
Srdečně Vás zveme na nadcházející akce :)

*************************************************
Příští řádné zasedání zastupitelstva obce proběhne 

14. 9. 2020 v 18:00 v budově radnice
Podrobnosti z předchozích usnesení naleznete zde:

http://josefuvdul.eu/category/zapisy-usneseni/
*************************************************

Číslo 4 Ročník 2020 www.josefuvdul.eu

Výzva OÚ Josefův Důl!  Vzhledem k tomu,  že  termín zaplacení za svoz komunálního
odpadu za 2. pol. t. r. vyprší 20. září, vyzýváme ty občany, kteří tento poplatek nezaplatili, aby tak co
nejdříve  učinili  na  OÚ v  Josefově  Dole,  a  to  dříve,  než  budeme  nuceni  přistoupit  k  důraznějšímu
postupu. Pokud poplatník  nebo plátce  nesplní  svoji  poplatkovou povinnost, lze  dlužné  částky  vyměřit  nebo
doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Včas nezaplacený poplatek nebo
jeho část může obec zvýšit až na trojnásobek.

Číslo 3 Ročník 2011 www.josefuvdul.cz 6,- Kč

Jubilea v srpnu a září 2020
Irena Mačincová   Antonín Boháček
Marcela Pokorná   František Morávek
Erika Šulcová   Ladislav Nyč
Bedřiška Brožková   Anna Poledňáková
Eva Novotná   Jaroslava Marková
Dragica Valterová

Jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně životníchJubilantům přejeme pevné zdraví, hodně životníchJubilantům přejeme pevné zdraví, hodně životních
sil a optimismu!

Jubilanti (70, 75, 80 a více), kteří nechtějí být v průběhu tohoto
roku zveřejněni, mohou napsat na OÚ Josefův Důl nebo zavolat
na tel.: 483 381 096.

Poděkování:
Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci k mým narozeninám.

Věra Vlasáková

Srdečný dík OÚ v Josefově Dole za dárek a gratulaci k mým 
narozeninám.  Jan Ulbert

Děkuji obecnímu úřadu za pěkný dárek a přání k narozeninám.  

Milan Šilhán

Srdečný dík obecnímu úřadu v Josefově Dole za dárek a milou 
gratulaci k mým narozeninám. Věra Altmanová

BRAMBORY NA ZIMNÍ
USKLADNĚNÍ

Objednávky na zimní uskladnění
brambor a cibule přijímá do 15. 9. paní
Skrbková, tel.: 724 100 847.(případně

na obecním úřadě).           p. Kubánek

http://josefuvdul.eu/category/zapisy-usneseni/


Co připravit dětem do 1. třídy

Vážení rodiče prvňáčků,
prázdniny se pomalu blíží ke svému konci a blíží se den, kdy
přivedete svoje ratolesti poprvé do školy. Někteří ještě užívají
zaslouženou dovolenou, jiní už přemýšlí jak děti na školní povinnosti připravit a co pořídit do školní aktovky. Snad Vám tedy 
přijde vhod seznam věcí, které budou děti potřebovat právě na naší škole.

Do aktovky svým prvňáčkům opatřete:
- školní penál
- bačkory s pevnou patou a bílou podešví, nepořizujte dětem 
pantofle a kroksy
- cvičební úbor (tričko, trenýrky, tepláky, sportovní oblečení a
obuv na ven)
- převlečení do školní družiny
- pastelky 12 ks, nejlépe trojhranné, nelámavé
- hadřík na otírání štětců
- tenký černý fix nebo sadu 6 barev
- stíratelný fix na bílé tabule

- igelitový ubrus 60 x 60 cm
- zástěrku nebo starší triko na výtvarnou výchovu
- lepící tyčinku KORES
- malé lepidlo HERKULES
- temperové barvy (stačí základní sada 6 barev)
- černou tuš
- krabici od bot s víkem na ukládání výtvarných potřeb
- malý ručník
- 2 balení papírových kapesníků
- obaly na sešity A5 v počtu 10 ks a na sešity A4 asi 5 ks

Stejně jako v mateřské školce budou mít děti v šatně své stálé místo a látkový pytlík, ve kterém si nechávají cvičební 
úbor a převlečení do školní družiny.

