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Slovo starosty a vánoční přání
Vážení a milí spoluobčané.
Vánoční svátky se nám blíží mílovými kroky a nastane čas vánoční
pohody. Bohužel někteří z nás prožívají svátky ve shonu a stresu.
Je potřeba zvolnit tempo a uklidnit se, užívat si pohodu s rodinou,
přáteli a volného času. A to na úkor méně podstatných věcí, jako
je  pečlivý  úklid  a  pečení  hromad  cukroví.  Přeji  Vám  proto
pohodový advent a klidné prožití vánočních svátků. Doufám, že se
s mnohými z vás potkám a pozdravím, třeba u kostela Promění
Páně  17.  12.  u  příležitosti  adventního  koncertu,  dovolí-li
to současná situace.

A novinky z obce: 
Akce „Kasárna“ -  v letošním roce jsme dostali  několik
nabídek na odkup bytového domu č.p. 142-145 - kasárna
v  Dolním  Maxově.  Zájemci  zde  chtěli  vybudovat
apartmány.  Zastupitelstvo  obce  zamítlo  jednohlasně
prodej. V listopadu proběhlo výběrové řízení na demolici
kasáren. Výběrové řízení vyhrála firma s nejnižší podanou
cenovou  nabídkou  AZ  Demolice  s.r.o.,  za  cenu
1.796.905,85  Kč  bez  DPH.  Výběrového  řízení  se
zúčastnilo 6 firem. Do konce roku bude objekt srovnán se
zemí.  A na  jaře  bude  nově  vzniklá  plocha  zatravněna.
Vzniklé pozemky po demolici zůstanou v majetku obce a
nebude na nich budována žádná výstavba. Máme příslib
sponzora,  který  by  nám  pomohl  s  revitalizací  celého
pozemku i  s  okolím a vytvořením parku.  Zatím řešíme
varianty, co na vzniklém  místě vytvoříme. Vaše nápady
rád uvítám. 
Novinky ze Skiareálu Bukovka – v listopadovém zasedání
zastupitelstva proběhl záměr koupě pozemků na Skiareálu
Bukovka a to 34.409 m2 od soukromého vlastníka za cenu
8.000.000,- Kč.
Koupě bude rozdělena na dvě části z důvodu financování.
Na  nákup  pozemků  budou  použity  finance,  které  jsme
utržili  z  prodeje  pozemků  za  rok  2021.  V  brzké
budoucnosti  plánujeme  další  skupování  pozemků  na
skiareálu.  Budeme  se  snažit  co  možná  nejvíce  scelit
pozemky, aby byly v majetku naší obce. Uděláme vše pro
to,  aby  v  zimní  sezóně  2021/2022  byl  skiareál  plně

funkční. Skiareál Bukovka bude mít v blízké budoucnosti
velký  potenciál  pro  obec.  Podpoří  velké  množství
místních  podnikatelů  (ubytování,  stravování  a  další)
a bude významným každoročním přispěvatelem obecního
rozpočtu.  Je  to  samozřejmě  běh  na  delší  dobu,  ale  je
potřeba začít a vytrvat.
V  příštím  roce  nás  čeká  celá  řada  úkolů.  Přes  zimu
zrekonstruujeme  několik  dalších  bytů  v  bytovém domě
se  sídlem  pečovatelské  služby  v  Antonínově,  koncem
roku  budeme  žádat  o  dotaci  na  rekonstrukci  místní
komunikace  Antonínov  a  mostu  přes  Jedlovou  směr
Josefův  Důl  s  propojením  přes  bývalý  areál  pily
(dokončuje se projektová dokumentace). 
Po  vytvoření  rozpočtu  obce  na  rok  2022  začneme
poptávat  projektanty  a  začneme  připravovat  rozšíření
vodovodu  na  třech  místech  v  obci.  Dále  se  dokončí
rekonstrukce  zdravotního  střediska,  proběhne
rekonstrukce  márnice  na  místním  hřbitově,  začneme
připravovat projektovou dokumentaci na nové byty zatím
v půdních prostorách budovy muzea a později nové byty
v budově bývalé školy v přírodě v Antonínově. Dále bude
potřeba  nová  střecha  na  základní  škole,  nátěr  střechy
a  rekonstrukce  kuchyně  v  mateřské  škole,  vše  bude
záležet  na  financích.  U  větších  akcí  budeme  vyřizovat
dotace, u menších zaplatíme sami, a za pomoci sponzorů,
kterým chci touto cestou poděkovat. 
Klidné  prožití  zbylého  roku  a  pohodový  nástup  roku
dalšího, mnoho zdraví, štěstí a klidu vám přeje

 váš starosta Jiří Slanař



Jubilea v listopadu a prosinci 2021

Informace z radnice...
V říjnu na řádném zasedání ZO projednalo a 
schválilo: 
ZO schvaluje:
* Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 2289/36 
v k.ú. Antonínov dle GP č. 369-64/2021 o výměře 141 m2
za 56.400,- Kč
* Znění Dohody o umožnění dočasného sjezdu mezi Obcí
Josefův Důl a majiteli pozemku č. 1269/4 v k.ú. Dolní 
Maxov. Pozemek bude využit k vybudování dočasného 
sjezdu a k přejezdu těžké techniky za účelem odvozu sutě 
při demolici bytových domů č. 142 – 145.
* Přidělení bytu v č.p. 184 paní žadatelce po provedení 
šetření sociální pracovnicí.
* Půjčku z fondu rozvoje bydlení panu ve výši 50.000,- 
Kč na pořízení elektrického kotle. 
* Dotaci z rozpočtu obce Josefův Důl Jizerské o.p.s., 
Bedřichov ve výši 20.000,- Kč na úhradu části nákladů 
spojených s úpravou a údržbou tratí Jizerské magistrály
v zimní sezóně 2021/2022. 
* Finanční podporu pro Linku bezpečí, z.s.
 ve výši 5.000,- Kč. 
ZO neschvaluje:
* Záměr prodeje p.p.č. 233/12, 233/6, 233/10, 233/11, 
1331/3, 1331/4 v k.ú. Dolní Maxov.

