
Jubilea v měsíci
červnu 2022

Valter Jan

Trčová Irena
Rujbrová Heida
Šrámová Jana

Altmanová Věra
Zolman Václav

Verhoeforová Helena

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. 

Kalinič Stanislav
Velmi mě potěšil dárek k narozeninám. 
Moc děkuji.

Pfohl Vilém

Muzeum místní historie
v Josefově Dole

vás zve na Muzejní večer
pátek 13. května 2022

18 hod. - 22 hod.
18. 00 - 19. 00 hod.

zazpívá Sbor dobrovolných 
muzikantů z Desné

19.00 - 20.00 hod.  prohlídka muzea s příběhem rodiny Amlerových
20.00 - 21.00 hod. KVÍZ: „Co vím o starých časech v Josefově Dole“

Těšíme se na vaši návštěvu, vstupné dobrovolné.

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

Centrum AURA obec Josefův Důl hasiči Josefův Důl

M E Z I N Á R O D N Í   D E N   D Ě T Í
C E S T A   P O H Á D K O V Ý M   L E S E M

Josefův Důl
v sobotu 28. 5. 2022

Start bude otevřen 
od 13:00-15:00 v parku u kostela

Čeká na vás pohádková
cesta, soutěže, odměny,

buřtíky, hudba a mnoho
zábavy.
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Umístění velkoobjemových kontejnerů
V  květnu  2022  bude  občanům  a  rekreantům  Josefova
Dolu umožněno zdarma umístit velkoobjemový odpad do
kontejnerů. 
Tyto kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, které platí
obci místní poplatek za svoz TDO.
Podnikatelé  mohou  velkoobjemový  odpad  odevzdat  za
poplatek 500,- Kč za 0,5 m3 (malý vlek).
Kontejnery budou umístěny v níže uvedené dny a hodiny
pod budovou Obecního úřadu.

Rozpis dnů a hodin přistavení 
velkoobjemových kontejnerů:

pátek 13. 5. 9 – 11 13 - 15
sobota 14. 5. 9 - 13
pátek 27. 5. 9 – 11 13 - 15
sobota 28. 5. 9 - 13

Na uvedeném stanovišti mohou občané odkládat zejména
tyto druhy odpadů:
-  vyřazený  nábytek,  podlahové  krytiny,  železný  šrot,
zařizovací  předměty  z  domácnosti  (sanitární  keramika
apod.), jiný rozměrný odpad z domácnosti…
Upozornění obecního úřad:
Vyřazené  lednice  a  objemné  elektrozařízení
(předpokládaná míra kompletnosti  zařízení  je stanovena
minimálně 90%) můžete odevzdávat na jaře a na podzim,
v termínech sběru velkoobjemového odpadu, případně na
základě domluvy.
Obec  nepřijímá  do  těchto  kontejnerů  eternit,  ani  cihly
z  komínů,  protože  jsou  nebezpečným  odpadem,
a  odevzdávají  se  přímo  na  překladiště  v  Proseči  nad
Nisou. 

Bližší informace získáte na tel.: +420 493 645 201

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
     Vážení  občané,  Váš  obecní  úřad  ve spolupráci  se
Severočeskými  komunálními  službami  s.  r.o.  pořádají
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se
uskuteční
v neděli 29. května 2022 dle tohoto časového rozpisu :
13,05 – 13,15 hod.: Antonínov            autobusová  zastávka    
                                u užitkového skla  
13,20 – 13,30 hod.: Josefův Důl          u  panelových  domů  

13,35 – 13,45 hod.: Josefův Důl          u zvonů na sep. odpad  
                                zadní Josefův Důl u čp. 274  
14,00 – 14,10 hod.: Karlov                  za lesem – Karlov č. 3  
                                u zvonů na sep. odpad  

