
Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané
Podzim  tu  máme  v  plném  proudu,  skoro  celé  září  nám  propršelo,  tak  věřím,
že v říjnu prožijeme alespoň pár slunečních dní, abychom se trochu ohřáli. Věřím,
že se ještě dočkáme krátkého babího léta.
Koncem  září  proběhly  volby  do  zastupitelstva  obce,  touto  cestou  chci  všem

poděkovat za velkou účast. K volbám přišlo 63,46 % voličů.
A něco málo z dění v obci:

V měsíci září proběhla celá řada akcí. Dokončil
se  velký  přístřešek  pro  obecní  techniku
za obecním úřadem. Dřevem se obložily veřejné
toalety  včetně  oplechování  horních  a  dolních
okrajů, nátěr dveří proběhne v jarních měsících,
až bude příznivější počasí.

U  základní  školy  jsme  vybudovali  přístřešek,
který již škola žádala delší dobu, sloužící proti

pádu  sněhu  a  ledu.  Přístřešek  se  nachází  před
zadním  vchodem  do  kuchyně,  kde  je  i  výdejní
místo . 
Dále  jsme  zakoupili  pro  dopravu  Základní
a  mateřské  škole  nový  dopravní  osmimístný
automobil  VW  transportér,  který  již  slouží
k dopravě dětí z okolních vesnic a na různé školní
akce. Automobil byl vybrán ve výběrovém řízení,
byli osloveni tři autoprodejci. 
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Pro urychlení  celého procesu jsme si  pro
auto  dojeli  do  Ostravy.  Automobil  byl
zaplacen  z  velké  části  ze  sponzorských
darů  (sponzorské  dary  -  800.000,-  Kč),
celková cena automobilu je 1 143 201,- Kč
včetně DPH.
Jako  další  akutní  věc  jsme  provedli
rekonstrukci  stávajícího  chodníku  před
Mateřskou školou, betonovou dlažbu, která
byla ve velmi žalostném stavu, rozlámaná
a vystupující  nad terén,  tím pádem velmi
nebezpečná  jak  pro  rodiče  s  dětmi,  které
chodí  do  školky,  tak  i  pro  ostatní.  Nový
povrch je ze zámkové dlažby. Snažili jsme

se udělat vše co nejrychleji, abychom co nejméně narušili chod školky
a  minimálně  rušili  občany  žijící  v  blízkosti  akce.  Další  úseky
chodníků,  které  jsou  v  nepořádku,  budou  v  příštím  roce  také
obnoveny. 
Podařilo se nám v září obnovit nové asfaltové povrchy na několika
místních komunikacích, práce provedla na základě výběrového řízení
firma Eurovia  CS,  a.s.  za  celkovou částku  1.571.191,05 Kč včetně
DPH.  V  příštím  roce  i  dalších  letech  budeme  dál  pokračovat
s rekonstrukcemi místních komunikací. 
Před obecním úřadem jsme obnovili vstup do obecního úřadu, nová
zámková dlažba, nová stříška, nově natřené zábradlí a přibyly nové

koše  na  tříděný  odpad.
V  brzké  budoucnosti
budeme  pokračovat
v  rekonstrukcích  celého
úřadu,  hlavně  fasády,
oken a střechy. 
Ještě čekáme na stavební povolení na přístavbu garáže
u  hasičské  zbrojnice  a  na  stavební  povolení
na rekonstrukci garáže pro školní automobil na Dolním
Maxově.  Obě  stavby  budou  vybudovány  v  jarních
měsících,  dříve  to  nestihneme  z  důvodu  stavebního
povolení a nadcházející zimy.
Stále  platí,  že  budu  velmi  rád,  když  mě  oslovíte

s dalšími nápady a podněty, co by se dalo zlepšit.
Přeji vám klidné prožití podzimních dnů, hodně zdraví a pohody vám všem.

Váš starosta Jiří SlanařVáš starosta Jiří Slanař

Jubilea v říjnu a listopadu 2022
Mačinec Josef Bielák Jozef 
Kinzel Kurt Benešová Zdeňka
Rot Jiří Svoboda Milan

Jubilantům přejeme pevné zdraví,
 hodně životních il 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.
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Poděkování:
Mnohokrát děkuji za přání a dárek k narozeninám.

Šulcová Erika 
Děkuji obecnímu úřadu za milé blahopřání a dárek k mým 
narozeninám 

Svoboda Ivan
Děkuji za milý dárek a přání k mým narozeninám 

Chyška František
Srdečně děkuji za přání a milý dárek k narozeninám.

Harmanoš Jaroslav
Velmi mě potěšil dárek k narozeninám. Moc děkuji.

