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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

konec letošního roku se nám 

kvapem blíží a doba vánoční nás 

všechny obklopuje svou pohodou, 

ale i uspěchaností. Zkusme se tedy 

na chvilku zastavit a potěšit se svými 

nejbližšími a přáteli.  

 

Téměř každý rok probíhají 

nějaké volby a my k nim s nadějí 

vzhlížíme, že snad už bude líp. 

Musím nás však zklamat všechny, 

domnívám se, že líp už bylo. 

Celospolečenský problém s vlastní 

uplatnitelností a celkovou 

naštvaností národa pramenící téměř 

až z beznadějí, jde vidět na každém 

kroku a slyšet z mnohých úst občanů 

naší republiky. Naši politikové se 

řídí pravidlem nepřímé úměry, a to, 

čím méně toho zamýšlíte udělat, tím 

více o tom mluvte. A tak slyšíme 

spousty slibů a prázdných slov, 

protože zlatým pravidlem se zdá být, 

mnoho mluvit, ale de facto nic neříct 

a ještě méně vykonat. 

 

Společnost je skutečně 

nemocná, pachtíme se neustále 

za nějakými, mnohdy neurčitými 

a nesplnitelnými cíli, ale naším 

hlavním cílem by měla být 

spokojená rodina, která je základem 

celé společnosti. K tomuto však 

nutně nepotřebujeme velké bohatství 

v podobě nejrůznějších platidel, ale 

bohatství duševní. Ano, s penězi se 

žije dobře a bez nich hůř, ovšem je 

třeba si srovnat životní priority. 

Každému jedinci stačí 

ke spokojenosti odlišné množství 

prostředků k obživě. Zásadní 

premisa k uchopení celé 

problematiky však spočívá 

v pochopení dnešního systému, který 

je nepochopitelný ani sociologům. 

Náš stát je rozkrádán bezostyšným 

způsobem, a proto se nám nechce 

a nehodláme se smiřovat právě 

s mou myšlenkou, že není třeba 

velkých finančních prostředků 

ke štěstí. Ovšem začátek je opět 

v nás jednotlivcích a rodinách, 

nesmíme se smířit s těmito křivdami, 

které trápí snad úplně všechny 

pracující, občany práci nemající, 

nemocné, seniory a i mladé, kteří 

byť by chtěli, uplatnění na trhu práce 

prostě nenajdou, proto si musíme 

pomáhat vzájemně a dvojnásob 

v naší krásné obci, Josefově! 

 

V naší obci, která je známá 

svou pohostinností a přívětivostí, 

se rovněž rozmohly nemoci zvaná 

zášť a závist. Pomlouvalo se, 

pomlouvá se a jsem přesvědčen, 

že pomlouvat se bude. Nicméně, 

před dvaceti lety u nás byl každý 

s každým kamarád a rodina. Dnes, 

není nic neobvyklého, že člen rodiny 

nebo dobrý přítel, byť mu pomůžete, 

se k vám otočí zády, a vaši úsluhu 

vůči sobě obrátí proti vám a mnohdy 

vás ještě za zády pomluví, ale i toto 

je Josefov! Věřím však, že tento jev 

je způsoben právě současnou 

špatnou dobou, a to dobré v nás 

všech neustále dřímá, protože dobro, 

pokud dobré je, nevymírá. Musím 
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stroze konstatovat, že blbcem se 

člověk nestává, ale tím se rodí! 

S blbostí však musíme bezustání 

bojovat, jinak by zvítězila. Naopak 

mám radost z každého člověka, který 

jinému pomůže i nezištně a takových 

je, díky Bohu i v Josefově, pořád 

drtivá většina. 

 

Naše dědina je krásná 

a založená na skvělém strategickém 

místě, ano je malá a tak to musí 

zůstat, na to jsme pyšní a jistě by byl 

pyšní i Josef II. Naši předci nám 

Josefov zanechali, abychom jej 

zvelebovali a dodržovali tradice. Tak 

také my musíme našim potomkům 

Josefov předat přichystaný k ještě 

promyšlenějším obecným 

záležitostem nesoucí novodobé 

trendy, avšak při zachování tradic.  

 

Příští rok je volební a dovolím 

si drobné zhodnocení nejenom mě, 

ale ostatních zastupitelů KDU-ČSL. 

Pokud se neodehraje nic zásadního 

či tragického, příští úvodní slovo 

i vánoční zpravodaj Vám předloží 

starosta, který vzejde z podzimních 

komunálních voleb, ať už to budu 

opět já, který se budu ucházet o Vaši 

přízeň nebo někdo jiný.  

Pravidelně informujeme 

o všem, co děláme na veřejných 

zastupitelstvech a také 

ve zprávičkách, na webových 

stránkách obce či zpravodaji. Mnohé 

informace také poskytujeme 

spoluobčanům při osobních 

jednáních, posezení či diskusích 

v místním pohostinství. Nikdo tak 

nemůže říct, že bychom cokoliv 

činili bez vědomí občanů nebo za 

zády. Každý kdo informace hledá 

a potřebuje, vždy relevantní obdrží. 

Co se nám dosud povedlo 

z nejdůležitějších akcí 
- závazky obce za minulé volební 

období ve výši 1.600.000,- Kč byly 

uhrazeny, 

- obec měla letos vrátit pro 

pochybení 800.000,- Kč z dotačních 

prostředků, které obdržela v roce 

2009, podařilo se mi stav narovnat 

a vyjednat, že obec nemusela vracet 

ani korunu, 

- zrekonstruovali jsme veřejné 

osvětlení v obci, 

- postavili jsme nové Výletiště pod 

zeleným, 

- rozšířili jsme veřejné osvětlení 

v obci o nové lampy, 

- nechali jsme zbudovat sochu císaře 

Josefa II. 

- vybavili jsme dětské hřiště o nové 

herní prvky, 

- provedli jsme změnu č. 1 

Územního plánu obce Josefov, 

- položili jsme povrch z asfaltového 

recyklátu na cestách ve vinných 

sklepech, 

- vysadili jsme nové ovocné stromy 

u hřiště, 

- prodloužili jsme stavební povolení 

na ČOV, 

- získali jsme stavební povolení 

na rozšíření KD, 

- vyčlenili jsme pozemky pro 

výstavbu RD za hřištěm v ul. 

