
Obecní úřad Josefův Důl pořádá v neděli
27.11.2022 od 15:00
ADVENTNÍ SETKÁNÍ

S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU
Před rozsvícením Vánočního stromu (15:30) vystoupí děti 

ze Základní školy a Mateřské školy Josefův Důl v kulturním
sálku budovy infocentra a muzea.

V prodeji bude medovina; výrobky firmy Kitl, své výrobky nabídne chráněná dílna Domov Maxov,
adventní věnce, ručně pletené výrobky, kalendáře, knihy, šperky, samozřejmostí je i občerstvení 

od místních hasičů – pivo, uzeniny, svařáček, grog; sousedské cukrovinky a jiné. Otevřena bude také
místní Trafika – Suvenýry. Setkání se koná za každého počasí. 

Pro posezení můžete využít prostory sálu v budově muzea.
Pokud máte nějaké zboží, které byste chtěli nabídnout, můžete se k prodejcům připojit.. 

Adventní setkání se uskuteční v prostorách a před budovou
Informačního centra a Muzea místní historie.

Mikulášská nadílka pro děti 
Blíží se den, kdy na dveře zaklepe

Mikuláš, čert a anděl. I letos Obecní úřad nabízí
Mikuláškou návštěvu u vás doma. 

Pokud máte zájem, prosíme objednejte se,
napište řádně adresu, přibližný čas návštěvy, kolik
dětí, jména a prohřešky. 

Mikulášskou  návštěvu  objednávejte  
do pátku 2.12.2022 do 15.00h. 
Návštěvu  objednáte:na  obecním  úřadě,  
v  infocentru,  v  místní  knihovně,  telefonicky  
na  čísle: 483381110,  483381096,  736424387,
e-mailem: infocentrum@josefuvdul.eu,
 knihovnajd@seznam.cz 

Mikuláš s čertem 

a andělem budou chodit

v pondělí 5.12.2022 

v podvečer.

Jizerské hory
příběh jedinečné krajiny

Obec Josefův Důl Vás srdečně zve
na celovečerní film Jizerské hory
Kdy: v pátek 30.12.2022 od 19.00h
Kde: v divadle J.K. Tyl Josefův Důl 
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Jubilea v prosinci 2022
Vilderová Dagmar
Slabschová Ilse
Válek Jindřich
Kinzelová Christa
Rojšlová Jitka
Válková Marie
Turpišová Kristina

Slovo starosty a vánoční přání
Vážení a milí spoluobčané,
pomalu nám přichází zima, začne sněžit a teploty se nám dostanou pod
bod  mrazu.  Techniku   na  zimní  údržbu  máme  připravenou  včetně
posypového materiálu. Věřím, že alespoň pár týdnů bude počasí alespoň
částečně rozumné a nebudou žádné velké kalamity. 
Touto cestou bych vám všem chtěl poděkovat za obrovskou podporu naší
strany Pro Josefův Důl při volbách do zastupitelstva obce, klade to na nás velkou zodpovědnost. Budeme
nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom naši krásnou obec rozvíjeli všemi směry. Budeme se snažit
na nic a nikoho zapomenout.
Přes zimu budeme pokračovat s rekonstrukcí bytů zvláštního určení na adrese Antonínov 184, a provedeme
rekonstrukci  bytu  na  zdravotním  středisku  a  začneme  s  přestavbou  půdních  prostor  v  budově  muzea
a infocentra na nové obecní byty. 
Přes zimu připravíme projekty na celou řadu akcí, které začneme realizovat v jarních měsících. Již máme
stavební povolení na čistírnu odpadních vod u Domu s byty zvláštního určení a na rekonstrukci zbývajícího
úseku místní komunikace v Antonínově končící přes bývalý areál pily.
V jarních měsících začneme s přístavbou hasičské zbrojnice a rekonstrukcí garáže na Dolní Maxově, kde
parkujeme nový automobil VW transporter sloužící k dopravě dětí do školy.
Dále bude připraven projekt na přírodní park, který vznikne na místě bývalých bytových domů na Dolním
Maxově (část  „Kasáren“).  Jako další  velkou investici  provedeme v  příštím roce  kompletní  rekonstrukci
kuchyně v mateřské škole a celého suterénu včetně sauny a vybudujeme zde novou čistírnu odpadních vod.
Na zdravotním středisku provedeme výměnu oken a pokud nám to finance umožní, uděláme novou střechu
na základní škole, která už je nevyhovující. 
Chtěl bych vám všem popřát krásné prožití nastávajícího adventního času, hodně zdraví, klidu a pohody
nejen po zbytek roku a šťastný a veselý nový rok 2023.       váš starosta Jiří Slanař

