
Jubilea v březnu a dubnu 2022

Jubilantům 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:     
Srdečně děkuji za přání a milý dárek k narozeninám.

 Pscherová Jana 

Chtěla  bych  touto  cestou  poděkovat  vedeni  Obecního
úřadu v Josefove Dole za velice citlivé jednaní ve věci
mého  zesnulého  manžela  Klause  Pöschka.  Bez  pomoci
s odstraněním sněhu z příkré příjezdové cesty bychom se
jen  těžko  dostávali  k  domu mého syna,  kde  se  konalo
poslední  rozloučení  s  mým  manželem.  Tato  cesta  se
v  zimě  běžně  neudržuje  a  díky  technice  a  šikovným
zaměstnancům obecního úřadu se vše podařilo.

Další  poděkování  bych  chtěla  vyjádřit  místním
spoluobčanům za neskutečně hojnou účast na smutečním
rozloučení  s  mým  manželem  Kalusem  Pöschkem,
za  květinové  dary  a  místním  dobrovolným  hasičům
za  bezkonkurenčně  vykonanou  čestnou  stráž.  
Velice si tohoto přístupu považuji. 

    Zdenka Pöschkova s rodinou

Obec Josefův Důl, pečovatelská služby Josefův Důl -  služba je poskytována terénní formou
v domácnostech uživatelů.
Cílem Pečovatelské služby je poskytovat kvalitní podporu a pomoc občanům, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku,
zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy potřebují pomoc a podporu jiné fyzické osoby v oblasti
základní péče o vlastní osobu, stravování, svoji domácnost a při kontaktu se společenským prostředím.

Sídlo Pečovatelské služby: Dolní Maxov 218, 468 44  Josefův Důl Provozní doba: pondělí – pátek 7:00 – 15:30
Služba je poskytována:
dospělým  od  40-ti  let  věku.  Jedná  se  o  osoby  s jiným
zdravotním  postižením  např.  v invalidním  důchodu,  po
mozkových  příhodách,  infarktech,  jejichž  stav  vyžaduje
pomoc  druhé  osoby,  ale  jsou  schopny  částečně  vést  svou
domácnost a zajišťovat své osobní potřeby;
mladším seniorům (65-80 let) a starším seniorům (nad 80 let).
Jedná se o osoby v důchodovém věku, jejichž stav vyžaduje
pomoc  druhé  osoby  a  které  nejsou  schopny  starat  se  o
domácnost a zajišťovat své osobní potřeby v plném rozsahu.
Poskytovatel  nenahrazuje  běžně  dostupné  veřejné  služby  a
vytváří příležitosti (pomoc při zprostředkování podle situace
uživatele),  aby osoba,  které je  sociální  služba poskytována,
mohla takové služby využívat.

Další informace a dokumenty jsou dostupné
na webových stránkách obce 
https://josefuvdul.eu/obec/pecovatelska-sluzba/, 
v papírové podobě na Obecním úřadě nebo u sociální 
pracovnice:

V případě potřeby se obraťte na sociální pracovnici:
Lada Páralová
Tel.:  725 157 561
E-mail: spjd@josefuvdul.eu
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Ivanyšová Jaroslava Nováková Marie
Doležalová Krista Rujbr Karel
Blažek Josef Novenko Jan
Čechová Lýdia Kalinič  Stanislav
Fojtík Miroslav Mikulenková Zdeňka
Pfohl Vilém
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Zastupitelstvo obce projednalo dne 14. 2. 22
a schválilo:

* Bezúplatný převod části p.p.č. 1590/1 v k.ú. Dolní 
Maxov o výměře cca 100 m2 od Lesů ČR. 