Mnoho pomůcek a cenných dárků (pastelky, tužky, desky na sešity, krabičku na svačinu, nůžky, ořezávátko) děti 
dostanou, proto doporučuji s nákupy nepospíchat. 
Obaly na učebnice a pracovní sešity nekupujte dopředu, je vhodné vzít je s sebou do obchodu a vybrat správný obal tam.
Doporučuji všechny věci, pomůcky i oblečení a přezůvky podepsat.
Plnící pero budou děti potřebovat až kolem Vánoc, doporučuji ho teď nekupovat.
Nekupujte dětem gumovací pera, psaní s nimi není v naší škole dovoleno.

Dobré rady a nápady jak zvládnout nástup do první třídy najdete na těchto webových stránkách: 
https://abecedaprvnaka.cz/
Na hezkou práci v 1. třídě s Vašimi dětmi, která se neobejde bez  komunikace a spolupráce s Vámi se 
těší Jana Podrazká, třídní učitelka

Léto jak má být...

Krásné letní počasí nám dovolilo rozloučit se s předškoláky 
na naší školní zahradě a tak byla "Letní slavnost" plná
sluníčka, úsměvů a plná dětí. Proběhlo pasování na prvňáčky,
rozdávaly se medaile a diplomy za celoroční sokolskou hru a
samozřejmě dárečky...
Nechybělo tvoření a báječné letní občerstvení od maminek, za které
veliké díky - všem velice chutnalo...
Budoucím prvňáčkům přejeme mnoho školních úspěchů a radost

z nových znalostí.

A provoz Mateřské školy spolu
s krásným počasím pokračoval
i přes prázdniny. Celé dva
měsíce se u dětí střídaly paní
učitelky a vymýšlely pro děti
různé aktivity a hravou
formou opakovaly vše co se
děti během roku ve školičce
učily... 
 Bádali jsme, objevovali,

hledali ztracenou Emičku profesora Kulicha, malovali sluníčka, dělali
pokusy s vodou, hráli si na doktory, tvořili výzdobu oken pro nový
školní rok a sklízeli jsme plody našich zahrádek - letos poprvé
borůvky, maliny a na jablůňce nám zraje jedno jablíčko, že je to málo?    My se umíme podělit. :) 



Nyní se již těšíme na nové kamarády,
kteří k nám do naší sluníčkové školky
přijdou a letos je jich opravdu hodně. :)

Tak hurá hurá škola volá...

******************************************************************************************************
JOSEFOSKOK, ANEB ODPOLEDNE S JUMPINGEM

Dne  27.  6.  2020  se  uskutečnil  první  ročník  (snad  ne  poslední:-)  )
JOSEFOSKOKU.
Jumping,  jak  už  mnozí  ví,  je  dynamické  vytrvalé  skákání  na  trampolínkách  za
doprovodu rytmické taneční hudby. Jde o posilování svalů, které ani nevíte že je
máte:-), sprinty i balanční cvičení. To všechno je JUMPING, který jste si toho dne
mohli vyzkoušet úplně všichni.

I  přes  rozmary  počasí,  se  vše  vydařilo  a  sluníčko  nám  pěkně  dopřálo.
Skákalo se ve 20ti minutových blocích různorodé hudby, tudíž si každý snad přišel
na  své.  Nezapomněli  jsme ani  na  naše  nejmenší.  Pro  ně  byly  vyhrazeny dětské
písničky a jako doprovodný program sportovní hry a atrakce. Kdo zrovna nechtěl
sportovat,  mohl malovat,  tvarovat z nafukovacích balonků zvířátka a nebo si jen
stoupnout  pod hadici  s  vodou,  která nás  všechny báječně osvěžila:-)  Celou akcí
probíhala i výherní tombola, takže nikdo neodešel s prázdnou.