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj.
pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového
rozpisu  na  předem  označeném  stanovišti  (info  leták).
Odpady  budou  přebírány  kvalifikovanými  pracovníky
naší společnosti.
Přijímány budou následující druhy odpadů  :  
obaly  obsahující  zbytky  nebezpečných  látek,  vč.
Olejových  filtrů,  oleje  a  tuky,  absorpční  činidla
(znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice,
rozpouštědla,  kyseliny,  zásady  (hydroxid),  nepoužitá
léčiva  (léky),  pesticidy  (hnojiva),  akumulátory,  baterie,
články a zářivky

POZOR!!!  Vše  musí  být  řádně  označeno  v
uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající
provozu běžné domácnosti.
Nebude  přijímáno  následující:  elektro,  stavební  odpad,  vč.
Eternitu,  azbestu,  asfaltu,  omítek,  lepidel,  směsí  apod.,
nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Způsob přebírání odpadů:

1) Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu
a pod jeho dohledem.

2) Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem

obce pracovníkům zajišťujícím sběr.

3) Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem

obce  a  bude  na  stanoviště  umístěn  před  příjezdem  mobilní
sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.

Další informace poskytne Váš obecní úřad nebo přímo
pracovníci 

Severočeských komunálních služeb spol. s. r. o. na
telefonním čísle 493 645 111.

NEPŘÍTOMNOST OBVODNÍHO LÉKAŘE
MUDr. Karel Stuchlík bude nepřítomen  od  23. 5. 2022  do  10. 6. 2022
V ordinačních hodinách bude přítomna zdravotní sestra - lépe předem volat 
tel.č. 483 306 959

Zástup :
MUDr. Pokorová Tanvald  - tel. číslo 483 395 191

MUDr. Drobník  Smržovka – tel. číslo  483 382 210

MUDr. Lukšanová Tanvald – tel. číslo 483 394 071
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ZO Josefův Důl dne 11. 4. 2022 schválilo:

* Přepracovanou smlouvu o pojištění majetku Obce 
Josefův Důl, pojistné je výši 134 294,- Kč.
* Nákup sklopného přívěsu za osobní automobil s krycí 
plachtou a se síťovou nástavbou bočnic v celkové ceně 
32.420,- Kč s DPH. 
* Nákup 2 ks mobilních toalet s umyvadlem s nášlapnou 
pumpou za cenu jedné toalety 22.977,- Kč. 
* Nové prodejní ceny pozemků, za které obec bude 
prodávat pozemky ze svého vlastnictví:
- nestavební pozemky a pozemky stavební, na kterých 
obec nemůže z důvodu malé výměry zřídit stavební 
parcelu – 1.000,- Kč/1m2

- stavební pozemky – formou zvolenou zastupitelstvem 
obce ke každé prodávané parcele např. dražbou, 
obálkovou metodou, přes realitní kancelář atd.
Nové ceny jsou platné od 1.5. 2022. Staré podmínky jsou 
platné u žádostí podaných do 11.4. 2022. 
* Bezúplatný převod pozemku 1341/12 v k.ú. Dolní 
Maxov (část místní komunikace) o výměře 99 m2 od 
Státního pozemkového fondu Liberec do majetku obce.
* Bezúplatný převod části pozemku č. 140/9 v k.ú. 
Josefův Důl (chodník) o výměře Dle GP od Státního 
pozemkového úřadu Liberec do majetku obce.
* Záměr prodeje p.p.č. 1406/1 v k.ú. Dolní Maxov o 
výměře 1.595 m2.
ZO neschválilo:
* Záměr prodeje p.p.č. 1721/1 v k.ú. Karlov
ZO schválilo:
* Koupi p.p.č. 262/5 v k.ú. Josefův Důl o výměře 287 m2 
za 114.800,- Kč 