Tomáš Jaroslav
Mnohokrát děkuji za přání a dárek k narozeninám. 

Rosík Miroslav
Děkuji za dárek a milé přání k narozeninám.

Slanař Miloslav



Poskytování pečovatelské služby Josefův Důl
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.

Pečovatelská služba je poskytována terénní formou v domácnostech uživatelů.
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:

➢ Žádost o poskytnutí pečovatelské služby
➢ Smlouva o poskytování pečovatelské služby
➢ Požadované úkony a rozsah péče
➢ Sazebník služeb
➢ Vnitřní pravidla

➢ Pravidla pro podávání podnětů a stížností
➢ Popis poskytovaných služeb
➢ Etický kodex pracovníků pečovatelské služby
➢ Zásady poskytování pečovatelské služby

V případě potřeby se obraťte na sociální pracovnici:
Lada Páralová
Tel.:  725 157 561
E-mail: spjd@josefuvdul.eu

Milostivé léto II
Milostivé léto 2022 je vyhlášeno na 3 měsíce od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 a kdykoliv během této doby je
možné svou exekuci doplatit. Týká se exekucí, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021. Věřitelem (ten, komu se dluží)
musí být veřejnoprávní subjekt.
Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších typů pohledávek: Česká televize, Český rozhlas - koncesionářské 
poplatky, Zdravotní pojišťovna - neuhrazené pojištění, Dopravní podniky - pokuty za jízdu načerno
ČEZ - účty za elektřinu, plyn atd., Veřejná vysoká škola - poplatek za prodloužené studium
Více informací naleznete na https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto
Pokud si nejste jisti postupem nebo potřebujete poradit v této oblasti, můžete kontaktovat organizaci Člověk v tísni na jejich
Help  lince  770  600 800  od  pondělí  do  pátku  9  až  17  hodin nebo  e-mailem  jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.Více  na
https://www.clovekvtisni.cz/
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Zlatá popelnice 2021:
Výsledky 17. ročníku soutěže obcí v třídění
odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice
byly slavnostně vyhlášeny v hotelu Královka
v Janově nad Nisou. Nejlépe si v roce 2021
vedli v Albrechticích v Jizerských horách,

Kořenově a Doksech. 

V roce 2021 vytřídil každý obyvatel
Libereckého kraje v průměru 22,6 kilogramu
vytříděného papíru, 13,2 kilogramu plastů, 15,4
kilogramu skla, 27,9 kilogramu kovů a půl
kilogramu nápojových kartonů. „To je tedy
bezmála 80 kilogramů vytříděného odpadu, což
je o téměř 8 kilogramů více než činí
celorepublikový průměr.   Tento výsledek řadí
Liberecký kraj na 5. příčku v pomyslném pořadí krajů,“ sdělila Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního 
provozu společnosti Eko-kom. 

Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech, soutěží obce již třetím rokem ve třech 
kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. „Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na 
jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Zohledněn byl navíc i poměr tříděného 
odpadu vůči směsnému komunálnímu odpadu nebo sběr kovových odpadů,“ nastínil způsob hodnocení Tomáš Bukáček, 
regionální manažer Eko-kom, a.s.

Finanční odměnu od kraje získávají první tři v každé kategorii. „Všichni finalisté obdrží zcela nové originální poháry, 
které vzešly z autorské soutěže na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Tyto poháry 
věnoval do soutěže Liberecký kraj,“ připomněl radní Václav Židek.

OBCE OD 501 DO 2.000 OBYVATEL

1. místo                   Obec Kořenov 30 000,- Kč 2. místo                   Město Jablonec nad Jizerou 20 000,- Kč
3. místo                   Město Dubá 10 000,- Kč 4. místo                   Obec Čistá u Horek věcná odměna

5. místo                   Obec Josefův Důl věcná odměna
Zdroj: https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/aktuality/zlata-popelnice-2021-nejvic-vytridili-v-albrechticich-korenove-a-doksech-n1116078.htm  l  

Upozornění na přemístění zvonů na tříděný odpad ze stanoviště Dolní Maxov „U plynu“.
Po dlouhé době jsme byli nuceni z důvodu přání majitele pozemku přemístit kontejnery na tříděný odpad z uvedeného 
stanoviště.
Momentálně se zvony nachází pod obecním úřadem, později vznikne nové stanoviště, o kterém vás budeme včas 
informovat. Děkujeme za pochopení.
! ! ! A jedna ukázka „JAK NETŘÍDIT“ z lokality Antonínov – do modrého kontejneru nepatří směsný 
odpad, ale papír, do klecí patří označené pytle SKS – způsob likvidace odpadu tímto způsobem navyšuje náklady 
každého z nás.
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Milí čtenáři Občasníku.

