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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

čas vánoční v nás vždy vyvolává 

nejrůznější pocity, vzpomínky 

a předsevzetí. Je to doba, kdy 

se zklidníme po vysilujícím 

předvánočním shonu a svůj čas 

věnujeme svým nejbližším, pokud 

mrzne a napadne sníh i příroda 

odpočívá. 

Letos zdá se, že si snad odpočineme 

alespoň my, kteří se na příchod 

Ježíška po celý rok těšíme, proto 

k sobě buďme, alespoň těch pár dní 

upřímní, milí a vlídní. Pokud 

věnujeme někomu úsměv, nic nás 

to nestojí a ve druhém to zanechá 

hřejivý pocit. 

Na podzim proběhly komunální 

volby, ve kterých jsme volili své 

zástupce v zastupitelstvu. Osobně 

si velmi vážím a je pro mne osobně 

zavazující, jakou podporu, 

projevenou hlasy Vás spoluobčanů 

jsem získal a věřím, že Vás 

nezklamu. Upřímně děkuji 

za možnost pracovat pro Vás mí 

drazí Josefáci. Velmi si také vážím 

podpory mých kolegů zastupitelů, 

kteří mě opětovně zvolili starostou 

naší krásné obce. Jsme dobrý tým, 

který dokáže konstruktivně řešit 

veškerou obecní problematiku.  

V letošním roce jsme realizovali 

hned několik investičních akcí 

v infrastruktuře, kam patří bezesporu 

zpevnění polních cest ve viničních 

a polních tratích recyklátem 

ze stavební suti, dále zbudování 

zpevněné cesty z asfaltového 

recyklátu k obecnímu dvoru 

a hasičárně. Výměna dlažby 

chodníků v ulici Horní a v polovině 

ulice Dolní, rozšíření veřejného 

osvětlení u vrb a rybníku, položení 

vedení pro rozšíření osvětlení 

na víceúčelovém hřišti. Velkým 

počinem do budoucna je také 

zbudování nové kanalizace vedle 

fotbalového hřiště a tím zhodnocení 

pozemků v zahradách ulice Horní, 

vodovod a kanalizace pro novou 

výstavbu v ulici U Školy. Zde nás 

v dohledné budoucnosti čeká ještě 

položení asfaltového povrchu po té, 

kdy stavebníci dostaví a upraví 

si své pozemky tak, aby vysoká 

frekvence těžké techniky cestu 

nezničila. Věříme, že napřesrok by 

to již bylo možné. V souvislosti 

s cestami z recyklátu jsme nechali 

stavební suť u rybníku a mezi 

zahradami ulic Dolní a Nová 

recyklovat. Ve druhé polovině 

letošního roku jsme podali k soudu 

žalobu na společnost DIMA CZ pro 

porušení rozvazovacích podmínek 

kupní smlouvy na pozemky 

Za Dvorem. Po dlouhých letech jsme 

požádali u Ministerstva zemědělství 

o dotaci ve výši 40 milionů korun 

na čistírnu odpadních vod a dostavbu 

obslužné kanalizace. 

V příštím roce bychom se chtěli 

zaměřit na dokončení výměny 

dlažby chodníku v ulici Dolní, 

a jestliže budou podmínky, tak 

i v ulici Za Dvorem. Ulice 

Záhumenní by nás tak čekala 

napřesrok. V závislosti na obdržení 

dotace, a to pouze v případě, 
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že budeme úspěšní žadatelé, 

by výstavba čistírny začala buď, 

na podzim příštího roku nebo z jara 

napřesrok.  Ulice za Dvorem 

by si také jistě zasloužila novou 

asfaltovou cestu. Oficiální cesta 

je však značně nákladná v řádech 

milionů korun a touto ulicí jezdí 

těžká technika MND a.s. k vrtu 

a zcela jistě by cestu poničila. 

Budeme se snažit cestu udržovat 

v co nejlepším stavu ve spolupráci 

s naftaři. Věřím, že v této ulici 

asfaltku také zbudujeme, ovšem 

nebude to hned, proto zdvořile 

žádám o pochopení. Chtěli bychom 

příští rok také začít restaurovat naše 

sochy, vyměnit lana na Výletišti pod 

zeleným, opravit cestu ve sklepní 

uličce u Hluboké cesty a konečně 

vyřešit Kadůbek a ještě více 

zkulturnit okolí rybníku. 

Budeme také nadále pokračovat 

v pořádání nejrůznějšího výběru 

kulturních a sportovních akcí tak 

jako dosud. Jsem přesvědčen, 

že právě při těchto příležitostech, 

ve větším počtu se potkávat 

a popovídat, dát si pohárek vína, 

pivo či klobásek, udržuje 

společenský život v obci. Říkáme 

o sobě, že jsme hrdí a pyšní Josefáci 

a máme být rozhodně na co hrdí, 

na naši obec, kdy každý Josefák 

je opravdu skutečný originál 

a dobrým Josefákem se člověk nejen 

rodí, ale i stává. K tomu je zapotřebí 

třeba jen otevřené srdce.   

Naší obci i mně osobně se dostalo 

velké pocty. Byl jsem vedením 

všech členských obcí nominován 

a zastupiteli všech členských obcí 

zvolen předsedou Regionu Podluží, 

který sdružuje 15 obcí s téměř 25 

tisíci obyvatel. Region Podluží má 

nad obecní charakter a do budoucna 

by se měl více zabývat ochranou 

životního prostředí, našich území 

a územní integrity a tím, co nás 

všechny Podlužáky nejvíce spojuje, 

a to je náš folklor, tradice a vinařství. 

Osobně si velmi vážím takovéto 

důvěry představitelů obcí regionu 

a je mi ctí být nositelem 

podlužáckých hodnot. 

Zde si dovolím drobnou poznámku, 

tato funkce nikdy nebyla, není 

a věřím, že i v budoucnu nebude 

honorována. 