* Zhotovené projektové dokumentace na lávku přes 
Kamenici u bývalé Jednoty Projektovou kanceláří Vaner 
s.r.o. Liberec za cenu 254.753,- Kč.
* Zhotovení projektové dokumentace na přístavbu 
hasičárny firmou Projekce Jiří Fól, Jablonec nad Nisou za 
24.400,- Kč.
* Nájemní smlouvu o přístupu do areálu Bukovka
spolumajitelkou p.p.č. 1314/4 v k.ú. Dolní Maxov.
* Finanční příspěvek ve formě daru ve výši 5,- Kč/na 1 
obyvatele obce na Hospic sv. Zdislavy. 
* Finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč panu Janu 
Úředníčkovi na pořádání 19. ročníku jízdy historických 
vozidel „Okolo Elišky 2022“ (včetně nákladů
za časomíru).
* Finanční příspěvek SDH Josefův Důl na činnost 
kroužku Mladých hasičů ve výši 40.000,- Kč. 
* Finanční příspěvek na provoz dětské krizové linky pro 
Linku bezpečí z.s. ve výši 5.000,- Kč. 
* Finanční příspěvek Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu 
přírody na vybudování přehrážek v Národní přírodní 
rezervaci Rašeliniště Jizerek ve výši 5.000,- Kč.
* Finanční příspěvek DS J.K.Tyl na podporu 32. ročníku 
krajské přehlídky divadelních souborů v Josefově Dole ve
výši 30.000,- Kč. 
* Finanční příspěvek na provoz komunitního centra na 
hrazení energií. ve výši 25.000,- Kč.
* ZO uložilo starostovi oslovit projektanta na přípravu 
projektové dokumentace na odkanalizování
objektů (ČOV) Mateřské školy, Domu s byty zvláštního 
určení Antonínov 184 a hasičárny. 

Příští zasedání ZO proběhne v pondělí 
16. 5. 2022 od 18:00 hodin

 

Den s Českým rozhlasem Liberec Přijďte se podívat, jak se dělá rádio 

Sobota 14. května bude rozhlasová. A to i pro
všech 14 regionálních stanic Českého rozhlasu,
který příští rok oslaví rovnou stovku. Předoslavu
chystá  i  Český  rozhlas  Liberec  v Modré  ulici
1048, který otevře své brány všem posluchačům
i náhodným návštěvníkům. Po dvou covidových
letech  plných  omezení  a  uzavírek  zde  totiž
proběhne den otevřených dveří. 

V 10  hodin  začínají  komentované  prohlídky
včetně  hlavního  studia,  kde  si  v  Písničkách
na  přání  můžete  nechat  zahrát  oblíbenou
skladbu. V nahrávacím studiu si sami vyzkoušíte, jak se vysílá. Program bude pokračovat do 16 hodin i ve
venkovních  prostorách,  kde  zazpívá  Marcel  Zmožek.  A jako  na  každé  správné  oslavě  nebude  chybět
pohoštění. Lidé si budou moci dát zdarma buřta na grilu, pivo nebo nealko.

„Těšíme se hlavně na to, že si opět promluvíme s našimi posluchači, které jsme dva roky neviděli. Jejich
zpětná vazba k vysílání je totiž neocenitelná. Nejvíce mě zajímá, jak budou reagovat na programové úpravy,
které jsme nedávno udělali“, říká ředitel Českého rozhlasu Liberec Milan Knotek.

Více na www.liberec.rozhlas.cz
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Milí čtenáři Občasníku.
Sníh  na  josefodolských  stráních  už  zmizel,  zimní  bundy
už jsme konečně uložili do skříně a jaro je v plném proudu.
Změna se projevuje i na aktivitách naší školy - největší jarní
akcí  naší  školy  je  bezesporu  tradiční  velikonoční  jarmark
a pak také úklid naší obce v rámci Dne Země.  