U Školy 

- získali jsme stavební povolení na 

vodovod a kanalizaci v ul. U Školy 

a získali stavební povolení 

na kanalizaci u hřiště, 

- opakovaně získáváme dotace na 

zaměstnance obce, 
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- máme nové cykloodpočívadlo 

v prostoru Vrb, 

- povedlo se prosadit opravu silnice 

na Dolní Bojanovice 

- opravili jsme víceúčelové hřiště, 

- udržujeme tradice v obci, 

- veškeré pozemky pod místním 

hřbitovem jsme získali do vlastnictví 

obce, 

- vykoupili jsme pozemky, 

na kterých jsou obslužné cesty 

ve viničních tratích, 

- vybavili jsme naše hasiče, 

zásahovými obleky, vycházkovými 

stejnokroji, motorovým kalovým 

čerpadlem, 

- navážíme zeminu pro plánovaný 

chodník na hřbitov, 

- zavážíme a svahujeme hliník, kvůli 

bezpečnosti, 

- poskytujeme právní poradenství 

a služby spoluobčanům, 

- vyřešili jsme velké množství 

administrativních pochybení 

z minulosti, 

- vyřešili jsme značnou část 

problematických právních vztahů 

obce z minulosti, 

- nadále podporujeme mladé rodiny, 

příspěvkem na děti i porodným, 

- poskytujeme příspěvky 

společnostem na sociální služby pro 

seniory a obyvatele obce, 

- podporujeme finančně nejrůznější 

spolky v obci i pořádání akcí, 

- pořádáme velké penzum kulturně-

společenských a sportovních akcí, 

- v ochraně životního prostředí 

udržujeme druhé místo ve třídění 

odpadu na okrese, 

- zakoupili jsme nový travní traktor, 

- zapojili jsme obec do projektu 

Energie pod kontrolou za účelem 

snížení nákladů na energie, nyní se 

do tohoto projektu mohou přihlásit 

i občané, kteří chtějí ušetřit 

za energie, 

- vysadili jsme nové aleje do 

Prušánek, Lužic a Dolních 

Bojanovic. 

Co se dosud nepovedlo 

z významného 

- získat dotaci na ČOV a tím pádem 

její realizace, 

- získat dotaci na zpevnění statiky 

radnice a rozšíření KD. 

 

Co plánujeme v následujícím roce 

z nejdůležitějšího 

- zrecyklování stavební suti v ul. 

Prostřední, 

- zbudovat z betonového recyklátu 

cestu v ul. Prostřední, 

- z recyklátu z cihel, vysypat cesty 

ve viničních tratích, 

- asfaltovým recyklátem udělat 

povrch na cestách ve vinných 

sklepech, 

- přidáme lampy veřejného osvětlení 

k Prušánce a k rybníku, 

- nátěr sloupů veřejného osvětlení 

v obci, 

- pokud stav obecní pokladny dovolí, 

tak výměnu chodníků v ulicích 

Horní a Dolní, 

- stojany na kola ke kostelu, 

- vydáme knihu o Josefově, 

- řešení situace pozemků 

Za Dvorem, 

- chceme upravit prostor u Kadúbku, 

tak, aby to byla další klidová 

a odpočinková zóna obce 

- vyřešení nedořešených stavebních 

záležitostí z minulosti. 
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Toto je malý výčet toho, co 

jsme dělali a dělat chceme. 

V současné době provádíme změnu 

č. 2 Územního plánu obce Josefov 

z důvodu umožnit výstavbu vinných 

sklepů i s možností ubytování podél 

obslužných komunikací, protože dle 

stávajícího Územního plánu lze 

stavět jen na místě původního 

vinného sklepu. Vyřešili jsme 

majetkoprávní vztah s uživateli 

obecních pozemků v ulici Nová tím, 

že jsme jim pozemky, na kterých 

mají části zahrad a dlouhodobě je 

bezesmluvně užívali, prodali. Dále 

jsme vyzvali majitele pozemků Za 

Dvorem, spol. DIMA s.r.o. Přerov, 

ke smírnému řešení v situaci 

zasíťování pozemků pro výstavbu 

RD v této lokalitě a následného 

vlastnictví těchto pozemků. Pokud 

nebude smírná cesta úspěšná, 

podáme žalobu, jejíž petit bude 

navrácení pozemků zpět do 

vlastnictví obce. 

 

Při svých cestách po úřadech, 

firmách a setkání s nejrůznějšími 

osobnostmi slyším chválu na naši 

obec a její vzhled. Pochopitelně jako 

správného patriota mě to těší a cítím 

hrdost být Josefákem. O to víc si 

vážím možnosti pracovat jako 

starosta obce. Tato služba 

spoluobčanům je zavazující a může 

ji dělat jen ten, kdo to myslí s obcí i 

jejími občany, byť jej nevolili, 

vážně. Zde bych chtěl poděkovat 

všem mým kolegům zastupitelům, 

bez jejichž pomoci by Josefov nebyl 

již takový, jak jej známe. Vážím si 

naší spolupráce i každého jejich 

názoru. Ti, co chodíte na veřejná 

zasedání zastupitelstva, jste si jistě 

všimli, že jednáme v naprosté shodě, 

to neznamená, že si nevyměňujeme 

názory, někdy i divoce, ale vždy se 

dobereme všichni k zásadnímu a pro 

obec výhodnému výsledku. Velké 

poděkování patří také našim hasičům 

za pomoc při pořádání nejrůznějších 

akcí, především ohňostroje a pomoc 

při sběrných dnech. Buďme rádi, 

že je máme, nikdy nevíme, kdy je 

budeme potřebovat a navíc při 

živelných pohromách za nás nasazují 

své zdraví a životy. 

 

Závěrem si Vás dovolím 

všechny pozvat na tradiční 

Josefovský silvestrovský ohňostroj, 

který začne v 19 hodin. Budu se 

snažit si s Vámi připít, 

ale pochopitelně není možné 

stihnout obejít všechny, tímto se 

předem omlouvám a tam, kam se 

nedostanu, zastoupí mě 

místostarosta.  

 

Vážení přátelé dovolte mi, 

abych Vám popřál příjemně prožité 

svátky vánoční, plné pohody a lásky, 

do nového roku nám všem pak přeji 

hlavně zdraví, lásku, štěstí, pevné 

nervy, splnění všech Vašich tajných 

přání a Boží požehnání, ať se nám 

v tom Novém roce 2014 žije lépe, 

než-li letos. Jak jsem říkal úvodem, 

že lépe již bylo, ovšem je jen a jen 

na nás, jestli lépe bude a já tomu 

věřím, že jednou bude! 