Jsem přesvědčen, že s novým 

místopředsedou, panem Bc. Josefem 

Osičkou, který je starostou 

Moravského Žižkova, můžeme 

regionu vtisknout podobu naší práce 

na malých obcích. 

Tímto bych chtěl poděkovat 

kolegům za důvěru a zvolení 

a bývalému předsedovi, 

Ing. Jaroslavu Kremlovi, starostovi 

Lužic a bývalému místopředsedovi, 

Františku Hrčířovi, nyní 

místostarostovi města Lanžhot 

za jejich dobrou práci pro region. 

Chci také poděkovat za dobrou 

spolupráci mým kolegům 

v zastupitelstvu, zaměstnancům 

obce, našim hasičům a všem, kteří 

jakkoliv, byť nezištně pomáhají obci 

i spoluobčanům. Vážím si každé 

pomoci i dobrého skutku. Děkuji 

také Bohu za to, že jsme. 

Srdečně Vás všechny zvu 

na tradiční Josefovský silvestrovský 

ohňostroj, který začne poslední večer 
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roku 2014 v 19. hodin a naši hasiči 

nám předvedou krásnou světelnou 

show. Přichystán bude svařák a jak 

je tradicí, budu se snažit si s Vámi 

připít. Omlouvám se, pokud 

si nestihnu přiťuknout s každým, 

místostarosta mě v těch místech 

zastoupí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, dovolím 

si Vám popřát požehnané svátky 

vánoční, lásku bližních, pohodu 

a teplo domova v náruči rodiny. 

Do nového roku 2015 pak přeji nám 

všem zdraví, které je důležité. 

Lásku, která je nepostradatelná. 

Štěstí, které je nezbytné. Pevné 

nervy, ty jsou potřebné. Boží 

požehnání, bez něhož je život 

prázdný. Závěrem pak splnění všech 

tajných přání, ať se nám všem žije 

lépe! 

Starosta obce 

Vojtěch Pospíšil 

tel..602 246 680 

e-mail: starosta@josefov.eu 

VÁNOČNÍ ZÁZRAK 
 

Letos už bylo nejednou připomenuto, že před sto lety – roku 1914 – začala 

Velká válka, jak nazývají První světovou válku Angličané a Francouzi.  

Byla to válka dlouhá a krutá. Otevřela dveře pro krutosti ještě horší – ty, které 

s sebou měla přinést bolševická revoluce v Rusku a pozdější nástup nacismu 

v Německu.  

A právě v krvavém a nelítostném prostředí zákopových bojů se před sto lety 

udál onen slavný „vánoční zázrak“. Když nastaly nejkrásnější svátky v roce, 

dotklo se to srdcí tisíců vojáků na obou stranách fronty. Muži slyšeli, že jejich 

nepříliš vzdálení nepřátelé zpívají stejné koledy jak oni, že si v zákopech 

zapalují svíčky a občas i zdobí stromečky…  Aniž by to někdo vyhlásil 

či domluvil, začali na mnoha místech fronty ze zákopů opatrně vystupovat 

neozbrojení muži; odvážili se vstoupit do země nikoho. Někteří z nich přinesli 

malé dárky až do zákopů nepřítele. Našel se varietní umělec, který oběma 

stranám předváděl své umění. Jinde došlo mezi zákopy k improvizovanému 

fotbalovému utkání. Mnozí padlí mohli být pochováni. Na vícero místech vojáci 

znepřátelených stran spolu zpívali vánoční písně a modlili se. Žádný výstřel 

se neozval…  

V dalších letech války se už nic podobného nestalo. Zaseté nenávisti už bylo 

na obou válčících stranách příliš mnoho. Tam, kde je zášť a úmyslné 

neodpuštění, není místo pro zázraky. Ani pro ty vánoční.  
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V naší zemi se, Bohu díky, nebojuje. Přesto se mohou i mnozí z nás nacházet 

v zákopech. V zákopech více či méně spravedlivého hněvu, v zákopech zloby 

a neodpuštění. Je docela možné, že druhá strana, které se náš hněv týká, má 

dojem, že se zlobí úplně stejně spravedlivě jako my. Pokud k tomu sami nedáme 

svolení, ani v našem případě se žádný vánoční zázrak nestane. Je třeba pro něj 

něco udělat. Slovem, skutkem, malým dárkem. Nebo – pokud to vše není možné 

– aspoň tím, že našemu „nepříteli“ budeme přát dobré, že se za něj 

pomodlíme… Odváží se ti z nás, kteří v sobě nesou bolest a neodpuštění, 

vstoupit na „území nikoho“? Pokud ano, věřím, že se mezi námi stane nejeden 

vánoční zázrak. Možná skrytý a nenápadný, ale přesto naprosto skutečný.  

Přeji vám všem pokojné Vánoce  

Petr Karas, farář 

 
Informace z ohlašovny 
 

NAROZENÍ: 

Patrik Holický 

Pavel Doležal 

Karolína Bravencová 

Zuzana Herzová 

Aleš Hanák 

     

MANŽELSTVÍ: 

7. 6. 2014 Miroslav Maděryč 

  Lenka Esterková 

 

14. 6. 2014  Petr Netopilík 

  Růžena Hasilová 

 

12. 7. 2014 Denis Tureček 

  Blanka Klubusová 

      

ÚMRTÍ: 

Maria Végšöová 

Jan Prát 

Josef Nešpor 

Ludmila Prčíková 

Libuše Pospíšilová  

 

JUBILANTI:   věk 

Bílková Růžena   50 

Hložek Miroslav   50 

     věk 
Prát Zdenek    50 

Růžička Přemysl   50 



 6 

Růžičková Eva   50 

Rybová Juliana   50 

Bílek František   55 

Doležalová Zina   55 

Hasil Vít    55 

Ištvánek Jaromír   55 

Modra Vladimír   55 

Mrlák Karel    55 

Polách František   55 

Redek Miroslav   55 

Skoumal Josef   55 

Hasilová Růžena   60 

Imrich Josef    60 

Netíková Hana   60 

Pavka Stanislav   60 

 

Zvařičová Alena   60 

Esterka Stanislav   65 

Bobáková Stanislava  70 

Hromková Helena   70 

Pospíšilová Helena  70 

Prátová Anna   70 

Vnenčáková Emilie  70 

Krchnivá Anna   75 

Nový Jan    75 

Prát Eduard    75 

Marčíková Marie   80 

Pospíšilová Albína  85 

Krejčiříková Václava  85 

Čížková Mária   90 

 

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

osobní pohody a vitality. 