Jako  každý  rok  je  zahájení  školního  roku  velmi
slavnostní  především  pro  prvňáčky.  Do  první  třídy
nastoupilo  celkem  jedenáct  žáčků  a  paní  učitelka
Frýbortová společně s paní ředitelkou si pro ně připravily
dárečky  a pomůcky  pro  první  dny  ve  škole.  Všem
prvňáčkům se první den ve škole velmi líbil a u nikoho
nebyla znát nervozita z cizího prostředí, už i kvůli tomu,
že  si  až  na  výjimky  vyzkoušeli  školní  lavice  v  rámci
loňského  Předškoláčka.  Kromě  prvňáčků  jsme  na  naší
škole  přivítali  žáky  z  Albrechtic,  kteří  u  nás  nastoupili
do  šesté  třídy.  I  pro  ně  naše  škola  nebyla  novou
a  neznámou,  navštívili  nás  v  minulém  školním roce  v
rámci projektových dnů s albrechtickou školou a také se
přišli podívat na dny otevřených dveří. Bohužel válečný
konflikt na Ukrajině stále trvá a nutí rodiny z postižených
oblastí přesouvat se na západ. Z tohoto důvodu přibylo
v  naší  škole  několik  dalších  ukrajinských  dětí.  Všem
novým žákům přejeme, aby se jim na naší škole líbilo a
aby si zde brzy našli dobré kamarády.

První  akcí  každého  školního  roku  bývá
harmonizační  pobyt a  ani  letošní rok nebyl  výjimkou.
Celá  škola,  někdo  vlakem,  někdo  na  kole,  vyrazila  na
stejné místo jako loni, do hotelu Kořínek v Příchovicích.
Na této společné akci se mohli všichni lépe poznat, zahrát
si spoustu zajímavých her a získat nové zážitky. To, že se
harmonizační  pobyt  žákům  líbil,  dosvědčují  i  slova
ve slohových pracích: „Pobyt jsem si strašně moc užil, byl
to nejlepší harmonizační pobyt, na kterém jsem kdy byl.“
(MV),  „Po  cestě  domů  jsme  s  holkami  probíraly

harmonizační  pobyt  a  shodly  jsme  se,  že  to  byl  ten
nejlepší pobyt, na kterém jsme byly. Moc jsem si to užila
a myslím, že nejen já.“ (KF) „Pobyt se mi líbil, asi bych
se tam vrátil.“ (ŠZ), „Na harmonizáku se mi moc líbilo
a těším se na příští rok.“ (AR)

Druhou  tradiční  akcí  byla  Pepikiáda.  V  pátek
16. září si rodiče i žáci užili odpoledne plné sportovních
her, soutěží a dovedností na tradiční Pepikiádě. Uplakané
počasí  několika  předcházejících  dnů  se  nad  námi
smilovalo  a  přesně  na  dobu  Pepikiády  na  Josefovým
Dolem  vykouzlilo  modré  nebe  a  usměvavé  sluníčko.
I přes hrozbu silného deště byla účast hojná a na malých
i dospělých účastnících bylo vidět, že si odpoledne užili.

V letošním roce si žáci mohou vybírat z velkého
počtu  kroužků  –  florbal,  angličtina  pro  1.  stupeň,
čtenářský  klub,  kroužek  tvoření,  kroužek  vaření  pro  1.
stupeň, příprava na přijímací zkoušky z matematiky nebo
třeba turistický kroužek. 

Nadcházející plánované akce: 

25. října: Projektový den se ZŠ Albrechtice

Všem přeji krásný a pohodový podzim.

       Monika Hejná

Zprávy z MŠ
Prázdniny uběhly jako voda v říčce Kamenici a my se opět sešli v naší školičce.
Přivítali jsme spoustu nových kamarádů a počáteční slzičky už vystřídal smích
a  hravost.  Seznamujeme  se  postupně  s  pravidly,  tvoříme,  hrajeme  hry,
a co nejvíce času trávíme venku…

Máme za sebou již řadu akcí:
Pepikiádu
Soutěžení v „Týdnu české hračky“.
I návštěvu divadla „Matýsek“.
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Děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas a přišli na rodičovské
schůzky a děkujeme rodičům, kteří se řádně omluvili.
Věříme, že spolupráce v tomto školním roce bude stejně příjemná
a inspirující jako v letech minulých, ne-li lepší. 
Děkujeme rodičům, kteří již nyní nosí sponzorské dary, za které
můžeme všem dětem zpestřit běžný vzdělávací program. 
Je tu podzim, čas nádherných barev na padajícím listí, čas sběru
podzimních plodů a my se moc těšíme, jak si to všechno s dětmi

užijeme…
ČEKÁ NÁS:
14.10.  PODZIMNÍ SLAVNOST
27.10. HALLOWEEN
Těšíme se 
Všichni z MŠ