Představujeme nově zvolené
zastupitelstvo obce:
Ve  středu  19.  10.  2022  proběhlo  ustavující
zasedání  nově  zvolených  zastupitelů  obce  ve
složení(zleva):  Ferklová  Olga,  Nyč  Martin,
Stuchlík  Karel,  MUDr.,  Stuchlík  Karel,  Mgr.,
Pondělík  Jaromír,  Slanař  Jiří,  Ing.,  Ph.D.,
Harmanoš  Petr,  Veselá  Petra,  Ing.  arch.,
Švadlenka Petr.

Starosta obce: Ing. Jiří Slanař, Ph.D.
1. místostarostka: Olga Ferklová
2. místostarosta: MUDr. Karel Stuchlík
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Poděkování:
Mnohokrát děkuji za přání a dárek k narozeninám.

Kinzel Kurt
 

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. 



Pyrolýza – technologie pro zpracování odpadů
Jeden z neopomenutelných problémů dnešní společnosti jsou odpady. Třeba u plastových odpadů statistiky
uvádí, že v roce 1950 se vyrobilo 1,5 milionu tun plastů, zatímco v roce 2018 již 359 milionů tun. Nejprve
jsme se ptali kam s ním. Pak kolik nás to bude stát. Dnes už se ptáme a hledáme odpovědi na další otázky.

Co prostředí, v kterém žijeme, jaký je únik škodlivin do vzduchu, půdy,
vody,  do potravinového řetězce? Co se z našich léků a dalších výrobků
rozpadne, co tady může zůstat jako svědectví ne moc hospodárné doby na
dlouhá léta. Hledáme technologie, které nám odpoví. Určitě nejzajímavější
budou ty, kde lze využít odpad jako druhotnou surovinu ve výrobě dalších
produktů. To může systém zlevnit,  vyčistit  a snad pomoci i v oblastech,
kde bychom to neočekávali. 
Jak si  pomohla příroda při likvidaci svého biologického odpadu, zbytků
rostlin  a  těl  živočichů?  Klidně  se  můžeme  vrátit  do  školních  lavic
a vzpomenout si  na to, jak vzniklo uhlí,  ropa a zemní plyn. Biologické

zbytky  se  postupně  zakrývaly  prachem  a  zeminou  a  byly  prohřívány  dopadajícím  slunečním  zářením.
S přibývající zeminou rostl tlak na biomasu a postupně se to vše začalo termicky rozpadat už bez přístupu
vzduchu. Po mnoha milionech let tohoto procesu dnes těžíme uhlí, ropu a zemní plyn – tři frakce.

