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Zastupitelstvo obce na zasedání 18. 5. 2020 schválilo:

Jubilea v červnu a červenci 2020
Věra Altmanová
Jan Maršík
Angela Kozlovská
Jan Valter
Irena Trčová
Božena Endová
Anna Babková
Milan Šilhán
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✗

Vilma Běželová
Jan Ulbert
Markéta Fejfarová
Věra Vlasáková
Milan Kotus
Marta Popelková

✗
✗
✗
✗

Jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně životních sil a optimismu!

✗

Jubilanti (70, 75, 80 a výše let), kteří nechtějí býtv průběhu
roku zveřejněni, mohou napsat na OÚ Josefův Důl nebo
zavolat na tel.: 483 381 096.

✗
✗
✗

✗

✗
✗
✗

💕 V červnu tohoto roku oslavili manželé Kinzelovi
💕 diamantovou svatbu, přejeme tomuto páru ještě
💕 mnoho krásných společných let.

Poděkování

✗
✗
✗
✗

♥ Děkuji Obecnímu úřadu Josefův Důl za blahopřání a pěkný dárek
k mým narozeninám.
Angela Kozlovská

Závěrečný účet Obce Josefův Důl a její příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Josefův Důl za rok 2019 společně
se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření bez
výhrad.
Zprávu z přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl
za rok 2019 jako součást závěrečného účtu Obce
Josefův Důl.
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Záměr prodeje pozemku č. 2289/1 o výměře 632 m2
v k.ú. Antonínov za 400,- Kč/m2.
Záměr prodeje pozemku č. 1417/1 o výměře 471 m2
v k.ú. Dolní Maxov za 400,- Kč/m2.
Záměr prodeje části pozemku č. 295/16 o výměře cca
165 m2 v k.ú. Josefův Důl za 400,- Kč/m2.
Záměr prodeje pozemku č. 1230/2 o výměře 940 m2
v k.ú. Dolní Maxov za 400,- Kč/m2.
Záměr prodeje části pozemku č.1229/3 o výměře cca
300 m v k.ú. Dolní Maxov za 400,- Kč/m2.
Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IP – 12 –
4009909/VB/3 na část pozemku č. 2566/1 v k.ú.
Antonínov pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené
na základě plné moci firmou EMJ s.r.o. Frýdlant za
částku 10.000,- Kč.
Záměr prodeje pp.p.č. 2224/3 o výměře 270 m2 dle GP
č. 354-12/2020, p.p.č. 2225/2 o výměře 1.018 m2,
st.p.č. 590 o výměře 373 m2 se stavbou č.p. 132 a
st.p.č. 602 o výměře 32 m2 s jinou stavbou bez č.p.,
všechny v k.ú. Antonínov.
Podání žádosti o dotaci pro JSDH na pořízení nového
dopravního automobilu.
Změnu výše dotace na pořízení osobních ochranných
prostředků z důvodu snížení dotace od Libereckého
kraje.
Přesun čerpání finančního příspěvku pro soubor
Iuventus, gaude! z důvodu nouzového stavu z roku
2020 na akci roku 2021.
Finanční podporu provozu Linky bezpečí, z. s. ve výši
5.000,- Kč.
Finanční příspěvek na koupi trampolín na Jumping při
ZŠ Josefův Důl ve výši 22.495,- Kč.
Oslovení projektanta k zjištění možností vybudování
připojení k vodovodnímu řadu na základě žádosti
majitelů nemovitostí v části Antonínov.
ZO revokuje: Usnesení č. 114/2019 a usnesení č.
106/2019.

Příští zasedání ZO proběhne v pondělí 14. 9. 2020
od 18:00 hodin v budově radnice

♥ Děkuji obecnímu úřadu za dárek a přání k narozeninám.
Josef Rojšl

Více na www.josefuvdul.eu

1

JUMPING – NÁKUP TRAMPOLÍN
Moc děkujeme Obci Josefův Důl za finanční
příspěvek při koupi nových jumping
trampolín. Díky Vám teď může skákat
mnohem více lidiček i dětiček z naší obce.
Děkujeme!
Za Jumping ZŠ Josefáč Petra Liegerová

S O B O T A
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S I L N I C E

! ! !