********************************************************************************
Prázdniny s Aurou
Během prázdnin se u nás v Centru Aura vystřídalo
26  děti.  Užili  jsme  si  zahradu  s  velkou
trampolínou,  pískovištěm  a  venkovní  dětskou
kuchyní.  V  centru  jsem  tvořili,  hlavně  malovali
kameny, ale i si hráli a užívali prázdniny. 
Výlet do Mirakula

Jako každý rok jsme ve spolupráci  s  obecním úřadem Josefuv Důl,
uspořádali  výlet  do  rodinného
parku  Mirakulum.  Letos  nám
vyšlo luxusní počasí a tak jsme si
užili  hlavně  hrátky  ve  vodním
světě.  Výletu  se  zúčastnilo
45  výletníku  a  moc  děkujeme  obecnímu  úřadu  a  těšíme  se  na  příští  rok,
že vyrazíme znovu. 
Bazar
Již  16  let  se  pravidelně  2krát  ročně  koná  místní  bazar  oblečení,  hraček
a sportovních věcí.  Poslední bazar byl úspěšný. Své nepotřebné věci prodávalo
17 lidi a návštěvnost byla veliká. Další bazar se uskuteční asi v lednu :) 

Pravidelný provoz Centrum AURA 
Otevřeno pondělí až pátek 8:00- 17:00 

Každé úterý od 14:00 kurzy šití 
Každý čtvrtek od 14:00 tvoření a vyrábění

V centru je také pobočka Zásilkovny, parcel PPL a DPD
Těšíme se na vás, přijďte na návštěvu, kafíčko, nebo si pohrát do herny.

Centrum AURA
Vážené a milé děti, rodiče a prarodiče,

Dovolujeme si  Vás pozvat  na
dlabání  a  zdobení  dýní  za
účelem  společného  posezení
a  v  první  řadě  k  vyzdobení
obce. Hotové dýně budou děsit
v parku, na nádraží, u kostela,
u  Infocentra  a  všude  možně,
kde jen budeme chtít.  Akce se
zúčastní žáci mateřské
 a  základní  školy.  Všichni
ostatní jste srdečně zváni.

Zároveň  prosíme  každého,  kdo  má  dýni  navíc,
nechť ji prosím věnuje Infocentru.
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Volby do zastupitelstev obcí konané 23.09. – 24.09.2022 

Výsledky - výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku - Zastupitelstvo obce Josefův Důl 

Kandidátní listina Kandidát
Navrhující

strana
Politická

příslušnost

Hlasy
Pořadí
zvoleníčíslo název

poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

věk abs. v %

1
PRO JOSEFŮV 
DŮL

1 Slanař Jiří Ing. Ph.D. 40 NK BEZPP 391 12,77 1

1
PRO JOSEFŮV 
DŮL

2 Ferklová Olga 57 NK BEZPP 357 11,66 2

1
PRO JOSEFŮV 
DŮL

3 Stuchlík Karel MUDr. 57 NK BEZPP 362 11,82 3

1
PRO JOSEFŮV 
DŮL

4 Pondělík Jaromír 47 NK BEZPP 331 10,81 4

1
PRO JOSEFŮV 
DŮL

5 Švadlenka Petr 53 NK BEZPP 322 10,51 5

1
PRO JOSEFŮV 
DŮL

6 Harmanoš Petr 41 NK BEZPP 335 10,94 6

1
PRO JOSEFŮV 
DŮL

7 Stuchlík Karel Mgr. 27 NK BEZPP 328 10,71 7

1
PRO JOSEFŮV 
DŮL

8 Nyč Martin 43 NK BEZPP 310 10,12 8

3 MLADÝ SMĚR 1
Veselá Petra Ing. 
arch.

45 TOP 09 BEZPP 86 17,26 1

Věci  zabalené  do  vlastních  igelitových  pytlů
či  krabic   se  budou přijímat  v  přízemí  budovy
muzea místní historie od 1.10.2022 do 25.11.2022
v otevírací době Informačního centra a knihovny.

