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Ročník 2011
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Číslo 2

Otevírací doba Infocentra
a Muzea místní historie
Josefův Důl
od 18. 5. do 30. 6. 2020
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
So

8.30- 16.00
8.30- 14.00
8.30- 16.00
administrativa
8.30- 16.00
9.00- 12.00

OZNÁMENÍ:
Pošta Partner
Josefův Důl oznamuje změnu otevírací
doby od 1. 6. 2020 do odvolání:
pondělí - pátek od 11:00 do 16:00
Jubilea v březnu, dubnu a květnu 2020
Krista Doležalová
Jaroslava Ivanyšová
Jiří Pech
Marie Nováková
Emil Jakel
Bohumil Hausner
Jan Alexa
Stanislav Kalinič

Zdeněk Jakubec
Roderich Glanz
Jana Dušková
Ladislav Koutný
Josef Zumr
Josef Rojšl
Jindřiška Seidelová

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
♥ Srdečně děkuji obecnímu úřadu a sociální a zdravotní komisi
z Josefova Dolu za milé blahopřání s dárkem k mým půlkulatým
narozeninám.
Jaroslava Ivanyšová
♥ Děkuji Obecnímu úřadu Josefův Důl za blahopřání a pěkný dárek
k mým narozeninám.
Hanka Dohnalová
♥ Děkuji obecnímu úřadu za dárek a přání k narozeninám. Jiří Pech
♥ Velmi děkuji za dárek k narozeninám.

Roderich Glanz

6,- Kč

Ročník 2020
www.josefuvdul.eu
Zastupitelstvo obce na zasedání 17. 2. 2020 schválilo:
* Jednací řád zastupitelstva obce.
* Plán zimní údržby obce Josefův Důl.
* Program rozvoje obce Josefův Důl 2020 – 2027.
* Územní studii k lokalitě J18 územního plánu Josefův Důl,
zpracovanou panem Žaludou.
* Finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč pro Spolek Centrum
Aura na provoz.
* Finanční částku ve výši 20.000,- Kč na nákup knih do Obecní
knihovny JD.
* ZO neschválilo:
- záměr prodeje části p.p.č. 1251/1 v k.ú. Dolní Maxov
- záměr prodeje části p.p.č. 1992 v k.ú. Dolní Maxov
- záměr prodeje bytu č. 12 v Josefově Dole č. p. 348
* ZO uložilo Jaromíru Pondělíkovi vypracovat přehled stávající
techniky a návrh na její doplnění.
20. 4. 2020
* Uzavření příkazní smlouvy č. SML-Z-M20-208 s firmou
Deregio Tender, s.r.o. Brno na „Organizaci výběrového řízení“
a „Zajištění realizačního Managementu“ k projektu
„Rekonstrukce místní komunikace vobci Josefův Důl,
Antonínov“.
* Nátěr střechy a svodů budovy č.p. 317 Josefův Důl (zdravotní
středisko) a opravu a nátěr fasády domu č.p. 317 Josefův Důl.
* Rekonstrukci bytu v budově č.p. 316 Josefův Důl. Jedná se
o rekonstrukci koupelny a zřízení WC v bytě.
* Rekonstrukci (spojení 2 bytů) bytu v bývalém DPS na byt 1+1
svépomocí.
* Záměr směny části p.p.č. 1992 v majetku obce Josefův Důl
za část p.p.č. 1957 v majetku manželů S., obě v k.ú. Dolní
Maxov. Jedná se o směnu stejné rozlohy.
* Koupi p.p.č. 2566/2, 2382/1 a 2384/2 v k.ú. Antonínov od Lesů
ČR st.p.
* Pronájem bytu v č.p. 316 Josefův Důl paní K. K.
* Finanční podporu na pořádání Jízdy pravidelnosti historických
vozidel „Okolo Elišky“ v případě konání akce ve výši 15.000,Kč panu Janu Úředníčkovi.
* Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Josefův Důl firmě Jizerská,
o.p.s., Bedřichov ve výši 5.000,- Kč.
* Dotaci z rozpočtu obce firmě Nadace Ivana Dejmala
pro ochranu přírody ve výši 5.000,- Kč.
* Finanční příspěvek v podobě daru, v rámci systému
financování hospice, tj. 5 Kč/obyvatel, pro Hospic sv. Zdislavy,
Liberec.
* Finanční příspěvek pro podporu motocyklového jezdce na rok
2020 ve výši 20.000,- Kč panu Milanovi Engelovi ml.
* Umístění směrovek na 5 sloupů veřejného osvětlení pro firmu
Zenkerova huť, s.r.o., Josefův Důl.
* Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč Diakonii Broumov, s.d.
na provoz svozu použitého textilu.
* Pronájem bytu zvláštního určení v Antonínově č.p. 184 paní
M. D. a pronájem bytu zvl. určení (1+1) paní M. P.
* Doplnění zápisů do obecní kroniky za roky 2009 – 2018.
Příští termín řádného zasedání bude zveřejněn.
Více na www.josefuvdul.eu

Školka bude znovu otevřena 25. 5., podrobnosti
naleznete zde: https://zsjosefuvdul.cz/
Stromy
Jiří Žáček
Vzduch a slunce stromům stačí,
vodu pijí ze země,
kolébají hnízda ptačí,
šeptají si tajemně.
Možná, že mi tiše poví:
Neboj se a pojď k nám blíž.
Celý svět je pohádkový, víš?