Pyrolýzní  proces  je  fakticky  zrychlená  poslední  fáze  v přírodě  probíhajícího  procesu.  V  dnešních
technologiích probíhá v uzavřeném prostoru bez přístupu médii obsahujících kyslík při teplotách většinou
mezi  250  °C–1000°C.  Na  výstupu  dostáváme  opět  tři  frakce,  uhlík,  pyrolýzní  olej  a  pyrolýzní  plyn
označovaný jako syngas. Energetické parametry těchto frakcí jsou lepší než u fosilních. 
Kvalita  výstupných  tří  frakcí  pyrolýzního  procesu  samozřejmě  závisí  na  vloženém vstupním materiálu.
Proces je ale v dnešní době řiditelný tak, že umožňuje i jiné než energetické využití. Z pevné uhlíkové frakce
lze vyrobit tzv. biochar, velice dobré hnojivo nebo naopak velice žádaný tzv. carbon black, který se používá
při výrobě černé barvy, různých filtrů apod. Pyrolýzní olej má široké uplatnění v petrochemickém průmyslu
při výrobě nejen přísad do paliv.  Syngas lze přimíchávat  do zemního plynu, nebo využít  jej  k získávání
vodíku, neboť vodíku obsahuje syngas něco kolem 30%. Možností je více.
Zpracováni odpadu původně obtěžujícího a problematického se díky pyrolýze stává téměř bezodpadovou
technologií. Na výstupu se můžeme rozhodnout, zda budeme kogeneračně vyrábět elektrickou energii, nebo
vylepšíme energetickou bilanci stávajících tepelných zdrojů, nebo budeme prodávat produkty, o které je na
trhu určitě dost dlouhodobě velký zájem. 
Výhodou vyspělých pyrolytických technologii je, že můžeme zpracovávat nejen biomasu a plasty, ale také
pneumatiky,  baterie,  toxické materiály a vodárenské kaly,  a to pořád v jednom technologickém zařízení.
Například vodárenské kaly obsahují výrazný podíl fosforu díky pracím prostředkům. Pyrolýza jej takto vrací
zpět a snižuje potřebu složité těžby. 
Je zřejmé,  že  pyrolytické zpracování  odpadů je  technologie,  která  umožnuje  obrátit  obvyklou ztrátovost
zpracování  odpadů.  Pokud  bychom  se  dnes  omezili  na  čistě  energetické  využití,  pak  je  při  velice
konzervativní  úvaze  a  starých  cenách  energie  návratnost  investice  pět  let.  Znamená  to  kvalitní  dobře
řiditelnou pyrolytickou jednotku, která je dražší, ale opravdu návratná. 
Lze také vzpomenout všechna ta často zmiňovaná hesla jako je Průmysl 4.0, cirkulární ekonomika nebo
komunitní energetika. Ano do všeho toho pyrolytické zpracování odpadů zapadá. Opravdu využíváme odpad
jako  surovinu  pro  výrobu  a  vracíme  její  produkty  zpět  do  ekonomického  cyklu.  To,  co  je  ale  asi
nejzajímavější je,  že z našeho odpadu, za jehož zpracování platíme se stává sada výrobků, které jsou se
ziskem prodatelné. Přitom máme ještě bonus ochrany svého životního prostředí.
Jistě se můžeme zeptat,  proč již dávno tuto technologii nevyužíváme, když už naši předkové v principu
vyráběli  pyrolyticky  dřevěné  uhlí?  S dnešním  poznáním  víme,  že  proto,  abychom  proces  ovládali,
potřebujeme široký soubor analytických a řídících prvků řízených výkonnou výpočetní jednotkou. Takže
trochu času nám při zavádění ve srovnání s některými zeměmi uteklo, ale můžeme to doběhnout. Opravdu
je čas.
©Jan Koukal
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Milí čtenáři Občasníku.

Než jsme se nadáli, už máme za sebou první
čtvrtinu letošního školního roku. Bylo to období ná-
ročné především kvůli válečnému konfliktu na Ukra-
jině a z toho vyplývajícímu dalšímu přílivu ukrajin-
ských žáků do naší školy. Máme velkou radost, že
po nesnadných úvodních krůčcích se ukrajinští žáci
už  povětšinou  zvládli  zadaptovat  a  integrovali  se
do žákovských kolektivů jednotlivých tříd. Povedlo
se to především díky vynikající pomoci nového čle-
na našeho pedagogického sboru – ukrajinské asisten-
ce. Tuto pozici naše škola mohla zajistit z prostředků
dotačního  programu  na  podporu  ukrajinských  asi-
stentů pedagoga,  kterou vypsalo ministerstvo škol-
ství.  Nemalou  roli  v  integraci  cizojazyčných žáků
však hráli i jejich čeští spolužáci, kteří je bez problé-
mů přijali mezi sebe a velmi rychle vytvořili kama-
rádské vztahy.

Každým rokem touto dobou začínají být rodi-
če deváťáků neklidní, neboť se jejich ratolesti blíží
k důležitému zlomu ve  svém životě.  Čeká je totiž
významné rozhodnutí, které je vzhledem k věku vel-
mi nesnadné – zvolit si střední školu. Abychom jim
pomohli v rozhodování, pořádáme různé akce se za-
měřením právě na tuto tematiku. Jednou z nich z po-
sledního  období  byla  i  beseda o volbě  povolání,
kterou  pro  naše  žáky  připravily  pracovnice  jablo-
neckého Úřadu práce.  Další  akcí  se zaměřením na
volbu  povolání  je  účast  v  programu  EDU.LAB
pořádaném Škodou Auto,  v  němž se  žáci  seznámí
s  nejmodernějšími  současnými  technologiemi.  Bě-
hem dvouhodinové prohlídky v mobilní futuristické
laboratoři poodkryjí tajemství nejen virtuální reality
nebo robotiky, ale zároveň se seznámí s nově vzni-
kajícími  povoláními,  která  dnes  ještě  nejsou  příliš
rozšířená,  za  několik  let  však  již  budou  pravdě-
podobně zcela běžná.