➢ Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – 
nepoškozené s fungujícími zipy 

➢ Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce) 
➢ Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním

zipem 
➢ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i 

mírně poškozené 
➢ Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové 
➢ Záclony, závěsy – nepoškozené 
➢ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 

odřezky a zbytky látek) 
➢ Knihy, menší elektrospotřebiče 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

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

************************************************************************************************
Inzerce:
Hledáme: osobu na pozici Vacation Manager; náplň práce: check-in a check-out hostů,
kontrola úklidu chalupy; cca. 4-5 do měsíce v rozsahu cca. 2 hodin; pro více informace

volejte na tel: 776 404     995  
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Umístění     velkoobjemových  
kontejnerů

 V říjnu 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 14. 10. 2022:   900 - 1100 1300-1500

sobota 15. 10. 2022:   900 - 1300

pátek 28. 10. 2022:   900 - 1100 1300-1500

sobota 29. 10. 2022:   900 - 1300

Na uvedeném stanovišti mohou občané odkládat zejména
tyto druhy o  dp  adů:  

- vyřazený nábytek, podlahové krytiny, železný šrot,
zařizovací  předměty  z  domácnosti  (sanitární  keramika
apod.), jiný rozměrný odpad z domácnosti…
Upozornění obecního úřadu…
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

SDH Josefův Důl
Konec srpna  a září  bylo pro SDH Josefův  Důl  plné  hasičských závodů

a akcí.  V sobotu 27.srpna proběhla rozlučka s prázdninami na Smržovce,  kde si
naposledy mohli  zazávodit  za starší  žáky v požárním útoku děti  narozené v roce
2007. Od září už mohou soutěžit za dorost nebo podpořit soutěž dospělých. 

Požární útok v dorostu a v dospělých je o mnoho těžší. Běhá se s  20m
hadicemi (  mladší  a  starší  žáci  mají  10m hadice),  k  terčům je nutné doběhnout
přibližně  80m.  Také  savice  jsou  delší  a  spojit  je  není  jednoduché.  Proto  naši
dorostenci  pilně  trénují  a  motivují  i  nás  dospělé.  Během září  jsme se  zúčastnili
soutěží v požárním útoku mladších a starších žáků, dorostu i dospělých.  

Začneme pěkně popořadě. 10.září se konal požární útok „O pohár starosty
města  Tanvaldu“,  kde
soutěžilo  pouze
družstvo  starších  žáků.
Většina  mladších
závodníků  bohužel
onemocněla. 

Sobota 17. září byla opravdu pro hasiče náročná. I přes
vytrvalý déšť proběhla dopoledne Okrsková soutěž okrsku
Tanvald  ve  Smržovce,  kde  jsme  postavili  družstvo  žen.
Podařilo se nám vybojovat krásné 3.místo ze čtyř ženských
týmů.  Hodnotily  se  dohromady  dvě  soutěže,  štafeta
4x100m s hasičskými překážkami a požární útok. 

Naši muži se bohužel soutěže nemohli zúčastnit, protože
byli přihlášeni na důležité školení AED (Automatizovaný
Externí Defibrilátor), který se používá jako nedílná součást
základní  neodkladné  resuscitace.  Praktické  školení  bylo
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určeno hlavně aktivním členům výjezdní jednotky a stalo se velice přínosné. Školiteli byli přímo členové záchranné
služby, dokázali tak předat spoustu užitečných rad a obohatili školení o skutečné příběhy ze záchrany lidských životů.

Závěrečnou akcí v sobotu 17.září byl večerní závod „Dalešický pohár dorostu 2022“. Soutěžilo 13 týmů na dva
útoky v kategorii dívek, chlapců a smíšených družstev. Naše SDH postavilo jedno smíšené družstvo dorostenců, které
mohlo být doplněno dětmi od 13 let. Bronzový den pokračoval i večer a naši dorostenci si odvezli medaile za krásné
3. místo z pěti smíšených družstev. Jako odměna nechyběla místní pochoutka – výborný domácí langoš :-).

V sobotu 24.září se konal opět v Dalešicích noční závod „Dalešický korálek“. Účast byla rekordní , celkem
48 družstev mladších a starších žáků. Soutěž mladších žáků začala v 19,30 hodin a poslední družstvo starších běželo

chvilku před půlnocí. I přes pokročilou noční hodinu si děti
závod  moc  užily.  Mladším  se  útok  sice  moc  nepovedl,
ale dokázali si s chybami poradit a to je důležité. Starší žáci,
doplnění  o  dva  zkušené  mladší  žáky  na  proudu  (Matěj
Urbánek, Eliška Petržílková), zaběhli útok v perfektním čase
24,85 sec. a obsadili 6.místo z 22 týmů . Od medaile je dělila
pouze 1 vteřina :-).

 V  říjnu  nás  čeká  už  jen  branný  závod  v  požární
všestrannosti, který se letos koná opět v Dalešicích v sobotu
15.10.2022. 