* Koupi p.p.č. 1252/33 v k.ú. Dolní Maxov o výměře 112 
m2 od Lesů ČR za cenu, kterou stanoví odhadce Lesů ČR.
* Záměr prodeje p.p.č. 1476/5 v k.ú. Dolní Maxov o 
výměře 32 m2 za cenu 12.800,- Kč-.
* Záměr prodeje části p.p.č. 2289/39 v k.ú. Antonínov 
o výměře cca 100 m2 za 400,- Kč/1 m2

* Koupi p.p.č. 295/21 v k.ú. Josefův Důl o výměře 82  
m2za 32.800,- Kč 
* Záměr prodeje části p.p.č. 2289/39 v k.ú. Antonínov 
o výměře cca 35 m2 za cenu 400,- Kč/1 m2.
* Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu 
o umístění stavby č.: IE-12-4007013/VB/30, akce „JN-
Josefův Důl, obnova NN“ s firmou Rydval – Elektro 
s.r.o., Lomnice n.P. zplnomocněné firmou ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín na p.p.č. 669, 646/2, 647/1, 660/5, 
649, 650/3, 455/5 a 660/1 v k.ú. Josefův Důl za cenu 
53.900,- Kč. 
* Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu 
o umístění stavby č.: IP-12-4013482/VB1, akce „JN-
Josefův Důl, Antonínov – svod, kNN, SS100 s firmou
ELIPROM s.r.o., Legií 317/19, Liberec, zplnomocněné 
firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
na p.p.č. 2550/1 v k.ú. Antonínov za cenu 2.000,- Kč. 
* Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu 
o umístění stavby č.: IV-12-4020431/VB/03 s firmou 

BIMONT, s.r.o., České Mládeže 713/122, Liberec VIII, 
zplnomocněné firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín na 
p.p.č. 650/3 v k.ú. Josefův Důl za cenu 2.300,- Kč.
* Znění smlouvy o nájmu pozemků č. 1214/1, 1217/1, 
1245, 1247/1, 1282/2, 1292/2, 1297 a 1309, všechny 
v k.ú. Dolní Maxov – Skiareál Bukovka s
* Znění smlouvy o přístupu do Skiareálu Bukovka přes 
pozemky č. 1314/4, st.p. č. 231/2 v k.ú. Dolní Maxov 
a p.p.č. 2292 v k.ú. Antonínov
* Přechod nájmu obecního bytu v č.p. 53 v Josefově Dole
* Panu přidělení obecního bytu až se nějaký uvolní 
nebo zrekonstruuje.
* Příspěvek na nákup knih do Obecní knihovny ve výši 
20.000,- Kč.

ZO neschvaluje:
* Záměr prodeje p.p.č. 1230/2 v k.ú. Dolní Maxov
* Záměr prodeje p.p.č. 388/12 v k.ú. Josefův Důl
* Záměr prodeje p.p.č. 2108/1 v k.ú. Antonínov
* Záměr prodeje p.p.č. 1630/2 v k.ú. Karlov
* Záměr prodeje p.p.č. 1406/5 v k.ú. Dolní Maxov
* Záměr prodeje p.p.č. 177/2 a 1092/9, oba v k.ú. Dolní 
Maxov.
* Záměr prodeje p.p.č. 1142/6 v k.ú. Dolní Maxov
* Záměr prodeje p.p.č. 388/3 v k.ú. Josefův Důl

Více na www.josefuvdul.eu

Příští zasedání ZO proběhne v pondělí 14. 3. 2022
od 18:00 hodin

České sbírky na pomoc Ukrajině

Člověk v tísni 
Číslo účtu: 0093209320/0300
www.clovekvtisni.cz
Charita ČR
Číslo účtu: 55660022/0800
Variabilní symbol: 104
www.charita.cz
UNICEF
Číslo účtu: 11771177/0300
Variabilní symbol: 829
https://www.unicef.cz/
Post Bellum
Číslo účtu: 123-6318620207/0100
https://www.postbellum.cz/