Chtěla  bych  moc  poděkovat  holkám  PETŘE  ŽÁKOVÉ a  LENCE
STOKLASOVÉ, které do toho šly naplno a připravily pro Vás vše od hudby, po
skoky, soutěže a nebály se toho, že je to poprvé :-) DÍKY HOLKY!!! Dál pak  DJ
Šaňovi,  žádná písnička pro něj  není problém, kdo hledá na nějakou akci  DJ, co
vydrží hrát ve dne v noci, tak Šaňo :-), Filipu Friedmanovi za celodenní pomoc s
organizací, moderováním, zásobení jídla a pití v Dřevěnce a psychickou podporu, že
to dáme:-) Denče S. a Gabče T. za informační službu, tombolu a případnou první pomoc (která naštěstí nebyla potřeba). Dále
Terce Tahalové a Honzovi Kočí za fotodokumentaci a plakátky. Díky klukům za převoz a přípravu trampolín a ještě jednou
díky Obci Josefův Důl za finanční pomoc při koupi nových trampolínek.

Moc si vážíme těch co nás podpořili svou přítomností a nebáli se vyzkoušet nové věci, ale i těch, co nám drželi palce
a věřili, že si to všichni po mrzutém nouzovém stavu užijeme.

Děkujeme a za rok....??? :-)
Kdo by se chtěl vyskákat ze špatné nálady i přebytečných kil, neváhejte přijít! Skákat může opravdu každý.
Více info na facebooku Jumping ZŠ Josefáč a nebo na tel 604 971 253.
Těšíme se na Vás! Za jumping Petra Liegerová

Jumping !!!
KDE:         Tělocvična ZŠ Josefův Důl
KDY:          Každé úterý 18:00 – 19:00 hod.
CENA:        50,- Kč dospělí, 20,- Kč děti
S sebou hlavně dobrou náladu, dostatek pití a o zbytek už se postaráme my.
Více informací na facebooku Jumping ZŠ Josefáč nebo na telefonním čísle 604 971 253.

Těšíme se na Vás Péťa a Léňa



Po stopách pašeráka Heinricha Schwarze

Jako každým rokem se i  letos  konal  tradiční  přívesnický  tábor.  Na rozdíl  od minulých let,  kdy jsme celý  týden cestovali
a poznávali zajímavá místa Libereckého kraje, jsme se letos drželi doma. Připravili jsme dětem celotáborovou hru s názvem
„Po stopách pašeráka Heinricha Schwarze“, jejímž cílem bylo najít  staré části z mapy k pokladu. Před 150-ti lety, kdy se zde
hodně pašovalo, žil fiktivní pašerák Heinrich Schwarz, po jehož stopách jsme pátrali. Pátrání nám zabralo každý den od 8:30 do
17:00. Za pomocí různých úkolů a dlouhého bádání jsme zjistili, že si v blízkých lesích poschovával různé malé poklady, které
si už nestihl vyzvednout. Zaznamenal si je však do své mapy, která byla rozdělena na tři kusy. Kusy map se nám podařilo získat
a tím se úspěšně dostat i k jeho pokladu. 

O  19  dětí  se  starali  3  pedagogičtí  pracovníci
naší  školy,  2  dospělí  studenti  (zkušení
instruktoři)  a  4 mladiství.  K  plné spokojenosti
účastníků tábora přispěl také přísun svačinek v
podobě  řezů a  bábovek  z  kuchyní  ochotných
maminek a  babiček.  Teplé  obědy jsme letos
domluvili  v  jídelně mateřské školy,  která  byla
celé  prázdniny  v  provozu.  Zázemí  nám  jako
každý rok poskytla obec Josefův Důl v budově
bývalé školy.  Za  celou režií  stojí  paní  učitelka
Jana  Podrazká.  Všem  velmi  děkujeme.  Bez
spolupráce, náklonnosti rodičů, přispění obce a
ochoty  všech  by  byla  realizace  přívesnického
tábora  téměř  neuskutečnitelná.  Velkou
pochvalu  si  zaslouží  také  všechny  děti,  které
v  přijatelné  míře  respektovaly  nastavená
pravidla  a  byly  k  sobě  kamarádské
a ohleduplné.  Díky tomu nedošlo k  žádnému
závažnému úrazu. 