A proč stromy? Protože jsou všude kolem nás
a my rádi chodíme do lesa a na louku a k vodě
- zkrátka do přírody, kde můžeme objevovat
a zkoumat. Povídáme si, jak se chovat, aby
potůček zůstal čistý, aby na louce bylo dost
květů pro všechny motýly, včelky i jiný hmyz,
zkrátka aby to tu u nás bylo pěkné... A moc
se těšíme až se naše mateřinka opět zaplní
dětmi a my opět vyrazíme objevovat
a zkoumat…

Zatím my dospělí pečujeme o zahradu, uklízíme ve školce i kolem ní, zdobíme a chystáme vše na příchod dětí...

Naše šikovné děti zvládly další husarský kousek
v programu Ekoškola. Vymyslely náhradu za igelitové
sáčky. Ve výtvarně jsme našli dostatečný kus látky
a ušili jsme si sáčky látkové a aby se nám nepopletly,
našili jsme na ně značky.

Také se musíme pochlubit prvním školičkovým
časopisem, který jsme na sklonku roku 2019 vydali.

Situace, která nastala, nám bohužel znemožnila navštívit
s jarní písničkou seniory v Domě s pečovatelskou službou,
ale naše děti nelenily ani doma a mnoho dětí se za pomoci
rodičů aktivně zúčastnilo výzvy a našim seniorům nakreslilo
mnoho krásných obrázků a vyrobilo spoustu zajímavých
výrobků. :)
Ani letošní Noc s Andersenem nemohla bohužel proběhnout
tak, jak jsme zvyklí, a zde opět náleží velké poděkování
rodičům, kteří přijali výzvu "Noc s Andersenem za pecí".
Rodiče si s dětmi četli a prohlíželi knížky a někteří dokonce
zdramatizovali známé pohádky, to je úžasné. :)

Pevně věříme, že se situace brzy uklidní a my se opět sejdeme…

Všichni z MŠ
*****************************************************************************************************
Přejeme všem pevné zdraví, mnoho sila optimismu.

Velikonoční tvoření v Auře
Jedna z posledních akcí, která se v Josefově Dole konala před vyhlášením
výjimečných opatření kvůli coronaviru, bylo velikonoční tvoření v Centru Aura dne
13. 3. Zúčastnilo se celkem 7 osob, proto si to díky nízké účasti dítka více užila.
Vyráběla se zvířátka z polystyrenu na špejle pro ozdobení květináčů.

Šití roušek v Centru Aura
Po jarních prázdninách, kdy už se vědělo, co se vše
kolem coronaviru může dít, zareagovalo Centrum
Aura hned v pondělí 17. března 2020 šitím roušek. Dobrovolníci pod vedením Petry
Slavíkové, která vše zorganizovala a zprostředkovala šicí stroje, látky, nitě, gumičky
a tkalouny, tak mohli začít. Někteří seděli u šicího stroje poprvé, vše se ale brzy naučili
a pracovali s radostí a i jistou hrdostí. Největší vlna šití bylo prvních 14 dní, kdy se v Auře
prostřídalo 11 dobrovolníků (Petra Slavíková, Regina Žáková, Slávka Vacardová, Dana
Stuchlíková, Simona Nováková, Petra Kůrová, Petra Žáková, Simona Nováková, Veronika
Greňo, Jana Kysilková a Oliver Scholze.)
Šije se dodnes. Tímto veliké díky dobrovolníkům, ale také těm, kteří věnovali látky.
Díky patří i nadaci Preciosa, z jejíchž peněz byly pořízeny šicí stroje.
Roušky si za dobrovolné příspěvky mohou lidé vyzvednout přímo v Auře dodnes. Učinili tak
hlavně lidé z Josefova Dolu a nejbližšího okolí, ale také z Jablonce nad Nisou a Liberce.
Většina roušek však putovala zdarma převážně do „1. linie“ atp. Nyní jmenovitě: Hasičský sbor Josefův Důl, Dům
s pečovatelskou službou Josefův Důl, Hasičský sbor Smržovka, Domov Harcov, Záchranný sbor Liberec, Dětský domov
Jablonec nad Nisou a Lékárna SANO - Poliklinika Jablonec nad Nisou.
A nakonec statistika, do dnešního dne, kdy píšu tento článek – 2. května 2020 bylo vyrobeno něco málo přes 1500 roušek
a dobrovolníci tomu věnovali cca 250 hodin čistého času. Ještě jednou všem díky!
Autor textů: Oliver Scholze