Velikonoční  jarmark  -  několik  týdnů  v  březnu
a dubnu se žáci  celé naší školy včetně těch nejmenších
z mateřské školy připravovali na každoroční akci – Ve-
likonoční jarmark. V rámci hodin výtvarné výchovy, pra-
covních činností i mimo běžné vyučování vytvářeli různo-
rodé velikonoční dekorace, malovali kraslice, zdobili ve-
likonoční věnce, pekli perníčky i jiné sladké dobroty. Pro-
tože už většina z nich jarmark zažila, dokázali si poradit
i bez výrazné pomoci učitelů. Bylo zajímavé sledovat, jak
se zhostili celkové organizace i samotné přípravy. Kupo-
divu jim asi největší problémy dělalo určení cen jednot-
livých výrobků. Uvědomovali si, že letošní jarmark je tak
trochu  jiný  –  tento  rok  naši  žáci  celý  výdělek  věnují
na pomoc ukrajinským dětem. Někteří  sebevědomě, ně-
kteří s trochou nejistoty se nakonec postavili za své stoly

plné velikonočního tvoření a snažili se prodat co nejvíce
svých výrobků. Součástí jarmarku bylo i pěvecké předsta-
vení, které připravili žáci prvního stupně. Rodiče a další
návštěvníci  se  také  mohli  zúčastnit  dražby  obřích  po-
mlázek, velikonočního beránka, malovaných kraslic a ve-
likonočních věnců. Že se dětem i žákům při prodeji mi-
mořádně dařilo, potvrzuje v součtu i rekordní pětimístná
cifra. Proto jim patří veliké poděkování za jejich nasazení,
vytrvalost, nápaditost a kreativitu při přípravě tohoto jar-
marku. Velké dík náleží i učitelům a asistentům za podpo-
ru a pomoc při přípravě a zejména rodičům a všem ostat-
ním návštěvníkům jarmarku. 

 DĚKUJEME!   

Den Země – i letos se naše škola rozhodla zvelebit
obec a pomoci s jarním úklidem. Žáci se rozdělili do sku-
pin a pod vedením učitelů a asistentů za nádherného poča-
sí  vyrazili  do předem určených lokalit  v  katastru  obce,
aby vysbírali  vše,  co přes  zimu lidé odhodili  na jiných
místech než do popelnice či kontejneru. Celkem posbírali
27 pytlů odpadu!

Několik  vybraných  žáků  naší  školy  vyrazilo
na návštěvu Národního muzea v Praze, kde si   prohlédli
nově  zrekonstruovanou  budou  muzea,  pro  návštěvníky
upravenou kopuli se skleněnou podlahou i zajímavou ex-
pozici.  Výlet  byl  odměnou  za  aktivní  přístup  ke  vzdě-
lávání  a  podle nadšených výrazů zúčastněných se výlet
do Prahy dětem líbil.

Noví  ukrajinští  žáci  na  naší  škole – v  nedávné
době do naší školy přibylo několik  dalších ukrajinských
žáků na první i druhý stupeň. Naši žáci se s nimi snaží se-
známit a učitelé i asistenti jim věnují mnoho času, aby se
co nejdříve seznámili se základy českého jazyka.

Co plánujeme v nejbližší době?
19.  května  –  Konzultační  odpoledne (17-18  hod.)
a schůze školské rady.

Monika Hejná
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Toto letí… 
Velikonoce jsou za námi a nutno podotknout, že letos byly barevné a
mile slunečné. Jarmárek se vydařil a my máme hezký pocit, že jsme
prodejem našich výrobků pomohli dětem, které pomoc potřebují .

Den Země je pro nás každoročně velké téma. Klubíčka krásně 
výtvarně ztvárnila naši modrou planetu, Šikulové si připomněli čtyři 
živly venku v přírodě, kde je vše lépe uchopitelné a opravdové.

Krásné počasí nám přálo i při pořádání Jarního čarodějného pikniku.
Děti přišly čarodějně oblečené a maminky nezapomněly na dobroty. 
Opečený voňavý buřtík byl tou správnou tečkou za rušným 
odpolednem, kdy se létalo na koštěti, sázela se čarodějná semínka, 
vařil se kouzelný lektvar a vyrábělo se mini košťátko…
Děkujeme za hojnou účast 

Divadlo Matýsek nikdy nezklame a tentokrát jsme se nejen zasmáli, ale i poučili   
u krásné výpravné pohádky „Břimbulín“. Také máte doma svého skřítka? Že
nevíte? Věřte, že ano…