 

Obecní úřad informuje 
 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2015 
 

Vývozy budou provedeny vždy každou druhou lichou 

středu: 

Leden   14. 1. 2015 

Únor   11. 2. 2015 

Březen   11. 3. 2015 

Duben     8. 4. 2015 

Květen     6. 5. 2015 

Červen     3. 6. 2015 

Červenec    1. 7. a 29. 7. 2015  

Srpen   26. 8. 2015 

Září    23. 9. 2015  

Říjen 21. 10. 2015 

Listopad 18. 11. 2015  

Prosinec 16. 12. 2015 
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Nebezpečný odpad 
 

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

a říjnu 2014. Cena za likvidaci =17.779,--Kč. 

 

Vysbíraný odpad: 

Barvy            615kg 

Oleje              33kg 

Pneumatiky osobní           25ks 

Pneumatiky nákladní             3ks 

Léky                6kg 

Pesticidy             35kg 

Zásady                5kg 

 

Obec pořádala také sběr velkoobjemového odpadu, cena za likvidaci tohoto 

odpadu činila =13.997,--Kč. 

 

Náklady na svoz odpadů v roce 2014: 

 

Směsný komunální odpad: =107.161,--Kč 

 

Separovaný odpad:  =61.296,--Kč 

 

Příspěvek od společnosti EKO-KOM za tříděný odpad: =79.637,--Kč  

 
Krátké zprávy 

 

V naší obci proběhly v letošním roce následující akce. 

 

    5. 1. 2014 - Tříkrálová sbírka  

  18. 1. 2014 - Ples SDH Josefov, pyžamový  

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

    2. 3. 2014 - Dětský maškarní karneval 

    6. 4. 2014 - Smrtnica 

  17. 4. - 19. 4. 2014 - Hrkačování  

    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 

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

  28. 6. 2014 - Dětský den 

  15. 7. 2014 - Stavění hodové máje 



 8 

  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 

    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 

    6. 9. 2014 - Zarážání hory 

  13. 9. 2014 - Josefovský helovín 

  4. 10. 2014 - Pochod slováckými vinohrady 

25. 10. 2014 - Drakiáda 

  6. 12. 2014 - Mikulášská nadílka  

 

Akce v obci roku 2015 
 

Leden        

  11. 1. 2015 - Tříkrálová sbírka  

  17. 1. 2015 - Ples SDH Josefov, pyžamový  

Únor      

  14. 2. 2015 - Ples obce Josefov, námořnický 

Březen       

    1. 3. 2015 - Dětský maškarní karneval 

  22. 3. 2015 - Smrtnica 

Duben       
    2. 4. - 4. 4. 2015 - Hrkačování  

Květen       

    2. 5. 2015 - Volejbalový turnaj 

  10. 5. 2015 - Divadelní představení ke svátku Den  

  16. 5. 2015 - Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře 

  23. 5. 2015 - 90. let výročí založení SDH Josefov 

  31. 5. 2015 - Divadelní představení pro děti  

Červen        

  27. 6. 2015 - Dětský den 

Červenec     

  14. 7. 2015 - Stavění hodové máje 

  18. 7. 2015 - Předhodové zpívání u cimbálu 

  19. 7. 2015 - Krojové hody 

  20. 7. 2015 - Krojované hody za přítomnosti lázeňských hostů 

  21. 7. 2015 - Krojové hody 

  24. 7. 2015 - Páteční pohodová zábava 
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Srpen        

    1. 8. 2015 - Pohárový turnaj na fotbalovém hřišti 

    1. 8. 2015 - Taneční zábava na výletišti  

    8. 8. 2015 - Plkač Trophy Cup 2014, 5. Ročník 

  15. 8. 2015 - Turnaj ulic Josefova v malé kopané 

Září        

    5. 9. 2015 - Zarážání hory 

  12. 9. 2015 - Josefovský helovín 

Říjen      

  3. 10. 2015 - Pochod slováckými vinohrady 

24. 10. 2015 - Drakiáda 

Prosinec     

  6. 12. 2015 - Mikulášská nadílka  

26. 12. 2015 - Vánoční turnaj ve stolním tenise 

26. 12. 2015 - Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji 

31. 12. 2015 - Silvestrovský ohňostroj 

 
Pasport obyvatelstva v roce 2014 
 
OBECNÍ ÚŘAD JOSEFOV 

 

Ukazatel  Celkem     

ženy 

Počet obyvatel k 1. 1. 2014      417     198 

Vývoj obyvatelstva počet živě narozených         4         2 

 počet zemřelých         5          3 

Migrace počet přistěhovalých         7          4 

 počet vystěhovalých       10          8 

Počet obyvatel k 22. 12. 2014      413     193 

 

 