V listopadu bylo na zasedání schváleno:
* Plán inventarizačních prací 2021
* Odpis nedobytných pohledávek k 31. 12. 2021 v 
celkové výši 43.105,00 Kč
* Obecně závazná vyhláška obce Josefův Důl č. 2/2021 o 
místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství
* Obecně závazná vyhláška obce Josefův Důl č. 3/2021, 
kterou se stanoví systém odpadového hospodářství
* Koupi pozemků ppč. 1297, ppč. 1292/2, ppč. 1282/2, 
ppč. 1247/1, ppč. 1245, ppč. 1217/1, ppč. 1214/1, ppč. 
1309 v k.ú. Dolní Maxov za 8.000.000,00 Kč
Více informací naleznete na: 

https://josefuvdul.eu/zapisy-usneseni

Jak se volilo v Josefově Dole?

Ve dnech 8. a 9. října se konaly volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky.
V Josefově dole bylo zapsáno 831 voličů,  vydáno bylo 
585 hlasovacích obálek. Odevzdaných obálek bylo také 
585, platných hlasů bylo 577, což činilo 98,63 %  všech 
odevzdaných hlasů.
Volební účast byla 70,4 %.
 
Jednotlivé strany obdržely v Josefově Dole následující 
platné hlasy:

Strana zelených 8 - 1,34 %
Švýcarská demokracie 1 - 0,17 %
VOLNÝ blok 8 – 1,38%
Svoboda a př. Demokracie (SPD) 29 – 5,02 %
Česká str. Sociálně demokrat. 10 – 1,73 %
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 – 0
Trikolora Svobodní Soukromníci 11 – 1,9 %
Aliance pro budoucnost 1 – 0,17 %
Hnutí Prameny 2 – 0,34 %
PŘÍSAHA Roberta Šlachty 36 – 6,23 %
SPOLU-ODS, KDU-ČSL, TOP 09 188 – 32,58 %
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 – 0
Koruna Česká (monarch. Strana) 4 – 0,69 %
PIRÁTI a STAROSTOVÉ 100 – 17,33 %
Komunistická str. Čech a Moravy 17 – 2,94 %
ANO 2011 161 – 27,9 %
Otevřeme ČR normálnímu životu 1 – 0,17 %
zdroj: www.volby.cz

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. 

Řeřichová Jana         
Pavlatová Markéta
Bielák Jozef
Pelantová Dagmar
Vlasák Ivan
Honzejková Vlasta
Slabschová Ilse
Urbánková Ivana
Vilderová Dagmar

Vrabec Pavel
Čvirková Jaroslava
Válek Jindřich
Jakelová Helena
Kinzelová Christa
Zmrzlá Eva 
Ševčíková Eva
Kondelová Jana

Poděkování:
Srdečný dík OÚ v Josefově Dole za dárek a gratulaci 
k mým narozeninám. Jan Bulavčák

Mnohokrát děkuji za přání a dárek k narozeninám.
Valerie Holubičková

Děkuji za dárek k narozeninám .
Kurt Kinzel

Srdečně děkuji za milý dárek.
Erika Šulcová

Děkuji za dárek a přání k narozeninám. 
Vlasta Honzejková

Děkuji  všem, kteří  jste  se přišli  naposledy rozloučit
s naším milovaným manželem, tatínkem, dědečkem,

švagrem - panem Antonínem Chrtkem. Děkujeme. 

Olga Chrtková s rodinou

Obecní úřad v Josefově Dole bude 
od 20. 12. 2021 do 31. 12. 2021
z důvodu čerpání dovolené
uzavřen.

https://josefuvdul.eu/zapisy-usneseni


Snímky z rekonstrukce části místní komunikace Antonínov

Snímky z demolice objektů č.p. 142-145 Dolní
Maxov



Milí čtenáři Občasníku.
Začátek letošního školního roku je za námi, jako vždy byl plný tradičních akcí, ale letos k nim přibyla jedna zbrusu nová – pozvali
jsme na naši školu žáky albrechtické základní školy, aby zde strávili zajímavé dopoledne:

Projektový den pro žáky 1. stupně ZŠ 
Albrechtice.   

Letos poprvé jsme v říjnu na naší škole uspořádali projektový
den, na který jsme pozvali i žáky prvního stupně základní školy
z Albrechtic v Jizerských horách. Přípravy bohatého programu
se za podpory učitelů ujali starší žáci naší školy. Už týden před
začátkem akce začali chystat několik stanovišť, na kterých v úte-
rý jejich mladší spolužáci společně s albrechtickými žáky po-
znávali přírodovědu, matematiku, český jazyk, vlastivědu, ang-
ličtinu nebo robotiku zábavným a netradičním způsobem, trochu
jinak  než  běžně  v  hodinách.  Z  jejich  tváří  bylo  znát,  že  je
společná akce obou škol velmi baví. I pro druhostupňové žáky,
kteří aktivity připravovali, bylo dopoledne přínosné, a to nejen
proto, že si uvědomili, jak náročné je připravit poutavý program,
kterým se zároveň mladší žáci něco nového naučí. Vzhledem k
pozitivním  reakcím   bychom  pro  albrechtické  žáky  tuto
společnou akci velmi rádi zopakovali i příští rok.

Harmonizační pobyt 

V druhém týdnu školního roku celá naše škola vyrazila na kaž-
doroční harmonizační pobyt. Tentokrát jsme tři krásné slunečné
dny strávili  v Hotelu Kořínek v Příchovicích.  I  letos se našlo
několik dobrovolníků - sportovců, kteří vyměnili pohodlnou ces-
tu vlakem za vyčerpávající jízdu na kole a k hotelu se vydali na
horských kolech. Je třeba je velmi pochválit za  statečnost, se
kterou čelili horskému terénu cestou tam i zpět. Celý pobyt žáci
soutěžili v týmech v různých vědomostních, dovednostních, lo-
gických i sportovních disciplínách, které byly zaměřeny na po-
znávání spolužáků, stmelování školního kolektivu a na pozitivní
vztahy mezi žáky. Vyrazili jsme také na výlet na nedalekou roz-
hlednu Štěpánku,  navštívili  jsme Maják Járy Cimrmana a ne-
chyběla ani stezka odvahy. K doplnění představy o tom, jak se
dětem letošní harmonizační pobyt líbil, přikládám několik vět ze

slohových prací:  „Musím říci,  že  jsem si  harmonizační pobyt
užil a ostatní spolužáci také. (RS) Tento harmonizační pobyt se
mi líbil ze všech nejvíc. (BB) Harmonizační pobyt jsem si moc
užila, bylo to super, jako kolektiv ve třídě jsme se dali dohroma-
dy a bavíme se všichni se všemi. (MA) Harmonizák se mi líbil,
ale bylo by lepší, kdyby byl delší. Už se těším na příští rok, až
bude naše třída dělat bojovku. (VP) Na harmonizačním pobytu
se mi moc líbilo a s kamarády jsme si ho užili. Už se těším na
další. (AS) I když to bylo hodně krátké, tak jsem si letošní har-
monizák fakt užila a bavilo mě to tam. Už se těším na příští rok,
až pojedeme znovu, protože harmonizák je vždycky super. (SK) 

