roce 1967 odjet.
Jak vzpomínáte na Rusko s odstupem času?
Rusko se mi hluboce vrylo do paměti. Ty čtyři roky byly
velice těžké a kruté. Jak už jsem říkal, situace po válce byla
taková, že tam nebyli prakticky žádní muži. Když jedna žena
nemá muže, tak z toho může být i komediální seriál na
pokračování, ale v Rusku byly miliony žen, které neměly
šanci, že z nich jednou budou matky. Poznal jsem domácnosti,
ve kterých žil jeden muž se dvěma ženami a obě s ním měly
dítě. Tragédie ruského národa byla opravdu veliká. Já mám
Rusko hrozně rád, protože cítím s každým. Poté, co jsem se
odtamtud vrátil, jsem si říkal, že jsem viděl tolik bídy, že už
mě nic v životě nemůže rozházet. I kdybych měl hlad, tak se
pořád mám královsky proti tomu, jak vypadá zbytek světa. A
zoufale hledám, jako novinář v každé zprávě, v každém
komentáři, v každé eseji, jak svět udělat o kousíček lepší. Je to
skoro jako přebírat cedníkem moře.

V roce 1968 jsem se přímo podílel na Pražském jaru, to byla
ta nejnádhernější doba. Konečně jsem mohl jako zpravodaj
vyjet na západ, a to do Velké Británie. V Londýně jsem byl
také v srpnu. Tehdy bylo jasné, že se situace vyhrocuje, denně
jsem chodil do BBC, odkud jsem do Prahy posílal své vidění
světa. Konkrétně si pamatuji, jak jsem informoval o tom, že
televizní kameramani BBC hlídají pohyb vojsk Varšavské
smlouvy podél československých hranic. Nejzajímavější byl
komentář britského redaktora, jenž pronesl, že vojska jsou tak
týlově vybavena, že podle něj nejde jen o zastrašování
obrodného procesu v Československu, ale o invazi. To jsem u
nás odvysílal, jenže tomu nikdo nechtěl věřit. Podle vedení
jsem byl moc dlouho v Rusku, a tudíž jsem to viděl až příliš
černě.
Když jste viděl, k čemu se u nás schyluje, nenapadlo vás už
v Londýně zůstat?
Ne, to ne. V Londýně jsem řekl, ať se nezlobí, ale že nebudu
mimo republiku, když u nás hrozí válečný konflikt. Třináctého
srpna jsem se tedy vracel z Londýna. Jel jsem na chatu do
Jizerských hor, abych mohl rodině přivézt dárky, a padl jsem
se strašlivou horečkou. Dvacátého prvního srpna mě moje
manželka Ludmila vzbudila, že jsou tu Rusové. Skočil jsem
do auta, angína neangína. Přijel jsem do rádia, před hlavní
budovou rozhlasu už hořel tank, takže se tam autem nedalo
projet. Běžel jsem tedy dolů Balbínovou ulicí, kde mě
odchytili rozhlasáci, ze sklepa jsem pak vysílal své dojmy
z cesty.
Z Jizerských hor do Prahy je to poměrně dlouhá cesta, jak
se projevovala protisovětská nálada napříč republikou?
Především byla po celé republice šňůra různých hesel. Nejvíc
jsem v té tragické chvíli Čechoslováky rozesmál, když jsem
citoval nápis, který visel ze zdi blázince v Kosmonosích:
„Vítáme vstup cizích vojsk – blázni tohoto ústavu
choromyslných“. U Mladé Boleslavi byl zase nápis, při jehož
citaci jsem poprvé mluvil v rozhlasu sprostě, stálo tam totiž:
„My jdeme k socialismu, vy jděte do prdele!“ Velmi
frekventovaný nápis byl také „Lenine, vzbuď se! Brežněv
se zbláznil.“ Kromě toho jsem v ruštině vyzýval vojska
k odchodu. Nejen, že jsem pak zato strávil osmnáct let
v továrně MITAS, kde jsem topil a stáčel mazut, ale dokonce
mě i uvedli v Bílé knize Tasu jako hnusného
kontrarevolucionáře. Tehdy jsme však kladli odpor a byl to ten
nejsmutnější, ale zároveň také hvězdný čas Československého
rozhlasu a já jsem se na něm mohl podílet, což mě dnes asi
nejvíc hřeje u srdce. Síla veřejného odporu je velmi
významná, to se koneckonců projevilo v osmdesátém
devátém, kdy jsem se samozřejmě hned první den
k novinařině vrátil.