ZNESNAZE – ADRA
Číslo účtu: 66888866/0300
Variabilní symbol: 500
www.znesnaze21.cz
Český červený kříž
Číslo účtu: 333999/2700
Variabilní symbol: 1502
www.cervenykriz.eu
Přímá pomoc Ukrajině
Velvyslanectví Ukrajiny zřídilo účet na okamžitou pomoc 
pro obranu Ukrajiny. Jde o sbírku na pomoc při pořízení 
vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a 
domobranu.
Číslo účtu: 304452700/0300

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

PROVOZ VLEKU 9:00 - 16:30
V areálu se nachází  2  lyžařské vleky s
celkovou kapacitou 1600 osob za hodinu.
Na svahu je stánek s občerstvením a WC.
Možnost  lyžařské  školy.  Ceníky
naleznete na webových stránkách https://
www.skiareal-bukovka.cz/#prices
KONTAKT:  +420  602  271  831,
h.vobornik@seznam.cz

Otevírací doba Informačního centra 
a Muzea místní historie Josefův Důl od 14. 3.

Pondělí 8.30 - 16.00
Úterý 8.30 - 14.00
Středa 8.30 - 16.00
Čtvrtek administrativa
Pátek 8.30 - 16.00
Sobota 9.00 - 12.00

Polední přestávka: 11:30 – 12:30 
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Poplatek za odpady 2022
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15. 11.2021 schválilo Usnesením č. 190/2021 Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na
rok 2022, poplatek pro letošní rok je stanoven ve výši 800,-- Kč za poplatníka a kalendářní rok.
Poplatníkem poplatku je: 
1. fyzická osoba přihlášená v obci nebo 
2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve
které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. 

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit 
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Osvobození od poplatku - viz článek č. 7 Obecně závazné vyhlášk  y   č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém   
odpadového hospodářství     
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených 
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Splatnost poplatku:
(1)     Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 20. března a do 20. srpna příslušného 
kalendářního roku.
(2)     Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 20. března příslušného kalendářního roku.
Poplatek lze uhradit:
a) bezhotovostním převodem na číslo účtu 2725451/0100, pod variabilním symbolem přiděleným správcem poplatku
b)  poštovním poukazem na číslo účtu 2725451/0100, pod variabilním symbolem přiděleným správcem poplatku
c) hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně Obecního úřadu Josefův Důl v úředních hodinách (pondělí a středa: 
8:00-11:30 12:30-17:00)
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 nebo odst. 2, je poplatek splatný nejpozději do 
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce 
příslušného kalendářního roku.

Správcem poplatku je Obecní úřad Josefův Důl. 
Variabilní symbol Vám sdělíme na tel. čísle 483 381 096 nebo 602 656 878 (G. Tahalová).
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Tisková zpráva:
Vzpomínky  pamětníků  z  Jablonecka  ožijí  díky  audio  a  video
reportážím žáků ZŠ.
Ve středu 23. března 2022 od 16 hodin se v sále ZUŠ Jablonec
nad Nisou uskuteční  slavnostní  prezentace  projektu  Příběhy
našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky čtveřice proslulých i méně známých pamětníků ze čtyř měst
a obcí v okolí Jablonce nad Nisou, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály
na území České republiky. 
Do projektu  Příběhy našich sousedů, který se na Jablonecku konal podruhé, se zapojily celkem čtyři žákovské týmy
ze čtyř základních škol z jabloneckého regionu. Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze

ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, ZŠ a MŠ Josefův Důl, ZŠ a MŠ Rychnov
u  Jablonce  nad  Nisou  a  ZŠ  Smržovka.  V průběhu  šesti  měsíců  žáci
nejprve  natáčeli  vyprávění  místních  pamětníků  a  dohledávali
dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů
pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti
představí právě na slavnostní prezentaci v posledních březnových dnech.
Mezi  pamětníky,  jejichž  osudy děti  zpracovávaly,  je  podle  regionální
koordinátorky  pořádající  společnosti  Post  Bellum  Vlasty  Miklánkové
pestrý mix osobností. 
Děti zpracovaly příběhy Dany Spálenské – sáňkařky, která se zúčastnila
dvou Olympijských her,  Evy Novotné – učitelky chemie, která dvakrát
vyhrála slavný závod Jizerská 50 a jejíž manžel zahynul při horolezecké
expedici do Peru v roce 1970,  Lidmily Šulcové – kuchařky starající se
neúnavně a obětavě již 40 let o rychnovský kostel sv. Václava a Milana
Kudrny – strojvedoucího, jenž zažil na dráze mnohá dobrodružství.
V rámci  slavnostního  podvečera  odborná  porota  ve  složení  Milena
Zachařová  (historička),  Lucie  Fürstová  (žurnalistka)  a  Miroslav  Jirků
(pedagog)  posoudí  zpracovaná  dokumentární  díla  žáků  i  jejich
prezentace  před  publikem,  a  nakonec  z nich  vybere  jeden  vítězný
projekt.  Prezentace,  kterou v sále ZUŠ Jablonec nad Nisou na adrese

Podhorská 47 bude moderovat Anna Provazníková, je přístupná veřejnosti. 
O PROJEKTU:
V roce  2021 se do projektu  Příběhy našich  sousedů po celé ČR zapojilo  537 českých škol  s více  jak 3000 žáky
a studenty, kteří pod vedením 604 učitelů zdokumentovali v 737 žákovských dokumentaristických týmech téměř 750
pamětnických příběhů. Cílem přitom nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou
moderní  dějiny  co  nejširšímu  okruhu  čtrnáctiletých  a  patnáctiletých  žáků  a  studentů.  Žákovské  dokumenty  jsou
dostupné na webu www.pribehynasichsousedu.cz.         PR a média: Bc. Michaela Szkála,

Regionální koordinátorka: Mgr. Vlasta Miklánková,

Lyžování na BUKOVCE

Po té, co starosta obce, pan  Jiří Slanař, přišel
do  školy  s  nabídkou  ski  pasů  na  sjezdovku
Bukovka pro žáky naší školy zdarma, neváhali
jsme využít příležitosti. Během dvou dnů jsme
rozdali  dětem  přihlášky  a  domluvili  termín.
Zájem  byl  opravdu  veliký.  Tak  zbývalo  jen
převrátit  školní  rozvrh  naruby  a  rozhodnout,
kdo se postará o výuku ve škole, kdo půjde na
sjezdovku  a  hurá  na  lyže!!  
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Slunečné, lehce mrazivé počasí a perfektně upravená
sjezdovka vyzývala  ke  sportování.  Bezmála  50 dětí
pod  vedením  učitelů,  asistentů  a  dobrovolných
instruktorů  z  řad  rodičů  brázdilo  sjezdovku  dvě
dopoledne a někteří  využili  skipas  i  k  odpolednímu
lyžování.  Desítka  odvážných začátečníků se  naučila
sjíždět kopec a vyvézt se na vleku. Čtvrtek 3. a pátek
4. března jsme si báječně užili.

Děkujeme  obci  Josefův  Důl  za  zprostředkování
skipasů.  Rovněž  děkujeme  všem  dobrovolníkům,
kteří si udělali čas, aby se našim dětem na sjezdovce
věnovali.

Za ZŠ Josefův Důl Jana Podrazká  

ŠIKOVNÝ PŘEDŠKOLÁČEK
Zveme všechny zvídavé budoucí prvňáčky a jejich starostlivé rodiče 

na setkání klubu

ŠIKOVNÝ PŘEDŠKOLÁČEK
v těchto termínech:

15. března
22. března
29. března

5. dubna
12. dubna

KDY? v 16:00 hodin
KDE? budova MŠ v Josefově Dole, 1. třída (březen)
budova ZŠ, Dolní Maxov 208, Josefův Důl (duben)