Další tradiční akcí začátku školního roku byla Pepikiáda.
Ačkoliv sluníčko se na nás tentokrát bohužel neusmívalo, přišlo
na  hřiště  v  Josefově  Dole  několik  desítek rodičů  společně  se
svými dětmi, aby zde strávili příjemné odpoledne sportovními a
dovednostními aktivitami. Na akci nechyběla dobrá nálada ani
„koláčové a špekáčkové občerstvení“. 

Už  třetím  rokem  se  naše  škola  přihlásila  do  mezinárodního
projektu  „Záložka  do  knihy  spojuje  školy.“,  ve  kterém

partnerské  školy,  jedna  z
České republiky,  druhá ze
Slovenska,  vytvářejí
záložky do knihy a poté si
je vzájemně vymění. Letos
je naší partnerskou školou
Speciální základní škola ve
Velkém Krtíši. 

Dlouhodobou  akcí  je  projekt Příběhy  našich  sousedů,  který
pořádá nezisková organizace Post  Bellum pro žáky osmých a
devátých  tříd.  Vybraní  žáci  z  deváté  třídy  budou pracovat  na
tomto projektu několik měsíců – jejich hlavním úkolem bude
vyzpovídat  pamětníka,  natočit  jeho  vzpomínky,  digitalizovat
staré  fotografie  související  s  příběhem,  případně  prozkoumat
archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou
reportáž či dokument. Pokud vám tento projekt něco připomíná,
jde o žákovskou verzi  velkého projektu Paměti  národa a  oba
projekty  jsou  propojeny  –  nejlepší  žákovské  reportáže  se
natrvalo uloží jako jeden z příběhů Paměti národa, což je pro
naše žáky velkou motivací. 

V listopadu žáci sedmého, osmého a devátého ročníku navštívili
projektový  den  na  Střední  uměleckoprůmyslové  škole  v
Jablonci  nad  Nisou,  kde  se  seznamovali  s  jednotlivými
studijními obory.

 Monika Hejná



Podzim nám zbarvil stráně a lesy nádhernou paletou barev
a krásné teplé počasí v září a říjnu nás lákalo k venkovním činnostem 
a akcím. 

Podzimní slavnost se nesla v pohodovém duchu. Děti hledaly oříšky 
zapomnětlivé veverce, vozily polínka, aby pomohly kamarádovi 
mravenci, tiskaly bramborovými razítky nebo zkoušely zdatnost 
v zatloukání hřebíků. Posilnit se chodily ke stolu, který byl plný 
báječných dobrot připravených maminkami. Zlatým hřebem bylo 
opékání buřtíků… Jsme moc rádi, že se rodiče sešli v přátelském 
duchu a společně s dětmi si užili hezké odpoledne.

Na konci září vyrazili Šikulové vlakem do Jiřetína pod Bukovou, kde jsme se opět zúčastnili akce „Týden
s českou hračkou“ pořádanou firmou Detoa. Tentokrát jsme v dětských kategoriích nezvítězili, ale to 
vůbec nevadí. Užili jsme si pěkný výlet, tvořili jsme ze
dřeva dle své fantazie, viděli jsme postup výroby
dřevěných hraček od prkénka až k finálnímu výrobku a
velmi jsme si pochutnali na řízcích od paní kuchařky. 

Na začátku října nás čekalo slavnostní odpoledne a my se
připravovali a trénovali, ale rýma a kašel mají svůj vlastní
kalendář a tak se na „Vítání občánků“ nakonec krásně
oblékly čtyři holčičky a musely se snažit i za všechny
právě nemocné děti, které jim z domova držely pěstičky.

Během celého školního roku budou dětem k dispozici „Veselé hlásky“ a všichni, kteří mají chuť, si mohou
potrénovat výslovnost každou středu odpoledne s p. uč. Silvou.

Halloween je vždy velká událost a
letos tomu nebylo jinak. Maminky si
daly záležet při volbě kostýmů 
a děti se předháněly ve strašení.
Užili jsme si plno legrace, trochu
strašení a mnoho společného veselí.
Děkujeme maminkám, které nám
letos napekly velmi kreativní dobroty
– všechny jsme je snědly .

A je tu listopad a my jsme pro děti opět zprovoznili saunu. Zájem je veliký 
a tak se budeme saunovat (pokud to bude možné) celou zimu, abychom naši imunitu
zase trochu posílili a bacily se bály nás a ne naopak.
Do Vánoc je to jen skok a my se těšíme na pečení perníčků a přípravy na Advent…
Slyšíte to? To Advent klepe na dveře a my přejeme všem pohodu a pevné zdraví
v tom voňavém předvánočním čase .