V důchodu jste od roku 1993, stále jste však jako novinář
velmi aktivní, komentujete dění na východě nejen pro
rozhlas, ale i televizi a tisk, máte svůj blog. Zbyde vám
taky někdy čas na odpočinek?
Já odpočívám tím, že pracuji. Odpočinek tak unaví, když nic
neděláte. Ale zjistil jsem jeden zajímavý paradox, v okamžiku,
kdy si řeknu, tak a dneska nebudu nic dělat a natáhnu se na
kanape, za půl hodiny začne mít ta potvora mozek tolik
nápadů, že vstanu a napíšu třeba šanson. Své mozkové buňky
prostě nezastavím, i když už jsem přes dvacet let v penzi,
V roce 1967 jste byl tedy z Ruska jako zpravodaj odvolán. musím neustále hlídat svět.
Pak přišel rok 1968…
Jana Mičkalová
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DS J. K. TYL V ZÁVĚRU ROKU 2018
Letošní divadelní sezona Josefodolského divadelního spolku se blíží k závěru
roku 2018. Byla pestrá, ale i dost náročná. Divadelní spolek organizoval řadu
divadelních představení, největším oříškem byla organizace Josefodolského
divadelního jara 2018. Členové spolku pro své diváky opět nastudovali novou
inscenaci, jejíž premiéra byla na počátku letních prázdnin. Na závěr roku - v
mezivánočním čase - se rozloučíme s letošní sezonou 28.12. veselohrou
Otcové se rodí ve skříních a 29.12. uvedeme v derniéře inscenaci Don
Andronico. Nu a po krátkém odpočinku se členové vrhnou do nové divadelní
sezony. Jednak budeme jezdit s veselohrou po okolních štacích, máme
nasmlouvaná divadelní představení v našem divadle v období zimních
prázdnin a pak nás čeká organizování 29. ročníku Josefodolského divadelního
jara 2019 a samozřejmě premiéra nové divadelní hry.
Letošní rok byl pro divadelníky náročný a zároveň hodně smutný. V
podzimním čase nás opustili lidé, kteří k našemu spolku patřili a byli s námi
neustále ve spojení. V říjnu odešel pan PaedDr. František Zborník, dlouholetý
předseda poroty při JDJ a pedagog, který nás vedl při divadelních kurzech a
mnohé nás naučil. Paní Milena Chourová, dlouholetá členka spolku, která se
neustále o činnost spolku zajímala. Pan Jan Petránek, chalupář v Josefově
Dole, nám pomohl nastartovat další činnost spolku, když nám věnoval několik
textů divadelních her a neustále s námi vše konzultoval – připomeňme
veselohru Houpačka a Vajíčko. A svíčka dohasla i našemu herci Rudolfu
Musilovi, který byl často obsazován již od 70. let. Hrál v mnoha inscenacích
velké, ale i menší role a bude nám chybět především jeho specifický humor a
vždy dobrá nálada. Za DS J. K. Tyl Josefův Důl Hana Stuchlíková
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PROSINEC

-

KULTURNÍ

PROGRAM
1. 12. Dračí království, divadelní pohádka
od 16,00; divadlo Josefův Důl
9. 12. Kouzelnická mikulášská s nadílkou
14. 12. Vánoční koncert Harmonia, 18.00
hod., Josefův Důl, kostel Proměnění Páně,

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Kde? Prodejní místo pod obecním úřadem
Kdy? sobota 15. 12. 2018
od 9:00 hod. DO VYPRODÁNÍ,

27. 12. Varhanní koncert v kostele
Proměnění Páně, Josefův Důl, 17.00
28. 12. Otcové se rodí ve skříních,
komedie v podání DS J. K. Tyl Josefův Důl,
v 19,30 hod. v divadle Josefův Důl
29. 12. Don Andronico, divadelní hra
v podání DS J. K. Tyl Josefův Důl, 19.30,
www.josefuvdul.eu a http://divadlojosefuvdul.cz/