Starosta obce 

 

Vojtěch Pospíšil 

tel..602 246 680 

e-mail: starosta@josefov.eu 
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Informace z ohlašovny 
 

NAROZENÍ: 

Patrik Novotný 

Sofie Kučerová 

Matyáš Krejčiřík 

Jakub Pavliš 

Michal Rampáček 

     

MANŽELSTVÍ: 

6. 4. 2013 Radek Pavliš 

  Petra Lankašová 

 

27. 4. 2013  Michal Říhánek 

  Veronika Laubová 

 

6. 7. 2013 Michal Bravenec 

  Kateřina Bílková 

      

ÚMRTÍ: 
Josef Janulík 

Petr Komosný 

Marie Čížková 

 

JUBILANTI:   věk 

Bílek Pavel    50 

Bílek Josef    50 

Doležal Pavel   50 

Klička Tomáš   50 

Lichtenberk Lubomír  50 

Prát Eduard    50 

Přikryl Vladimír   50 

Redková Jitka   50 

Bílek Petr    55 

Kudrnová Anežka   55 

Kychler Josef   55 

Munduch Jiří   60 

Netíková Pavla   60 

Zvařič Zdeněk   60 
      

     věk 
Kuběnová Antonie  65 

Kůřilová Marie   65 

Esterková Anna   60 

Filipovičová Milada  60 

Kobeda Josef   60 

Lekavá Marie   70 

Poláchová Květoslava  75 

Hložková Marie   80 

Kudrnová Ludmila  80 

Mrláková Marie   80 

Prčík Josef    80 

Přikrylová Drahomíra  80 

Šagátová Josefa   80 

Hasilová Štěpánka   85 

 

Obecní úřad přeje do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, 

osobní pohody a vitality. 
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Obecní úřad informuje 
 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2014 

 

Vývozy budou provedeny vždy každou druhou lichou středu: 

 

Leden   15. 1. 2014 

Únor    12. 2. 2014 

Březen   12. 3. 2014 

Duben     9. 4. 2014 

Květen     7. 5. 2014 

Červen     4. 6. 2014 

Červenec     2. 7. a 30. 7. 2014  

Srpen   27. 8. 2014 

Září    24. 9. 2014  

Říjen  22. 10. 2014 

Listopad 19. 11. 2014  

Prosinec 17. 12. 2014 

 

Dle potřeby obce je možná změna termínů, např. hody. 

 

Svozy tříděného odpadu: 

Zvony na plasty  

- vývoz probíhá každý týden ve středu 

Zvony na papír 

- vývoz probíhá 1x za 14 dnů v sudý týden (pondělí nebo úterý) 

Pytle s tříděným odpadem 

- jsou brány z domečku u obchodu - jsou brány při svozu zvonů  

 

Nebezpečný odpad 
 

V letošním roce proběhly 2 sběry nebezpečného odpadu Pod zeleným, v červnu 

a říjnu 2013. Cena za likvidaci =15.438,--Kč. 

 

Vysbíraný odpad: 

Obaly obsahující nebezpečné látky        65kg 

Barvy                 300kg 

Oleje             73kg 

Pneumatiky osobní          69ks 

Pneumatiky nákladní          20ks 

Léky                2kg 

Pesticidy            95kg 
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Rozpouštědla           20kg 

Kovové obaly obsahující nebezpečné látky       50kg 

 

Obec pořádala také sběr velkoobjemového odpadu, cena za likvidaci tohoto 

odpadu činila =16.297,--Kč. 

 

Náklady na svoz odpadů v roce 2013: 

 

Směsný komunální odpad: =100.980,--Kč 

 

Separovaný odpad:  =66.374,--Kč 

 

Příspěvek od společnosti EKO-KOM za tříděný odpad: =65.342,--Kč  

 
Krátké zprávy 

 

V naší obci proběhly v letošním roce následující akce. 

 

    6. 1. 2013 - Tříkrálová sbírka  

  12. 1. 2013 - Ples SDH Josefov  

  16. 2. 2013 - Ples obce Josefov 

  10. 3. 2013 - Dětský maškarní karneval 

  17. 3. 2013 - Smrtnica 

  28. 3. – 30. 3. 2013 - Hrkačování 

    4. 5. 2013 - Volejbalový turnaj 

12. 5. 2013 - Divadelní představení ke svátku Den matek – Dovolená    

                      s operetou  

  18. 5. 2013 - Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře 

    2. 6. 2013 - Divadelní představení pro děti – Nebojsa v čarovném lese 

  15. 6. 2013 - O císařský pohár – turnaj v nohejbale 

  15. 6. 2013 - Rybářské závody 

  29. 6. 2013 - Dětský den 

  16. 7. 2013 - Stavění hodové máje 

  20. 7. 2013 - Předhodové zpívání u cimbálu 

  21. 7. – 23. 7. 2013 - Krojované hody 

  26. 7. 2013 - Páteční pohodová zábava 

    3. 8. 2013 - Mezinárodní pohárový turnaj na fotbalovém hřišti 

    3. 8. 2013 - Taneční zábava na výletišti  

  10. 8. 2013 - 3. ročník Plkač Trophy Cup  

    7. 9. 2013 - Zarážání hory 

  14. 9. 2013 - Josefovský helovín 

  5. 10. 2013 - Pochod slováckými vinohrady 
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26. 10. 2013 - Drakiáda 

  5. 12. 2013 -  Mikulášská nadílka 

 

Akce v obci roku 2014 
 

Leden        

    5. 1. 2014 - Tříkrálová sbírka  

  18. 1. 2014 - Ples SDH Josefov, pyžamový  

Únor      

  15. 2. 2014 - Ples obce Josefov, antický – egypt, řecko, řím 

Březen       

    2. 3. 2014 - Dětský maškarní karneval 

Duben       
    6. 4. 2014 - Smrtnica 

  17. 4. - 19. 4. 2014 - Hrkačování  

Květen       

    3. 5. 2014 - Volejbalový turnaj 

  11. 5. 2014 - Divadelní představení ke svátku Den matek - Víno,  ženy, zpěv    

                        a láska  

  17. 5. 2014 - Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře 

Červen         

    1. 6. 2014 - Divadelní představení pro děti - Tajuplný zámek  

  28. 6. 2014 - Dětský den 

Červenec     

  15. 7. 2014 - Stavění hodové máje 

  19. 7. 2014 - Předhodové zpívání u cimbálu 

  20. 7. 2014 - Krojové hody 

  22. 7. 2014 - Krojované hody za přítomnosti lázeňských hostů 

  23. 7. 2014 - Krojové hody 

  25. 7. 2014 - Páteční pohodová zábava 

Srpen        

    2. 8. 2014 - Mezinárodní pohárový turnaj na fotbalovém hřišti 

    2. 8. 2014 - Taneční zábava na výletišti – hraje skupina Jama 

    9. 8. 2014 - Plkač Trophy Cup 2014, 4. Ročník 

  16. 8. 2014 - Turnaj ulic Josefova 

Září        

    6. 9. 2014 - Zarážání hory 

  13. 9. 2014 - Josefovský helovín 

Říjen      

  4. 10. 2014 - Pochod slováckými vinohrady 

25. 10. 2014 - Drakiáda 
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Listopad     

  9. 11. 2014 - Krásy podzimu (malování podzimu) 

Prosinec     

  6. 12. 2014 - Mikulášská nadílka  

27. 12. 2014 - Vánoční turnaj ve stolním tenise 

27. 12. 2014 - Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji 

31. 12. 2014 - Silvestrovský ohňostroj 

 

 

Pasport obyvatelstva obce  
 
OBECNÍ ÚŘAD JOSEFOV 

 

Ukazatel  Celkem     

ženy 

Počet obyvatel k 1. 1. 2013     412     198 

Vývoj obyvatelstva počet živě narozených       4         1 

 počet zemřelých       3          0 

Migrace počet přistěhovalých     11          4 

 počet vystěhovalých       7         4 

Počet obyvatel k 20. 12. 2013      417     198 

 

 

Knihovnické okénko 
 
Vážení čtenáři, 

máme tady opět vánoční čas a konec roku na sebe nedá také dlouho čekat. 