Činnost DS J. K. Tyl Josefův Důl – rok 2021

Činnost  spolku  byla  podřízená  vládními  omezeními,  ostatně
jako všude. Postupně jsme se scházeli v malých skupinkách –
kontrola  a  úklid  divadla,  posléze  pak  výroba  kulis  do  nové
inscenace apod. A hlavně příprava na premiéru nové inscenace,
kterou jsme již dvakrát byli nuceni přerušit.
První představení, které jsme v letošním roce absolvovali, byla
Tvrdohlavá žena J. K. Tyla, v úpravě Jaroslava Kodeše, 29. 5.ve
Smržovce. Další štací byla rovněž Tvrdohlavá žena 26. 6. v kině
Alfa v Desné. I nadále jsme pracovali na nové inscenaci, jejíž
premiéru jsme si stanovili na pátek 16. 7. 2021 v rámci divadelní
přehlídky.
31. ročník Josefodolského divadelního jara – odložený z května
–  se  uskutečnil  v  termínu  16.  7.  -  18.  7.  Zúčastnilo  se  pět
soutěžních souborů, DS ŽUMPA Nučice s inscenací Klub, DS J.
K. Tyl Josefův Důl s komedií Tajemný hrad  v Karpatech, DS
Vojan  Desná  –  Mladá  haluz  s  komedií  Natěrač,  Hodkovické
amatérské  divadlo  s  pohádkou  Čmelák  Brundibár  pátrá,  radí,
informuje  aneb  co  se  děje  na  louce  a  DS  Vojan  Libice
s monodramatem Co vyprávěl Sepp Jörgen. Porota pracovala ve
složení  Petra  Richter  Kohutová,  Petr  Hruška,  Miroslav  Král,
Karel Vlček a Jaromír Kejzlar. Sobotní program vyplnil seminář
Kostýmní desatero Miroslava Krále a koncert středověké hudby
Capella Rederna.
Josefodolský  spolek  ještě  v  prázdninovém  čase  nabídl  své
prostory  pěveckému  souboru  Paleček  z Prahy,  který  v  obci
absolvoval  týdenní  soustředění.  21.  8.  jsme  pak  reprízovali
Tajemný hrad v Karpatech v divadle v Josefově Dole a 31. 8. na
zámku  v  Kosmonosích.  19.  9.  jsme  odehráli  plánované
představení Tvrdohlavá žena v Činoherním klubu v Praze. 23.
10. jsme Tajemný hrad odehráli ve Vlastibořicích u Sychrova v
rámci  Divadelního podzimu.  30.  10.  jsme opět  Tajemný hrad
nabídli josefodolskému publiku a 4. 11. jsme hráli opět Tajemný
hrad,  tentokrát  v  nedalekém Tanvaldu.  V neděli  14.  11.  se  s
Tajemným hradem zúčastníme přehlídky  v Neratovicích a 11.
12. soubor čeká štace do Jiřetína p, B.
Závěr  roku  vždy  patří  kulturním  a  divadelním  akcím  nejen
v divadle v Josefově Dole. Ve spolupráci s Obcí Josefův Důl se
podílíme  na  adventních  programech  –  adventní  rozsvícení
stromečku,  koncert  souboru  Harmonie  v  místním  kostele,
předvánoční posezení seniorů v budově Muzea místní historie
a Infocentra, plánujeme nabídnout představení Tvrdohlavé ženy
a  Tajemného  hradu  v  Karpatech,  koncert  adventní  a  vánoční
hudby  v  divadle  a  na  závěr  tradiční  varhanní  koncert
v josefodolském kostele.
Veškerá  spolková,  kulturní,  sportovní  činnost  byla   značně
omezena,  přesto  náš  spolek  společně  s kulturní  komisí  Obce
Josefův  Důl,  hasiči,  Rodinným  centrem  Aura  a  mnohými
dobrovolníky,  připravili  na  léto  a  podzim  bohatý  program.
A pevně všichni věříme, že už bude vše, jak má být, a budeme se
moct scházet bez obav. 

Za DS J. K. Tyl Josefův Důl Hana Stuchlíková

Vítání občánků
Vítání nových občánků do života proběhlo dne 1. 10. v sálku
budovy muzea. Dostavilo se 7 rodičů  z 13ti  pozvaných rodičů s
dětmi.
Místostarosta MUDr. K. Stuchlík přivítal všechny přítomné, po
krátkém  úvodním  proslovu,   vystoupily  děti  z  místní  MŠ
s krátkým programem. Děti  obdržely malé upomínkové dárky
a maminky si odnesly kytičku.

Do života přejeme ti, ať špatné časy letí
a ty dobré trvají, na světě tě všichni vítají 

Dýňodlabání

Ať už máte k halloweenu jakýkoli vztah, dýně k podzimu patří.
A jestli  se  děti  netrpělivě  těší  na  vyřezaného  strašidláka
se svíčkami uvnitř, nezbude vám než se s ním do toho pustit.

Zvyk  dlabání  dýní  v  souvislosti  s  Halloweenem  má  původ
v  irské  legendě  o  darebákovi  Jackovi.  Za  svého  života  Jack
velmi hřešil a podvedl i samotného ďábla. Když zemřel, odmítli
ho  v  nebi  i  v  pekle,  proto  v  podobě  vydlabané  dýně  bloudí
po Zemi a svíčkou si svítí na cestu.
V  říjnu  jsme  společně  několik  dýní  vyřezali  a  následně
rozmístili v obci. 



Advent a vánoce mají svou 
odlišnou krásu, odlišný 
půvab.
Advent je prožívané očekávání 
Mesiáše. Čekání věků.. Odvěká 

volání opěvovaná v rorátech, 
dávných ranních zpěvech za svitu svící. Doba vnitřní 

přípravy odrážející se  v pokání, v nápravě nitra. Volání 
po vláze, aby rozkvetla poušť.

V adventu nejsme u cíle. 
   Zato vánoce propuknou najednou, tajemně jako v dáli 

osvětlená jeskyně, ke které putují zástupy věků. Začínají 
Štědrým dnem. Obdarované lidstvo se také štědře 

obdarovává a dobře, že v tento večer sedají členové 
rodiny spolu. V kostele zazní znovu Gloria, Sláva 

na výsostech ... a lidem mír na zemi. Lidem dobré vůle 
nebo s výzvou k dobré vůli ke každému.

Svatý Štěpán letos zůstane ve stínu před Svatou rodinou 
a my v Tanvaldu oslavíme příchod mudrců, králů už

v neděli 2. ledna. Vánoce nám tak skončí Svátkem Křtu 
Páně 9. ledna.

Přeji je požehnané a případně i bohaté, nakolik to komu 
prospěje.