Knihovnické okénko 
 
Milí čtenáři a čtenářky, 

zase nám uběhl rok neuvěřitelnými mílovými kroky, a tak jako každý 

bilancujeme, co jsme za tento rok udělali. V knihovně se v tomto roce 

zaregistrovalo 26 čtenářů, kteří si celkem půjčili neuvěřitelných 660ks knih. Jak 

je vidět, je o čtení knih stále zájem. Snad je to i tím, že v televizi převládá násilí 

a kniha nejen uklidňuje, ale také dobře uspává. Jsou však i tituly knih, které 

nedají spát, dokud je celé nepřečtete. A jakmile je celé máte přečteny, zjistíte, že 

za chvíli bude ráno. To se také stává. Letos máme opět nové tituly, koupila jsem 
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31 knih v celkové hodnotě kolem 7.000,- Kč. Výpůjční 

fond z Městské knihovny Hodonín také úspěšně 

využíváme. V průměru za rok máme od nich půjčeno na 

500ks knih, a to na tak malou knihovnu jako je ta naše, 

je poměrně dost. Městská knihovna mi vychází vstříc 

i tehdy, pokud nutně potřebuji např. knihy pro povinnou 

četbu dětí do školy.  

Jak všichni čtenáři vědí, v letošním roce proběhla v knihovně po 5 letech revize 

knih. Tentokrát byla o hodně rychlejší, poněvadž šlo vše přes počítač, ale i tak 

děkuji paní Libuši Kolibové za pomoc a panu starostovi, že paní Kolibovou pro 

mě uvolnil. V knihovně máme mít celkem 1798 knih. Bohužel jedna kniha 

schází a to pod názvem, Proti své vůli, od spisovatelky Ivety Procházkové. 

Prosím tímto čtenáře, aby se doma po tomto titulu podívali. Děkuji. 

S příchodem nového roku nám opět v knihovně vzniká nová povinnost zaplatit 

registrační poplatek na rok 2015. Tento je opět stejný jako v loňském roce. 

Dospělí – 40,- Kč, studenti – 30,- Kč a děti – 20,- Kč. Prosím, poplatek 

si vezměte s sebou hned při první návštěvě knihovny v roce 2015. Děkuji. Všem 

čtenářům a lidem dobré vůle přeji radostné a požehnané vánoční svátky, 

krásného Silvestra, hodně zdraví a pohody v Novém roce 2015.  

Růžena Hasilová  

 
Slovo místostarosty 
 

Vážení, 

je docela možné, že s těmi, které dnes odsuzujete do pekla, budete jednou sdílet 

nebe. To bude moment velkých překvapení. Nevíme, neznáme, nepamatujeme 

si, netušíme, ale představovat si cokoli nám nic nebrání. Víte, proč kohout 

kokrhá tak brzo ráno? Protože když vstanou slepice, tak musí držet zobák. Podle 

mě nemůže být pravda, že na Měsíci není život, protože jedna známá odjela 

na měsíc na dovolenou a vrátila se těhotná. Boží dílo může konat i ten, do 

kterého by to nikdo neřekl. Víte, proč by prý žena neměla být kominíkem? 

Protože údajně nenosí štěstí. Ale toto je zřejmě holý nesmysl, protože já tvrdím, 

že bez žen a manželek, babiček, tchýní, dcer a matek jsme ztraceni, to vím zcela 

jistě. A navíc každý muž potřebuje manželku, protože je plno věcí, ze kterých 

není možné vinit vládu. A stvrzuji, že nejromantičtější příběh všech dob není 

Romeo a Julie, kteří spolu zemřeli, ale babička s dědou, kteří spolu zestárli. 

Jsem si jist, že i zdravý životní styl končí smrtí.   

Větší štěstí nám nezaručí naše sluneční znamení, ani kominík, ani šťastné 

číslo – to jsou jen pověry. Na pověrách není nic špatného, pokud vám pomáhají 

uvěřit, že máte v životě štěstí. Problém nastane, když se začnete spoléhat více 

na pověry než na své schopnosti. Platí to zvlášť v těžkých dobách. Albert Speer 
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ve své knize „Řídil jsem Třetí říši“ popisuje, jak ke konci 2. světové války lidé 

ve zbídačelém Německu četli už jen ty zprávy a kladné horoskopy, které 

nabízely naději. Astrologie vzkvétala o to více, oč šlo Německo ke dnu.  

V poslední době mne zaujaly myšlenky Ivo Tomana a pár jich předkládám 

k zamyšlení a pobavení. 

V těžkých časech se lidé opírají o optimismus více, než kdy jindy. 
Důkazem například je Barack Obama. V poslední velké krizi nabídl optimismus. 

Proto ho lidé zvolili. Jenže totéž předtím nabídl i Hitler v ještě větší krizi – 

a všichni víme, jak to dopadlo. Já říkám, že optimistů jsou plné hřbitovy. Před 

chvílí jsem se dozvěděl, že předseda Evropského parlamentu údajně řekl, že pro 

manažera je člověk pouhým nákladovým faktorem se dvěma ušima - to není 

optimismus, to je tragédie.  

Deprivanti vědí, že tajemno a mystika lidi přitahují. Proto lidem nabízí 

lepší budoucnost a štěstí spojené s nějakým tajemnem. Pomáhá jim to, že mnoho 

lidí tak zoufale touží po lepším životě, že snadno naletí líbivým slibům o tom, 

že snadná cesta ke štěstí existuje. Jen musíte něco zaplatit. Ta snadnost 

je triumfem šarlatánů a bolševiků a ostatních travičů studní. Lidé totiž chtějí 

pohodlné a rychlé zkratky. Nechápou, že k dosažení úspěchů i štěstí 

potřebujeme hodně vytrvalosti. Navíc lidé věří všemu možnému i nemožnému. 

Hlavně dost často nevěří ani sami sobě. Takto stižení lidé jsou nemocní, přičemž 

nad míru platí, že nemoc je stav duše. Vezměte si například Balanční náramky. 

To jsou silikonové náramky s „léčivým hologramem“, které slibují vyvážení 

energetického pole těla. Prodaly se jich už milióny. Visí na mnoha celebritách. 