Sbor dobrovolných hasičů v Josefově Dole
samozřejmě funguje i v této zvláštní koronavirové době.
Dovolte mi vás seznámit s tím, co všechno se událo od nového roku.
Už 12. ledna 2020 naše jednotka vyjížděla k požáru chalupy v Janově nad Nisou,
kde jsme fungovali jako záloha. Dále proběhlo několik planých poplachů.
Jednotka byla také 2x povolána jako první pomoc při záchraně osob s využitím
AED (automatizovaný externí defibrilátor).
Výkonný výbor se několikrát sešel a plánoval na jaro hasičskou zábavu
ve spolupráci s obcí Josefův Důl a dále tradiční akci Čarodějnice. Bohužel
se ani jedna nemohla z důvodu COVID-19 uskutečnit. U dalších plánovaných
akcích jako je Dětský den a Veteráni záleží na aktuální situaci a pokud to bude
možné, rádi občerstvení zajistíme.
Naši mladí hasiči se přes zimu pilně scházeli. Nejčastěji v klubovně, kde se
seznamovali s teorií hasičských soutěží. Také namalovali moc krásné obrázky
do hasičské soutěže na téma: Hasičská prevence. Několikrát děti potrénovali
fyzičku a hasičské dovednosti v tělocvičně ZŠ Josefův Důl.
Moc děkujeme obci Josefův Důl za finanční dotaci, za kterou jsme zakoupili dětem novou káď na hasičské útoky a další
vybavení. Máme také odsouhlasenou dotaci pro mladé hasiče z MŠMT, kterou jsme zatím neproinvestovali. Na jaře
měla probíhat spousta soutěží, na které se děti moc těšily. Bohužel se neuskuteční, ale pevně věříme, že se situace zlepší
a na podzim si děti zazávodí :)
Čekají na ně krásné nové dresy, za které moc děkujeme nejmenovanému sponzorovi z Josefova Dolu.
Všichni se moc těšíme, až se budeme moci scházet a doufáme, že to bude co nejdříve…
Za SDH Josefův Důl
Jana Harmanošová

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

Doba koronavirová
Všechny nás opravdu nepříjemně zaskočila situace, která vyplynula z výskytu koronaviru. Jedná se o celosvětovou
pandemii. Pandemický výskyt mnohých onemocnění se vyskytoval v dobách hodně dávných, říkalo se jim mor, a jsou
zaznamenány v historických knihách a kronikách. Novodobý svět zažil pandemii na konci 1. světové války a říkalo se jí
Španělská chřipka.
Známe chřipky, které nás téměř každoročně zasáhnou, ale těm se říká epidemie a většinou nejsou tak rozsáhlé jako
pandemie. Ale dokážou také velmi potrápit a následky epidemie chřipky jsou také mnohdy fatální a značně nepříjemné.
Proti chřipce je možné se již řadu let nechat očkovat. Očkování
probíhá v podzimních měsících a účinnost očkování chrání po dobu
asi šesti měsíců, což je odhad Světové zdravotnické organizace
o výskytu každoroční epidemie chřipky.
Pandemie ovšem zasáhne v podstatě téměř celý svět a my to nyní
velmi citelně na sobě pociťujeme. Chránit se je proto velmi žádoucí,
a to nejen při výskytu chřipkových epidemií, ale o to víc v této době
koronavirové. Je velmi těžké a nepříjemné tato opatření tolerovat
a dodržovat, ale nechceme ohrožovat nekázní nejen sebe, ale své
blízké, sousedy, spolupracovníky, ale i zcela neznámé osoby.
Proto neztrácejme naději, humor a nadsázku, a hlavně víru,
že vše jednou skončí a i ten zákeřný koronavirus bude jednou
minulostí.

Ještě jednou doba koronavirová
Zasáhlo nás to všechny jako blesk z čistého nebe. Ze dne na den jsme byli nuceni přehodnotit úplně vše. Byli jsme
nuceni zařídit si život jinak, myslet jinak, fungovat jinak.
I josefodolský divadelní spolek se ocitl v situaci, kdy jsme se nemohli scházet, nemohli zkoušet nové představení, jehož
premiéru jsme naplánovali na začátek léta. Od podzimu jsme organizačně pracovali na divadelní přehlídce Josefodolské
divadelní jaro. JDJ bylo pro spolek mimořádně důležitý úkol, vždyť jsme chystali jubilejní 30. ročník a také letošní rok
je z hlediska historie spolku významný, neboť na podzim to bude 75 let od založení divadelního spolku v Josefově
Dole.
Přípravy obou akcí jsme pojali důkladně a možná i trochu velkoryse. A co čert nechtěl, poslal nejen na nás, ale i na celý
svět zákeřný koronavirus. Takže jsme museli vše přehodnotit – ostatně jako mnoho a mnoho jiných – a očekávat
na uvolnění opatření.
Divadelní přehlídku jsme přesunuli na počátek letních prázdnin a premiéru nové inscenace zatím předběžně na podzim
nebo na Vánoce. Takže naši milí diváci, divadlo bude. A my Vás budeme o divadle a všech kulturních akcích včas a rádi
informovat nejen na www.divadlojosefuvdul.cz
Hana Stuchlíková