Každý rok přichází nějaká změna a to také v knihovním systému. Od nového 

roku bude změna ve výpůjčním fondu. Příklad – půjčili jste si 5 knih, 

po přečtení 4 knih, jste mi je vrátili a jednu jste si nechali doma, tu jsem zapsala 

jako prolongaci. Tím jsem ztratila při vaší návštěvě 1ks knihy do statistiky. 

Proto od nového roku buď přinesete po přečtení všechny knihy naráz, nebo ty, 

co přečtené ještě nemáte, přinesete spolu s přečtenýma a já Vám je odepíšu 

a pak je opět načtu. Tím se knihy dostanou do statistiky. Doba výpůjčky je jeden 

měsíc, pokud knihu přinesete na prodloužení, můžu Vám ji prodloužit až 3x 

vždy na jeden měsíc. Jinak se platí poplatek z prodlení.  

Děkuji za pochopení a přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí 

a Boží požehnání do roku 2014. 

 

Růžena Hasilová  
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Další, další Josef 
 

Mohu Vám potvrdit, že jediná věc, co Číňani nejí a má to nohy, je židle. Ne tedy 

že bych navštívil Čínu, ale někteří z nich mne navštívili a u nás v Josefově 

se jim líbilo, říkali, že je u nás dost místa. Ne tedy, že by nebylo místo i pro 

Číňany, ale jen po dobu jejich návštěvy. 

Nynější tempo doby v Číně i Josefově pro nás starší je stejně velmi vysoké.  

Času je ovšem dost a dost, ale tvrdíme, že nemáme žádný. Někdo řekl, že bohatí 

platí časem, ne penězi. Sbíráme zkušenosti, rovnáme si všechno v hlavě, děláme 

chyby, někdy i strašné. Můj názor je, že není ostudou udělat chybu, je ostudou ji 

opakovat. Jeden lidský život je v tomto procesu velmi krátká doba. Pokud stav 

či situaci máme trochu lépe pochopit, musíme se postavit nad čas a odpoutat se 

od osobních starostí. Chce to klidný a přemýšlivý přístup bez přílišných emocí. 

Věřím, že to s námi dopadne dobře, ale bude to ještě hodně bolet. Lepší zprávu 

nemám - tahle je proto výborná. 

Tento čas, ač může vypadat beznadějně, je předzvěstí snad dalšího jara, jsem si 

jist, že orat a sít se bude zas.  

Náš Josef II a ani žádný z osvícenských myslitelů nepopíral duchovní a etické 

hodnoty náboženství a nutnost je zachovat. Snažili se je jen osvobodit od 

neomezené církevní světské moci a od pověr a nerovností, jež s ní souvisely. 

Duchovní prožitky, inspirované a praktikované náboženstvím, zůstaly 

osvícenstvím nedotčené, pouze byly odebrané státní moci. Podle slavného 

Ježíšova „Boží Bohu, císařovo císaři“. S návratem nejen ke starořecké, ale i k 

biblické a renesancí převzaté moudrosti, že největším darem Boha člověku je 

rozum – aby jej užíval k poznávání a zlepšování sebe a světa. 

Dopady skutků Josefa II jsou nezměrné, síla jeho osobnosti a důraz jeho 

politického mandátu s důsledky jako ideové plurality chráněná zákonem, 

provázené svobodou vyznání a poznávání a tolerancí odlišnosti, zcela jasně 

předběhly uvažování ostatních. Můžeme samozřejmě polemizovat, co ho k tomu 

vedlo, zda ekonomický tlak či něco ušlechtilého. Ale to je dnes jedno. Bez jeho 

odvahy by těžko vznikala dnešní demokracie, svoboda, tvořivost a prosperita, 

byť se nám aktuálně zdá, že žádná není.  

Už Aristoteles ujišťoval, že příroda nedělá nic zbytečně. Navíc definuje člověka 

jako politického živočicha a stát jako přirozené uspořádání společnosti. Osobně 

spolu s ním doporučuji dělat všechno s mírou a nic nepřehánět. Odpustíte nám? 

Aristoteles v dramatických zápletkách fandil pravděpodobným nemožnostem 

před nepravděpodobnými možnostmi a racionálnostem před neracionálnostmi 

a radil, že má-li na jevišti nějaký bůh proměnit člověka ve strom, mělo by to být 

alespoň logické, ne-li pravděpodobné. A když už je to nepravděpodobné, musí 

to být alespoň zábavné. A chce-li to být naopak tragické, musí to budit 

opravdově cítěný soucit a strach. Domnívá se, že nebeská tělesa jsou tím 

noblesnější, čím jsou vzdálenější. A studiem padouchů a poctivců zjišťuje: 

Přítel každého není přítelem nikoho. 
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Největší padouši předstírají největší zbožnost, aby se myslelo, že jim bůh fandí. 

Nikdo nemůže milovat toho, koho se bojí. 

Politici nedovedou přestat usilovat o moc, slávu a osobní „jejich“ štěstí. 

Revoluce vznikají, protože ponížení touží být si rovní a rovní nadřazení. 

Konečným cílem politické vědy musí být dobrý člověk – už jste o něm alespoň 

slyšeli? 

Podobnými moudry Aristoteles školí nový typ vladaře v Alexandrovi Velikém 

a připravuje ho na dobytí všeho civilizovaného a civilizovatelného – od Indie 

po Egypt a Řím. Důsledky znáte. 

Mimochodem - někde jsem se dočetl, že Alexandr prý kráčel se zbraní v ruce 

a ve své zběsilosti se nezastavil před ničím, podobně jako bestie, které zabíjejí 

víc, než žádá jejich hlad. Starověký historik Diodoros naopak Alexandra 

opěvoval, a my se v tom nyní máme vyznat. Ach jo. 

Výše uvedené historické připomenutí je nutné, protože my jsme národ bez 

paměti. Proto si neuvědomujeme, že hlas většiny, zblblé mediální masáží, 

nemusí být hlasem moudrosti. V únoru 1948 ulice hřměly jásotem davů 

radujících se z porážky buržoazie a vítajících nový, spravedlivější řád. Výsledek 

je známý, jen jsme na něj zapomněli a zejména nám neslouží jako varování. 