S  novými  technologiemi  souvisí  také  účast
naší školy v projektu Průša pro školy, jehož cílem je
zapojit  do  výuky  3D tisk a rozvíjet  tak  zábavnou
formou kreativitu,  ale  i  technické  myšlení  žáků.
Jako první 3D projekt si naši žáci zvolili výrobu hra-
cích kostek s písmeny, které budou následně použí-
vány  při  výuce  v hodinách  českého  a  anglického
jazyka. Tento nový druh práce žáky velmi bavil a s
napětím  pozorovali,  co  3D  tiskárna  podle  jejich
předpřipravených  pokynů  vytváří.  Těšíme  se  na
jejich další  tvůrčí  nápady a  realizace,  které  budou
pomáhat spolužákům v různých vyučovacích hodi-
nách!

Poslední  úterý  v  říjnu  odjela  7.  třída  do
iQLANDIE v Liberci  na  komentované pozorování
zatmění Slunce hvězdářským dalekohledem. Počasí
se na poslední chvíli umoudřilo, mraky se rozestou-
pily a žáci  sedmého ročníku tak mohli naživo sle-
dovat tento zvláštní astronomický jev.

V  pátek  4.  listopadu  žáci  8.  a  9.  ročníku
navštívili  divadelní představení bratří  Mrštíků  Ma-
ryša, které pro žáky základních a středních škol na-
studovalo  Divadlo  Radka  Brzobohatého  z  Prahy.
Přestože se žáci museli vyrovnat s nářeční mluvou
postav,  divadelní  hra  je  zaujala  svým  poutavým
provedením a srozumitelností  děje.  Z reakcí  všech
zúčastněných bylo patrné, že se jim představení vel-
mi  líbilo  a  projevili  zájem  o  další  divadelní  do-
poledne v druhém pololetí tohoto školního roku.

Od posledního vydání Občasníku se odehrály
dvoje třídní schůzky. Na konci září proběhly první,
především s informačním zaměřením. Jejich součástí
bylo  také  setkání  pro  rodiče  ukrajinských  žáků
a  schůze zapsaného spolku Pepikáček. Druhé třídní
schůzky,  které  se  uskutečnily  v listopadu,  byly  už
klasifikační, čtvrtletní, kde se rodiče mohli dozvědět
průběžné školní výsledky svých dětí.

Šachový turnaj  v Liberci  – naši mladší žáci
se zúčastnili turnaje šachových družstev pořádaného
ZŠ Broumovská v Liberci, kde dosáhli vynikajícího
výsledku, když se umístili na třetím místě. Všem dě-
tem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších
turnajích.

Nejbližší plánované akce:
14. a 16. 11. EDU.LAB
17. 11. Státní svátek
18. 11. Ředitelské volno
8. 12. Konzultační odpoledne s dílničkami
19. - 21. 12. Zpívání na schodech
23. 12. Začátek vánočních prázdnin

Všem  přeji  krásný  a  pohodový  pozdní  podzim
a začátek zimy.

       Monika Hejná

Školní kalendárium aneb co právě proběhlo na základní škole
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4. 11. 2022 – žáci 8. a 9. ročníku navštívili divadelní představení Maryša v jabloneckém divadle
5. 11. 2022 – turnaj žákovských družstev v šachu – mladší žáci se umístili na krásném 3. místě
8. 11. 2022 – dívky 2. stupně absolvovaly školení první pomoci
10. 11. 2022 – proběhly v základní škole čtvrtletní třídní schůzky. Děkujeme všem rodičům, kteří mají zájem
o vzdělávací výsledky svých dětí a třídních schůzek se zúčastnili.
14.  11.  a 16.  11.  2022 – žáci  2.  stupně navštívili  pojízdnou laboratoř  EDU.LAB, ve které se seznámili
s nejmodernějšími  technologiemi,  které  používá  při  výrobě  automobilka  ŠKODA AUTO.  Patří  mezi  ně
např.:  virtuální  realita,  robotika,  termovize,  elektromechanika  nebo  umělá  inteligence.  Všechny  tyto
technologie si žáci budou moci vyzkoušet a zjistit tak více o možném studiu těchto oborů a své následné

profesní specializaci.
16. 11. 2022 – žáci 7. ročníku navštívili vzdělávací akci „Prales
na talíři“ ve středisku ekologické výchovy Divizna v Liberci.
18. 11. 2022 – ředitelské volno v základní škole

¨

Představujeme práci školy
Žáci 7. ročníku spolu s paní učitelkou Tkáčovou se v hodinách
informatiky  zhostili  nelehkého  úkolu,  a  sice  seznámení  s  3D
tiskem.  V  rámci  projektu  PRUSA  PRO  ŠKOLY  vytvořili
originální projekt, který již nyní dokončují a všichni pevně věří,
že projekt bude schválen a zapůjčená 3D tiskárna zůstane škole
k dalšímu využívání.
V  příštím  čísle  Občasníku  se  můžete  těšit  na  seznámení
s kroužkem Tvoření.