                                             P. Pavel Ajchler farář z Tanvaldu

Přehled plánovaných vánočních bohoslužeb
Půlnoční Pátek 24.12. 2021  
Tanvald -Šumburk nad Desnou  17.00,
Velké Hamry 20.00 Albrechtice v J.horách  22.00, 
Horní Maxov 24.00

Sobota 25.12. Narození Páně: Smržovka 9.30 
Josefův Důl  11,30 Hor. Maxov 15.00
 
Neděle 26.12. Sv. rodiny  Horní Tanvald 9.00  
Albrechtice 11.00
 
Sobota 1. ledna Matky Boží Panny Marie     
Hor. Tanvald 9.00 Albrechtice 11.00 
Hor. Maxov 15.00  Velké Hamry 17.00
 
Neděle 2. ledna Zjevení Páně   Šumburk  9.00    
Albrechtice  11.00 Hor. Maxov  15.00
 

 Fidelio Fritz Finke 
130 let od narození hudebního skladatele

Vzpomeňme na rodáka z Josefova Dolu,
který se narodil   22. října před 130 lety
v hudebně orientované rodině s učitelskou
tradicí.  Otec  Fidelio  Finke  (1860–1940)

byl  hudební  organizátor  regionálního  významu,  strýc
Romeo  Finke  (1868–1938)  byl  klavírista  a  hudební
pedagog, učitel Prokschova ústavu (s Josefem Prokschem
byla  rodina  vzdáleně  spřízněna),  v letech  1909–20
pedagog pražské konzervatoře a poté Německé akademie
hudby (Deutsche Akademie für  Musik und darstellende
Kunst)  v Praze,  jíž  byl  až  do  odchodu  na  odpočinek
(1925)  správním  ředitelem.  V rodině  se  po  generace
prolínal  český  a  německý  prvek.  Ve  třech  generacích
děděné  křestní  jméno  Fidelio  bylo  výrazem  obdivu
Finkových  předků  k Ludwigu  van  Beethovenovi,  otec
Fidelia Fritze byl obdivovatelem Richarda Wagnera (pro
nakladatelství  Litolff  v Braunschweigu  pořídil  klavírní
výtahy jeho oper). 
Fidelio  Friedrich  vystudoval  učitelský  ústav  v Liberci
a  pražskou  konzervatoř,  kde  studoval  klavír  u  svého
strýce a skladbu u Vítězslava Nováka (absolvoval 1911) .
Začínal  jako  učitel  v hudební  škole  v Českých
Budějovicích, rektor pražské konzervatoře Jindřich Kàan
z Albestů jej však vzápětí získal pro Prahu, kde roku 1915
nastoupil jako učitel skladby na konzervatoř. 18. 5. 1918
se  oženil  s klavíristkou  a  učitelkou  hudby  Annou
Spengler,  jeho  švagrovou  byla  rovněž  klavíristka
Hildegard  Spengler,  obě  byly  v období  mezi  válkami
aktivně  účastny  v pražském  hudebním  životě.
Z manželství  vzešel  jediný syn Peter (nar.  12. 5.  1922),
který padl v polovině roku 1944 na válečné frontě. 
Po skončení války a po zestátnění pražské konzervatoře
a jejím úplném počeštění přešel Finke na nově založenou
Německou akademii hudby a divadelního umění, kde se
stal vedoucím oddělení hudební teorie a kompoziční třídy.

Mezi  lety  1920–38  byl  Finke  osobním  i  uměleckým
vlivem  jednou  z nejvýraznějších  osobností  tzv.
sudetoněmecké  kultury  v Československu.  Jeho  skladby
byly pravidelně uváděny na mezinárodních festivalech.
Po válce byl Finke začleněn mezi německé obyvatelstvo
určené  k odsunu.  Již  roku 1946 se stal  rektorem Státní
akademie  hudby  (Staatsakademie  für  Musik)
v Drážďanech a  roku 1951 profesorem Vysoké hudební
školy  (Musikhochschule)  v Lipsku.  Roku  1956  byl
vyznamenán  Státní  cenou  NDR  a  téhož  roku  poprvé
od konce války navštívil Československo .

Závěr  života  strávil
v Drážďanech,  hudební
škola v Pirně u Drážďan
nese od roku 1976 jeho
jméno,  v drážďanské
čtvrti  Loschwitz  je  po
Finkem  pojmenovaná
ulice.   



Lesní kaplička

Jak jste jistě mnozí zaznamenali, letos v létě se postavila kaplička. Na hrubé cihlové zdivo byly položeny krovy a nyní
je  již  hotová  šindelová  střecha.  Také  se  konala  neoficiální  akce,  kdy
místní  měli  možnost  si  symbolicky  položit  cihlu.  
Z  dobrovolných  příspěvků  se  tak  vybralo  milých  8.000,-  Kč.  Letošní
práce ukončíme usazením kovového kříže, kterým zakryjeme menší otvor
ve  střeše.  Příští  rok  máme  v  plánu  kapličku  dokončit  -  udělat  fasádu
vnější  a  vnitřní,  usadit  okénka  a
nechat zhotovit bytelné dveře. Dále
se  zkrášlí  a  vybaví  interiér,  do
kterého máme nyní  původní  sochu
sv.Antonína,  panenku  Madonu  a
původní  barokní  oltář.  Madonku
věnoval  osobně  ředitel  archivu  z
Neu  Gablonz,  pan  Thomas
Schönhoff.  Exteriér  kaple  bude
doplněn informační tabulí s menším
posezením, neboť kapli zákon nyní
nazývá „Poutní místo s informačním
charakterem“. 
Závěr tohoto celého bude slavnostní
požehnání kaple.

Jahnův pomník

Z mnoha různých důvodů letos nebyl dokončen
Jahnův  pomník.  I  tak  se  však  stihlo  udělat

mnohé.
Všechny vykopané kameny byly očištěny. Bylo
zasazeno 20 okrasných keřů. Na kamenech bylo
doplněno písmo.  Na pomníku padlých  turnerů
bylo  taktéž  doplněno  písmo,  ale  zlatem.
Poslední důležitá práce, která je aktuálně dobře
vidět,  bylo  usazení  kamenů.  Letos  už  chceme
jen namontovat kamerový systém. Na jaře bude
hotova  busta,  bude  udělán  nový  sloupek  pro
řetěz a snad se stihne i slavnostní odhalení.