Vážení občané obce Josefův Důl,
zimní sezóna byla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek poměrně klidným
obdobím, nicméně několik nepříjemností s sebou přinesla. Zvláště na přelomu roku,
došlo k opakovaným dopravním komplikacím. Nikdo však netušil, že nás za
nedlouho čeká pandemie viru COVID-19, a že všechny složky integrovaného
záchranného systému budou podrobeny zkoušce.
S vyhlášením nouzového stavu policisté důsledně dohlížejí na dodržování nařízení
vlády, která přispívají ke zvládnutí pandemie viru COVID-19. Jsem hrdý na to,
že všichni policisté přistupují k zadaným úkolům zodpovědně a s maximální pečlivostí, bez ohledu na
svůj osobní život, plánované dovolené, svatby a jiné důležité životní události. Stejně tak i drtivá většina
obyvatel Vaší obce přistupuje k přijatým opatřením zodpovědně. Důležité však je nepolevit a celé toto
snažení přivést ke zdárnému konci. Mimo dohledu na dodržování všech nařízení, naši policisté také
posilují ostrahu státních hranic, dohlížejí na plnění povinností v souvislosti s uloženou karanténou, bojují
s dopravními komplikacemi a mimo jiného stále plní své úkoly vyplývající ze zákona o PČR. Vzhledem
k tomu, že je nadmíru důležité zajistit chod všech složek IZS a nepřipustit vlastní kontaminaci virem,
vyzývají Smržovští policisté:
Pokud Vaše oznámení nesouvisí s přímým ohrožením života či zdraví nebo nebezpečím z prodlení, věc
sepište a zašlete na emailovou adresu jn.oo.smrzovka@pcr.cz, nebo do naší datové schránky vsmhpv9,
či poštou na adresu Obvodní oddělení policie, Lidické náměstí čp. 730, 468 51 Smržovka.
Případně se spojte s naší dozorčí službou na tel. čísle 735 788 699 nebo volejte linku 158. Ve služebních
vozidlech lze přepravovat veřejnost pouze ve výjimečných případech. To znamená, že oznamovatel se
musí dopravit na naše obvodní oddělení a zpět sám. Dále je omezen přístup osob do budovy obvodního
oddělení a všechny záležitosti jsou vyřizovány přes okénko v zádveří hlavního vchodu. Žádám
o pochopení a chápu, že veškerý komfort je značně omezen.
Dále apeluji na všechny, aby dodržovali veškerá nařízení vlády, lékařů a hygieniků a byli zodpovědní
k sobě a ke své rodině. Ti, kdo tak nebudou činit, se nacházejí za hranou zákona a policisté přistoupí
k represivním krokům v zájmu nás všech.
Policisté OOP Smržovka celkem od začátku roku 2020 řešili:
34 trestných činů, 57 přestupků, z nichž většinu jsme následně oznámili k projednání správnímu orgánu,
179 přestupků jsme vyřešili příkazem na místě (pokutou) a dále jsme přijali a vyřešili 126 rozličných
oznámení, podnětů a žádostí. Míra objasněnosti trestné činnosti aktuálně činí 37 %.
V roce 2019 se za stejné období jednalo o 39 trestný činů, 78 prošetřovaných přestupků, 180 přestupků
vyřešených příkazem na místě a dále 122 oznámení, podnětů a žádostí. Objasněnost trestné činnosti
ve stejném období roku 2019 činila 45 %.
Z porovnání předmětného období v letech 2019 a 2020 je zřejmé, že nedošlo k významnému výkyvu
v žádné ze sledovaných oblastí. Začátkem roku nám opět začalo přibývat krádeží vloupáním
do rekreačních objektů, garáží, přístavků a kůlen. V případě pohybu podezřelých osob a vozidel v okolí
rekreačních objektů neváhejte nás o tom neprodleně informovat na výše uvedené telefonní číslo.
Z uvedeného výčtu se od začátku roku 2020 událo ve Vaší obci:
celkem 2 trestné činy. Jednalo se o majetkovou trestnou činnost krádež vloupáním do rekreačního objektu
a dále o zanedbání povinné výživy. V rovině přestupku jsme prověřovali rovněž 2 případy, kdy byly
narušeny normy v občanském soužití, přičemž v jednom z těchto případů jsme přikročili k vykázání
násilné osoby ze společného obydlí na dobu 10 dnů. Dále jsme v Josefově Dole vyřešili 5 přestupků
příkazem na místě a to v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Během naší činnosti úzce spolupracujeme s představiteli samosprávy obce.
Dále jsme na teritoriu OOP Smržovka, v obcích Jiřetín pod Bukovou a Albrechtice v Jizerských horách,
zaznamenali množící se případy sprejerství, ke kterým došlo v průběhu měsíců února a března letošního
roku. Pachatel svým počínáním způsobil značné škody. Na tomto místě je třeba uvést, že pro naplnění
skutkové podstaty přečinu poškození cizí věci podle § 228 odst. 1, 2 tr. zákoníku není rozhodující výše
způsobené škody, ale postačuje, že pachatel poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše
barvou nebo jinou látkou. Tímto jednáním se pak vystavuje postihu odnětí svobody až na jeden rok,
zákazu činnosti nebo propadnutí věcí.