Za největší úspěch tohoto tábora (kromě toho, že se nikdo nezranil) považuji závěrečnou dražbu. V průběhu táborového týdne
děti získávaly v soutěžích a hrách osobní a týmové body. V úplném závěru tábora, kdy byla nalezena mapa, úspěšně vyzvednut
poklad a uzavřen příběh pašeráka Heinricha Schwarze, se uskutečnila dražba. V ní děti proměnily získané body za zajímavé
ceny. Myslím, že jsme si všichni přívesnický tábor užili a rozešli se spokojeně vstříc dalším prázdninovým dobrodružstvím.

Text: Jana Podrazká a Oliver Scholze.

Okolo Elišky se jezdí na přesnost

O akci Okolo Elišky jsme hodně slyšeli,  ale nikdy nám nevyšel čas přijet se
k manželům Úředníčkovým do Jizerských hor podívat.  Letos náhoda chtěla
a  závod  veteránů  byl  o  týden  přeložen,  zrovna  na  termín  sousední  soutěže
Za krtečkem do Jizerských hor.

Díky jednomu ze starousedlíků, s kterým jsme se dali během jízd do hovoru, jsme se
dozvěděli, proč se říká Okolo Elišky. Trasa totiž vede kolem penzionu U Elišky,
patřící  paní  Elišce,  která  se  také  přišla  podívat.  Do  Josefova  Dolu  dorazilo  33
automobilů a pětadvacet motocyklů. Jejich posádky nebo řidiči musí projet jeden
a půl kilometrovou trasu třikrát, pokud možno ve stejném čase. 
Startuje se od nádraží, respektive od pily a pokračuje se směrem na Hujerův kout,
u Lesní brány se začnou stáčet na Antonínov a pak sjedou ostrým vracákem do cíle

u železničního přejezdu. Silnice se na dobu jízd zavře, a protože se startuje ve dvojicích, tak je za chvíli hotovo. 
Lahůdkou každého veteránského podniku jsou předválečné automobily,  a  tak diváci  viděli  několik Tater  57,  Pragu Baby
a Pragu Alfa.  Krásný pohled  byl  na  Buick  Special  z  roku 1941 nebo Chrysler  New Yorker,  vyrobený ve  stejném roce.
Nejstarším automobilem Renault AX, slavící letos 110. narozeniny přijel pan Jan Egidy z Kutné Hory. 
Z novějších značek poutal zájem diváků britský sportovní automobil Marcos Martina z počátku osmdesátých let. 
Elišku letos vynechal jablonecký Miroslav Krejsa, který dal přednost silničním závodům motocykl v Brně. 
V automobilech  si  vedl  nejlépe  Ondřej  Havlín  se  Škodou 120.  Pro  zajímavost  můžete  porovnat,  jak přesně  dokázal  jet:
3:09.609 – 3:09.702 – 3:09.192. Zřejmě měl  kvalitního spolujezdce.  Druhou příčku obsadili  manželé Miroslav a Zuzana
Poláčkovi s Wartburgem 311. 
Kategorii motocyklů obohatily čtyři předválečné motocykly Harley Davidsson a tři kousky ze sedmdesátých a osmdesátých
let. Tolik legendárních motocyklů uvidíte na jednom místě jen málokdy. Pro první místo si dojel Jaroslav Douša s Yamahou
550 z roku 1983. Tři jízdy zajel za: 2:50.451 – 2:50.463 – 2.50.348. Druhý skončil Daniel Fiefer s Harleyem Davidson VL
1200 z roku 1931. Jak bylo vidět o pěknou a jednoduchou veteránskou akce včetně soutěžení na pravidelnost je stále zájem.
Letos se konal už sedmnáctý ročník.