A důkazy, že fungují? Zde stačí náhody. V tak velkém počtu náramků je velká 

pravděpodobnost, že někteří lidé s náramkem určitě zažijí skvělý den. Když 

požádáte lidi, aby vás informovali, co dobrého se jim přihodilo, pak dostanete 

spoustu dobrých zpráv. Ve statistice se tomu říká výběrové zkreslení. 

Špatné rady jsou hodně rozšířené. A právě ta všudypřítomnost nás zmate. 

Myslíme si, že pokud je nějaký názor častý, pak je časem a lidmi prověřený, 

a tudíž i správný. Proto máme tyto nesprávné rady. A proto máme podvodníky. 

Nevěřte všemu, co je Vám předkládáno, opatrnost je vždy na místě. Je lepší být 

trvale za blbce než být nejlepší oběť podvodníků, tzn. nešťastný a zoufalý, 

protože tito stále věří líbivým, placeným a nefungujícím radám o budoucích 

lepších vztazích, uzdravení, štěstí… Nechci Vám radit, ale… Jak známo, pokud 

bychom občas neměli zakázané ovoce, tak by nám nechutnalo to obyčejné… 

Morálku kázat je jednodušší než morálku vysvětlovat. Hezky se to káže, 

ale těžce trpí. Svět je nádherný, ale nešťastní lidé si ho neužijí. Svět je plný 

příležitostí, ale většina lidí jich neumí využít. 

Zpozorněte! Znáte své největší nepřátele? Nejsou to naši konkurenti. Jsou to: 

průměrnost, status quo, neschopnost řídit svůj život a nerozpoznat svůj talent.   
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1. Průměrnost. Průměrní lidé v okolí. Průměrná snaha. Průměrné výsledky. 

Průměrné firmy, knihy, školení a myšlenky. Nejhorší je, pokud jsme průměrní 

i my sami. Pak jsme my sami sobě největším nepřítelem. Od průměrnosti nás 

odliší snaha o výjimečnost a skutečné výsledky. 

2. Status Quo. V překladu to znamená současný stav. Tento nepřítel souvisí 

s naší psychikou. Jde o to, že neopouštíme své staré návyky, přestože nám 

mohou škodit. Děláme místo správných věcí věci příjemné. Nechceme vyměnit 

pohodlí za nepříjemné úkoly. Přitom úspěšní lidé sami rozbíjejí svůj status quo. 

3. Neschopnost řídit svůj život. Náš pocit, že máme vliv na svět kolem nás 

a na svůj život, psychologové nazývají self-efficacy. Jde o to, že když jsme 

úspěšní, cítíme se lépe. To ohromně zvyšuje náš pocit vlastní hodnoty. Je zde 

ale jedna past pozitivního myšlení. Namlouvat si: „Já jsem skvělý!“, 

je krátkodobě fajn. Jenže my potřebujeme skutečné úspěchy, na které jsme hrdí. 

Pokud nemáme talent na danou činnost, dlouhodobě si nepomůžeme.  

4. Nevíme, v jakém oboru můžeme uspět. Mnoho koučů dnes hlásá, že „každý 

může uspět“. Je to líbivé, ale je to lež. Dává to naději i neschopným nebo líným. 

A zvyšuje to průměrnost. Chceme-li uspět, naopak musíme zjistit, kde máme 

„nespravedlivou“ výhodu na úkor konkurentů. A pak tento talent využít v praxi. 

Zkrátka musíme více rozmýšlet své chování a vědět, že jedinou naší šancí 

je vzdělání. Vždy si připomínám Churchillův výrok: „Úspěch spočívá 

ve schopnosti jít od neúspěchu k neúspěchu, aniž bychom ztratili nadšení.“ 

Úspěch a štěstí většinou není to, co chceme a co dostaneme, navíc utrpení 

převažuje v životě nad blahem. Nemoc, stáří, úmrtí blízkých a vlastní smrt - to 

přinejmenším prožije každý. Pro přemýšlivější pak nadto vše je ještě obava 

z posmrtného osudu i úzkost z toho, zda život je vůbec smysluplný. Odpověď 

závisí jen a jen od toho, zda život vůbec jako takový má nějaký smysl. 

Rozhlédneme-li se kolem sebe na všechno to připravování války, 

na koncentráky, na všeobecnou nesvobodu, na masové ohlupování vládnoucími, 

na perspektivu devastace životního prostředí až na samu hranici možnosti 

přežití, na velkovýrobu zvířat na zabíjení, na práci, která dosud nepřestala být 

zotročující - můžeme snadno získat dojem, že život je tak blbý, 

že nemá a nemůže mít smysl ontologický. Ještě důležitější z hlediska filosofie 

však je, že vznik ontologické reality jako takové se zdá být sám nesmyslný. Pak 

by celá ontologická realita byla jen z blbosti povstalou mučírnou, udržovanou 

skutečně jen nevědomostí, strachem, žízní a ulpíváním. Kde není Boha, který by 

garantoval smysluplnost světa, je lidskému pomyšlení úzko. Ale i Bůh 

náboženství je pravděpodobně chabou zárukou. Musíme se ptát, proč existuje, 

proč vznikl on sám - má-li to vůbec smysl a k čemu je smysl jeho existence. 

Pozitivní odpověď je podle mne velmi problematická. A i kdyby - proč stvořil 

svět, když ho stvořit nemusel, proč stvořil lidi, kteří trpí a mají jedinou pozitivní 

perspektivu, že umřou a dostanou se zase zpět k Bohu (pokud uvažujeme 

v běžné teistické koncepci - a to vůbec nemluvím o té sadistické fantazii 
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řekněme Kalvína, že předem už jsou určeni mnozí pro peklo, ať by dělali, 

co dělali). I marxistický optimismus hodně zklamal a k tomu dokonal hrůzu 

hromadami mrtvol. Velký kolektivní entuziasmus, který provázel vznik 

socialistických revolucí, vyprchal a byl nahrazen konzumentským 

pragmatismem. Citlivější lidé přestali cítit záruku smyslu života v budování této 

společnosti, jak ji ještě cítili třeba naši otcové. Obecně samozřejmě platí, 

že každý svatý má minulost a každý hříšník má budoucnost.  