Buďte všímaví a podezřelé věci nám bez váhání ohlaste:

Ilustrace 1: sprejerství Albrechtice v Jiz. horách Ilustrace 2: sprejerství Jiřetín pod Bukovou
Tímto svůj příspěvek končím, přeji Vám pevné zdraví a vůli snášet veškerá omezující opatření při boji
s virovou nákazou!
npor. Bc. Ondřej Tuláček, vedoucí obvodního oddělení

Vzpomínání také josefodolské
Jako děti jsme často s rodiči či sourozenci jezdívali do míst, které si ve svých
srdcích chráníme jako krajiny našich dětství. Chráníme je v sobě důkladně,
neboť nás k nim pojí ty nejhezčí vzpomínky. Ty první, jejichž opravdovost
nesmazal ani čas, ani dnešní uspěchaná doba.
V těch vzpomínkách k nám promlouvají tváře prarodičů nebo dalších
příbuzných, kteří už s námi dnes nejsou, nebo se nám během cesty světem
dospělých někde ztratily. Cenu takových vzpomínek často známe jen my sami,
a proto je ochraňujeme jako poklad, jako pomyslnou krabičku s našimi
prvními hračkami a kresbami, schovanou někde v pokojíčku, ve kterém jsme
jako malí bydleli.
Kořeny. Často s jejich hledáním začneme, když ve svém srdci chceme něco
nebo někoho znovu nalézt. Často s jejich hledáním začneme ve stínu
prastarých otázek, kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme. Své kořeny
často najdeme právě v krajinách našich dětství. Některým z nás se daří do nich
vracet, jiní po takové cestě touží, ale ještě se na ni nevydali.
A jsou mezi námi i tací, kteří se o tom nebojí napsat a o své vzpomínky se
s námi podělit v knize.
Učinila tak i paní Eva Frantinová, lyrička z Prahy, zkušená autorka, která
nezůstala u poezie.
Nesluší se u dam prozrazovat věk, ale není tajemstvím, že literární zkušenosti začala sbírat již v době hluboce
předmileniální a první práce publikovala časopisecky už v polovině 70. let uplynulého století.
Je básnířkou. Její verše znějí v 11 sbírkách, od debutu Noci bez krajnic (1979) až po nedávný Nerozstříhaný život (2018).
Je prozaičkou. Tou později. Drtivá většina jejích básnických próz vyšla v novém tisicíletí. Poslední z nich nese název
Hladce a obrace (2019).
Hladce a obrace. Kapitoly v knize nejsou pravidelné a dlouhé jako u klasiků. Jsou kratší, jako střípky, jako vzpomínky,
které se míhají hlavou děvčete, která přijižděla na prázdniny do Josefova Dolu. Jezdila na léto k dědečkovi, který má v
knize Evy Frantinové nezastupitelné místo.
Vedle mnoha jiných osob a míst úzce spjatých s autorčiným životem se v autobiografii mihnou také lidé a místa spojená
s obcí uprosřed Jizerských hor. Jako čtenáři je na více než dvou stech stranách nacházíme v kaleidoskopu nejrůznějších
vzpomínek. A navíc: jste-li místní, v knize objevíte mnoho z toho, co již znáte. Souvislostí je celá řada, při četbě se
objevují postupně a někdy překvapivě. Kniha není dějově souvislou četbou, ale jistě stojí za pžečtení.
Pozvání na besedu trvá.
Březnové besedě s paní Frantinovou v josefodolském infocentru zabránila pandemie koronaviru. Nezrušila ji, pouze
oddálila na dobu, kdy ji bude možné konečně uskutečnit.
Snad již v létě, až bude ten správný čas.
Radim Podrazký

Josefodolská knihovna opět v provozu!
Jsou tomu již dva měsíce, kdy naši zemi začala trápit koronavirová
nákaza a bylo nutné přijmout řadu opatření, abychom ji ve zdraví zvládli.
V únoru 2020 byla návštěva čtenáře s rouškou přes obličej v knihovně
něčím tak neobvyklým až exotickým, jako kdyby do ní přijel
na velbloudovi. Nyní jde o nutnost, kterou chráníme sebe i ostatní.
Jelikož se v současné době protipandemická opatření částečně
uvolňují, možná jste příjemně při četbě těchto řádků překvapeni, že bude
místní knihovna ve zvláštním režimu znovu otevřena.
Nebylo by to samozřejmě možné bez dodržování nezbytných hygienických opatření, která v souladu
sUsnesením vlády České republiky č. 453 ze dne 27. 4. 2020 jsou pro návštěvníky místní knihovny následující:
* vstupovat do knihovny s rouškou nebo šátkem zakrývajícím ústa a nos;
* u vstupu do knihovny provést důkladnou dezinfekci rukou;
* dodržovat odstupy 2 metrů mezi návštěvníky knihovny a dalšími zúčastněnými osobami, a to po celou dobu
návštěvy knihovny;
* vrácené knihy se nebudou ihned, tj. ve stejném dni, kdy byly vráceny, půjčovat dalším čtenářům.
Obecní knihovna v Josefově Dole opět nabízí čtenářům své služby: půjčování knih jak z vlastního
fondu, tak z knižního fondu Městské knihovny v Jablonci nad Nisou (v rámci výměnného fondu a meziknihovní
výpůjční služby). K dispozici pro čtenáře je rovněž bezplatný přístup na internet i tzv. knižní bazárek, z něhož
si zájemci mohou odnést zdarma a nevratně neregistrované zajímavé svazky, které by jinak bohužel skončily jinde
než v knihovně.
Půjčovní doba: úterý a pátek od 16:00 do 18:00 hod.
Na nové knižní tituly se můžete těšit již ve druhé polovině května 2020.
Milé josefodolské čtenářstvo,
srdečně vás zveme do znovuotevřené josefodolské knihovny!
Těšíme se na vás!