Vánoce kdysi
Před  mnoha  lety,  kdy  teprve  začal  vznikat  sklářský  průmysl,  bylo  místní
obyvatelstvo velmi chudé.  Bohaté však bylo v rámci víry a svátky vánoční tak
byly jakýmsi vyvrcholením. To se samozřejmě projevilo i na jídelníčku, kdy si
lidé dopřáli to, co po většinu roku z finančních důvodu ne.
Na Štědrý den se k obědu podávalo proso s hnědým máslem. Hnědé máslo,
někdy také nazývané oříškové- nemá však s ořechy nic společného, jen chuť, je
speciální metoda, často nazývána přepuštěné, nebo zkaramelizované. 
Hlavní chod však byla večeře, která se skládala přesně z devíti položek. Jako první se podávala houbová polévka, hlavní
jídlo byla liberecká uzenka se zelím a bramborem, dále byly na stole ořechy, jablka, křížaly, jablečný štrůdl a Ježíšův
chléb- což lze dnes nazvat vánočkou.
Po jídle se dělalo tzv. Tippelgucken, což lze přeložit jako nahlížení pod hrníčky. Tento zvyk fungoval takto, vzaly se
čtyři hrnečky, pod jeden se dal kus látky, pod druhý peníz, pod třetí kousek chleba a pod čtvrtý se nic nedalo. Hrnečky
se  náhodně  zamíchaly  a  ten  dotyčný,  kdo  nahlížel,  tak  co  objevil  to  se  mu v  příštím roce  mělo  stát.  Kus  látky
symbolizoval nové šaty, kousek chleba symbolizoval dostatek potravin, peníz symbolizoval finanční zaopatřenost a tam
kde nic nebylo, tak symbolizovalo, že nenastane žádná změna. Veselé Vánoce!     Oliver Scholze

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

mailto:oliver.scholze@seznam.cz


SKÁČU DOBŘE, SKÁČU RÁD
Ano, je to tak.  Skáčeme hlavně rádi  a skáčeme pořád, respektive každé úterý
od 18 hod. v tělocvičně ZŠ Josefův Důl.
Dny se pomalu krátí, na venkovní sporty už nebude tak dobré počasí a začnou
dlouhé zimní večery. Než sedět doma u kamen, co se takhle na hodinku vyřádit,
vyskákat  na  hlasitou  hudbu,  protáhnout  se  a  zároveň dobít  energii?  Nebojte,
zvládne to úplně každý a každého mezi nás vítáme:-) Skáčeme na dvou tipech
trampolín, s pružinami a s gumolanem, žádné tvrdé dopady, takže se nemusíte
bát, i když máte potíže třeba se zády či koleny. Cvičíte jen se svoji vahou a tak,
jak vám Vaše tělo dovolí. Krom jiného ,,nevědomky,, posilujete i vnitřní svalstvo
a orgány.
Po  prázdninovém  skákání  venku,  jsme  krom  klasických  hodin  měli  i  pár
tematických,  jako  například-Růžová  hodina,  90.léta,  Black/White,  Halloween,
a plánujeme samozřejmě i Vánoční jumping. Každá hodina je jiná a snažíme se
vyhovět všem, co si to s námi chtějí užít.
Tak neváhejte, nebojte se, nejsme žádné "fittnesky":-), vemte kamarádku nebo své děti a doražte! Přihlášení najdete
na facebookové skupině "Jumping ZŠ Josefáč", kde mimo dalších informací najdete videa a fotky z hodin a nebo
na telefonním čísle 604 971 253. Budu se na Vás moc těšit! A jumpu ZDAR ! :-)       Petra Liegerová

Po  zmatcích  všech  vládních  opatřeních  letošní
fotbalová  sezóna začala  tak,  jak měla,  a  tak se
podařila  celá  podzimní  soutěž  odehrát  na  „1.
dobrou“

Bohužel se v podzimní části sezóny náš
tým  trápil,  hned  v  prvním  zápase  vysokou
prohrou  proti  FC  KOVO  5:0  vedený  bývalým
hráčem Dominikem Karaqim. Z důvodu vysoké
marodky  kontumovaným  zápasem  proti  FC
Pěnčín.  A  třemi  remízami  s  týmy  Hodkovic,
Zásady a Držkova. 

Bohužel nemůžeme ani kladně hodnotit vysoké množství žlutých karet. Hned po třech  byli obdaření Petr
Němec (SKOPY),  rodák Dominik Procházka,  gólman Jindra Ducháček a Zdeněk Mach, kterému byla na Držkově
odpuštěna červená karta, po které opustil hřiště ke konci zápasu. 

Nutno ale zmínit krásné a vysoké výhry na Malé Skále a doma proti Mšenu. Oba ve prospěch Josefova Dolu
6:1. Dále vyzdvihnout výkon Lukáše Počty jakožto nejlepšího střelce Josefodoláků se 7mi góly.

Doufejme, že jarní část sezóny se odehraje zdárně bez omezení. I když postup našeho týmu je téměř nemožný,
určitě přijďte fandit minimálně na domácí zápasy, vychutnat si sportovní zážitek, občerstvit se a snad i radovat s našimi
chlapci ze společných výher.

Filip Friedman

1. FC Pěnčín B 10 9 1 0 68:7 28 0 0

2. SK Hodkovice n. M. BB 10 6 2 2 35:35 20 0 0

3. Sokol Kokonín 10 6 1 3 27:23 19 0 0

4. FK KOVO 10 5 1 4 39:22 16 0 0

5. Sokol Plavy B 10 5 1 4 29:19 16 0 0

6. Jiskra Josefův Důl 10 4 3 3 23:20 15 0 0

7. SK Malá Skála 10 4 1 5 32:34 13 0 0

8. SK ZÁSADA 10 3 2 5 24:38 11 0 0

9. FK Železný Brod B 10 3 1 6 22:33 10 0 0

10. Sokol Držkov B 10 1 3 6 19:34 6 0 0

11. FK Jiskra Mšeno B 10 1 0 9 15:68 3 0 0



FOTBAL - Rozpis a výsledky:
2. kolo 21. 8. 2021 Jiskra Josefův Důl - FK KOVO 

0:5 (0:1) 
3. kolo 29. 8. 2021 Sokol Kokonín - Jiskra Jos. Důl 

0:2 (0:1) 
5. kolo 12. 9. 2021  Sokol Plavy B - Jiskra Jos. Důl 

3:0 (1:0) 
6. kolo 18. 9. 2021  Jiskra Jos. Důl - FC Pěnčín B

 0:3 (K) 
7. kolo 25. 9. 2021  Sokol Držkov B - Jiskra Jos. Důl 

1:1 (0:0) 
8. kolo 2. 10. 2021 Jiskra Jos. Důl - FK Jiskra Mšeno B 

6:1 (3:0) 
9. kolo 10. 10. 2021 SK Malá Skála - Jiskra Josefův Důl 

1:6 (0:4) 
10. kolo 16. 10. 2021 Jiskra Jos. Důl - FK Železný Brod B

3:1 (0:0) 
11. kolo 23. 10. 2021 SK ZÁSADA - Jiskra Josefův Důl 

1:1 (1:0) 
1. kolo 30. 10. 2021 Jiskra Jos. Důl - SK Hodkovice  B 

4:4 (2:2)