My tedy musíme věřit ve smysl života, musíme dělat to, co si myslíme, 

že je správné a nedívat se vlevo ani vpravo, a když, tak jenom pro poučení. 

Nedbejme názorů slaboduchých a nemakačenků (zde se mi hodí ten 

bolševický slovník) a tedy pouhých spotřebitelů výsledků práce někoho 

jiného, kteří samozřejmě vědí, jak vše činit a dokáží ovšem pouze radit.  

A jak je historicky známo, ostatně soudím, že je třeba zničit Kartágo. 

Děkuji. S přáním pevného zdraví 

Přemysl Růžička  

 

Vyšší princip 
 

Mnohdy se ptáme, co pro mě obec udělala, co za ty daně, které platím, 

dostanu. Je třeba si uvědomit, že obec není obchod a starosta není prodavač 

či koňský handlíř. To, co nabízí obec, je svým přesahem ústavou garantované 

samosprávy nadstavbou ekonomických ukazatelů, co za co nebo co za to. 

Ony daně, které platíme, jsou příjmem v drtivé většině konkrétněji 92-94% 

státního rozpočtu, pouze daň z nemovitosti je celá alokována zpět do rozpočtu 

obce. Obec jako taková je územním společenstvím občanů, kteří se formou 

zastupitelské demokracie podílejí na její správě, tedy samosprávě. Občané, kteří 

se rozhodnou využít svého pasivního volebního práva a kandidují v obecních 

volbách, si musí uvědomit identitu nejen svou vlastní, ale hlavně své obce 

a reprezentovat nejen názor svůj, ale také názory svých podporovatelů. Ovšem 

v jistém konsenzu se svými ideovými protivníky a takto se integrovat i následně 

v zastupitelstvu, protože zastupitelé zastupují nás všechny a mají se dohodnout 

a tvořit, ne se dohadovat a bořit, musí jít přece každému o jedno, o společný cíl, 

kterým je dobrá správa obce, hájení zájmů obce a jejích občanů jako celku, 

ne jedinců či vybraných cílových skupin. 

Zde je tedy třeba navázat na samou podstatu a vrátit se zpět, zeptat se, co já 

mohu udělat pro svou obec, abych dal této nadstavbě zmíněnou vyšší nadstavbu. 

Je přece velmi jednoduché stát s nastavenou rukou a čekat, kdo mi do ní co 

vloží. Nicméně také nebezpečné. Jestliže jedinci bez vyvinutého sociálního 

cítění a tolerance, nevložíte do té dlaně koblihu, sevře ji v pěst a začne vás 

tlouci, tím hůře, pakliže mu do ní někdo vloží granát. Následky jsou nedozírné, 
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trpí mnoho nevinných, kvůli jedné prázdné dlani, kdy druhá ruka v kapse 

mnohdy žmoulá bankovku i vyšší hodnoty. 

Bohatí bohatnou a chudí chudnou. Přesto chudí rozhodně nejsme, máme 

se u nás nad poměry v porovnání s utrpěním a bídou světa. Ano, ve světě i u nás 

v republice se neskutečně plýtvá, až 50 % veškeré produkce potravin se vyhodí 

do odpadu a značné množství veřejných prostředků se rozkrade.  

Přestože si neustále stěžujeme, co vše nám chybí, na jediné si však nikdo 

nestěžuje, na nedostatek rozumu. Každý totiž tvrdí, že ho má dost.   

Naši vlastní identitu to, že jsme Josefáci si však nenechejme nikým a ničím 

ukrást. Patříme do Podluží, chraňme si naše hodnoty, tradiční i ty nové, protože, 

pokud vám někdo vezme historii a tradice, jakoby jste vůbec nebyli. To je tou 

nadstavbou své vlastní i společné identity, chránit naše vzájemné duševní 

bohatství a tím garantem je právě obec a její starosta. 

Vojtěch Pospíšil 

 

4 VLÁDCI Velké Moravy  
V honbě za mocí zrazovali příbuzné 
 

Svěcená voda v roce 831 stříká v německém 

Pasově na všechny strany. „Biskup Reginhar 

pokřtil všechny Moravany,“ stojí k onomu 

roku ve starobylých análech. Je to jedna 

z prvních zmínek o obyvatelích Velkomoravské 

říše. Ani slovo se však netýká jejich panovníka, 

i když právě on nejspíš stál v čele zástupu, 

který se nechal pokřtít. Snad jim byl Mojmír 

z dynastie Mojmírovců. 

 

Slavnostní akt v Pasově má význam především pro zdejšího biskupa Reginhara 

(+838), který se souhlasem bavorského a pozdějšího východofranckého krále 

Ludvíka Němce (asi 805-876) rozšiřuje sféru svého vlivu na úkor salcburského 

arcibiskupa. Působení franckých kněží se brzy ukáže jako jeden z klíčových 

momentů v historii Velké Moravy, nejvýznamnějšího státního celku, jenž se na 

našem území nacházel v nejistých dobách raného středověku. „Ta říše byla 

takřka zjevením. Vynořila se z temnot náhle, jako meteor na nebi. Nakrátko 

oslnila leskem bohatství, moci, podivuhodně rychlého kulturního rozkvětu. 