Připomínám, bolševici byli a jsou taviči studní, zda budou, to záleží na každém 

z nás. 

A pohled k zítřku? Jako vždy, jen přes dnešek: 

- Lidi trápí ony šílené zákony o "výběrových řízeních" a nejvíce nebezpečný 

pokus kriminalizovat rozhodnutí místní samosprávy. Obce jsou pak plně 

paralyzovány v rozvoji. To zatím nikdo z vyšší politiky nevnímá.  

- Dále je nutné zarazit neustálé okrádání důchodců a lidí sociálně slabších pod 

pláštíkem "obchodní svobody". Jestliže někdo někoho uvede v omyl, což je 

obvyklá metoda "zájezdových prodejů", je to i podle dnešních zákonů trestný 

čin (ale kde jsou výsledky?). 

- Exekuce se rozmohly jako ekonomický mor a je nutno jim zákony rychle 

přistřihnout křídla, než vyrobí vekou skupinu lidí v neřešitelných situacích. 

Ti pak volí totalitní nebo populistické strany a nelze se jim divit. Nechá-li je stát 

oškubat a okrást – dluh, který vyroste z 20 tisíc na milion a dotyčnému pak 

seberou dům nad hlavou  – pak to není "zákon", ale obyčejná zlodějna. A to se 

děje. 

Co s tím? Naslouchejme si a pomáhejme si, nevíme, kdy sami budeme pomoc 

potřebovat. 

Potvrzuji, že nic z výše uvedeného není z mé hlavy, jen jsem se to někde 

dozvěděl a přišlo mi líto to nesdělit dále. 

Jen závěrem připomínám starého přísloví židovského: „Když nemůžeš, 

co chceš, musíš chtít, co můžeš.“ 

S přáním pevného zdraví.  

 

Přemysl Růžička  
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Vánoční pozdravení 

 

Vánoce jsou svátky klidu, pohody a míru všeho lidu, ať ty krásné 
sváteční chvíle si v hlavě uložíme a v novém roce z nich čerpáme, 

pozitivní energii vždy máme. 

 

 
 

Blíží se jedny z nejhezčích svátků roku, nastává čas 
bilancování, co se nám podařilo, či nepodařilo, co zlepšit, či 
naopak raději vůbec nedělat. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem, kteří se podílí na organizování a přípravě všech 
akcí, které během roku děláme. Každý z nás má možnost si 
vybrat z bohaté škály jak kulturních, tak i sportovních akcí, 
které se během roku uskuteční. A že jsou to akce zdařilé, se 
můžete sami přesvědčit svou účastí a kladným ohlasem z okolí. 
Tímto bych Vás chtěla srdečně pozvat na další akce, které se 
plánují na rok příští.  
 
Přeji Vám krásné a požehnané Vánoce bez hádek, svárů, pomluv 

a  jiných nešvarů. Do nového roku hodně zdraví, štěstí, 
vzájemné pohody a tolerance 

 

Přeje Lenka Rebendová za kulturu a sport  
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Kynologický klub Josefov 
 

Neúprosně se přiblížil konec roku a s jeho koncem jsme i my pro letošní rok 

uzavřeli naše výcvikové a výstavní aktivity. Naše poslední společné setkání 

proběhne 28. 12. 2013 od 9 hod., název akce je DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 

Může se jí zúčastnit i široká veřejnost. Součástí programu budou ukázky obran a 

úplně poprvé se na našem cvičáku bude pořádat COURSING. Jsou to běhy na 

dráze za kusem hadru, něco podobného jako závody chrtů. Kdo by to chtěl se 

svým pejskem zkusit, rádi každého uvítáme. Nedílnou součástí je i prezentace 

našich pejsků na různých sportovních a výstavních soutěžích. Vynikajících 

výsledku dosáhl pes Jožky Přikaského, Orthon, z Josefovských búd. Zúčastnil se 

výstav v ČR, RAKOUSKU, SLOVENSKU, kde získal titul Slovenský šampion 

krásy. Naše skvrnitá fena Evellyne získala titul Klubová vítězka Slovenska. 

Jelikož po té měla štěňátka, tak dalších výstav se v tomto roce nezúčastnila. Ale 

i ostatní členi našeho klubu se zúčastňovali různých akcí a myslím, že tímto 

způsobem jsme dobře reprezentovali naši obec. Na závěr bych chtěl za 

Kynologický klub popřát Všem pěkné prožití vánočních svátků a do Nového 

roku hlavně zdraví. 

 

Josef Kudrna  
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Nesem vám noviny…(čtěte) 
 

Sotva týden začne, než se stačíme rozhlédnout, je tu zase pátek… a tak pořád 

dokola. A ze školního roku se ukrajuje jeden měsíc za druhým. Za měsíc už 

bude vrcholit 1. pololetí.  

Pro tento školní rok jsme se domluvili se vzdělávací společností Education 

services (zastupovanou p. Pavlem Stancem) na spolupráci při výuce anglického 

jazyka. Naše hodiny jsme obohatili o působení rodilých mluvčích ve všech 

třídách, kde se angličtina vyučuje (od 3. po 9. třídu). Každý měsíc k nám přijíždí 

Hana a Tomy a s každou z uvedených tříd si celou hodinu povídají jen a pouze 

anglicky… Smlouvu máme na celý školní rok a zdá se, že děti ztrácí ostych více 

mluvit a docela se jim to líbí. Už jsme se také domlouvali na možnostech zahájit 

případnou výuku s rodilými mluvčími i pro veřejnost. Bude záležet na zájmu. 

Ukázková hodina proběhla 24. 9. a od října už k nám rodilí mluvčí jezdí 

pravidelně každý měsíc (2. úterek v daném měsíci). 

Koncem měsíce září ještě proběhla exkurze pro 9. třídu do geoparku na Turoldu 

u Mikulova. Třídu doprovázela třídní učitelka Hana Ammerová. 

Tradiční štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách se letos konal 7. 10. a byl pro 

nás velmi úspěšný – naši běžci obsadili ve tvrdé konkurenci pěkné 4. místo 

a dokonce první část štafety (naši druháci) předávali štafetový kolík třeťákům na 

2. místě! Z našich současných atletických hvězd se na závod přijeli podívat Bára 

Špotáková (olympijská vítězka v hodu oštěpem) a její tréninkový kolega a mistr 

světa v této disciplíně Víťa Veselý. Jako obvykle předávali ceny a pak docela 

dlouho rozdávali autogramy a fotili se s dětmi. Snad to pro děti bude dobrá 

motivace u sportu vydržet. 