Nyní u nás ve školičce proběhly pilné přípravy na výzdobu haly v místním divadle
J. K. Tyla, kde proběhlo v prvním květnovém víkendu klání divadelních souborů.
Měli jsme tu opět divadelní jaro, tak jsme byli zvyklí, a kdo přijel za kulturou,
viděl i výrobky našich šikovných dětí . 
Květen je v plném proudu, všechno kvete a voní a my Vám všem přejeme plno lásky
a sluníčka… 

Krásné dny přejí všichni z MŠ
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SDH Josefův Důl
Po zimní pauze začali mladým hasičům závody. V sobotu 23.4.

se  zúčastnili  závodu  hasičské  všestrannosti,  který  se  konal
v  sokolovně  v  Bratříkově.  Náš  sbor  reprezentovala  dvě

pětičlenná družstva starších žáků a jedno družstvo mladších žáků.
Děti  si  zaběhaly  štafetu  dvojic,  štafetu  v  uzlování,  štafetu

v  motání  hadic  a  překážkovou  dráhu.  Soutěž  prověřila  jejich
znalosti topografických značek a prostředků k hašení. Došlo i na

střelbu  ze  vzduchovky.
Naši  hasiči  se  ve  velkém

počtu  družstev  neztratili
a  skončili  na  5.,  6.

a 10.místě. 
Další důležité závody nás

čekají.  Konkrétně  okresní  kolo  hry  „Plamen  2021/22“.  V  neděli  15.  5.
v  Lučanech  a  Velkých  Hamrech  proběhne  štafeta  požárních  dvojic  a  štafeta

4x60m.  V sobotu  21.5.  se  bude konat  v  Huti  požární  útok  CTIF  a  klasický
požární útok. Ještě předtím,  v neděli 8.5., se zúčastníme Bzovsko-těpeřského

poháru, kde si děti všechny tyto disciplíny vyzkouší. Budeme mladým hasičům
držet palce, ať se jim závody vydaří.

    V sobotu 30.4. se konalo pálení „Čarodějnic“. Tato akce je z celého roku pro
hasiče nejnáročnější na přípravu.  Dospělí hasiči připravují hranici, dohlížejí na

bezpečné pálení a zajišťují občerstvení. Děti letos poprvé vytvářely čarodějnici,
která patří k tradiční ozdobě vatry. Letos byla účast nečekaně veliká a doufáme,

že si všichni „Čarodějnice“ užili.
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Před 100 lety, 
aneb ohlédnutí za tím, co se dělo ve Světě, v Československu a v našich končinách 

v roce 1922.
Tak jako loni, se pokusím i tentokrát nastínit dobu před sto lety. V loňském občasníku jsem přiblížil celkem složité
národní uvědomění, z čehož vyústilo první československé sčítání lidu pro definování vlastní identity. 
Po celé zeměkouli jsou i nadále znát dozvuky první války, nejvíce však v Evropě, kde je mnoho nových státních útvarů
a celkové reformování „starého světa i se svými koloniemi.“

Ze Světa:
Nelze s přesností určit, ale v tomto roce započala činnost a začala být uznávaná BBC,
neboli British Broadcasting Company, fungující dodnes.

6. února je zvolen papežem Pius XI. Ten je mnohými historiky považován za největšího
papeže 20. století. Lze o něm psát mnohé, ve zkratce zmíním jeho nebojácnost mluvit vůči
režimům,  diktátorům a  hlavně  odvahu  a  jeho  neústupnost  bránit  svoji  víru.  Otevřeně
nesouhlasil a snažil se bránit případnému nástupu komunismu i nacismu, čímž i vytušil
možnost případné budoucí války.

28.  února  se  Egypt  vymaňuje  z  Britského
protektorátu    (od  roku  1914)  a  prohlašuje  se
samostatným královstvím, sice získává nezávislost,
ale  úplnou  samostatnost  získá  až  v  roce  1952.
Paradoxem  tohoto  vymanění  je  „boom“
v archeologickém pátrání, které začíná objevením
hrobky  faraóna  Tutanchámona  v  Údolí  Králu
v listopadu,  a  téhož měsíce  i  nálezem jeho zlaté
masky  archeologem  a  egyptologem  panem
Howardem Carterem.