Všem dětem bych chtěla  moc poděkovat  za  výbornou
reprezentaci  SDH  Josefův  Důl,  na  všech  je  vidět  veliké
zlepšení.  Chválíme  je  za  pravidelnou  účast  na  trénincích
a jsme moc rádi za naše nové malé členy. Možná se na jaře
pokusíme  sestavit  i  družstvo  přípravky,  což  jsou  děti
do 6 let :-). Jana Harmanošová

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

Sportovní okénko běžeckého oddílu TJ Jiskra

Orientační běžci v Jizerkách
Sportovní areál Lesana se 15.7. proměnil v základnu Czech O-tour
závodů  v  orientačním  běhu,  kam  se  sjelo  přes  1000  účastníků.
Děkujeme Láďovi Nyčovi za  spolupráci při přípravě louky v areálu
na tuto akci.

Soustředili jsme se na Hamru a v Krkonoších
Na konci srpna jsme absolvovali druhé sportovní soustředění za tento
rok. Po červnovém Hamru na jezeře jsme strávili 4 dny na Dvorské
boudě v Krkonoších.

V září každý víkend závody 
Po prázdninách se naplno rozběhly podzimní přespoláky. S oddílem jsme
o  víkendech  vyrazili  do  Vysokého  nad  Jizerou,  Lučan,  německého
Zittau a na konci září jsme organizovali na Lesaně domácí závod Lesní
běh. 
Petr  Waněk  vybojoval  9.  místo  na  800m  ve  Vysokém  n.  Jizerou,
Michelle  Sharma  a  Markéta  Skořepová  doběhly  o  týden  později
v Lučanech na 10. místě.
V Zittau získala Eliška Petržilková 4. místo na 1500m. 

Domácí Lesní běh na konci září
Každý  oddíl,  který  pořádá  závody,  chce  ostatním  jednou  za  sezónu
umožnit  "přijet  si zazávodit  a nemuset se o nic starat". Tuto možnost
měli všichni v neděli 25.9. v  sportovním areálu Lesana, kde TJ Jiskra
pořádala "Lesní běh". Ke 170 přihlášeným závodníkům se ráno na místě

přidalo  dalších  100 a  celkový počet  startujících  se  tak  přiblížil  předkovidovému rekordu  z  roku 2019.  Děkujeme
za pomoc všem sponzorům, obci Josefův Důl,  rodičům a bývalým členům za pomoc při stavění a  úklidu závodu.
Za Jiskru běželo 10 dětí, nejlépe si vedli Majda Skořepová, Honza Petržilka a Petr Waněk na 9. místě každý ve své
kategorii. Blahopřejeme!
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Přijímáme nové členy
Počet  členů  v  oddílu  nám  utěšeně  roste  a  tréninky
pravidelně navštěvuje 10 dětí. Pokud Váš potomek rád
běhá  nebo  by  se  chtěl  naučit  na  běžkách,  přijďte  se
podívat nezávazně na trénink každé pondělí nebo pátek
v 15:45, kde rádi zodpovíme Vaše dotazy. Přidat se lze
kdykoliv v průběhu roku. Více informací a kontakty jsou
na  našem  webu:  https://zsjosefuvdul.cz/lyzarsky-oddil-
jiskra/

Trenéři Tomáš Petržilka a Josef Kozlovský

Fotbalové okénko

Hezký den příznivcům sportu, především fotbalu, ale hlavně josefodolskému fotbalu. Bohužel je pravdou, že se od léta
moc nedaří. Bodů po skromnu - 5, výher ještě méně - 1, a tak záporné skóre 13:28 (počet vstřelených branek: počet
obdržených branek) hovoří za vše a jasně nás umisťuje na konec tabulky. Tu snad raději ani přikládat nebudeme…
Výsledky

2. kolo sobota 27. 8. 2022 17:00
Jiskra Josefův Důl - SK Hodkovice B          0:2
3. kolo neděle 4. 9. 2022 17:00
FK Železný Brod B - Jiskra Josefův Důl      7:1
4. kolo sobota 10. 9. 2022 17:00
Jiskra Josefův Důl - Spartak Smržovka B  1:3
5. kolo neděle 18. 9. 2022 16:30
Sokol Držkov B - Jiskra Josefův Důl           1:5
6. kolo sobota 24. 9. 2022 16:30
Jiskra Josefův Důl - Sokol Plavy B    1:5
13. kolo středa 28. 9. 2022 16:30
Jiskra Josefův Důl - Sokol Kokonín      3:3
7. kolo sobota 1. 10. 2022 10:15
FK KOVO z.s. - Jiskra Josefův Důl     6:1