Kateřina Titěrová

Zprávy z MŠ
Letošní podzim je, co se týče počasí vrtkavý a my jsme
moc rádi, že neodradil rodiče od účasti na podzimní
slavnosti, kde si děti vytvořily dobrý nápoj, po vytyčené
trase převezly dýně, pomohly houbařovi a veverce najít
houby a vyrobily si vlastní mrkvový salát. Opečení
buřtíků bylo bonusem na závěr, který všechny pěkně
zahřál. Děkujeme tatínkům - p. Blaško a p. Vojna,
za dodání dřeva a udržování ohně, maminkám za dodání
dobrot a všem za hojnou účast. Potěšila nás i účast
školáků .

K podzimu patří Halloween, který si děti velice oblíbily

a masky jsou rok od roku 
strašidelnější, děkujeme maminkám za 
kreativní a výborné dobroty. 
Dopoledne uteklo jako voda                 
a samozřejmě nechyběla hrůzostrašná 
procházka obcí…

Druhý týden měsíce listopadu jsme se 
vydali s částí dětí ze třídy šikulů        
do pekárny u Drahušky. Tady si děti 
oděné do slušivých zástěrek 
vyzkoušely vykrajovat cukroví, 
vytvořit cukroví ve strojku,                 
či vmačkávání těsta do formiček, 
mohly sledovat, jak se vše peče a pak 
slepovat kousky cukroví marmeládou, 
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zdobit čokoládou, cukrem, kokosem… Byl to hezký zážitek a 
všechny potěšila výslužka, kterou jsme si přivezli, hezky zabalili a 
rozdali . Seznámit se s chodem pekárny ač malé a rodinné bylo pro 
děti jistě přínosem, ono celé dopoledne tvořit cukrovíčko není jen tak 
a přijeli jsme na oběd opravdu unavení, ale plni voňavých dojmů a 
nových zkušeností.

Abychom neošidili děti ze třídy Klubíček, které by takovou cestu 
ještě nezvládly, domluvila se jim přednáška s mykologem panem 
Hamplem. Přednášky se účastnila i 1. třída a my děkujeme, že se 
připojila a my měli možnost sledovat zajímavé a humorné obrázky   
na interaktivní tabuli. Energický pan Hampl velmi milým přístupem 

děti přímo vtáhl do světa hub, které
obětavě a ve velkém množství nasbírala
p. Petříčková. Děti i žáci se mohli
seznámit s houbami nejen na obrázcích,
ale také si je osahat, ovonět a dozvědět
se mnoho zajímavého a nového.

No a co nás čeká?
Vánoční focení, a protože se blíží čas
Adventní (ano uteklo to jako voda),
začneme se od 28. 11. scházet každé
ráno na schodech v naší školičce a
nacvičovat koledy a vánoční písničky
nejen pro maminky a tatínky, ale také
pro vystoupení při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v obci či setkání seniorů.
30. listopadu za námi přijede kapela z divadla Matýsek se svými vánočními písněmi a pevně věříme, že nás 
jako vždy naladí do té správné předvánoční atmosféry.

Přejeme všem pevné zdraví, abychom se při některé z akcí shledali a společně si je užili 

TJ Jiskra Josefův Důl
Závěr sezóny ve znamení "běhů do vrchu"

První závod „Bedřichovský krpál“ se konal v půlce října  na sjezdovce 
Malina  v Bedřichově.  Počasí  bylo  vysloveně  podzimní.  Petr  Waněk
doběhl  na  6.  místě,  Michelle  Sharma,  Majda  a  Markéta  Skořepovy
a Lilien Skálová se umístily na 11. – 17. místě.

Druhý a zároveň poslední závod sezóny byl tradiční „Běh na Českou
chalupu“. Dětský závod startoval od liberecké ZOO  a běželo se 600m 
ke staré vodárně v kopci nad Libercem.

Závod měl  velkou účast  -  257 dětí.  Honza  Petržilka  doběhl  ve  své
kategorii na 6. místě. Eliška Petržilková, Markéta a Majda Skořepovy,
Johanka Císařová a Lola Vojnová doběhly ve svých kategoriích mezi
20. a 50. místem. Závod je celý do kopce a pro závodníky tím pádem 
daleko  obtížnější  na  rozvržení  sil.  Všem  k jejich  výkonům  moc
blahopřejeme!
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Vzhledem k přibývajícím novým členům v oddíle (aktuálně 12
dětí, z čehož máme velkou radost)  velmi vítáme novou trenérskou
posilu z řad rodičů. Je jím Jaroslav Vojna, který nám bude s
tréninkem pomáhat 2x týdně.  Děkujeme!