Avšak meteor zakrátko zase zmizel stejně neočekávaně, jako se objevil,“ líčí 

osud Velké Moravy současný autor Petr Hora. Za zhruba 70 et její existence 

jsou doložení čtyři její panovníci … 
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Mojmír I.____   THI 

Doba vlády: 833-846 

Netrpělivě přechází síní svého hradiště – snad ve Valech u Mikulčic, snad 

ve Starém městě u Uherského Hradiště, možná ale úplně někde jinde. Kde 

se nacházelo sídlo velkomoravských vládců, není dodnes stoprocentně známo. 

Zprávy, které k Mojmírovi přicházejí z Nitranského knížectví, nejsou příznivé. 

Zdejší vládce Pribina (+ asi 861) se v roce 833 rozhodl využít strategické polohy 

svého území a působit jako jazýček na vahách mezi mocnou Východofranckou 

říší a narůstajícím vlivem Bulharů. Až příliš se opíjí mocí. Rád by svého 

údajného příbuzného (příbuzenský vztah mezi ním a Mojmírem se nedá 

vyloučit), zastínil. Osnuje spiknutí. „To mu neprojde,“ honí se nejspíš hlavou 

Mojmírovi I. Je rychlejší. Se svým oddílem ozbrojenců vytáhne k Nitře a krutě 

vyplení minimálně dvě zdejší důležitá hradiště. Pribina musí zahanbeně 

prchnout. 

 

Ztrestal jen poddaného 

„Byl vyhnán od Mojmíra, knížete Moravanů nad Dunajem, jakýsi Pribina,“ 

uvádí stará zpráva z francké kroniky s názvem Obrácení Bavorů a Korutanů 

na víru z 9. století. 

Vyhnanec nachází azyl u dvora Ludvíka Němce. I když ten tak rád zasahuje 

do dění na Velké Moravě, tentokrát kupodivu zachovává klid. Někteří 

historikové to přičítají faktu, že Mojmír je křesťan, zatímco Pribina pohan, a to 

podle nich ospravedlňuje postup velkomoravského knížete proti sousedovi. Jiní, 

například respektovaný odborník Dušan Třeštík (1933-2007), uvádějí, 

že k zákroku byl Mojmír oprávněn, protože Pribina tehdy nebyl ničím jiným než 

jeho vazalem. „Jejich vnitřní záležitost,“ mávne rukou nad tímto dramatem 

Ludvík. Pokořením Nitranského knížectví se Mojmírovi každopádně daří završit 

sjednocovací proces Velkomoravské říše. 

 

Král chce loutku 

Možná je pes zakopán i v tom, že Mojmír I. po léta 

vystupuje jako poslušný spojenec Ludvíka Němce. 

Uznává svrchovanost mocného souseda a nelze vyloučit, 

že mu i pravidelně odvádí již dříve dohodnuté poplatky. 

Proč by proti němu měl Ludvík vystupovat?! Jednoho dne 

však u něj Mojmír upadá v nemilost. Nikde není psáno, 

co se přesně stalo, ale podle všeho východofrancký král 

v roce 846 vpadne na Velkou Moravu. Zřejmě dochází ke 

střetu, při němž je Mojmír I. zabit, a Ludvík Němec se cítí natolik silný 

v kramflecích, aby rozhodl o novém vládci Velkomoravské říše. „Bude skákat, 

jak já budu pískat,“ maluje si o Mojmírově synovci Rostislavovi, kterého 

Moravanům vybírá za pána. Spletl se … 
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Rostislav-z___t___H 

Doba vlády: 846-870 
Vyslanci moravských Slovanů kráčejí Triumfální 

třídou k císařskému paláci a jsou uchváceni. 

Nemohou pochopit, nemohou uvěřit očím. Ocitli 

se v pohádkovém světě. Bílé mramorové město 

má půl milionu obyvatel! Tolik jich určitě nežije 

na celé Moravě!“ líčí okouzlení Rostislavových 

poslů v Konstantinopoli (dnešní Istanbul) Petr 

Hora. V roce 862 sem přicházejí s delikátním 

úkolem. Mají si od císaře Michala III. (840-867) 

vyžádat biskupa pro svou zemi. Rostislav totiž 

krátce po uchopení moci rychle zapomněl 

na dobrodiní Ludvíka Němce, který ho vynesl na výsluní moci, a s politikou 

Východofrancké říše se rozešel. Kvůli tomu z Velké Moravy vypudil i francké 

a bavorské kněží. Aby stvrdil svoji svrchovanou vládu, uvědomuje si, 

že potřebuje získat úplnou nezávislost na Východofrancké říši také v otázkách 

církevních. Musí založit biskupství … 

 

Průzkumná mise z Byzance 

Všechno je v rozpuku, ptáci zpívají o sto šest. Je jaro roku 863, když vzdělaní 

byzantští bratři Konstantin (826/827-869) a Metoděj (813/815-885) přicházejí na 

Velkou Moravu. Již před cestou přeložili 

do staroslověnštiny důležité náboženské texty. Navíc 

s sebou přinášejí ostatky svatého Klementa (+97/101). 

Kníže Rostislav si je však trochu zklamaně přeměří. 

Chtěl biskupa. Oba bratři jsou sice kněží, ale mají 

to nejniž ší svěcení. „Moravský panovník sotva asi věděl, 

že podle křesťanských regulí byl postup byzantských 

církevních kruhů správný: okamžité zřízení 

biskupství…. Připadalo v úvahu teprve v zemích, kde 

víra pevně zapustila kořeny,“ poznamenává Petr Hora. 

Konstantin a Metoděj se na vlastní oči přesvědčují, že 

na Velké Moravě tomu tak zdaleka ještě není. Jejich 

mise je ale poměrně úspěšná. Až do chvíle, kdy Ludvík Němec v létě 864 pokoří 

v jednom z mnoha střetů Rostislava a ten musí slíbit, že se do jeho země budou 

moci vrátit latinští kněží. Od té doby dochází mezi mini a byzantskými 

věrozvěsty ke střetům. 