V říjnu připravila p. uč. Vanda Bušková dva projektové dny. Pro 6. třídu to byl 

Pravěký den (oblečení, potrava, nástroje, bydlení – budování přístřešku 

ve větrolamu...). Pro 7. třídu byl projekt na téma Kláštery, mniši, 

církev...seznámení s historií klášterů a životem v nich, s rituály a specifickými 

výrazy vycházejícími z náboženských rituálů. Muzeum a galerii navštívili 

osmáci s p. uč. Ammerovou, která zde učí výtvarnou výchovu. Posledního října 

se uskutečnil zájezd zaměstnanců školy (a školky) do divadla v Brně na muzikál 

Chicago. 

V listopadu jsme hodnotili první čtvrtletí tohoto školního roku – 7. 11. proběhla 

jak porada, tak většina třídních schůzek. Třídní učitelky na I. stupni měly 

v předstihu konzultační hodiny, tak se tentokrát nemusely obávat dlouhých front 

rodičů před třídou. Je mnohem lepší, pokud rodiče využijí nabízené konzultační 

hodiny a chodí si pro informace a případně se i poradit v průběhu celého 

čtvrtletí. Na exkurzi do naší ČOV se vypravili šesťáci, ještě jim zůstává doplnit 

si vědomosti a přehled o úpravách vody návštěvou vodárny (úpravny) 

v Moravské Nové Vsi. Ve stejný den se fotili naši prvňáčci – Moje první třída 

(určitě bychom našli téměř každý tuto památnou fotku doma). A také se páťáci 
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podívali do brněnského zmodernizovaného planetária. To vše v jednom termínu 

- 19. 11. Cestovatelská beseda s manželi Márovými proběhla 21. listopadu - pro 

školu na téma Ekvádor. V podvečer pro naši veřejnost měli připravenu Austrálii. 

Tentokrát se nemohl zúčastnit i jejich syn Jirka, kterému se právě v tomto čase 

zhoršila jeho nemoc (svalová atrofie), která ho upoutává na vozík. Přesto jsme 

mohli na promítnutých ukázkách vidět, kam se celá rodina i s Jirkou na vozíku 

dokázala vyšplhat. Je to obdivuhodné a budeme jim moc fandit.                                                                      

Další den se osmá třída v rámci zeměpisného projektového dne seznámila 

s využitím geografických informačních systémů v praxi. Projekt ve spolupráci 

s externími lektory připravila p. uč. Juráňová.    

Na konci měsíce nám z Hodonína přivezli putovní výstavu žákovských prací 

z výtvarného sympozia, které proběhlo na jaře v Mikulčicích k výročí příchodu 

Konstantina a Metoděje na Moravu. Za naší školu se zúčastnily Martina 

Řehánková a Katka Fukalíková. Všechny obrazy, které žáci a studenti na 

sympoziu vytvořili, můžete vidět u nás ve škole v I. patře. Výstava u nás potrvá 

do začátku ledna 2014. V prosinci nás ještě čeká – kromě oslav výročí školy – 

návštěva ekocentra Dúbrava v Hodoníně. O jejich programy s vánoční 

tématikou je obrovský zájem a musí se proto objednávat s velkým předstihem. 

Od nás se tam vypraví 1. – 3. třída. Děti se těší, že si zhotoví a domů přivezou 

pěkné výrobky s vánoční tematikou.  

Letos jsme také zkusili spolupráci s Ovocentrem a přistoupili k programu Ovoce 

do škol. Zatím se celkem dodávky líbili – naposled to byly balíčky 

s babykarotkou. Mrkvička byla očištěná, umytá a zabalená po 150g pro každého 

žáčka na I. stupni. Dodavatel mailem předem oznamuje termín dodávky a také 

sortiment. Pokaždé je s dodávkou informace o významu dodávaného ovoce 

či zeleniny. Dodávky jsou realizovány 2x do měsíce. Děti z 1. - 5. třídy mají tyto 

dodávky zdarma. 

Ráda bych poděkovala za nás všechny těm, kteří nám pomáhají. Je to řada 

ochotných rodičů i naše místní instituce. Děkuji našemu zřizovateli – Obci 

Prušánky a jejím zástupcům za podporu a řešení nejrůznějších technických 

komplikací, děkuji SRPDŠ za finanční podporu dětí, děkuji p. Petru a Zdenku 

Zálešákovým za pomoc a spolupráci a samozřejmě všem našim zaměstnancům.   

V sobotu 7. 12. proběhla naše megaakce - školní akademie, kterou divákům 

předvedlo cca 180 účinkujících! Bylo to obrovské množství práce a pilování, 

za což moc děkuji všem, co nacvičovali – dětem a hlavně dospělým... Na neděli 

jsme připravili nahlédnutí do současné školy. Podle vyjádření účastníků máme 

školu velmi hezkou a dobře vybavenou i oproti některým městským školám...  

Díky všem, kdo nám pomáhají takové prostředí pro děti vytvářet. 

…….ten vánoční čas, dočkali jsme zas… a k němu patří netrpělivé dětské 

očekávání, jestli a co vlastně bude pod tím vánočním stromečkem a jestli ten 

Ježíšek přesně ví, co si přejeme. A tak si popřejme radost z přítomnosti našich 

milých, dokud je máme, ze zdraví a dostatku-že netrpíme nouzí… Našlo by 
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se toho dost a dost a možná by to pro někoho byly úplně obyčejné věci. 

Ale pokud se zamyslíme, nemá každý člověk na světě to štěstí žít bez války, 

hladu, v dostatku, ve svobodě a radosti. Tak si važme všech obyčejných věcí, 

které náš život dělají „obyčejně“ šťastným. S Božím požehnáním krásný 

vánoční čas, zdraví a spokojenost v novém roce 2014 všem přeje. 

                                                                                                                                                 

Alena Kristová 

 

 

Vylila svárlivá žena na hlavu filozofa 
nočník?  
 

Zatímco mnozí velkého Sokrata opěvují, jeho 

vlastní žena Xantippa ho pravidelně zahrnuje 

vydatnou dávkou nadávek a výčitek. A co on na to? 

Všechno zvládá s ledovým klidem a nadhledem. 

„Když snesu Xantippu, snesu lehce každého,“ 

říkává. Na jeho hlavu se přitom snášejí nejen 

hromy.blesky,.ale.i.splašky! 
 

Když se proslulého athénského filozofa Sokrata 

(469-399 př. n. l.) někdo zeptá, jestli se má oženit 

nebo ne, dostane se mu této odpovědi: „Určitě se 

ožeň. Budeš-li mít dobrou ženu, staneš se šťastným, 

budeš-li mít zlou, staneš se filozofem.“ On sám se 

pro chomout rozhodne až v pokročilejším věku, zřejmě nikoliv z náhlé 

zamilovanosti, ale spíše proto, aby zplodil potomka. Jeho vyvolenou se stává 

o několik desítek let mladší Xantippa. Toto 

jméno (v překladu „žlutý kůň“) se později 

vžije jako označení mimořádně hubaté a 

svárlivé ženy. Je Xantippa skutečně taková 

saň, jak ji líčí množství historek? Ze 

stěženích pramenů o Sokratově životě, spisů 

filozofa Platona (427-347 př. n. l.) a 

historika Xenofona (asi 430-354 př. n. l.), 

se o ní nic negativního nedovídáme. 