12. kolo 9. 4. 2022 15:30
SK Hodkovice n. M. B - Jiskra Josefův Důl 

13. kolo 16. 4. 2022 16:00
FK KOVO - Jiskra Josefův Důl 

14. kolo 23. 4. 2022 16:00
Jiskra Josefův Důl - Sokol Kokonín 

16. kolo 7. 5. 2022 16:30
Jiskra Josefův Důl - Sokol Plavy B 

17. kolo 14. 5. 2022 17:00
FC Pěnčín B - Jiskra Josefův Důl 

18. kolo 21. 5. 2022 17:00
Jiskra Josefův Důl - Sokol Držkov B 

19. kolo 28. 5. 2022 17:00
FK Jiskra Mšeno B - Jiskra Josefův Důl 

20. kolo 4. 6. 2022 17:00
Jiskra Josefův Důl - SK Malá Skála 

21. kolo 11. 6. 2022 17:00
FK Železný Brod B - Jiskra Josefův Důl 

22. kolo 18. 6. 2022 17:00
Jiskra Josefův Důl - SK ZÁSADA 

SDH Josefův Důl – mladí hasiči

Od září se opět pravidelně schází kroužek mladých hasičů.
Hned 11.září se děti zúčastnily závodů v požárním útoku „ O pohár
starosty města Tanvaldu“. Na stadionu proběhl slavností nástup a
ihned  poté  se  začalo  soutěžit.  Naše  družstvo  mladších  hasičů
provádělo útok hned mezi prvními. Bohužel se dětem rozpojil spoj
u čerpadla a navíc byly diskvalifikovány za přešlápnutí při stříkání
do  terče.  Nebyli  zdaleka  jediní  ,  komu  se  něco  nepovedlo,
a  nakonec  skončili  na  13.místě.  Určitě  je  musíme  pochválit
za bojovný výkon, přeci jenom moc tréninků jsme před závodem
nestihli. Družstvu starších se naopak útok povedl zatím nejlépe ve
výborném  čase  22,88  s,  který  stačil  na  skvělé  7.  místo  z  13
družstev.  Celé soutěžní odpoledne ukončil slavností nástup včetně
předání cen a diplomů.

Další  soutěž  proběhla  9.října  v  Držkově  a  tentokrát  se
jednalo  o  branný  závod,  který  je  součástí  okresního  kola  hry
„Plamen 2021 – 2022“. Pětičlenná družstva běží asi 3 km a plní
cestou různé  úkoly,  např.  střílí  ze  vzduchovky,  váží  uzly,  poznávají  topografické  značky,  určují  azimut,  provádějí

ošetření  zraněného,  ručkují  po  provaze
nebo rozhodují o vhodném či nevhodném
hasícím přístroji. Stanovišť je hodně a za
každou  špatnou  odpověď  se  družstvu
přičtou  trestné  minuty.  V  této  soutěži
musí  naši  mladí  hasiči  hodně  znalostí
doplnit   a  doučit  se,  trestných  minut
družstva nasbírala poměrně dost.

Od srpna měli dobrovolní hasiči jeden
výjezd  a  to  k  popadaným  stromům.
Odklízeli  stromy  na  silnici  na  Karlov,
které se zlomily vlivem silného větru. 

Intenzivně  pokračují  práce  na  nové
klubovně, hotové jsou podhledy, rozvody
elektřiny, montuje se nová kuchyň. Vřelý
dík patří za obětavou práci se sestavením
a pověšením skříněk Martinu Honzejkovi
a Alexandru Szomolaiovi a za výbornou
organizaci  všech  stavebních  prací
našemu starostovi Petru Švadlenkovi.



Vážení občané obce Josefův Důl,
konec roku 2021 se rychle přibližuje a zima klepe na dveře. Epidemiologická situace je ve srovnání
s loňským obdobím značně  příznivější.  Pevně  věřím,  že  opatření  v souvislosti  s pandemií  viru
COVID 19 již nebudou tak citelná a nezasáhnou turistický ruch ve Vaší obci. Těším se, že policisté
budou  moci  plnit  běžné  úkoly  a  budou  Vám  nápomocni  při  řešení  mimořádných  situací.
Se začátkem topné sezóny považuji za dobré upozornit, že jednou do roka musí být provedena
kontrola  spalinové  cesty  kominíkem.  Téměř  každý  rok  touto  dobou  řešíme  ve  spolupráci
s Hasičským záchranným sborem zahoření  komínů, střech a domů.  Zároveň je  třeba mít  se na
pozoru před podvodníky, kteří se snaží této situace využít. Nevyžádané služby je lepší odmítnout. Informujte se raději u
svých známých, sousedů a nechte si řemeslníka doporučit. Toto pravidlo platí i v případě ostatních profesí, nejenom
kominíků.  
Dále chci na tomto místě připomenout povinnost danou zákonem č. 364/2008 Sb. o silničním provozu, v ust. § 40a:  
1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
 a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
 b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat
souvislá  vrstva  sněhu,  led  nebo  námraza,  lze  užít  motorové  vozidlo  kategorie  M nebo  N2)  k  jízdě  v  provozu  na
pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální
přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností
převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé
musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální
přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.
2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.