případně po tel. dohodě
(tel.: 724 523 072)
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Nebezpečí na internetu
Internet přináší spoustu zábavy, informací, ale
také nebezpečí. Především mladší ročníky
využívají sociální sítě, které jsou určeny ke
komunikování s přáteli v prostředí internetu, ve
kterém si uživatel musí vytvořit profilový účet. Bohužel si účty tyto vytváří i různí podvodníci, kteří následně děti
žádají o přidání do přátel či ke sledování profilu. Většina dětí si do profilu vkládá fotografie, některé nevhodné,
odvážné až intimní. Ty si poté onen podvodník - virtuální kamarád může stáhnout, uložit a následně zneužít.
Podvodníci jsou v komunikaci s dětmi velmi zběhlí a navážou s dětmi takový vztah, díky němuž děti navádí
k vytváření a zasílání dalších fotografií. Toto jednání může vyústit až k vydírání, a to i takovému, že pokud nebude
uhrazena určitá finanční částka, fotografie zveřejní na internetu nebo třeba ve škole. Někdy se ale bohužel může
jednat o opravdového kamaráda, spolužáka, který získané fotografie použije tak, že je rozešle skupině dalších
spolužáku či celé škole. Časté jsou i případy, kdy virtuální kamarád po čase požádá o schůzku, a děti toto pozvání
přijmou. Ať již ze zvědavosti nebo se cítí sami bez kamarádů. Bohužel většina rodičů často ani neví o tom, že se
chce jejich dítě setkat s virtuálním kamarádem. Samozřejmě nemusí se stát nic hrozného, ale bohužel jsou známy i
případy, kdy věc poté musela řešit policie. Rodiče by měli dětem vysvětlit, že taková setkání mohou být i
nebezpečná. Nejvíce ohroženou skupinou, jsou děti, především pak dívky ve věku od 12 do 15 let.
Není dobré dětem zakazovat používání internetu, protože zakázané ovoce chutná nejlépe. Je však nutné stanovit
si s dětmi pravidla chování a používání internetu. Seznámit je s nebezpečími a do určité míry také kontrolovat jejich
chování. Buďte všímaví ke svým dětem, zajímejte se o to, co na internetu dělají, kolik času na něm tráví, na jaké
chodí stránky a především jaké informaci zveřejňují. V případě, že jsou ve skupině, kde komunikují s cizími lidmi,
neměli by sdělovat žádné osobní informace, jako například kde bydlí, že jsou doma sami, jakou školu navštěvují
nebo jim posílat svoje fotky. Poučte své děti, že nikdy nesmí přistoupit na setkání s cizí osobou, se kterou se
seznámily na internetu. Nikdy neví, kdo je na druhé straně. I když pošle „svoji“ fotografii, neznamená to, že je to
opravdu ten, za koho se vydává.
Jak poznáte, že se vaše dítě chová podezřele:
1. často vysedává u počítače a dlouze si s někým píše
2. zakrývá si obrazovku nebo zavírá prohlížeč, kdykoliv přijdete
3. vyhýbá se odpovědi, když se zeptáte, co na počítači dělá
Proto je dobré:

umístit počítač do místnosti, kde máte dítě pod dohledem

stanovit si pravidla užívání počítače

kontrolovat, co dítě na internetu dělá a s kým si píše

zvážit používání programu, který zabrání dítěti vstup na nežádoucí stránky
Tomuto tématu se věnuje Evropský policejní úřad Europol, který spustil v roce 2017 kampaň s názvem #SayNo!
("ŘEKNI NE!"), varující před znepokojivým rychlým nárůstem počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání dětí v
online prostředí a upozorňuje zejména na nebezpečnost online komunikace. K této kampani bylo natočeno krátké
video, které je možné shlédnout na internetu po zadání hesla „Say no!“ případně „Řekni ne!“.
Jsi oběť? Řekni si o pomoc. Nahlaš to! Výzva Europolu těm, kteří se stali nebo se můžou stát cílem páchání
této trestné činnosti je následující: „Neplať a nestyď se to ohlásit na Policii“. Pokud Ti někdo bude vyhrožovat, že
bude sdílet Tvé fotky nebo video se sexuálním podtextem, když nepošleš peníze, postupuj následovně:
 Už nic dalšího nesdílej, nic neplať.
 Vyhledej pomoc. Nejsi sám.
 Uchovej si důkazy. Nic nevymaž.
 Přestaň komunikovat. Odstav dotyčnou osobu.
 Oznam to na policii!

por. Mgr. Lenka Dvořáková
KŘPL, koordinátor prevence kriminality

Na konci léta nám v parku u kostela přibyly vedle altánků nové cvičební prvky

Zastřešení kontejnerů na tříděný odpad
Určitě vám neuniklo, co se vybudovalo u parkoviště před prodejnou
potravin.
Zastřešily se velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. Právě včas.
V zimě do nich nenasněží a v létě nenaprší. Na výrobu byly
použity přírodní materiály, které jsou vhodné do naší přírodní oblasti.
Postupně budou takto zastřešeny i ostatní stání na tříděný odpad.

Věděli jste, že...
Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme!
V roce 2017: vytřídil každý Čech průměrně 47 kg odpadů (papír, plasty, sklo
a nápojové kartony)
V České republice je celkem

353000 barevných nádob na třídění odpadu.

Infocentrum v Josefově Dole od prosince 2018 NOVĚ

Chtěli bychom vás pozvat do nově otevřených prostor
Informačního centra v Josefově Dole čp. 210/Muzeum místní
historie/, dne 2. 12. 2018 v 15. hod. u příležitosti
slavnostního„Rozsvícení vánočního stromečku“. Na všechny se
moc těšíme!
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