Nicméně na každém šprochu… 

 

Ošklivec a semetrika 

Xantippa snad není přímo zlá, vyznačuje se, ale podle všeho neobyčejně 

nabroušeným jazykem a výbušnou povahou. Při jedné z prudkých hádek 

na svého chotě vylije obsah nočníku! Sokrates to jen suše okomentuje slovy: 
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„Copak jsem neříkal, že po bouřce přijde déšť?“ Vyrovnanost, s jakou přistupuje 

nejen k manželčině plísnění, ale i jiným životním událostem, se stává pověstnou. 

Na své manželství si nikdy nestěžuje a dá se předpokládat, že je v něm vlastně 

v zásadě spokojený. Xantippa má sice pusu jako meč, zároveň se však dokáže 

postarat o domácnost, a hlavně přivede na svět tři syny. Spíše bychom se mohli 

ptát, co Xantippa vidí na Sokratovi, neboť filozof je dosti nepohledný pupkatý 

tatík, který se navíc rozhodně nemůže pochlubit nadstandardním příjmem. 

 

Rozšlape mu chutný dárek 

Mnozí Sokratovi současníci vůbec nechápou, jak myslitel s Xantippou dokáže 

vydržet. Na rozum to nejde zejména filozofově příteli Alkibiadovi (asi 450-404 

př. n. l.), jenž údajně Sokratovi pošle nádherný velký koláč, který Xantippa 

v záchvatu zlosti rozšlape! Když Alkibiades nadhodí, že Xantippiny nadávky 

musí být nesnesitelné, Sokrates řekne: „Já už jsem si na to tak zvykl, jako 

kdybych věčně poslouchal skřípění kol. Ty přece taky musíš snášet husí kejhání.“ 

„Ale husy mi dávají vejce a housátka,“ namítne Alkibiades. „A mně Xantippa 

rodí děti,“ opáčí Sokrates. Po té, co Xantippa jednoho dne na náměstí strhne 

plášť, přátelé Sokratovi radí, aby své drzé ženě už dal konečně na pamětnou. 

Na to filozof praví: „Při Diovi, abyste se vy mohli bavit naším zápasem a volat: 

bravo, Sokrate, bravo, Xantippo!?“ 

 

Je to jako s krocením koní 

Podle Sokratova svérázného výkladu takové manželství, jaké prožívá on, 

dokonce skýtá velkou výhodu. Xantippu si prý vybere záměrně právě pro její 

hádavou povahu, protože stejně jako krotitel koní si po podmanění obzvlášť 

divokého oře lehce poradí s jinými koňmi, on zase díky zkušenostem se svou 

chotí bez problémů vyjde s kterýmkoliv člověkem! Pozoruhodný nadhled filozof 

neztrácí ani ve chvíli, kdy stojí 

tváří tváří v tvář smrti. Roku 399 

př. n. l. ho totiž odsoudí za údajnou 

bezbožnost a kažení mládeže 

k vypití číše bolehlavu! Xantippa 

navštíví manžela krátce před 

popravou v cele spolu 

s nejmladším synem, a když už ji 

odvádějí pryč, zoufale vykřikne: 

„Ale ty zemřeš nevinně!“ „ A co jsi 

chtěla?“ odvětí její muž. „ Abych 

zemřel právem?“ 

zdroj History 

 

Vojtěch Pospíšil  
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Pozvánka 

 

Turnaj ve šnopsu v pátek 27. 12. 2013 v místním Pohostinství U Klečků. 

 

Kynologický klub Josefov v sobotu 28. 12. 2013 od 9 hod. srdečně zve všechny 

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Součástí programu budou ukázky obran 

a úplně poprvé se na našem cvičáku bude pořádat COURSING. 

 

Turnaj ve stolním tenise v sobotu 28. 12. 2013 od 8.00 hod. v sále Kulturního 

domu Josefov. 

Oddíl stolního tenisu Sokol Josefov srdečně zve neregistrované hráče a hráčky a 

všechny příznivce rekreačního stolního tenisu na turnaj, který bude rozdělen na 

dvě kategorie do 14 let a nad 14 let. 

Začátek turnaje je od 9.00 hod., registrace hráčů je od 8.00 hod. 

Občerstvení a hodnotné ceny jsou zajištěny. 

 

Mistrovství Josefova ve stolním hokeji Stiga v sobotu 28. 12. 2013 v 15.00 

hod. na sále Kulturního domu Josefov. 

Obec Josefov srdečně zve všechny josefovské příznivce stolního hokeje na 

Mistrovství Josefova o titul hokejový Josefák roku v kategorích dospělí a děti 

(do 15 let). 

Občerstvení je zajištěno, na vítěze čeká pohár. 

 

Obec Josefov Vás srdečně zve na tradiční SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 

31. prosince 2013 v 19.00 hodin.  

Vemte si brýle, nejlíp svářecké a možná radši svářečskou kuklu, protože uvidíte, 

co ste eště neviděli a vidět už nemosíte a take ať Vám nenapadá neco do očí. 

Jo a vemte si aj špunty do uší, ať neslyšíte, co byste slyšet nechtěli. Klidně si 

vemte aj déšníky, kdyby na Vás z hospody spadl nejaký ten pyroman, hasič, 

starosta nebo jiný výlupek. Vemte si pálenku na vypláchnutí krku. Kdyby Vám 

v něm mělo vyschnút, tož sa vás budeme snažit obejít a eště Vám mimo 

ohňostroja budeme nalévat svařák. 

Strach mět nikdo nemosí, bacha na nás všeckých bude dávat sám císař Josef II. 

 

Hasičský ples 18. ledna 2014 – pyžamový 

 

Obecní ples 15. února 2014 – antický (egypt, 

řecko, řím) 

 

Dětský karneval 3. března 2014   
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Josefovská poezie 
 

Přichází zima (nebo snad i "Zima v Josefově" :-) ) 
Domy se topí tmou a mlhou 

po silnici chodí mráz 

a kousek v kopcích nade struhou 

čekají vinohrady, 

aby s jarem překvapily nás. 

 

Stačí už počkat jen pár chvil, 

přiblíží se konec roku, 

aby nebe nad Josefovem zabarvil 

ohněm svých strůjců 

a láhvemi dobrého moku. 

 

František Vopěnka 

 

Requiem 

Zahanben tou krásou ducha již v hlubokém zármutku zjišťuji,  

že pouhým stínem mohutné sosny jsem. 

Dýše na mé smysly ta dávná historie těchto míst 

a uvědomuji si jsoucno tak bolestivé.  