17. října je založena Mezinárodní železniční unie. Ta má za úkol starat se o vše, co se
dráhy v Evropě týče. Téhož roku se stalo ihned i Československo členem.

28. října se vydává na pochod proti Římu Benito Mussolini a zároveň získává vládu
nad Itálií.

1. listopadu, po zhruba 900 letech fungování, je zrušením sultanátu ukončena kdysi
tak slavná Osmanská říše,  která  zužovala  Evropu po téměř  celou  dobu její  psané
historie (nepočítám starověk).

6. prosince získává mezinárodním uznáním samostatnost Irská republika.
30. prosince vzniká Sovětský svaz, kterýž setrvá až do roku 1991.

Československo:
1. ledna vzniká tzv. „Velká Praha“ což obnáší k tehdejší Praze připojení:
Smíchova,  Nuslí,  Košíří,  Karlína,  Liboce,  Vokovic,  Dejvic,  Břevnova,  tehdy  ještě
Královských Vinohrad a Žižkova.

8. září je založen fotbalový klub Baník Ostrava, kdysi SK Slezská Ostrava.

1. září  jmenuje pan prezident Masaryk první,  tzv. Švehlovu vládu, která jest  v pořadí
Československa již šestou.

Josefův Důl a nejbližší okolí
1.1. v obci začaly platit nové poplatky. V roce 1909 byl Josefův Důl povýšen na městys a právní řád Československé
republiky tak na naši obec nahlížel jako na tzv. obec s rozšířenou působností. To pro tehdejší dobu znamenalo, že člověk
úřadu platil daň za auto nebo motocykl, což činilo 50Kčs.
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Zároveň si  člověk za 20Kčs mohl  nechat  vystavit  například:  živnostenský list,  zbrojní
průkaz, nebo koncesi.

28.5.  se  vybralo  z  různých  darů  a  všelijakých  sbírek  dostatek  peněz  na  zakoupení
sanitního vozu, který sloužil pro Josefův Důl, Antonínov, Dolní Maxov, Střední Maxov
a Karlov.
(tenkrát se Maxov ještě dělil na tři části)

27.8. se stává Gustav Leutelt tzv. čestným občanem Dolního Maxova.

17.9. se koná v obci veliká sláva, neboť jsou do našeho kostela po zhruba šesti letech
zavěšeny nové zvony, celkem 5 kusů. Ty první byly poskytnuty pro účely první války.
V 19:00 se koná první slavnostní zvonění které nese název „Na památku všech padlých
hrdinů v I. Světové válce.“

19.9.  z  pomníku Franze  Josefa  I.,  který  stával  naproti  nynější  škole,  byla
sejmuta pamětní deska.
Pomník  byl  následně  přemístěn  na  své  nové  a  současné  stávající  místo  –
dnešní pomník G.Leutelta.
(jeden z několika aktů způsobených „prezidentskými dekrety“) 

10.11.  stávkující  brusiči  skla  přestali  brousit.  V obci  tak  byly  zastaveny všechny  brusírny  skla.  Fungovaly  pouze
sklárny. Nezaměstnaným se tak začala vyplácet alespoň státní podpora, která činila 6,- až 8,- Kčs denně.
1922  zde  začala  fungovat
první  banka  (nedohledal
jsem  přesné  datum.) Byla
pro ni proto postavena nová
budova,  což  je  dnešní
zdravotní  středisko
a  volnočasové  centrum
Aura.  V  roce  1911  byla
založena  úvěrová  instituce
pod  názvem  „Kreditanstallt
der Deutschen.“ Právě ta i u
nás  rozšířila  svoji
působnost. 
Předtím v obci od roku 1920
fungovala spořitelna, což je
dnes ten velký dům, naproti
dubové pyramidální aleji
před divadlem. 