Skleněný poklad pana Kolische

Pana Kolische netřeba představovat, ale rád se podělím s darem, který jsem od něj dostal. V pozůstalosti 

jeho otce byla malá sbírka starých skleněných negativů. Proti světlu bylo jasné, že se jedná o obrázky 

z úplného začátku minulého století. Tím začalo pátrání po firmě, nebo osobě, která bude schopna 

negativy vyvolat, ideálně převést do digitální podoby. Úspěšně jsem v Jablonci našel firmu pana Jakoubě. 

(www.jakoube.cz) Pan Jakoubě osobně každý negativ očistil a oskenoval. Jeden snímek pro představu 

trvá cca.45min a vyjde zhruba na 100Kč. 

Postupně budu obrázky s drobným popisem zveřejňovat. Nyní ochutnávka č.1.

Tento obrázek datuji mezi roky 1904 až 1911. V levém dolním rohu je Zenknerova huť, která byla stržena 

roku 1911. Předtím byla nahrazena moderní Kamenickou hutí, která naproti nádraží stojí dodnes. Dále na

obrázku vidíme dnešní základní školu a stále stojící Mariinu huť, přičemž obě stavby vznikly roku 1904. 

V pravém dolním rohu stojí stará škola-rodný dům Gustava Leutelta. Osobně se však přikláním k datu 

vzniku krátce před rok 1909, neboť už jsou vidět sloupy elektrického vedení. Právě v roce 1909 na 

podzim byly tyto končiny elektrifikovány. Navíc podle množství dřeva lze soudit, že Zenknerova huť mohla

být ještě v provozu.

Oliver Scholze

http://www.jakoube.cz/


Kroužek mladých hasičů se po prázdninové odmlce sešel  o víkendu 22.
a 23. srpna. Na hřišti u bývalé školy v Antonínově děti pilně trénovaly všechny
disciplíny  požárního  sportu.  Požární  útok,  útok  CTIF,  branný  závod  a  štafetu
dvojic.  Dobrý oběd dětem uvařili na penzionu Ráj a moc za to děkujeme. Poslední
víkend v srpnu už mladé hasiče čekají první závody, tak jim držíme palce.

Ani dospělí hasiči nezahálí. Ve spolupráci s  SDH Hejnice a psovody proběhlo
v pátek 7.8. v bývalé sklárně v Antonínově taktické  hasičské cvičení zaměřené na
vyhledávání  a  záchranu  osob  v  sutinách.  Po  zásahu  dobrovolných  hasičů
z Josefova Dolu, Lučan a Smržovky byli povoláni psovodi se psy, aby pokračovali
v  hledání.  Součástí  zásahu  bylo  i  závěrečné  vyhodnocení  a  malé  občerstvení
v hasičské zbrojnici v Hejnicích.

Soustředění TJ Jiskra
Vzhledem ke coronavirové krizi se jarní soustředění TJ Jiskra uskutečnilo až začátkem
prázdnin v termínu 29.6. – 3.7.2020, tentokrát ve Stráži pod Ralskem. Zúčastnilo se ho
9 dětí a hlavním tréninkem byla jízda na kolečkových bruslích. Krásnou in-line stezku
okolo  říčky  Ploučnice  jsme  projeli  několikrát.
Jedno  odpoledne  jsme   vyšplhali  na  zříceninu
hradu Děvín, celkem jsme ušli 12 km. Každý den
se děti těšily do nedaleké cukrárny, kde nabízí 99
druhů  zmrzlin  :).  Děti  si  soustředění  užily,
dokonce  se  jim  líbilo  i  bodování  pořádku
v chatkách a vzorně si uklízely :).
Druhé  soustředění  se  konalo  v  polovině  srpna
v  Krkonoších  na  Lyžařské  Boudě.  Jeli  jsme

společně s oddílem z Tanvaldu. Tentokrát se nešlo na Sněžku, ale výlety po okolí byly
krásné a děti pilně trénovaly.  
Všichni už se těší na podzimní běžecké závody. Přespolní běh se bude konat i v Josefově
Dole v neděli 20. 9. 2020. Přijďte naše mladé závodníky podpořit :). 