Z důvodu konání závodu veteránů bude uzavřena
dne 18. 7. 2020 od 10:00 hod. do 13:00 hod. část obce Hujerův kout
(silnice od pily směr Hujerův kout, dále směrem na Antonínov okolo
DPS, kolem pily až po železniční přejezd; trasa v délce 1500 m).
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zapsaného spolku Pepikáček v Josefově Dole

od 6. 7. do 10. 7. 2020
(denně od 8:00 do 16:30 hod.)
pro děti od 6 do 12 let
(přednostně pro žáky ZŠ Josefův
Důl)
CENA: 1000,- Kč / dítě

Již dvanáctým rokem připravuji pro děti přívesnický tábor,
který je určen především josefodolským dětem. Jsem
přesvědčena o tom, že je mezi dětmi oblíbený. Stejně tak
⁂ Pro děti je připravena celotáborová hra
je rovněž vítaný ze strany rodičů, kteří potřebují mít
na motivy života v Jizerských
postaráno o své děti alespoň na tu část prázdnin, kdy
horách v 18. a 19. století.
nemají sami dovolenou.
⁂ Vzhledem k nepředvídatelné epidemiologické situaci
Tábor se uskuteční ve dnech 6.-10. července 2020 vždy
od 8:00 do 16:30 hod a je určen dětem od 7 do 12 let.

nejsou letos naplánovány akce s využitím hromadné
dopravy.
⁂ Pokud počasí dovolí, bude se většina táborových aktivit
konat v přírodních terénech okolo obce Josefův Důl.
⁂ Program bude zaměřený na pěší turistiku.
⁂ V případě nepříznivého počasí bude využito zázemí
v budově Muzea místní historie Josefův Důl.
⁂ Pro děti bude zajištěn denně teplý oběd z MŠ a pitný režim
po celou dobu konání tábora.
⁂ O děti se na táboře postarají učitelé a asistenti místní ZŠ,
studenti SŠ (se zkušenostmi práce s dětmi) a zdravotník.

Pro letošní rok je pro děti připraveno pět dnů naplněných
celotáborovou hrou, která bude organizována především
v katastru naší obce a jejím nejbližším okolí. Vzhledem
k nepředvídatelné epidemiologické situaci nejsou letos
naplánovány výlety hromadnou dopravou. Táborový program
bude zaměřen na poznávání místní krajiny a pěší turistiku.
Maximální počet účastníků je 30 dětí.
Jana Podrazká
Bližší informace podá a přihlášky vyřizuje výhradně J. Podrazká
tel.: 736 424 387, e-mail: knihovnajd@seznam.cz

Milí čtenáři josefodolského Občasníku,
je za námi další školní rok. Oproti předchozím bylo
jeho druhé pololetí poznamenáno výraznou globální událostí,
která zasáhla různými způsoby do života naprosté většiny lidí
z celé republiky. Březnové propuknutí koronavirové nákazy v
České republice znamenalo vyhlášení nouzového stavu, zákazu volného pohybu lidí, uzavření obchodů a v neposlední
řadě uzavření všech stupňů škol s výjimkou mateřských. Toto
nařízení vlády přišlo v době, kdy si naši žáci užívali jarních
prázdnin, proto se žáci po skončení prázdnin nemohli zúčastnit běžné výuky, ale zůstali doma a přešli do režimu vzdělávání na dálku. Tento přechod pro ně nebyl jednoduchý,
najednou se stal jediným způsobem komunikace s učiteli
email a jejich vzdělávací aktivita byla závislá na internetu.
Ale naprostá většina dětí, někteří s pomocí rodičů, tuto situaci
zvládla. Také učitelé museli rychle najít co nejlepší způsob,
jak s žáky pokračovat ve výuce. Zprvu se zdálo, že je tato
situace pouze dočasná a po pár týdnech se zase vrátíme
do lavic, ale nakonec tento neobvyklý stav přetrval až do
konce školního roku. Oproti začátku karanténního stavu však
došlo k některým úpravám nařízení vlády.
Od 11. května byla povolena osobní přítomnost žáků
devátých tříd za účelem přípravy na přijímací zkoušky.
Žáci museli při prvním vstupu do školy předložit čestné prohlášení, že se v předešlých dnech nesetkali s nikým, kdo jevil
příznaky nákazy, dále jim každý den u vchodu byla měřena
teplota, museli dodržovat minimální vzdálenost 2m a roušky
si mohli sundat pouze ve třídě na pokyn učitele. Samozřejmostí byla velmi častá desinfekce rukou. Účast na přípravě
byla dobrovolná, přesto ji využila naprostá většina deváťáků.
Žáci devátého ročníku chodili do školy od pondělí do čtvrtka,