Mnohdy řeší  policisté  situace,  komplikace v dopravě,  způsobené špatným technickým stavem motorového vozidla,
právě v rozporu s výše uvedeným ustanovením. Nutno dodat, že většinou se jedná o řidiče, kteří navštíví Vaši obec, co
by  turisté.  Bohužel  často  se  také  jedná  o  řidiče  z povolání,  kteří  nepředvídají  pravděpodobnou  sněhovou  nadílku
v našem kraji. Na tyto „profesionální řidiče“ se chceme v nadcházející  zimní sezóně zaměřit a podrobit je zvýšené
kontrole.
Naše obvodní oddělení  Smržovka prošlo zásadní  rekonstrukcí,  která trvala od 1.  8.  2020 do 1.  9.  2021.  Po dobu
rekonstrukce jsme byli přesídleni do budovy obvodního oddělení v Tanvaldu. Nyní jsme již zpět na naší původní adrese
Lidické náměstí 730, 468 51 Smržovka. Zde nás zastihnete 24 hodin denně, pakliže se policisté nenacházejí na výjezdu,
či neplní jiné úkoly. V tomto případě je možné kontaktovat službukonající policisty Obvodního oddělení Smržovka na
telefonním  čísle  735 788 699  nebo  volejte  linku  158.  Kontaktovat  nás  můžete  také  prostřednictvím  e-mailu
jn.oo.smrzovka@pcr.cz, nebo naší datové schránky vsmhpv9, či poštou na zmíněné adrese Obvodní oddělení policie,
Lidické náměstí čp. 730, 468 51 Smržovka.
Policisté OOP Smržovka celkem od začátku roku 2021 řešili: 
91  trestných  činů,  201  přestupků,  z nichž  většinu  jsme  následně  oznámili  k projednání  správnímu  orgánu,   846
přestupků jsme vyřešili příkazem na místě (pokutou) a dále jsme přijali a vyřešili 406 rozličných oznámení, podnětů a
žádostí. Míra objasněnosti trestné činnosti aktuálně činí 48,21 % a dále stoupá.
V roce 2020 se za stejné období jednalo o 124 trestný činů, 261 prošetřovaných přestupků, 747 přestupků vyřešených
příkazem na místě a dále  445 oznámení, podnětů a žádostí. Objasněnost trestné činnosti ve stejném období roku 2020
činila 53,69 %.  

Srovnání  letošního  a  loňského  roku  naznačuje,  že  došlo  ke
znatelnému  poklesu  zejména  majetkové  trestné  činnost,  ale  i
přestupků.  K tomuto  přispěla  opatření  proti  šíření  COVIDu  19
(zákazy  vycházení,  omezené  cestování  mezi  okresy  atp.),  která
činila obtíže nejenom slušným lidem, ale také zlodějům. 
Nový vzhled budovy Obvodního oddělení Smržovka:
Z uvedeného výčtu se od začátku roku 2021 událo ve Vaší obci:

9 trestný činů (maření výkonu úředního rozhodnutí, neoprávněný
přístup  k Facebookovému  profilu,  podvod,  vloupání  do  RCH,
poškození  cizí  věci  -  sprejerství),  15 přestupků,  z  toho ve dvou
případech  proti  majetku  (krádež  jízdního  kola,  krádež  klíčů),  ve
čtyřech případech proti BESIP (jízda pod vlivem drog či alkoholu),
ve  dvou  případech  bylo  porušováno  vládní  nařízení,  ve  třech
případech  přestupek  proti  občanskému  soužití  a  ve  čtyřech
případech  přestupek  na  úseku  silničního  provozu  (porušení
povinností provozovatele motorového vozidla). Dále bylo na území
obce  vyřešeno  14  přestupků  na  místě  v příkazním  řízení
(porušování vládního nařízení, držení malého množství drog, proti
BESIP).

npor. Bc. Ondřej Tuláček, vedoucí obvodního oddělení

mailto:jn.oo.smrzovka@pcr.cz


Zprávy z ekonomického odboru
Na listopadovém zasedání zastupitelstvo obce schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky týkající 
se místního poplatku a systému odpadového hospodářství.
Poplatková povinnost místního poplatku za komunální odpad pro rok 2022 činí 800 Kč/osoba s TP-
rekr. objekt/rok. Splatnost místního poplatku za komunální odpad je následující: jednorázově nebo 
ve dvou shodných splátkách, které jsou splatné nejpozději do 20. 3. 2022 a do 20. 8. 2022.
U místního poplatku ze psů nedošlo ke změně výše poplatku. Splatnost místního poplatku ze psů je 
do 20. 8. 2022.

Bankovní spojení

Číslo účtu obce pro platbu poplatků: 2725451/0100
Variabilní symbol vám sdělíme na vyžádání (tel.: 602 656 878)

Více podrobností naleznete na webových stránkách obce: https://josefuvdul.eu/vyhlasky/
********************************************************************************

Dakar 2022 pojede Milan Engel po osmé

Čísla jsou oficiálně venku. Milan
Engel #21 dostal nejnižší číslo

z kategorie Original by Motul  

Milan Engel se připravuje na své již
osmé  dakarské  dobrodružství.
Dvakrát  dokončil  nejnáročnější
závod  světa  v  celkovém  hodnocení
mezi  nejlepšími  dvaceti.  Nejúspěšnější  byl  pro  českého  matadora
Dakaru ten poslední jihoamerický, kde v Peru vybojoval výborné 15.
místo. Nyní čeká na Engela nová výzva a to v kategorii “Original by

Motul” bez asistence a jednou malou bednou. 
Zprvu  nečekaná  zpráva,  nad  kterou  se  nejspíš  pozastaví  nejeden  fanoušek.  Milan  Engel,  jeden  z  nejúspěšnějších
motocyklových závodník na Dakaru a dlouholetý člen stáje Orion - Moto Racing Group bojoval minimálně poslední
4 roky o umístění mezi elitní dvacítkou. Nyní bude patřit mezi horké adepty na vítězství v kategorii Original by Motul.
„Dlouho jsme nad tím přemýšleli. Dali jsme si dohromady plusy a mínusy a zjistili jsme, že jak pro Milana, tak pro tým
bude  nejlepší  variantou  vyzkoušet  si  tuto  výzvu,”  zaznělo  od  týmového  managera,  Ervín  Krajčoviče.
Zdroj: Motorkari.cz

Silvestr a ohňostroj…...je to nutné?
Nadměrný  hluk,  osvětlení  ze  zábavní  pyrotechniky  a  další  světelné
efekty na noční obloze jsou pro zvěř, která volně žije v horách, velkou
zátěží. Silvestrovské veselí s sebou totiž nepřináší pouze hluk, ale také
znečišťuje ovzduší těžkými kovy a dalšími látkami.
Ruku na srdce, každý si chce na horách užít klidu a krásné přírody.
Važme si proto klidu a ticha.
Děkujeme vám!
Přejeme  Vám  všem,  Vašim  blízkým,  Vašim  rodinám,  krásné,  šťastné,  požehnané
a ničím nerušené vánoční svátky, hojnost zdraví, lásky a radosti a do nového roku jen
všechno dobré! 

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Kde? Prodejní místo pod obecním úřadem

Kdy? Sobota 11. 12. 2021 od 9:00 hod. DO VYPRODÁNÍ,
případně po tel. dohodě (tel.: 724 523 072)

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