Jana a Radim Podrazkých, Obecní knihovna Josefův Důl

Josefův Důl má v centru obce novou plochu pro parkování.
Plocha je situována na křižovatce turistických tras, v blízkosti
nástupního místa Jizerské magistrály, přímo naproti železniční
zastávce.
Parkování pro osobní vozy je zpoplatněno částkou 60 Kč/den, pro
autobusy je to 120 Kč/den. Platba je možná jak mincemi,
tak formou placené SMS zprávy, případně prostřednictvím
aplikace "Sejf".
Postupně tak realizujeme záměr rekultivace
bývalých
areálů
sklářských hutí. Prvním
krokem je zpřístupnění právě této parkovací plochy turistům,
kteří zavítají do Josefova Dolu, obce, která má co nabídnout jak
v letním, tak zimním období, uvádí Zbyněk Miklík, který
zastupuje společnost Zenkerova huť s. r. o. Další kroky
"restartu" bývalých průmyslových objektů budou následovat.
Jedna huť se promění v apartmánový dům s restaurací a
minipivovarem, druhá huť v multifunkční sportovně, kulturní
areál a na pozemcích bývalé pily vyroste deset vkusných chalup.

Dobrý den, vážení čtenáři.
V rámci rubriky pojednávající o historii zdejších
končin jsem se rozhodl napsat něco aktuálního,
ohledně dění kolem coronaviru. Tento článek bude
smrtelných nemocech.

o

Vezmu-li to chronologicky, tak první zmínkou je údaj
moru, který zde řádil kolem roku 1772, a to tak, že
se do jedné rakve pokládala i dvě těla najednou.

o

Další zmínka se týká hladomoru kolem let 1847–
1849, a hlavně o něm pojednává dnešní článek.
Dále mezi lety 1889–1893 probíhala vlna neštovic.
Z 500 nakažených nemocí podlehlo 52 osob. Bylo
dokonce zavedeno i očkování, tomu ale tenkrát
nikdo moc nevěřil, tudíž se téměř neočkovalo.
Poslední zmínkou větší nemocnosti jsou plicní
onemocnění a tuberkulóza, projevující se hlavně
sklářů – zejména u brusičů skla; zdejší skláři těmito
chorobami nejvíc trpěli zhruba v letech 1920–35.
V tomto oboru zaznamenal veliké úspěchy doktor
Anton Zuber, o němž bych chtěl psát v budoucnu.

u

Morový doktor z roku 1619
Mor je vlastně v širším slova smyslu jakékoli infekční onemocnění s velikým dopadem na lidskou
společnost. V dnešní době jsme schopni nemoci identifikovat a nemusíme je tedy škatulkovat, jak bylo
dříve činěno. Bavíme-li se o moru, mluvíme o nemoci způsobené bakterií yersinia pestis. Světem
a Evropou se „morové vlny“ přehnaly několikrát. Ta nejsmrtelnější vlna proběhla Evropou cca v 7. století
a je pojmenovaná jako „justiniánský mor.“ Tato vlna zredukovala počet evropského obyvatelstva o téměř
40 %! Mor se průběžně objevoval a zas mizel. Pokud vypukl, lidé pořádně nevěděli, jak se bránit,
a vymýšleli různá opatření. Jedno z prvních rozumných opatření vymyslel Charles de Lorme, hlavní lékař
císaře Ludvíka VIII. Tím opatřením byl vlastně „protichemický“ oblek (viz obrázek výše). Jedná se o oděv
z voskované kůže, celé tělo lékaře je komplet chráněno od hlavy až k patě. Maska připomínající ptačí
hlavu, je vlastně „plynová maska.“ Je taktéž vyrobená z voskované kůže, přes oči jsou skla a v „zobáku“
je vlna s přídavkem octu a vonných olejů, aby přebila pach smrti. Lidé dříve věřili, že se mor šíří i
vzduchem. Aby lékař omezil co nejvíce kontakt s infikovanou osobou, používal na to hůl. O infekčnosti
a silné nakažlivosti se již tehdy tedy dobře vědělo.
Nyní však už k dnešnímu tématu. V roce 1847, jak se píše ve vlastivědě od Adolfa Lilieho z roku 1895,
v těchto končinách působil jistý Dressler – přezdívaný Nick-Seff. O něm se brzy dočtete. Statistika téhož
roku: V Josefově Dole žilo celkem 520 obyvatel v 83 domech. O přesném počtu mrtvých lze jen
spekulovat, nicméně autor uvádí, že jenom v domě čp. 9 a ve třech sousedních staveních od Velikonoc
do Vánoc umřelo na 45 lidí. V domě čp. 9 byl tenkrát „Gasthaus zur schönen Aussicht,“ neboli, Hospoda
u hezké vyhlídky. Šlo o dnešní hotel Peklo, a tím výhledem jsou míněny tzv. Čertovy kameny.