dva dny se věnovali matematice, dva dny českému jazyku.
Od 25. května podle vládního harmonogramu uvolňování škol a školských zařízení byla umožněna výuka
na 1. stupni formou školních skupin. Výuka probíhala každý pracovní den od 8.00 do 12.00, po obědě následovalo zájmové vzdělávání žáků do 16.00. Odpolední blok byl určen
pouze pro děti zaměstnaných rodičů. Veškerá hygienická
opatření byla stejná jako pro žáky devátých tříd (čestné prohlášení, měření teploty, roušky, desinfekce…). I tyto skupiny
byly dobrovolné a účast na nich byla hojná. Dopolední blok
měli na starosti učitelé prvního i druhého stupně za podpory
asistentů, v odpoledním bloku se při zájmových aktivitách
střídali asistenti a paní vychovatelka. Pro žáky druhého
stupně byla i nadále hlavní vzdělávací aktivitou výuka na
dálku.
Ale i žáci druhého stupně se nakonec dočkali a vláda
povolila jejich účast ve škole od 8. června formou
dobrovolných konzultací, nejednalo se ale o výuku
v pravém slova smyslu. Od pondělí do středy (8 – 10 hod.)
měli žáci druhého stupně možnost přijít do školy a řešit s pří-
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tomnými učiteli problémy, se kterými se setkali v průběhu
dálkového vyučování. Bylo na nich vidět, že se do školy těšili
a že jim chyběl osobní kontakt s vyučujícími i s jejich spolužáky.
8. červen byl také důležitým dnem pro deváťáky, kteří
v tento den psali jednotné přijímací testy na střední školy
z matematiky a českého jazyka. Poté už netrpělivě očekávali
výsledky, které by měly být zveřejněné o týden později.
Jak vzdělávání na dálku prožívali žáci, je patrné z následujících úryvků ze slohových prací žáků devátého ročníku:
„Vzdělávání na dálku má plus v tom, že žáci se naučí
samostatně pracovat (i když někdy za pomoci rodičů), což se
nám, jakožto žákům 9. tříd, bude hodit na střední škole. Potom někteří z nás se naučili lépe používat PC, internet a některé stránky, které byly pro většinu z nás neznámé, např. Google Classroom. Když si to tak vezmu, tak další plus je ten, že
někteří stráví nad úkoly méně času. Přeci jen na vypracování
úkolů můžeme používat internet, knížky, pomoc rodičů apod.
Ale když má všechno svoje plus, tak to musí mít i mínus. Tak
se pojďme podívat na mínusy. Hned jako první mě napadá, že
většina z nás měla díky úkolům těžší přípravu na přijímací
zkoušky, které jsme psali 8. června. Přeci jen dělat úkoly do
školy a zároveň se připravovat na přijímačky nás unaví a někteří to nemuseli zvládat i po psychické stránce. Dalším mínusem je to, že mladší žáci, převážně prvňáci, potřebují
osobní kontakt s učitelem. (JA)“
„Většina žáků někdy doufala, že se bude v době školy
povalovat doma. To se nám zčásti splnilo, ale dostali jsme
pár podmínek. Jednou z podmínek bylo, že se budeme muset
stále učit. Všichni jsme si říkali: „Jak to vlastně bude probíhat?“ „A dokážeme se takto učit?“ Zprvu to vypadalo dost
bledě, ale později jsme si na to začali zvykat. „A jak nám
tohle vzdělávání v téhle koronavirové době vyhovovalo?“
Skoro všechno má své stinné stránky, ale myslím si, že tady
převažují ty světlé. (JČ)“
„Podle mého názoru toto téma má kladné i záporné
stránky. Každý člověk to vnímá jinak a dnes bych se tu s vámi