8. kolo sobota 8. 10. 2022 16:00
Jiskra Josefův Důl - SK Malá Skála
9. kolo sobota 15. 10. 2022 15:30
SK Jenišovice - Jiskra Josefův Důl
10. kolo sobota 22. 10. 2022 14:30
Jiskra Josefův Důl - FK Jiskra Mšeno B
11. kolo sobota 29. 10. 2022 14:30
SK Zásada - Jiskra Josefův Důl
12. kolo sobota 5. 11. 2022 14:00
Jiskra Josefův Důl - TJ Lučany n.N B
14. kolo sobota 12. 11. 2022 14:00
TJ Nová Ves n.N. - Jiskra Josefův Důl

Do  začátku  zimy  zbývá  ještě  6  zápasů.  Věřme  tedy,  že  se  chlapcům  tento  neúspěch  podaří  prolomit  a  nasbírat
do přestávky nějaké ty body a to ne v obchodních domech, ale na hřišti. 
Přijďte tedy podpořit a zafandit na nejen domácí, ale i venkovní zápasy. Na domácích zápasech alespoň z půlky tak,
jako mladí hasiči z SDH Josefův Důl, kteří jsou vždy hodně slyšet a patří jim za jejich podporu a fandění obrovský
dík.          Filip Friedman
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Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl
Divadelní spolek v létě úplně nezahálel, hned na počátku letních prázdnin - 9. 7. 2022 - uvedl
premiéru  komedie  Friedricha  Dürrenmatta  Herkules  a  Augiášův  chlív.  Autor  se  inspiroval
pověstí o Herkulovi, který vykonával 12 úkolů, které mu dal král Eurystheus. V této inscenaci
Herkules vykonává 5. úkol – vyčistit Elidu od hnoje. Hra byla napsána v 50. letech minulého
století a je neuvěřitelné,  jak je téma hry i v současnosti aktuální. Inscenaci jsme reprízovali
dvakrát ještě v srpnu – na zámku v Kosmonosích a koncem srpna v divadle v Josefově Dole.
Během prázdnin patřilo divadlo především dětem. 29. 7. jsme nabídli Pohádkovou show a 25. 8. v divadle vystoupil
kouzelník Magic Alex. Obě představení byla úspěšná a dětem vyplnila prázdninový program. V neděli 28. 8. vystoupil
v divadle dětský dechový orchestr při ZUŠ Horní Počernice, který v Josefově Dole absolvoval týdenní soustředění.
Jeviště bylo obsazeno padesáti muzikanty. A hráli opravdu úžasně a diváci se dobře bavili.
Nyní mají ochotníci pomyslné divadelní prázdniny, ale již jsou nasmlouvané štace do Zásady a do kina Alfa v Desné.
V jednání s pořadateli jsou další štace a chystáme se tradičně nabídnout program na vánoční svátky. Věříme, že kultura
a divadlo zvláště bude i nadále zpříjemňovat divákům nelehkou dobu a dá zapomenout na starosti. 

Za DS J. K. Tyl Hana Stuchlíková
Zvony a války
Tento článek je věnován milé a pravidelné čtenářce Mirce.
… a zvony odletěli, za větrem do Říma. Takto to napsal pan Karel Kryl v písni Poslední Moravan. Toto je rčení, které se
říkává o Velikonocích, neboť na Zelený čtvrtek zvony údajně odlétají do Říma, pro požehnání osobně od papeže.
Umlčení zvonů se koná vždy po modlitbě Sláva na výsostech Bohu. (Gloria in excelsis Deo) - Lukášovo Evangelium 
2:8-14

Tento článek se ale bude zabývat osudem zvonů, které byly sundány pro účely válek.
To se konalo hned dvakrát. 
První zvony v našem kostele byly vysvěceny 6.6.1865 ve 4:00 hodiny ráno a zároveň zaznělo 101 výstřelů z hmoždířů.
Téhož dne byly zvony i nasazeny a za velkého očekávání a s velikou slávou tak ve 13:00 proběhlo první zvonění
josefodolských zvonů.
Bohužel v roce 1914 vypukla I. světová válka, a ta s sebou nesla potřebu kovů, pro armádní průmysl. Paradoxně tak
zvony, které svolávají lid k víře, oslavují narození dětí, svatby a svátky tak byly tzv. rekvírované pro účel roztavení,
neboť zvonovina obsahuje mnoho bronzu a ten se dá využít dále na zbraně a podobně.
To se stalo dne 26.10.1916 v 15:30, kdy byly sejmuty oba zvony o celkové váze 605 kg. Jediný zvon, který zůstal a jako
jediný, který se dodnes dochoval je tzv. umíráček.
(Umíraček je nejstarší místní zvon, který zde zvonil ještě před vybudováním kostela a byl  nasazen ve zvoničce na
tehdejším „Panském domě,“ což je dnešní dům č.p. 214, (naproti nádraží) a věnoval jej osobně majitel panství hrabě
Des-Fours.)