Těší se na vás, učitelé základní školy
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Ve školičce to žije…
Po Novém roce jsme již stihli spoustu akcí. Přijelo divadlo
Matýsek s pohádkou „ O Břimbulínovi“, zatančili jsme si       
na plese a byla to krásná podívaná, lehli jsme si
ve Sférickém kinu a nechali se přenést na “Korálový útes“,
navštívila nás řada krásných masek při pořádání Karnevalu a nyní sjíždíme svahy skiareálu „Lucifer“. 
Sluníčko svítí a tak nás lyžování baví a je u toho legrace… 
Děkujeme panu Morávkovi za velmi vstřícnou cenu a každodenní odvoz zdarma, instruktorům
za trpělivost, vedoucí kurzu paní Heleně Štrofové za dobré vedení a milý přístup a naší kuchařce 
Arance za výborný teplý čaj, který nás vždy zahřeje a dodá nám energii .  Tak všem skol…

********************************************************************************
KULTURNÍ PROGRAM Josefův Důl – březen 2022

sobota 12. 3. v 19:30 hod.                    TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH,   
Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl
Podle románu Julese Vernea napsal Vít Peřina. Dramaturg, režisér a herec Naivního divadla
v Liberci, Vít Peřina, se inspiroval románem, který na konci 19. století napsal Jules Verne.
Dějovou  linku  Vít  Peřina  zachoval,  ale  děj  okořenil  mnohdy  neuvěřitelnými  figurkami
a neskutečnými scénkami. 70 min., s přestávkou, divadlo v Josefově Dole, vstupné 80 Kč

sobota 19. 3. v 19:30 hod.               Přítelkyně,   Eva Malá, Helena Mališová  
Hra pro dvě zralé herečky, jejichž prostřednictvím vstoupíme do života dvou ženských bytostí a staneme se svědky
jejich životního setkání. Hra má spád, je úsměvná, je k zamyšlení, je o přátelství a lásce, o bilancování vlastních životů.
Zkrátka o všem, co musíte vidět. 120 min., s přestávkou, divadlo v Josefově Dole, vstupné 80 Kč

sobota 26. 3. v 19:30 hod.                  NA KRÁSNÉ VYHLÍDCE,   Divadlo Nahoď Praha  
V horském hotelu Na krásné vyhlídce plyne život ve stereotypních kolejích a nepřináší vůbec žádné vyhlídky. Jeho
jediný host, stárnoucí aristokratka, platí za vše a všem – číšníkovi, šoférovi i řediteli. Panoptikum ztracených existencí
přicházejí doplnit zkrachovalý karbaník, její bratr, aby si půjčil na dluhy z karet, a obchodník se sektem vymáhající
nezaplacenou pohledávku. Za bouřlivé noci zamíchá kartami až příchod Kristiny, které “pomohl pánbůh”, což nenechá
nikoho z obyvatel hotelu v klidu. 120 min., s přestávkou, divadlo v Josefově Dole, vstupné 80 Kč

Po návratu z horské túry investujte do kultury.
Ladné tělo mít se sluší, potěšte i svoji duši.
Ať smoking či tepláky, máme rádi diváky.

Pokladna a divadelní bar se otvírají 30 min. před
začátkem představení. Prosíme diváky, aby dodržovali

protiepidemická opatření.
www.divadlojosefuvdul.cz
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********************************************************************************
Ski Lucifer vás zve na KARNEVAL

Kdy: 12. 3. 2022 od 13 hod.

Děti i dospělí v maskách mají lyžování
ZDARMA.

Přijďte si užít zábavné odpoledne.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

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

Obecní úřad a SDH Jos. Důl pořádají

Josefskou zábavu
pátek 25. 3. 2022
Sál muzea bude otevřen od 18,00.

Od 19,00 vám zahraje
a zazpívá skupina Gradace. 

Nebude chybět tradiční gulášek a další
občerstvení od místních hasičů.

Vstupné dobrovolné
Srdečně vás zveme, přijďte včas 

********************************************************************************
Po čtrnácté Noc s Andersenem v obecní knihovně

Po  dvouleté  pauze  připravujeme  po  čtrnácté  pro  děti  v knihovně  oblíbenou  Noc
s Andersenem. Ponocování v knihovně s bohatým kulturním programem si mohou děti
užít z 1. na 2. dubna. 