ráda podělila o výhody a nevýhody při vzdělávání v době koronaviru. Je lepší se učit sám doma nebo s učiteli? Jak se to
vezme. Pro mě jako člověka, který si nejvíce odnáší z hodin,
když učitel vysvětluje novou látku a pak už se doma moc neučí, je to velká nevýhoda, protože se musím učit sama z výpisků a neslyším žádné názory učitele a jiných lidí. Zase
na druhou stranu mám na to učení svůj klid a čas. Naučila
jsem se něco nového? Ano, naučila. Žijeme ve velmi moderní
době, v době elektroniky. Věc, kterou jsem se naučila, je psát
e-maily. Toto může být pro jiného člověka úplně normální,
ale já jsem mimo školu žádné e-maily nikomu nepsala. Další
věc, kterou jsem se za celou dobu karantény naučila,
je samostatná práce, člověk si musel umět poradit sám, protože neměl nikoho, kdo by mu to vysvětloval dopodrobna.
Kdybych o tom dál přemýšlela, tak je tu spoustu dalších kladů a záporů. Naučila jsem se spoustu nových věcí a začala
jsem si vážit toho, co mi dříve přišlo normální. (KV)“
Pokud bych chtěla shrnout události minulých měsíců
a jejich důsledky, je nutné říct, že to pro všechny, žáky, jejich
rodiče i učitele byla doba velmi složitá a bylo potřeba se
rychle přizpůsobit zcela novému způsobu vzdělávání i života.
Žáci se například naučili nové znalosti a dovednosti
v oblasti informačních technologií, také se naučili být více
samostatní v plnění zadaných úkolů, také byli nuceni přemýšlet o organizaci svého času vzhledem k plnění zadaných termínů úkolů, což pro ně bylo ze začátku mnohdy velkým oříškem. Důležitým pozitivem byl i rozvoj vzájemné spolupráce
žáků jednotlivých tříd při plnění těžších úkolů. Také pro rodiče to byla zatěžkávací zkouška, zvláště pro ty, kteří mají více
dětí školou povinných. Dálkový způsob vzdělávání byl nový
i pro učitele, najednou museli přepracovat běžné způsoby
vzdělávání takovým způsobem, aby bylo možné vyučovat
přes e-maily a internet, aby žáci byli schopni látku pochopit
i bez výkladu učitele a aby je to bavilo.
Všechny tři výše zmíněné skupiny musím velmi pochválit za to, jak tuto netradiční situaci zvládly. Žáky chválím
za jejich vytrvalost, zodpovědnost, samostatnost a píli v plnění zadaných úkolů. Rodičům musím vyseknout poklonu za
velkou podporu svých dětí při dálkovém vzdělávání, bez nich
by žáci nebyli schopni se nové situaci přizpůsobit tak dobře.
Učitelům je nutné poděkovat za to, s jakým nasazením se
vrhli do příprav pro žáky, jak je pozitivně motivovali k další
práci a jak se snažili být v neustálém kontaktu s žáky alespoň
přes e-mail.
Co nás ještě čeká do konce roku?
Nadále budou až do konce školního roku probíhat
školní skupiny prvního stupně a také konzultační dopoledne pro druhý stupeň.
Uzavírání klasifikace – do pátku 19. června
Odevzdání učebnic – středa 24. června:
2. – 5. ročník v 8.00
6. – 7. ročník v 8.30
8. – 9. ročník v 9.30
 Vysvědčení - pátek 26. června:
1.stupeň v 8.00
2.stupeň v 8.30
 Ředitelské volno - v pondělí 29. června a v úterý
30. června
Ráda bych na závěr všem žákům, rodičům i učitelům ještě
jednou poděkovala za to, s jakým obrovským nasazením pracovali po celou dobu karantény a popřála všem krásné léto
i prázdniny.
Monika Hejná
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A ve školce to zase žije...
Na koci května jsme opět přivítali děti v naší Mateřské škole
a byli jsme plni očekávání, zda si všimnou změn a překvapení,
která jsme pro ně připravovali v čase uzavření MŠ. V ložnici,
kde po obědě odpočívají bylo překvapení největší. Tam se nám
nastěhovaly kouzelné bytosti a pohádkové postavičky, kterým
se u nás natolik zalíbilo, že u nás rovnou zůstaly...
Spoustu akcí bylo třeba zrušit nebo přeobjednat,
ale Mezinárodní den dětí jsme si mohli báječně užít nejen ve
školce, ale díky krásnému počasí i venku na zahradě. Nechyběl
ani společný velký
dárek a drobné
dárečky pro
každého. Sluníčko
se na nás smálo a my
si užili spoustu
legrace…
Díky hezkému
počasí se z nás
stávají badatelé,
kteří hledají
a pozorují zblízka
život v trávě, ale i
malí zahradníci, kteří
sázejí na zahradě u
Mateřské školy
ovocné keře a
stromky a na velké
zahradě zase bylinky.
A protože je počasí
letos dosti vrtkavé,
je dost času i
prostoru pro hry
a tvoření uvnitř MŠ...
Zkrátka si to
užíváme a takhle si
to budeme užívat
i celé prázdniny. Ano
letos poprvé spolu
prožijeme celé léto
a bude to určitě báječné.
Ale na naše předškoláky nezapomeneme a slavnostně se s nimi rozloučíme 26. 6. 2020 při Letní slavnosti.
Doufáme, že si najdou čas i děti, které zatím do MŠ nechodí a přijdou si užít hezké odpoledne a rozloučit
se s kamarády, kteří budou od 1. září již prvňáčci...
Přejeme všem krásné léto plné pohody a radosti…
Všichni z MŠ :)
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Mladí hasiči
Kroužek mladých hasičů se už v polovině května začal aktivně scházet a děti
pilně trénují. Nejčastěji chodíme na fotbalové hřiště, kde si zkouší hasičský
útok. Musí umět nasát vodu z kádě, správně spojit hadice k čerpadlu,
rozdělovači a k proudnici a nastříkat vodu do terčů. Důležité je vše stihnout
v co nejkratším čase. Další disciplínou jsou štafety dvojic, kde postupně děti
zapojují a rozpojují hadice na běžecké dráze a soutěž je opět na čas. Asi
nejsložitější a nejobtížnější disciplínou je štafeta CTIF. Devítičlenné družstvo
plní na dráze různé úkoly a musí překonávat rozmanité překážky. Někteří
spojují hadice a váží uzle, jiní stříkají na terč a určují hasičské vybavení.
Družstvo nesmí za celou dobu soutěže promluvit ! Což je myslím pro děti to
nejtěžší :). Za špatně splněné nebo nesplněné úkoly dostává družstvo trestné
body. Disciplína je náročná na celkovou koordinaci a spolupráci. Právě tyto
dovednosti jsme byli s dětmi trénovat spolu s dalšími oddíly v sobotu 13. 6.
dopoledne v obci Bzí. Všem dětem patří velká pochvala, protože vydržely
trénink ve velkém vedru a na vlastní kůži si útok vyzkoušely a zjistily, jak
těžké je nemluvit.
V sobotu 6. 6. byl pro děti zorganizován pěší výlet po okolí Josefova
Dolu. Hlavní
vedoucí Květoš
Hudský připravil pro
děti zajímavé hry
a úkoly, které byli zaměřené hlavně na týmovou spolupráci. I přesto,
že lehce poprchávalo a většina dětí měla mokré nohy, tak si všichni
výlet užili.