Aktuálně probíhají běžecké tréninky na Lesaně a v okolí,  při nepřízni počasí v tělocvičně. Všichni už 
vyhlížíme první sníh a těšíme se, až vyrazíme do stopy na běžky!  Tomáš Petržilka a Josef Kozlovský

Zprávy z volejbalového oddílu TJ Jiskra Josefův Důl/Tanvald
Volejbalový oddíl má v současné
době  13  aktivních  hráček,  které
hrají  dvě různé soutěže.  Tým A
se účastní Liberecké volejbalové
soutěže,  ve  které  bylo  před
covidovou epidemii registrováno
12 družstev ( TU Liberec, Loko
Liberec,  Vesec,  Kokonín  atd.).  
Opětovné  nastartování  této
soutěže  bylo  velmi  obtížné,
polovina týmu zatím svou účast
v soutěži  nedokázala  obnovit.
Nyní  je  zde  šest  sportovních
oddílů,  které  se  mezi  sebou  na
jaře  a  na  podzim  utkávají.
Podzimní  část  soutěže  jsme,
i  přes několik zraněných hráček
ukončily  na  slušném  čtvrtém
místě.

Tým B je  registrován v okresním přeboru žen.  Má odehrány prozatím dva  zápasy,  které  vždy skončily
vítězstvím. 
Vývoj  tohoto  sportu  bohužel  přesunul  zápasy  z venkovních  hřišť  do  sportovních  hal.  Protože  hráček
volejbalu spíše ubývá, nutí to týmy ke slučování, proto i my jsme byly nuceny spojit se s bývalým soupeřem,
a to s Jiskrou Tanvald. Tato spolupráce trvá, již několik let. Díky tomu naše hráčky mohu využívat sportovní
haly v Tanvaldě. Bonusem tohoto spojení je pronájem haly, který nám finančně pokrývá TJ Jiskra Tanvald.
I  přesto je  naší  domovskou základnou antukové hřiště  v Jos.Dole.  Toto hřiště  každé jaro,  při  brigádách
připravujeme na jarní a letní tréninkovou sezónu. 
Tímto bychom chtěly poděkovat OÚ Jos. Důl – panu starostovi Slanařovi a místostarostům O. Ferklové
a MUDr. K. Stuchlíkovi, TJ Jiskře Jos. Důl – předsedovi panu Pondělíkovi. 

Sportu zdar a volejbalu zvlášť, josefodolské  ženy.
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Engel pro Dakar 2023 vyřazen z Original by Motul. 
Je moc rychlý.

Je to nekonečný koloběh. Přesto po marocké rallye můžeme říct, že
veškerý  kolotoč  příprav  závodníků  a  týmů  nyní  směřuje  k  45.
ročníků nejslavnější rallye světa. Dakar startuje 31. prosince a má
být  za  poslední  roky  co  do  kilometrů  nejdelším.  Do  společné
přípravy se pustily i české ikony a stálice kategorie motocyklů.

Z Maroka se nedávno vrátil týmový kolega Michka, Milan Engel.
Ten si připsal nejen slibný výsledek, kdy v té nejlepší konkurenci
obsadil 24. místo, ale také spoustu cenných kilometrů. “Loni jsem
měl v Maroku velký pád a zranění  mě zbrzdila v další  přípravě.
Letos jsem už tohle nechtěl zažít. Navíc to byla první zkouška po
mém zranění z tréninku.” Engel si smůlu vybral i letos, kdy si na

tréninku nepříjemně zlomil ruku. “Ruka bolela, ale zlepšuje se. V přípravě do toho dám maximum, abych byl
stoprocentní na závod. Bude těžký a dlouhý.” Engel byl loni druhý v drsné kategorii Original by Motul, kde
si jezdci počínají bez mechanika a zázemí týmu. Závodník spoléhá pouze na sebe. Pro následující ročník ale
pojede opět s týmovou podporou. “Původně jsem byl přihlášený opět do kategorie bez mechanika, ale bylo
mi řečeno, že jsem na ni moc rychlý a přeřadili mě. Takto prý dopadli další asi čtyři nejlepší z loňska. Mrzí
mě to, protože jsem tuto kategorii chtěl vyhrát a poslední roky tu byla kvalitní konkurence”, popsal Engel,
který tak svůj stroj nebude muset během závodu servisovat sám. “Během tréninku s Martinem se snažím
chytit jeho rychlost. Tu má větší. Mojí doménou je zase navigace a jsem trochu šetrnější
k technice.” 