Fotbalové utkání All Stars proti ročníku 19/20

V sobotu 25.7. se uskutečnilo exhibiční fotbalové utkání týmů JOSEFOVA DOLU All Stars X ročníku 19/20. 

Zdeněk Miksa, Jindra Ducháček, Jan Vaníček, Dominik Maňas, Petr Kovalda, Karel Plaček, Martin Bugár, Tomáš Pivnička, 
Petr Jurák, Martin Vejprava, Petr Friedman, Bohouš Efenberg, Rosťa Bártl, Petr Čvirk, Jiří Kremláček, Tomáš Volek, Míra 
Miksa, Petr Čvirk ml., Pepa Salva
Jirka Přibyl, Zdeněk Mach, Jakub Konvalinka, Lukáš Burian, Patrik Verner, Martin Oberhofner, Kuba Bělohradský, Láďa 
Rapčan, Dominik Procházka, Zdeněk Hanzlík, Lukáš Procházka, Petr Němec, Tomáš Procházka, Štěpán Mucha, David 
Kolomazník, Zdeněk Bláha a Leoš Németh



V týmu All Stars nastoupily bývalé hvězdy, které v současnosti již aktivně nehrají. Kritériem
nebyla, jak se mnozí domnívali, věková hranice, nýbrž nástup v zápase za tým Josefova Dolu a
neaktivnost v současnosti. Jedinou vyjímku zde tvořila dvojice Mucha a Čvirk, kteří tohoto zápasu
využili aby si mohli zahrát se svými syny. Nebylo proto divu, že se na hřišti objevili hráči z
blízkých Albrechtic, z Jablonce a dokonce i z Prahy. O tom že do zápasu nastoupili opravdové
legendy svědčí i fakt, že na 10min se do dresu oblékl a brány nastoupil Zdeněk Bláha (na
fotografii). Tým nastoupil výjimečně pod vedením trenéra Josefa Salvy, který je stále úřadujícím
králem střelců Josefodolského fotbalu. Veškeré úspěchy tým získal pod vedením Zdeňka Miksy,
mezi největší patří účast v II.třídě okresní soutěže a to v letech 97/98, 02/03, 08/09.

Tým 19/20 jak již sám název naznačuje, je tým který odehrál
letošní sezónu, umístil se na krásném 1. místě a tím postoupil do
II.třídy okresní soutěže. Tím však jejich ambice nekončí.
Fotbalisté by si chtěli vykopat I.B třídu a po několika letech se
opět soutěžně utkat s rivalem z Albrechtic. Tým se nejen skládá z
hráčů Josefova Dolu, ale také třeba z Janova a většinově z
Jablonce nad Nisou. Nejčastějším důvodem této rozmanitosti je zánik domovských klubů 
těchto hráčů, pro příklad zrušení Janovského klubu nebo Jabloneckého Camelu. Hráči 
nastoupili pod vedením již zmíněného Zdeňka Miksi který tak měl na hřišti hned dva 
svěřené týmy.
Celý zápas se nesl ve veselém sportovním duchu. Aby si zápas mohl užít opravdu každý z 

hráčů střídalo se hokejovým způsobem vždy při přerušení hry. Krom rodinné souhry otců se 
syny se zde nabízel i bratrský souboj sourozenců Procházkových. Za ALL STARS nastoupil 
Tomáš Procházka a proti němu se postavili hned dva mladší bratři Dominik a Lukáš. Zápas 
byl divácky velice atraktivní, padlo celkem 19 gólů. Za skóre 7:12 (ALL STARS X 19/20) 
se nemusí ani jeden z týmů stydět, jelikož v poločase do kabin odcházeli za stavu 5:6. 
Jak se dalo očekávat ve druhém dějství bývalí hráči polevili a naopak současní přidali. Za 