Napsal 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
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AHOJ AHOJ,
tak i na náš Jumping dorazil Velikonoční zajíček a my si na oplátku
pro něj připravily Barevnou  hodinu. 
Počasí stále není na nějaké to hopsání venku,
ale  i  tak skáčeme každé úterý  v tělocvičně
ZŠ, kde Vás rády přivítáme. A jestli nemáte
hlídání pro vaše menší, nevadí, zkuste si to
s námi všichni
Každé úterý od 18hod. v ZŠ Josefův Důl,
Více info na facebooku Jumping ZS Josefac
nebo na tel. 604 971 253
Těšíme  se  na  Vás,ať  už  uvnitř,  nebo  na
venkovních  hodinách  nebo  už  tradičním
Josefoskoku o letních prázdninách  Petra Liegerová

TJ JISKRA JOSEFŮV DŮL – lyžařský oddíl
Lyžařský  oddíl  TJ  Jiskra  vyrazil  na  první  jarní  běžecké  závody
do polské Wleńe, kde se v neděli 24. dubna konal tradiční memoriál
Michala Fludra. Závody jsou výjimečné tím, že se jedná o městský
běh,  který probíhá na krásném wleňském náměstí  přímo v histo-
rickém centru města.
Dětské části závodu se zúčastnilo celkem 70 závodníků na 250 m,
500 m a 1250m dlouhých tratích. Odpoledne se běžel celopolský
závod dospělých.
Závodníci  oddílu  TJ  Jiskra  se  na  úvod  běžecké  sezóny  umístili
skvěle:
Kategorie ročníky 2011 a 2012 – 250 m (časy v rozmezí  0:53
až 1:00):
3. místo – Eliška Petržilková
4. místo – společně Michelle Sharma a Markéta Skořepová
5. místo – Magdalena Skořepová

V kategorii  ročníků  2010  a  2011  se  na  1.  místě  umístil
Jan Petržilka s časem 1:54.
Pro děti byla úspěšná účast na závodech velkou motivací. Běžky
už jsou zazimovány, nyní děti v rámci tréninků běhají, hrají různé
hry, plánujeme vyrazit na kola a na další závody. Aktuálně při-
pravujeme  červnové  čtyřdenní  soustředění,  které  proběhne
v kempu v Hamru na jezeře. Děti tu budou běhat, koupat se, jezdit
na kolečkových bruslích a na koloběžkách.

Rádi uvítáme další sportovní zájemce, přijďte se podívat na tré-
ninky.  Více  informací  o  oddílu  můžete  sledovat  na:
https://zsjosefuvdul.cz/lyzarsky-oddil-jiskra/

TJ JISKRA JOSEFŮV DŮL - FOTBAL
Po nevšedním startu jarní části sezóny se našim fotbalistům podařilo zvítězit proti týmu Sokol Plavy B a usadit se tak
na průběžném 4. místě soutěže.

Nevšedně  začala  pro  náš  tým  jarní  část  hned  ze  dvou  důvodů.  Naši  chlapci  si  10.4.  zahráli  a  prohráli
v Hodkovicích proti SK Hodkovice n.M. B 3:2. Na tom by nebylo nic až tak nevšedního, to ale hoši nevěděli že další
zápas si zahrají až za 17 dní.

 Zápas 13. kola proti týmu FK KOVO, který se měl odehrát v Rádle byl odložen z důvodu podmáčení hřiště,
a tak se uskutečnil až neobvykle ve středu 27.4. Naši fotbalisté bohužel prohráli těsným výsledkem 1:0.