Připravované akce SDH Josefův Důl
Sdružení dobrovolných hasičů se těší na závod veteránů „Okolo
Elišky“ v sobotu 18. 7., kde bude zajišťovat občerstvení. Další akcí
bude přesunutá hasičská zábava, která se bude konat v pátek 4. 9.
v budově místního muzea. Můžete se těšit na dobré občerstvení, tanec
a živou hudbu.
Za SDH Josefův Důl Jana Harmanošová

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

 Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské –
nepoškozené s fungujícími zipy
 Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
 Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním
zipem
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i
mírně poškozené
 Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové
 Záclony, závěsy – nepoškozené
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
 Knihy
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 znečištěný a vlhký textil
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se
poškodí
 lyže, lyžáky, nádobí bílé i černé, skleničky,
porcelán.

Věci zabalené do vlastních igelitových pytlů či krabic přijímáme v přízemí budovy muzea místní historie
od 1. 6. do 30. 9. 2020 v otevírací době Informačního centra a knihovny.
Bližší informace:
Z. Keraghelová, dispečerka dopravy, PO - PÁ 8:00 – 16:30 hodin
Tel.: 224 316 800, 224 317 203, 603 287 387
e-mail: keraghelova@diakoniebroumov.org
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Jak správně třídit odpad
Jsme velmi rádi, že se zapojujete
do třídění odpadu. V Josefově
Dole je vybudováno několik
stanovišť, kam můžete odpad
donést.
Nu podívejme se na to, co vše lze
vlastně třídit a jak poznat kam
s čím, aby když už si tu práci dáte,
byla udělána skutečně správně .
SYMBOLY NA OBALECH
Na obalech výrobků můžete
najít různé značky, které vám
mají být vodítkem jak s daným
obalem či výrobkem naložit.
CO PATŘÍ DO KONTEJNERŮ
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
ČIRÉ SKLO – bílý kontejner
ANO – stejné typy skla jako u barevného
skla, ale zde se jedná jen o sklo čiré
NE – tabulové sklo

BAREVNÉ SKLO – zelený kontejner
ANO – např. sklenice od zavařené zeleniny, marmelád, přesnídávek, od kečupů, kompotů, nevratné lahve od nápojů
či alkoholu, skleničky, tabulové sklo, velké skleněné střepy, akvárium, skleněné vázy a dózy, lahvičky od parfému – vše
vyprázdněné, bez zátek a uzávěrů, nádobky od léčiv a doplňků stravy (prázdné a vymyté)
NE – bezpečnostní sklo, drátěné sklo, autosklo, TV obrazovka, zrcadlo, porcelán, keramika, plexisklo, varné sklo, nádoby od
nebezpečných látek (chemikálií, barev apod.), žárovky či zářivky, brýle, skelná vata