V tom roce však v Josefově Dole ještě nestál
kostel a nebyl zde ani hřbitov s márnicí. Sice
byl Josefův Důl brán jako rychta, ale spadali
jsme stále pod velkostatek Smržovka. Proto
se veškeré světské akce konaly právě ve
Smržovce. Z toho důvodu se mrtví odváželi
pohřbívat právě tam. Dokud neležel sníh,
problém to nedělalo. Jakmile bylo více
sněhu, dostat se na Smržovku znamenalo
velikou obtíž, a proto lidé rakve s nebožtíky
nechávali ve stodole, v maštali, nebo někde
poblíž domu. To však bylo dosti nemilé,
neboť si lidé byli dobře vědomi infekčnosti
neznámé choroby, kterou laicky nazývali
právě morem. Této situace si byl dobře vědom výše zmíněný Dressler. Ten za pořádnou úplatu slíbil, že
bude rakve na saních odvážet do Smržovky. Byl to člověk s odporným charakterem. Nenechal se nikým
cestou doprovázet a nepříčilo se mu dělat si cestou u některých domů přestávky a lidi vyloženě vydírat.
Většinou se vždy najedl a nechal si zabalit na cestu různé potraviny a vše, oč si řekl. To pod pohrůžkou,
že nebude-li po jeho, nechá rakev před domem. Samozřejmě každý ze strachu z nakažení vyhověl, jen ať
už je daleko od nich pryč. Celé jeho odporné počínání a podvody byly odhaleny na jaře, kdy roztál sníh.
On totiž na Smržovku ani pořádně nejezdil. Cestou se vždy zastavil na tzv. Hahnbergu (Kohoutí kopec),
což je kopec, na kterém rakve s nebožtíky zahrabával do sněhu. Celou tuto skutečnost se Josefodolští
dozvěděli až od obyvatel z Lučan, neboť se proslechlo, že na Hahnbergu byla odhalena veliká hromada
rakví a těl. Pojedete-li z JD do Lučan, tak se na „téčkové“ křižovatce dáte doleva směr Lučany, a po levé
straně v zatáčce po cca 500 metrech narazíte na křížek s lavičkou. Kopec nad ním je právě zmiňovaný
Hahnberg. Křížek je zasvěcen památce Marii Anně Vaterové, která umřela 4. září 1849 v důsledku
hladomoru. Křížek byl však postaven až roku 1865 její rodinou. O dalším osudu Dresslera není nic známo.

Křížek pod Hahnbergem

S pozdravem

Doprava rakve v zimě (ilustrační foto)

Scholze Oliver

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

Jumping pro radost
Dne 15. února 2020 se uskutečnila v Jablonci nad Nisou charitativní akce
jumping maraton s podtématem ,,Hýbej se a rozdávej radost.“ Pořadatelé
Superfitness výtěžkem akce podpořili veřejnou sbírku nadace Preciosa.
Bylo nám ctí, že jsme se této akce mohli aktivně zúčastnit, věnovat ji
svoji energii, čas a přispět tím dobré věci - společně s Petrou Liegerovou
a Lenkou Stoklasovou, instruktorkami jumping fitness v Josefově Dole.
Tato mega akce nás velmi nadchla, inspirovala a motivovala předat naše
pocity a zážitky i vám čtenářům, a všem co by měli zájem seznámit se
a obohatit svůj volný čas sportem po světě již rozšířeným a uznávaným
jumping fitness.
Jumping, v překladu ,,skákání“, je dynamický sport, vedený
na trampolínách s kombinací zábavného cvičení, doprovázené rytmickou
hudbou. Tento sport umožňuje komplexní posilování svalů celého těla,
rychlejší spalování tuků, působí blahodárně na nervový systém. Jumping
je vhodný nejen pro ty, co se snaží efektivně zhubnout, ale i pro ty, kteří
se chtějí odreagovat, protáhnout své tělo a věnovat se smysluplnému
cvičení i společně s dětmi. Choreografie jednotlivých cviků není složitá,
proto je tento sport vhodný pro každého.
Nebojte se a přispějte svému tělu zdravou a zábavnou formou cvičení,
vezměte své děti a kamarády do ZŠ v Josefově Dole, kde vás přivítá
příjemný kolektiv pod vedením báječné zakladatelky, instruktorky
jumping fitness v Josefově Dole Petry Liegerové a usměvavé
instruktorky Lenky Stoklasové, každé úterý od 18,00 do 19,00 hodin.
Veškeré informace získáte na tel. 604 971 253 nebo na facebookové stránce „jumping ZŠ Josefáč.“
Na závěr si Vás dovolujeme pozvat na sportovní akci, která proběhne pravděpodobně koncem léta, bližší info v příštím vydání:
Petra Žáková