O šest let později se náš kostel dočkal nových pěti zvonů, a to 17.9.1922. Tyto zvony byly vyrobeny firmou pana
Oskara Wintra z Broumova.
Ceremonie  probíhala  následovně:  Na  náměstí  (dnešní  park  naproti
potravinám) byl postaven provizorní polní oltář, ke kterému slavnostně
s  průvodem  od  nádraží  zvony  přivezl  místní  povozník  na  taktéž
slavnostně vyzdobeném povozu pan Gustav Streit.
Na parku byly zvony vysvěceny jabloneckým děkanem panem Karlem
Vogelem a  projev  přednesl  pan  farář  Bichler  z  Vratislavic.  Poté  se
průvod vydal ke kostelu, kde v průběhu slavnostní mše byly zvony v
19:00  nasazeny.  První  zvonění  neslo  název  „Na  památku  všech
padlých hrdinů v I. Světové válce.“

Vlevo: Svěcení zvonů (zdroj: archiv Gerharda Kutnara)
Vpravo: Nasazování zvonů (zdroj: archiv Oliver Scholze)
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Netrvalo dlouho a tyto zvony po 10 letech stihl stejný osud jako
jejich  předchůdce.  Začala  druhá  světová  válka,  a  ta  si  žádala
taktéž kovy. Proto i tyto zvony byly sejmuty a poskytnuty pro
účel války, a to 9.2.1942. Z pěti zvonů zbyl jen jeden. 
Nové zvony náš kostel dodnes nemá. 

 Odvážení 4 z pěti zvonů pro účely války.
(Zdroj: archiv Gerharda Kutnara)

Toto celé se netýkalo pouze našeho kostela, stejný osud postihl
celý tehdejší Protektorát Čechy a Morava. V březnu roku 1940
vyšel  v  Německu  zákon  o  4-letém  hospodářském  plánu  o
zajištění neželezných kovů, pro účely zbrojního průmyslu. Tím

byl pověřen osobně Herman Göring.
Ten nakázal sběr nejen zvonů, ale i měděných součástí budov, soch a zkrátka všeho, co lze přetavit a využít. Za tímto
účelem vznikl v Praze na Rohanském ostrově pod Libeňským mostem na Maninách obrovsky areál, kde se právě tyto
rekvírované zvony a podobné artefakty skladovaly. 
Místo bylo vybráno strategicky, neboť z Prahy odplouvaly lodě po Vltavě do Mělníka, kde dále po Labi pluly až do
německého Hamburku, kde byly v té době slévárny a většinu zabaveného se tam rovnou roztavilo. V průběhu roku 1942
se tak na pěti plavidlech transportovalo 9801 zvonů o celkové váze neuvěřitelných 1 562 926 Kg!
Koncem roku 1942 byl v Holešovicích tento odvoz přerušen a na místě tak zůstalo mnoho artefaktů. 
Pro radost širé veřejnosti, zde zůstalo například sousoší Jana Palackého od pana Suchardy, Myslbekův Rieger, Šalounův
rabbi Löw, Štursův Masaryk…

Překladiště zvonů na Maninách (zdroj: archiv Josefa Sudka)            napsal: Oliver Scholze

Odhalení pomníku Friedrichu Jahnovi
V sobotu 24. září 2022 byl v Josefově Dole – Dolním Maxově
odhalen  pomník  Friedrichu  Jahnovi.  Pan  Oliver  Scholze
v úvodním slově vysvětlil, proč je v tomto místě pomník a jak
obtížné  byly práce  na  jeho  obnovení,  a  popsal  jeho význam.
Poté  paní  Helena  Verhoefová  promluvila  k  účastníkům
o nutnosti míru, s odkazem  na současnou neutěšenou situací ve
světě.  Nový  pomníček  je  věnován  všem,  kteří  položili   své
životy  a  trpěli  ve  válkách  mocných.  Kytice  k  pomníku
Friedricha Jahna položila zástupkyně Ministerstva obrany ČR a
zástupce  Obce  Josefův  Důl.  K  mírovému  pomníčku  pak
položily symbolicky květiny malé děti. Účast  u této příležitosti
byla hojná a jistě i slova paní Verhoefové byla velmi působivá.             MUDr. Karel Stuchlík
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