PLASTY – žlutý kontejner
ANO – např. stlačené láhve od balených vod (PET) včetně víček, prázdné kelímky od tuků, jogurtů či hořčice, igelitové
a mikroténové sáčky a tašky, obaly od sušenek (nemající kovovou vrstvu), nádoby od sprchových gelů, šamponů, pracích
a mycích prostředků, polystyren, kartáček na zuby, plastové nádobí (příbory, kelímky), obaly propisek (bez kovových částí
a tuhy), nádobky od léčiv a doplňků stravy (prázdné a vymyté)
NE – odpadní a kanalizační trubky (novodur), podlahové krytiny (linolea a PVC), celofán, bakelit, dětské bazénky, sáčky
s kovovým vnitřkem (např. od brambůrků či kávy), plasty s příměsí jiných materiálů (např. kabely, videokazety), gramodesky,
nádoby od nebezpečných látek (chemikálií, barev apod.), molitan, guma, pneumatiky, textil z umělých vláken, plastové nádobí
po babičce (tvrzený plast)

PAPÍR – modrý kontejner
ANO – kancelářský papír, noviny, časopisy (bez igelitových obalů), sešity (včetně sponek), reklamní letáky, kartonový papír,
knihy (zpravidla bez přebalu), papírové krabice, vlnitá lepenka, papírové obaly a sáčky (čisté), balící papír (bez izolepy)
NE – termoúčtenky, roličky od WC papíru, plata od vajec, papírové kapesníky či utěrky, uhlový či voskovaný papír, pauzovací
papír, dehtový či křídový papír, samolepky, plenky, hygienické potřeby, znečištěná krabice od pizzy, mokrý či znečištěný papír,
papírové obaly kombinované s plasty a kovovými fóliemi, zbytky tapet
Příště budeme pokračovat informacemi o dalších komoditách třídění, o pytlích na tříděný odpad a jak to udělat, abychom měli
co nejméně odpadu.
-red-
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Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Dolním Maxově.
V roce 1882 vznikl na Dolním Maxově tělocvičný spolek jménem „Siegfried“
Při založení čítal 60 členů a rychle se rozrůstal. Tento spolek se časem
rozhodl, vybudovat pomník F.L.Jahnovi a stalo se tak 28.července 1908.
F.L.Jahn je přezdíván otcem tělocviku. Byl předchůdcem dnešní T.J.Sokol.
O „turnerství,“ se lze dočíst v předposledním občasníku JD.
Před rokem 1914 se chodilo v těchto končinách cvičit do Jahna snad v každé
obci, vesnici či městě.
Po Druhé světové válce byla z pomníku odstraněná busta a deska. V roce 1968
byl pomník povalen.
V současné době patří pozemek soukromé osobě. Ta v minulosti projevila
zájem o jeho znovuvztyčení. Po dlouhých komunikacích a mnoha jednáních
se pomalu blížíme snad k šťastnému závěru.
Pomoc obce- obec JD přislíbila nefinanční pomoc, ve formě hrubých prací
na terénu. Vyčistění zeminy od kořenů a zplanýrování terénu tak, aby okolí
pomníku mohlo být opět důstojné místo.
Veliké díky patří firmě Jan Blaško, která formou sponzorského daru poskytla
bagr i s obsluhou. Tento čin velice urychlil celý proces.
Majitel pozemku
zajistí jeřáb pro
vztyčení, dále zařídí zkrášlení okolí formou výsadby
okrasných dřevin apod.
Pří výkopových pracích byl odkryt dosud neznámý
a dosud nezaevidovaný pomník padlých cvičenců
z 1.Světové války. Díky tomu získává pomník status
„válečný hrob“ a spadá pod gesci Mínisterstva obrany ČR
– jedná se o zákon o válečných hrobech a pietních místech
(zák. 122/2004 Sb.)
Spolek Patron zařídí osvětu a propagaci pomníku. Dále
zaznamenání pomníku do virtuálních a papírových map.
Člen spolku, mistr kameník pan Vojtěch Mai se postará
o profesionální asistenci při vztyčování. Další člen, pan
Oliver Scholze, si vzal na starost celou režii kolem této
události.
Do budoucna se budeme snažit, aby pomník a jeho okolí
vypadal důstojně, bude to příjemné místo lemované
thůjemi, budou tam stát 2 lavičky, naučná tabule popisující
historii a odkaz F. L. Jahna. Pomník, je zatím zamýšlen
bez busty, i ta se však jednou třeba objeví.
Spolek Patron a historie Jahnova pomníku bude další téma
budoucích čísel Občasníku JD.
Scholze Oliver

Prosím o spolupráci nejen občany Josefova Dolu,
pokud máte nějaký historický obrázek, fotku,
pohlednici nebo článek, tak jej prosím přineste na
Obecní úřad, kde by se vytvořila kopie. Pro jakékoli
informace prosím o zprávu na e-mail:
oliver.scholze@seznam.cz
************************************************************************************************