Jak překrásná ó matko naše jsi,  

dej znovu mi ochutnat z lůna Tvého,  

nechť život můj ubírá se směrem Tvým. 

 

Struna štěstí 

Ať růže na cestu sypou se Ti,  

ať každé přání splní se Ti,  

ať oči Tvé štěstím září,  

ať kvete úsměv na Tvé tváři,  

ať nepoznáš co je lásky klam. 

 

Immanuel Ipstein 

 

 

Vánoční a Novoroční SMS 
 

Každý si svůj sen tiše sní, já jsem skřítek vánoční. Sny Tvé i přání znám, 

sněhovou vločku posílám. Zastudí Tě na čele a zašeptá… Šťastné a veselé! 
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Ježíšku, prosím Tě, přečti si mé psaní. Je krátké. Mám k Tobě jedno přání: 

Ať jsou všichni v celém roce takoví, jak na Vánoce! Ať jsou milí, míň se mračí… 

děkuji Ti. To mi stačí. 

 

Musím Ti říct jednu důležitou věc. Ježíšek existuje, takže všechno cos našel pod 

postelí nebo ve skříni pod stromečkem nebude. Veselé Vánoce… 

 

Přišel mi ježíšek nadělit smůlu. Že ji měl dost, dal mi ji fůru. Povídám Ježíšku, 

co takhle štěstí? Listoval v seznamu, pak mi dal pěstí. Tak šťastné a veselé! 

 

Děti mají vykulená kukadla, na krásná vánoční svítidla. Vůně cukroví, tvému 

nosu napoví, že rýma je pryč, tak koulovat se fič. Chceš-li vidět zlaté prasátko, 

možná zkoukni zrcátko... že to není pravda, no aspoň že je sranda, vždyť 

konečně po roce tu máme vysmááááté Vánoce  

 

Ahoj, tady JEŽÍŠEK! Celý rok tě pozoruji! Dobře vím, že nekradeš, nelžeš, 

nepodvádíš, netuneluješ.... Tak mne neser a nauč se to. Já ti pořád dárky nosit 

nebudu! 

 

Třpytný pozdrav sněžných vloček, hodně dárků pod stromeček, radost a klid na 

Vánoce, hodně štěstí v novém roce… přeje 

 

Až tě pot studený po těle zamrazí a žhavá rachejtle prdel Ti rozrazí, až všechny 

svatý uslyšíš hrát, tak bude pozdě Ti štěstí přát. Proto už P.F. 2014 

 

Nešťastným štěstíčko, nemocným zdravíčko, chudým konto mastné a všechny dny 

jen šťastné, slepým světlo, zmrzlým teplo a teplým, aby se to v hlavě přeplo. PF 

2014 přeje… 

 

Nazdar pusinko. Už jsi zabalila starýmu kufry? Ne? Tak si pospěš! Už čekám za 

dveřmi. Jsem hezčí, vitálnější, mladší, prostě lepší. Tak už mi pojď otevřít! Tvůj 

NOVÝ ROK. 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Josefov 
 
Vážení spoluobčané, 

rok se s rokem sešel a máme tady opět Vánoce, rád bych zhodnotil uplynulý rok 

v naší jednotce hasičů. Nejprve bych začal naším ohňostrojem, který každý rok 

pořádáme ve spolupráci s obcí Josefov a jeví se jako velice úspěšná akce, která 

má kladný ohlas i mimo katastr naší obce. Dále i k našemu Pyžamovému plesu, 

který se stal tradicí a šíří kladný ohlas po celém okrese a dokonce se dostal do 
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hledáčku tisku. Další kulturní akcí, kterou ve spolupráci s Obcí pořádáme, 

je Dětský den, na kterém pomáháme, jak s přípravou, tak i toužebně dětmi 

očekávanou pěnou. Letošní docela chladné počasí, které zavládlo, však děti 

neodlákalo v pěnovém řádění. Velkou popularitu získává i Plkač tropy cup, 

kde dohlížíme na bezpečnost účastníků a zároveň i funkci traťových komisařů.  

Jak víte, vždy 2x do roka probíhá sběr železa a elektošrotu, za který získáme 

finanční odměnu a tyto finance jdou na údržbu a výbavu hasičů. Vždy 

s předstihem je sběr vyhlášen a svážíme jej na obecní dvůr. Podařilo se nám 

prostřednictvím starosty získat dotaci od JMK 30.000,- Kč a spolufinancování 

obce Josefov 15.500,- Kč bylo zakoupeno 6 párů třívrstvých zásahových kalhot 

a jeden zásahový komplet na nového člena zásahové jednotky. Myslím si, že jak 

peníze z dotací a z našich sběrů jdou na dobrou věc, pomalu vybavujeme jak 

technicky, tak materiálně naší jednotku. Letošní rok byl velmi vydatný na 

rozmary počasí, kdy se deštivé počasí vystřídalo s velmi suchým létem. Dne 

5. 8. v 19.10 jsme museli zasahovat po větrné smršti, kdy naše jednotka 

likvidovala nahnutý strom nad silnicí z Josefova do Prušánek. Jednotka přijela 

a vyhodnotila situaci za velmi nebezpečnou, byl informován HZS, povoláni 

kolegové z Prušánek a zvedací plošina HZS Břeclav. Nakonec musely být 

shozeny dva nebezpečné stromy, při zásahu musela být úplně zastavena 

doprava. Další zásah nenechal na sebe dlouho čekat. Na poli naproti hřbitova 

začalo hořet pole se strniskem, byl vyhlášen poplach a naše jednotka 

v 4 členném složení vyjela do akce. Myslím si, že všechny akce byly zvládnuty 

velmi profesionálně.  

Prosím občany Josefova, zda by se nepodívali do svých foto archívů, zda nemají 

fotky hasičů z let 1928 – 1996, které by nám zapůjčili pro vyhotovení knihy 

o Josefově. V roce 2015 se uskuteční oslavy 90 let založení JSDH Josefov, 

v rámci oslavy bychom chtěli občanům ukázat nejen naši zbrojnici a současnou 

techniku, ale i dřívější, a proto se obracím na bývalé hasiče o zapůjčení např. 

starých uniforem, hasičských potřeb. 

Když už jsme v těch oslavách, srdečně Vás zvu na tradiční ohňostroj, který bude 

odpálen 31. 12. 2013 v 19.00 a náš Pyžamový ples, který se uskuteční 18. 1. 

2014. Chtěl bych poděkovat panu starostovi a celému zastupitelstvu za velmi 

dobrou spolupráci. Naší jednotce za velmi obětavou práci, kterou dělají ve svém 

volném čase a Vám občanům popřát krásné a požehnané Vánoce a do Nového 

roku hodně zdraví. Při novoročních oslavách prosím velmi opatrně zacházet 

se zábavnou pyrotechnikou.   

Za SDH Josefov           

 

Emil Vnenčák 
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