ALL STARS se trefil hned čtyřmi góly Zdeněk Hanzlík, po jednom se přidali Petr Jurák, Petr Čvirk ml. a Štěpán Mucha. To v 
týmu 19/20 si hned neuvěřitelných sedm gólů připsal Martin Vejprava, další dva Jakub Konvalinka a po jednom Lukáš 
Procházka, Karel Plaček a Jakub Bělohradský.
Celý zápas se nesl ve veselém sportovním duchu. Aby si zápas mohl užít opravdu každý z hráčů střídalo se hokejovým 
způsobem vždy při přerušení hry. Krom rodinné souhry otců se syny se zde nabízel i bratrský souboj sourozenců 
Procházkových. Za ALL STARS nastoupil Tomáš Procházka a proti němu se postavili hned
dva mladší bratři Dominik a Lukáš. Zápas byl divácky velice atraktivní, padlo celkem 19
gólů. Za skóre 7:12 (ALL STARS X 19/20) se nemusí ani jeden z týmů stydět, jelikož v
poločase do kabin odcházeli za stavu 5:6. Jak se dalo očekávat ve druhém dějství bývalí

hráči polevili a naopak současní
přidali. Za ALL STARS se trefil
hned čtyřmi góly Zdeněk Hanzlík, 
po jednom se přidali Petr Jurák,
Petr Čvirk ml. a Štěpán Mucha. To
v týmu 19/20 si hned
neuvěřitelných sedm gólů připsal
Martin Vejprava, další dva Jakub
Konvalinka a po jednom Lukáš
Procházka, Karel Plaček a Jakub
Bělohradský.

Zápas se těšil
veliké
divácké
účasti a to
250ti
skvělých

diváků. Takováto účast byla naposledy při otevření nově
zrekonstruovaného a zatravněného hřiště. Diváci si přišli na své i po
stránce občerstvení. V nabídce bylo samo sebou pivo, limonády,
džusy ale i něco ostřejšího. Skvělá kýta a uzené na grilu, a všemi
oblíbené klobásy z udírny.

Dle očekávání se zápas neobešel bez zranění. Pepa Salva se zranil již
v týdnu před zápasem, když se chtěl roztrénovat na víkend. Těsně
před úvodním hvizdem se zranil David Kolomazník při rozběhání.     
V průběhu utkání zklamalo koleno Rosťu Bártla, který byl převezen

ZDENĚK MIKSA, PETR ČVIRK, ZDENĚK MACH
(mávající)

JINDŘICH DUCHÁČEK (na pozadí)

ZDENĚK BLÁHA

Rosťa a Pepa v opěrném rozhovoru

Kuba Bělohradský v souboji s
Rosťou Bártlem (BEMBEL ve

skluzu)

PETR FRIEDMAN (iniciátor akce)



do nemocnice, ale po ošetření se sice o berlích, ale s úsměvem na tváři vrátil.
Akce sklidila vlnu pozitivních ohlasů s prosbou na opakování. A tak není vyloučeno, že bychom tuto vymizelou tradici opět 
vrátili.

Na závěr se sluší poděkovat obci JD za umožnění uspořádání této akce 
a zaměstnancům obce za pomoc s přípravou. Poděkování patří všem 
pořádajícím jimiž jsou Zdeněk Miksa, Jana Boháčková, Karel Houfek, 
Alexandr Szomolai, Denisa Svárovská, Terka a Gábina Tahalovi. Petru 
Friedmanovi za iniciativu a obvolání
všech legend Josefodolského fotbalu.
Pavlu Svárovskému a Blance
Jurákové za poskytnutí fotografií a
statistik. Výše uvedení obětovali svůj
čas bez nároku na honorář.