Noc s Andersenem je jednou z akcí,  kterou české knihovny svádí v konkurenci
populárnějších  médií  boj  o zájem dětí  a  dětské  čtenářství.  První  Noc  s  Andersenem
proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně. Její pořadatelky chtěly touto akcí
oslavit Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná každoročně 2.dubna na celém
světě v den narození známého dánského pohádkáře.  Věhlas o prožité noci  se šířil  po
vlastech  českých  i  moravských díky  Klubu  dětských  knihoven  SKIP.  A právě  jeho
zásluhou se myšlenka hlasitého nočního předčítání lavinovitě rozvinula do mnoha nejen

českých knihoven. V josefodolské knihovně proběhla poprvé 30. března 2007.  A od té doby má stálé místo na bohatém
seznamu kulturních akcí v obci a mezi dětmi má stále dobrý zvuk a velkou oblibu. Bohatým programem s předčítáním
knih, soutěžemi, hrami a ponocováním chceme dětem ukázat, že čtení může být zábava a velké dobrodružství.

Do knihovny zveme děti z 1. až 5. třídy z místní základní školy, ale mohou se přihlásit i přespolní a rovněž
pomocníci z řad starších dětí a dospělých. Další informace můžete získat na internetových stránkách:
http://knihovnajosefuvdul.webk.cz
http://www.nocsandersenem.cz

Přihlášky jsou k dispozici  ve škole u p. uč.  Jany Podrazké nebo v obecní knihovně během výpůjční doby
v úterý a v pátek. Těšíme se na vás!

Za realizační tým Jana Podrazká, knihovnice
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Obec Josefův Důl pořádá zájezd na muzikál 
M E F I S T O

do divadla Hybernia v Praze
v sobotu dne 14. 5. 2022 od 14.00

hodin.
Předpokládaný odjezd autobusu v 10.00 hodin

od prodejny potravin v Josefově Dole.

Cena: 500,- Kč (vstupné včetně příspěvku
na dopravu)

Rezervace vstupenek na obecním úřadu 
tel. 483 381 096

Úspěšné běžecké závody
V úterý 22. 2. Veronika Pondělíková, Miroslav Štejfa a Jan Petržilka reprezentovali
naši školu v okresním kole v běhu na lyžích školních družstev a jednotlivců AŠSK
pro rok 2022.  Závody se konaly na  stadionu v Bedřichově.  Závodní  tratě  nebyly
jednoduché, Honza a Veronika objeli 2x dvoukilometrové kolečko a Míra dokonce
5km trať, která vedla až pod Královku. V silné konkurenci  vybraných žáků si naši
sportovci  vedli  perfektně.  Veronika  přivezla  nádhernou  bronzovou  medaili.  Míra
skončil na 7. místě a Honza na 14. místě. Děkujeme ZŠ Tanvald za pomoc s přípravu
lyží a ZŠ Janov nad Nisou za uspořádání příjemných závodů :-).

Jana Harmanošová

TJ JISKRA Josefův Důl - Fotbal
Po dlouhé pauze se hlásíme s informaci o týmu 
26.  února  jsme  odehráli  přátelské  utkání  na  hřišti  v  Desné

proti týmu TJ Sokol Sendražice. I přes nepříznivé počasí a větší marodku jsme zápas odbojovali.
V poločase  jsme  vedli  2:0,  po  gólech  Kovaldy  a  Procházky.  Druhy  poločas  už  bylo  vidět,
že  docházely  síly  a  změna  v  sestavě  byla  znát,  utkání  jsme  nakonec  remizovali  3:3,

3.  branku   dodal  ještě  jednou  Kovalda  hlavou.  Následující  týdny  nás  čekají  ještě  další

přátelské utkání, o kterých budeme informovat  

Již nyní nabízíme termíny letních příměstkých táborů
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