Oba závodníky Orion – Moto Racing Group čeká zimní testování v poušti. Odlet do
Yambu je naplánovaný na 27. prosince. “Bude to náš desátý rok na Dakaru. K tomuto
výročí jsme si nadělili nový design a vyrazíme také s novým partnerem, kterým se stal
Big Shock! Na spolupráci se všichni moc těšíme a doufám, že zase přivezeme nějaký

dobrý výsledek,” uzavřel manager týmu, Ervín Krajčovič.  Zdroj:  https://mrg.cz/

Hasiči:
V sobotu 15.10.  jsme za deštivého počasí  vyrazili  s  mladými hasiči  na  poslední

letošní závod, opět do Dalešic. Jednalo se o hasičský závod požárnické všestrannosti,
tzn. „Braňák“. Pěti členné družstvo běželo asi 6 km dlouhou trať vytyčenou fáborky.
Běhen  závodu  děti  plnily  různé  úkoly,  mezi  které  patřila  střelba  ze  vzduchovky,
zdravověda, topografie, uzlování, požární ochrana, překonání překážky po svislém laně.

Mladší žáci se umístili na pěkném 13.místě z 20 týmů. Starší žáci nasbírali poměrně hodně trestných bodů,
za které se k výslednému času běhu připočítaly trestné minuty, takže jim patřilo 19.místo z 21 týmů. Radost
nám udělali naši dorostenci, kteří obsadili 2.místo z 6 týmů. Dorostenci měli v závodě trochu jiná stanoviště,
např. optickou signalizaci, šplh po svislém laně, přesun podle azimutu, přeskok přes vodní příkop. Všem
patří pochvala za zvládnutí náročných podmínek. Běželo se v mlze za vytrvalého deště a v rozbahněné trati.
Během podzimu nás čekají pravidelná čtvrteční setkání, která budou zaměřena na fyzickou přípravu, ale i na
získávání  dalších  teoretických  vědomostí  z  oblasti  požární  ochrany.  Ke  schůzkám  budeme  využívat
hasičskou klubovnu, tělocvičnu ZŠ, budovu místní knihovny. Poslední trénink proběhl v prostorách nově
zrekonstruované Huti Marie. Děti byli nadšené a je skvělé mít možnost využít takto velký prostor, který
umožní společný trénink pro všechny věkové skupiny od přípravky po dorostence.  Moc děkujeme panu
Kubátovi za bezplatný pronájem prostor.  
Do konce roku se zúčastníme výtvarné soutěže ”Požární ochrana očima dětí a mládeže” pro rok 2023. Pro
tento rok je vybráno téma „Hasič a komíny“.
Jednotka dospělých dobrovolných hasičů v říjnu po delší době vyjížděla k požáru. Jednalo se o vznícený
lesní porost - listí pod vyhlídkou Čertovy kameny. Naštěstí byl oheň včas zlikvidován a nedošlo k dalšímu
rozšíření. Sdružení bude jako každý rok připravovat občerstvení první adventní neděli na již tradiční akci
rozsvícení vánočního stromu. V pátek 16.prosince proběhne valná hromada SDH, kde se budou volit noví
členové výkonného výboru.
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UPOZORNĚNÍ ČČK k dopravě určené seniorům
Na základě informace, kterou jsme obdrželi od Českého červeného
kříže,  oblastní  spolek  Jablonec  nad  Nisou,  nebude  již  doprava
určená seniorům z kapacitních důvodů pro občany Josefova Dolu
realizována. 

Nabídka v místním informačním centru: 
Blíží se čas Vánoc a plno lidí přemýšlí, jakým dárečkem udělat radost svým blízkým.
V  místním  infocentru  si  můžete  zakoupit  kalendáře  pro  rok  2023,  výbornou

Josefodolskou Medovinu. Dále můžete u nás zakoupit různé šperky, náhrdelníky a náramky
(Perlex  a  M-CRYSTAL
POINT),  výrobky  od  firmy
Kitl,  sirupy  a  meducínky  od
firmy Pípanka,  různé knihy a
krásné  naušnice,  náramky,
náhrdelníky, čelenky a čepice,
které vyrobila Péťa Liegrová. 