Mezitím se však mělo odehrát 14. kolo standardně v sobotu 23.4. na domácím hřišti proti týmu Sokol Kokonín.
Jak hráči, tak fanoušci byli natěšeni na první domácí zápas jarní části, a však marně. Bohužel se tým Kokonínu nesešel,
a tak zápas kontumoval v náš prospěch.
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Konečně až v sobotu 7.5. se naši fotbalisté dočkali zápasu na domácím hřišti a hned se jim
podařilo zvítězit před domácími fanoušky a to krásnou výhrou 4:2. Zápas to však nebyl jednoduchý,
jako první otevřeli skóre hosté. Naši chlapci však dokázali vyrovnat a po poločase (1:1) zápas otočit
ve svůj prospěch. V poměrně vyhroceném zápase kde se pro nadávky nešlo daleko, muselo se žlutit
a padla dokonce i červená karta, naštěstí v řadách soupeře, se prosadil hned dvěma góly Lukáš Pošta,
po jednom pak Tomáš Volek a Jakub Bělohradský (Bembel). 

17. kolo
Neděle 15. 5. 2022 10:00 FC Pěnčín B - Jiskra Josefův 
Důl 
18. kolo
Sobota 21. 5. 2022 17:00 Jiskra Josefův Důl - Sokol 
Držkov B 
19. kolo
Neděle 29. 5. 2022 17:00 FK Jiskra Mšeno B - Jiskra 
Josefův Důl 

20. kolo
Sobota 4. 6. 2022 17:00 Jiskra Josefův Důl - SK Malá 
Skála 
21. kolo
Neděle 12. 6. 2022 17:00 FK Železný Brod B - Jiskra 
Josefův Důl 
22. kolo
Sobota 18. 6. 2022 17:00 Jiskra Josefův Důl - SK 
ZÁSADA 

Nominován na Národní přehlídku vesnických
ochotnických divadel byl soubor MALIS

Libochovice s inscenací Za prkennou ohradou.
Gratulujeme!

Čestná uznání 
- Tomáši Milatovi za interpretaci šansonu v inscenaci Třikrát s Leacockem  

Sousedského divadla Velká Bukovina
- Darině Martinovské za zpracování tématu inscenace Láska od Mohelky 

Hodkovického amatérského divadla
- Hodkovickému amatérskému divadlu za výpravu v inscenaci Láska od Mohelky
- Olze Psotové za pedagogické vedení souboru MALIS
- Haně Plškové za pět postav telenovely v inscenaci Rocker a dvě staré dámy
- Robertu Pechovi za režii inscenace (Ne)prodejné manželky DS TJ Sokol Roprachtice
- Jiřímu Škutovi za roli Stanleyho Bigleyho v inscenaci (Ne)prodejné manželky DS TJ 

Sokol Roprachtice
- Hodkovickému amatérskému divadlu za inscenaci Láska od Mohelky
- Za roli mlynáře Filipu Zielinskému  Hodkovické amatérské divadlo
- Za roli Vojtěcha Martinovi Vele,Hodkovické amatérské divadlo

Ceny
- Nikole Domácí za herecký výkon a režii inscenace Láska od Mohelky
- Ladislavu Valešovi za scénář a režii inscenace Za prkennou ohradou 
- MAlé LIbochovické Scény (MALIS) 
- Štěpánce Cimrmanové za herecké ztvárnění Jindřicha a dalších postav v inscenaci 

Za prkennou ohradou
- Štěpánu Belžíkovi za herecké ztvárnění Jindřicha a dalších postav v inscenaci Za prkennou ohradou
- Kristiánu Valešovi za herecké ztvárnění Jindřicha a dalších postav v inscenaci Za prkennou ohradou
- DS TJ Sokol Roprachtice za dramaturgii - první uvedení hry (Ne)prodejné manželky v českém jazyce
- Robertu Pechovi za scénu inscenace (Ne)prodejné manželky DS TJ Sokol Roprachtice
- Martinu Hnykovi za roli Normana Harrise v inscenaci (Ne)prodejné manželky DS TJ Sokol Roprachtice
- DS Jirásek Olešnice za dámské kostýmy v inscenaci S tvojí dcerou ne za inscenaci Za prkennou ohradou MALIS

Skokan roku: Hodkovické amatérské divadlo 

CENA DIVÁKA: MALIS při DS Scéna Libochovice

CENA POŘADATELE: H.A.D. - Hodkovické amatérské divadlo  za inscenaci Láska od Mohelky
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