Hodnocení uplynulé lyžařské sezóny.
Poslední sezóna byla z hlediska sněhových podmínek jedna z nejhorších za posledních několik let. Navíc, když jsme se
chystali na závěrečný celostátní závod do Nového Města na Moravě, přišla koronavirová pandemie a sezóna byla předčasně
ukončena.
Přes celkový nedostatek sněhových srážek jsme mohli celkem kvalitně trénovat v našem areálu Lesana, který hojně využívaly
i naše spřátelené oddíly – Sokol Velké Hamry, SWSL Lučany nad Nisou a několikrát na Lesaně trénovali i závodníci ze Sokola
Skuhrov.
Oddíly z Hamrů a Lučan v našem areálu uspořádaly za velké účasti závodníků pohárový závod Libereckého kraje. I náš oddíl
byl tradičním pořadatelem krajského přeboru. Bohužel v den konání bylo snad nejhorší počasí z celé zimy, neboť celý den
pršelo.
Nejlepších výsledků z našich závodníků dosahovali Veronika Pondělíková a Miroslav Štejfa – účastníci Poháru ČR
ve Vimperku a Mistrovství ČR na Horních Mísečkách, kde se umísťovali v polovině startovního pole. V Poháru Libereckého
kraje – seriálu 6 závodů si nejlépe vedl Honza Ševčík, který skončil na pěkném 4. místě. V dalších závodech si dobře vedli
Radek Ryml, Patrik Kramár a Tereza Bezdíčková, kteří několikrát skončili na stupních vítězů.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem rodičům závodníků za pomoc při přípravě závodů a tréninků, dále OÚ za finanční
a materiálovou pomoc a členům SDH za organizaci parkování při závodech.

Kozlovský J., trenér

Fotbal
Výsledky podzimní části:
1. kolo Josefův Důl - Smržovka B 8:0 (3:0)

2. kolo Josefův Důl - Kořenov 7:0 (5:0)

3. kolo Plavy B - Josefův Důl 4:2 (3:1)

4. kolo Josefův Důl - Lučany B 2:0 (1:0)

5. kolo Nová Ves - Josefův Důl 1:1 (1:1)

6. kolo Smržovka B - Josefův Důl 1:4 (1:3)

7. kolo Kořenov - Josefův Důl 0:2 (0:2)

8. kolo Josefův Důl - Plavy B 14:1 (7:1)

9. koloLučany B - Josefův Důl 3:2 (2:1)

10. kolo Josefův Důl - Nová Ves 5:1 (2:1)

Ukončení SR 2019 – 2020: Na základě rozhodnutí VV FAČR ukončuje ŘO 0FS SR 2019 - 2020.
Podrobné informace jsou na: https://facr.fotbal.cz/vv-facr-ukoncil-amaterske-souteze-pohar-se-odklada/a12281
- red -

Karneval

Dne 29. 2. 2020 se konal obecní karneval v budově místního muzea a infocentra, kterého se zúčastnilo cca 35 masek.
Průběhem akce provázela zkušená paní učitelka Jana Podrazká a taneční části se chopila slečna Petra Žáková. Po celou dobu
měla dítka plný program, s drobnými pauzami na občerstvení.
V průběhu tancování nezávislá porota vybírala adepty, kteří zasluhují cenu. Hlavním aspektem byla samozřejmě ruční tvorba
masky. Takto se mezi hlavní ceny dostal kostým vodníka, motýlkové víly nebo vítězného tria mumií.
Text: Oliver Scholze

Poděkování všem
Chtěli bychom všem občanům moc a moc poděkovat za pomoc a pochopení v době koronovirové. Všem, kteří přispěli svou
dobrovolnou pomocí pro ostatní. Šitím roušek (Aura, paní S. Hyková, paní I. Urbánková a všem ostatním), přípravou
dezinfekčních balíčků a nákupů pro seniory (70+) , nemocné a osamocené občany.
MUDr. Karel Stuchlík děkuje všem pacientům za pochopení v mimořádné situaci.
Ordinace probíhaly v klidu a pacienti mohli své problémy s lékařem telefonicky
konzultovat. Tímto se tak zabránilo nepříjemným čekáním na zdravotním středisku
a možným zdravotním komplikacím.

Pomoc občanům
nabídli také pracovníci Obecního úřadu Josefův Důl, zabezpečili balíčky
s dezinfekčními prostředky a ochrannými pomůckami, zajistili rozvoz seniorům 70+
a nemocným občanům. Pokud budete potřebovat doplnit do lahviček dezinfekci, můžete
se obrátit na obecní úřad.

I když je tato doba složitá, snažme si najít
i pozitivní momenty.

Obecní úřad Josefův Důl přeje
všem občanům mnoho zdraví
a síly.
- red *************************************************************************************

Umístění velkoobjemných kontejnerů
Rozpis dnů a hodin přistavení velkoobjemových kontejnerů:
pátek
sobota
pátek
sobota

29. 5. 2020:
30. 5. 2020:
12. 6. 2020:
13. 6. 2020:

900 – 1100
900 - 1300
900 – 1100
900 – 1300

1300-1500
1300-1500

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční v neděli
31. května 2020, bližší informace k oběma akcím naleznete zde:
http://josefuvdul.eu/category/aktualne/
Upozornění
V Josefově Dole jsou umístěny hnědé popelnice na bioodpad.
Patří sem: tráva, listí, větve a ostatní biologicky rozložitelný
odpad
Nepatří sem: zbytky potravin živočišného původu
Toto sem opravdu nepatří ►►►►►►►►►►
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