Velké poděkování patří všem
zúčastněným hráčům, že si našli čas a
udělali si s chutí a radostí výlet do
Josefodolu a všem fanouškům kteří
dorazili, a tak podporují dění u nás v
Josefově Dole.

Děkuji, Filip Friedman,
organizátor akce.

Vážení občané,

zastupitelé  Obce Josefův Důl  nechali  zřídit  velmi  pěkná stání  pro kontejnery na tříděný
odpad. Domnívali se, že tím zlepší čistotu v naší obci. Jak vidíte na přiložených obrázcích,
značně se mýlili. Produkce velkého množství odpadů a následné
nakládání  s  nimi  je  v současnosti  problémem  všech   obcí  ve
světě, tedy i v naší obci. 

Přitom stačí  pouze  trochu ohleduplnosti  a  pozornosti.  Kartony
sešlapat, PET lahve stlačit a řídit se pokyny, jak tříděný odpad
likvidovat.

Věříme,  že  všem  záleží  na  tom,  aby  naše  obec  byla  uklizená
a čistá. Je to vizitka nás všech.

DŮRAZNĚ  ŽÁDÁME  VŠECHNY  OBYVATELE
A  NÁVŠTĚVNÍKY,  ABY  PEČLIVĚ  SEŠLAPÁVALI
PLASTOVÝ  TŘÍDĚNÝ  ODPAD  A  VEŠKERÉ  KARTONY

VKLÁDALI  DO  KONTEJNERŮ  V
ROZLOŽENÉM STAVU,  NIKOLI V CELKU.

VZHLEDEM  K  MNOHONÁSOBNĚ
ZVÝŠENÉMU  POČTU  NÁVŠTĚVNÍKŮ
A  PRAVIDELNÝCH  UŽIVATELŮ  CHALUP
NAŠÍ OBCE JSOU KONTEJNERY IHNED PO
VYVEZENÍ PLNÉ.
MALÁ  UKÁZKA  JAK  SE  TO  DĚLAT
NEMÁ:

Na Vaše náměty a příspěvky se těší redakční rada:  K. Stuchlík, K. Stuchlík ml. a G. Tahalová
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Terezka TahalováNaprosto plné hlediště

1. kolo Sobota 22. 8. 2020 17:00 TJ Josefův Důl - SK Zásada Josefův Důl 5:4 (2:2)
2. kolo Sobota 29. 8. 2020 17:00 TJ Josefův Důl - SK Hodkovice n.M. B Josefův Důl
3. kolo Sobota 5. 9. 2020 17:00 FK Jiskra Mšeno B - TJ Josefův Důl UMT Břízky
4. kolo Sobota 12. 9. 2020 17:00 TJ Josefův Důl - SK Malá Skála  Jos. Důl
5. kolo Sobota 19. 9. 2020 16:30 Jiskra Tanvald - TJ Josefův Důl Tanvald
6. kolo Sobota 26. 9. 2020 16:30 TJ Josefův Důl - Sokol Jenišovice B Jos. Důl
7. kolo Neděle 4. 10. 2020 16:00 Sokol Držkov B - TJ Josefův Důl Držkov
8. kolo Sobota 10. 10. 2020 16:00 TJ Josefův Důl - SOKOL Radčice Jos. Důl
9. kolo Sobota 17. 10. 2020 10:15 FK KOVO z.s. - TJ Josefův Důl Rádlo 
10. kolo Sobota 24. 10. 2020 14:30 TJ Josefův Důl - Sokol Kokonín Jos. Důl
11. kolo Sobota 31. 10. 2020 14:00 FK Železný Brod B - TJ Josefův Důl Žel. Brod 
12. kolo Sobota 7. 11. 2020 14:00  SK Zásada - TJ Josefův Důl Zásada
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