Ordinace MUDr. Stuchlíka informuje:
Dovolená 13. 7. - 27. 7. 2020
Zástup: MUDr. Drobník Smržovka – 483 382 210, MUDr. Lukšanová
Tanvald – Výšina 483 394 097, MUDr. Pokorová Tanvald – 483 395 191.
Od 28. 7. do 10. 8. přítomna pouze zdravotní sestra
- po dobu nepřítomnosti lékaře se obracejte především na zdr. sestru
v ordinaci v Josefově Dole.
Po, Út, Čt, Pá – 8-12 hod., Stř 13-15 hod – telef.číslo 483 306 959.
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Levněji než TAXI
Od 29.5.2020 provozuje společnost
GALITO CZ s.r.o. osobní autodopravu,
sídlíme v Josefově Dole a disponujeme
vozy s možností přepravy až 6 osob.
Tel.: 739 530 873
***********************************************************

Divadlo
Není snad jediný člověk, který neví co je divadlo. Již od útlého věku nás
divadlo provází – maňáskové, loutkové, s herci. Divadlo bychom odvodili
od slova dívati se. Ano, diváci sedí v hledišti a dívají se, hledí na jeviště,
kde herci hrají hru různých žánrů - zpěvohru, pohádku, veselohru, komedii,
drama. Necháme nyní stranou divadlo profesionální – herci, režiséři a
všichni zainteresovaní jsou za to placeni, a věnujme se divadlu
ochotnickému. Mimochodem ochotnické divadlo má v naší zemi opravdu
dlouholetou tradici a současná ochotnická (neprofesionální) divadla na tuto
tradici velmi úspěšně navazují.
Stát se ochotníkem je vlastně velmi jednoduché. Divadlo se mi líbí a vždy
líbilo, tudíž je snadné ve svém okolí vyhledat ochotnický soubor
a nabídnout své nesplněné touhy a stát se členem. Vždy tam vládne skvělá
a kamarádská nálada a stávající soubor rád uvítá nového člena. V souboru
jsou samozřejmě herci, ale důležitou osobou – jako i v profesionálním
divadle – je režisér. Ale není to tak zcela jednoduché, jak se to na první
pohled jeví. Režisér v ochotnickém souboru většinou zastává i funkci
dramaturga, scénáristy, mluví do techniky, do výběru hudby, do výroby
scény, výběru rekvizit a někdy slaďuje i výběr kostýmů.
Scénu i rekvizity vyrábějí téměř na koleni všichni manuálně zruční členové,
něco vhodného, doma nepotřebného, se najde vždy, zbývá jen obrousit, natřít a z nepotřebné věci se stává věc důležitá.
Jsou i kusy, které je potřeba vyrobit zcela nové. Ale opravdu, členové ochotnických souborů jsou nesmírně šikovní
a poradí si v mnohém. Ženy se zase projevují jako velmi šikovné a vynalézavé švadlenky. Kostýmy z fundusů děvčata
upraví, přešijí, někdy se ušije kostým z nové látky nalezené doma nebo ve skříni v divadle, ale všem hercům to nakonec
nesmírně sluší.
Ovšem velmi důležitý je vlastně herec. Některý má výborného pamatováka a text se naučí doma velmi snadno, jsou
však tací, kteří potřebují k učení textů divadelní prkna, scénu i rekvizity a především kolegu herce. Potřebuje prostě
s někým doopravdy komunikovat a přitom se na jevišti také pohybovat. Dnes už nestačí na jevišti se postavit
a odříkávat text, nároky na hereckou práci platí i pro ochotníky.
Samostatnou kapitolou je samotné představení před diváky. I herci, dokonale znalému text, se stane, že má najednou
okno – vypadne mu text. A nyní je každý herec vděčný za to, že za portálem, na židličce, sedí nápověda – osoba
sledující text – která herci takzvaně text nahodí. Jiný, zkušenější herec si umí poradit a z výpadku se dostat vlastními
slovy nebo i vylhat.
Nedílnou součástí každého přestavení je děkovačka. A věřte, je to důležitá část každého představení. Celý soubor
si oddechne, že je to za námi, děkovačkou dáváme najevo divákovi, že mu nesmírně děkujeme za to, že vydržel
až do konce představení, že nám přesto tleská a možná, že se mu naše produkce doopravdy líbila.
Ochotnické divadlo ale není jen zábava. Pokud nás ochotnické divadlo pohltí, nastává v našem životě docela velký
maraton. Skloubit pracovní povinnosti, rodinu, eventuálně studium, s ochotnickým divadlem, je časově velmi náročné.
Sladit zkoušky v divadle, představení a zájezdy, zvané štace, mnohdy vyžaduje skvělou logistickou práci. Pro ochotníka
je jedinou odměnou uznání za svého náročného koníčka, pochvala od režiséra a kolegů, potlesk před sálem plným
nadšených diváků a posezení se členy, s rozborem právě úspěšně odehraného představení.
Tak milí ochotníci: ZLOMTE VAZ!
Hana Stuchlíková, DS J. K. Tyl Josefův Důl
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O bezejmenné kapličce
Z Josefova Dolu směrem na Maxov vedla
dříve hojně využívaná cesta, kterou místní
nazývali Pfockepusch. Na vrcholku této
cesty, než začíná les a končí louky, tak na
krásném místě s výhledem na Dolní Maxov,
Josefův Důl a Antonínov stávala drobná
kaplička, kdysi nazývána Waldkapelle (lesní
kaple.) Nevíme, kdy byla postavena
dřevěná, ale víme, kdy byla stržena
a nahrazena novou
-kamennou.
Tu
nechal
postavit
17. 5. 1885 pan
Adolf Zenkner. Právě tuto kapličku nakreslil ve 30.tých letech minulého
století malíř Eduard Enzmann a v 90.tých letech byla použita na motiv
loga Spolku Patron.
Kaplička vydržela stát dlouhá léta.
Ustála obě války i odsun německého
obyvatelstva. Po roce 1948 se stále
našli věřící, kteří pravidelně do kapličky
chodili zapalovat svíčky, utírat prach,
zalévat květiny, prát vlečky a zkrátka
starat se o její malebnost. Osudnou jí
však byla až „normalizace,“ kdy byla
vyrabována a poničena. Dále už jen
chátrala a po roce 1978 se z ní stávala
ruina. Normalizačních procesů si bylo
však pár lidí s dobrým srdcem vědomo,
a proto se další kapitola jmenuje:
O odvážném cestáři