Tyto suvenýry, dárečky
můžete  zakoupit  v  otevírací
době  infocentra,  anebo
27.11.2022,  kdy  se  koná
Advetní setkání. Moc  se
těšíme na Vaší návštěvu.

Infocentrum Josefův Důl
a muzeum místní historie

VÁNOCE v TRAFICE
Otevírací doba

Pátek  23.12.          6,00-16,45
Sobota  24.12.           7,00-12,00 
Neděle  25.12.   ZAVŘENO
Pondělí  26.12.   ZAVŘENO
Úterý  27.12.   6,00-16,45
Středa  28.12.   6,00-16,45
Čtvrtek  29.12.    6,00-16,45
Pátek  30.12.    6,00-16,45
Sobota  31.12.   6,30-15,00
Neděle     1.1.   ZAVŘENO
Pondělí     2.1.   6,00-16,45

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2023 

PŘIJÍMÁME
OBJEDNÁVKY

od 15.12.2022
VÁNOČKA SVÁTEČNÍ 

MÁSLOVÁ (400g,650g)  
VÁNOČKA SVÁTEČNÍ 

SYPANÁ (500g) 
od 19.12.2022

VEKY celé a krájené,
PEČIVO, CHLÉB 
- lze objednat do 21.12.
na  Štědrý den 24.12. 
odběr do 11,00 hod.
Vinné a smetanové klobásy objednat
do 21.12. odběr 23.12.

Trafika – Suvenýry
Josefův Důl
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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.  Dýňodlabání se
uskutečnilo  dne
27.10.  za  velmi
pěkného  počasí.
Účast  byla  velmi
hojná. Děti i velcí si
to  velmi  užili  a  těší
se  na  další
Dýňodlabání.
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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! 

Do  adventu  radostně  i
vážně.
Roráty, ranní mše o svíčkách v kostele znamenaly brzy do tmy
vstát a ještě třeba konat cestu do kostela za tmy a ve sněhu.
Možná  po  dlouhém  létu  náhlá  zima  bude  také  nepříjemným
překvapením. Ale radostně, s cílem očekávání to půjde a bude
mít  i  své  kouzlo.  Tak  jako  první  svíčka  na  adventním věnci
rozjasňuje tmu, druhá ho bude násobit, pak třetí a konečně čtvrtá
zvěstuje už blízkost 
příchodu Vykupitele, blízkost vánoc. Mít tak živé světlo v duši,
nezávislé  na  vzdálených  zdrojích,  když  slyšíme  o  válce  a  to

i od živých svědků, kteří budou s námi slavit vánoce nebo tady             u nás, třeba i o pár dnů později.
Nenechme se zviklat  v  naději  mimořádnými událostmi tohoto roku a třeba ani  třeba mimořádným počasím. Nebo
dokonce: Žijme z naděje!.           P. Pavel Ajchler, farář v Tanvaldu

Narození Páně, Boží hod vánoční  neděle 25. prosince 
Smržovka 9.30   Josefův Důl 11.00  Horní Maxov  15.00
Sv. Štěpána, prvomučedníka pondělí 26. prosince  Horní Tanvald 9.00  Albrechtice 11.00
Sv. rodiny: pátek 30. prosince Šumburk  17.00
Sobota 31. prosince  Velké Hamry 15.00  Šumburk  17.00
Neděle 1. ledna Matky Boží Panny Marie Horní Tanvald 9.00 Albrechtice 11.00 Hor. Maxov  15.00
Sobota 7.ledna   Hor. Tanvald 9.00   Josefův Důl_17.00
Neděle 8. ledna Zjevení Páně, Tří králů   Šumburk 9.00  Albrechtice_11.00  Hor. Maxov 15.00
Pondělí 9. ledna Křtu Páně  Šumburk 17.00
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Kulturní program
Josefův Důl

prosinec
13.12.2022 od 15.00h

Vánoční setkání seniorů
kulturní sálek v budově Infocentra

16.12.2022 od 18.00h 
Vánoční koncert Harmonie

kostel Proměnění Páně, vstupné: dobrovolné

27.12.2022 od 17.00h
Varhanní koncert 

kostel Proměnění Páně, vstupné: dobrovolné

28.12.2022 od 18.00h
Herkules a Augiášův chlív 

Divadlo J.K. Tyl Josefův Důl, vstupné: 80Kč

29.12.2022 od 18.00h
Tajemný hrad v Karpatech 

Divadlo J.K. Tyl Josefův Důl, vstupné: 80Kč

30.12.2022 od 19.00h
film Jizerské hory

Divadlo J.K. Tyl Josefův Důl, vstupné: 80Kč
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