Přesné datum bohužel opět není známo,
ale příběh i artefakt se zachoval. Cestářův
nevlastní vnuk pan Petr Novotný dlouho
řešil jak zvěčnit dědův příběh. Rozhodl se
proto, že věnuje s příběhem spjatý artefakt
místnímu muzeu. Pan Josef Urban pracoval
dlouho jako cestář po okolí Josefova Dolu.
Nějak se dozvěděl, nebo si byl vědom, jaký
osud by mohl kapličku potkat, a proto se
rozhodl (na tehdejší dobu) pro riskantní,
odvážný, ale dobrý čin. Pod rouškou tmy,
deštivého počasí a pozdní hodiny večerní
se vydal se svým velikým cestářským
pláštěm ke kapličce, ze které odnesl a tím
i zachránil barokní sousoší kalvárie, které
v kapličce fungovalo jako oltář.
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Barokní sousoší kalvárie
Dle paní Mgr. et. Mgr. Lenky Klukové
z pražského Arcibiskupství, se jedná
o barokní sousoší kalvárie. Pod
ukřižovaným Ježíšem je postava
sv.Jana Evangelisty, o kterého
se opírá klečící Panna Maria-matka
Ježíšova. Na barokně tvarovaném
podstavci je kartuše s reliéfem.
Na reliéfu je výjev klečícího Krista
vysvobozujícího
Adama-prvního
člověka z pekla (předpeklí.) Kalvárie
je přesně 1m vysoká a podobné
kdysi sloužily jako oltáře do větších
domácností, škol, nebo právě
kapliček.
Záměr
V nejbližší době bych rád nechal
zhotovit vitrínu, do které se vloží
kalvárie. Ta se poté umístí
do budovy Muzea místní historie
v Josefově Dole. V muzeu, které
založil pan Gerhard Kutnar (mj.
jeden
z původních
zakladatelů
Spolku
Patron), je již
umístěna malá
porcelánová
soška
sv.
Antonína
Paduánského, údajně pocházející taktéž z kapličky. Při zakládání muzea ji
věnovala paní Chvátalová. Vedle sošky Antonína bude na stěně vitrína s kalvárií a
vedle ní deska popisující její příběh. Dále je v plánu zhotovit naučnou tabuli,
která bude stát na místě, kde stávala kaplička.
Aktuálně jsou všechny souhlasy potřebné k umísťování kladně vyřízeny.
Už se jen čeká na výrobu. Pevně věřím, že se tak stane v tomto roce.
Oliver Scholze
Máte-li jakékoliv další informace ke kapličce, případně pohled, obrázek aj., uvítáme příspěvky
na obecním úřadu nebo na e-mailové adrese: oliver.scholze@seznam.cz.
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