 

Zabít se chtějí navzájem 

Rostislav si troufá několikrát se postavit vojsku Ludvíka Němce. Francké oddíly 

se tříští o zdi jeho hradiště jako vlny o molo. Král už si zoufá. Naštěstí se mu 

nabízí nečekaný spojenec. V Nitranském knížectví už nějaký čas vládne 
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Rostislavův synovec Svatopluk, jenž zavětří příležitost, jak se snadno 

vyšvihnout k moci. Své služby nabízí Ludvíku Němci a ten neodolá. Nové 

přátelství ovšem neunikne Rostislavově pozornosti. „Ten zrádce!“ rozčiluje 

se velkomoravský kníže. Spřádá plán pomsty. Naoko zve Svatopluka do svého 

sídla na přátelskou hostinu. Ve skutečnosti se ho chystá zabít. Svatopluka však 

kdosi včas varuje. 

„Když pak Rostislav viděl, že jeho záměr byl prozrazen, pronásleduje synovce 

se svými bojovníky, aby ho jal, ale spravedlivým soudem božím se chytí do 

léčky, kterou nastrojil,“ stojí ve Fuldských análech, psaných samozřejmě 

z východofranckého pohledu. Svatopluk Rostislava zajme a vydá jej Ludvíku 

Němci, který už si na něho brousí zuby. Rostislav je odsouzen k trestu smrti. 

Král však rozhodne jinak. Rostislav nebude zabit, ale oslepen a do konce života 

uvězněn v klášteře v bavorském Řezně. 

 

Svatopluk__zLI__rH  

Doba vlády: 871-894 
 „Vláda nad Velkou Moravou teď bude 

patřit mně“, maluje si ambiciózní 

Svatopluk. Za vydání Rostislava čeká 

odměnu. Ludvík Němec má ovšem jiné 

plány. Novými správci Velkomoravské 

říše ustavuje hned dvě francká 

markrabata Víléma a Engelšaka. 

Svatopluk se zatím ocitá v jeho zajetí. 

Pranic se mu to nezamlouvá a nová 

vláda se nejspíš nelíbí ani samotným 

obyvatelům Velké Moravy. Ti proti ní povstanou. Ludvík Němec urychleně 

posílá do centra nepokojů své vojsko, ale to dostává na frak. „Co s těmi 

Slovany?“ láme si hlavu východofrancký král, až ho osvítí nápad. Do čela nové 

výpravy proti Velké Moravě postaví Svatopluka. Přece jen zná tamní poměry 

lépe… 

 

Výhody poraženého 

„Povstalce zkrotím,“ slibuje Svatopluk důvěřivému Ludvíkovi. Jakmile se ocitne 

na dohled Slovanům, okamžitě k nim ale přeběhne a společně s nimi porazí 

i druhou franckou výpravu. Ludvík Němec může zuřit, jak chce, není mu to nic 

platné. Svatopluk se slavně stává novým vládcem Velké Moravy. Rozmíšky 

s Východofranckou říší přitom pokračují až do roku 874, kdy oba panovníci 

uzavírají mír v bavorském Forchheimu. Co všechno se během oněch tří let stalo, 

není přesně doloženo. Svatopluk však během mírových jednání vystupuje v roli 

poraženého. Slibuje Ludvíkovi poslušnost a zavazuje se platit tribut, poplatek 

za mír. Je to prozíravý krok. Tím, že si Svatopluk zajišťuje klid na západní 

hranici své říše, otevírají se mu nové možnosti… 
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Metoděj pomáhá dobyvateli 

„Moravská říše začala tím více rozšiřovat všechna svá území a porážet své 

nepřátele, a to bez úhony,“ líčí staroslověnská legenda Život Metodějův. Právě 

byzantský věrozvěst a nyní již papežem ustavený arcibiskup Panonie a Moravy 

je Svatoplukovi v jeho díle náramně nápomocen. „Bylo by dobré, synu, aby ses 

dal pokřtít ze své vůle a ve své zemi, abys nebyl pokřtěn násilím v zajetí v cizí 

zemi,“ nabádá Metoděj jakéhosi pohanského 

knížete, jehož zemi kdesi na Visle (snad se 

sídlem v dnešním krakovském Wawelu) 

Svatopluk dobývá. Jen s ní se ovšem 

nespokojí. Kromě severu expanduje i na 

východ ke slovenské Spiši a také na jih, kde 

díky benevolenci nového východofranckého 

krále Karla III. Tlustého (839-888) získává 

rozlehlé území Panonie (dnešní Maďarsko). 

Velkomoravská říše ještě nikdy nebyla tak 

veliká. 

 

Syna nabízí jako rukojmí 

Svou podřízenost Svatoplukovi vyjadřuje také Bořivoj (852/855-888/890), první 

historicky doložený český kníže z rodu Přemyslovců. Jenže právě on udělá čáru 

přes rozpočet. Kníže Bořivoj, který měl podle legend přímo z rukou arcibiskupa 

Metoděje na Velké Moravě přijmout křest, náhle umírá. Jeho dědici 

Spytihněvovi (asi 875-915) v té chvíli není více než 15 let. Sám hájit zájmy 

Svatopluka v Čechách nemůže. Velkomoravský vládce se odhodlá k riskantnímu 

kroku – Čechám bude vládnout osobně. Brzy ale zjišťuje, jak náročné to je. Stojí 

ho to příliš mnoho sil. Navíc se Svatoplukovým působením v Čechách není 

spokojen ani východofrancký král. Tím je od roku 888 Arnulf Korutanský 

(kolem r. 850-899). Proti velkomoravskému vládci se rozhodne zasáhnout silou. 

„Zaplatím a dám ti svého syna jako rukojmí,“ snaží se hasit požár Svatopluk. 

Jeho zájmy jsou jiné. Kvůli Čechám přece neohrozí výsadní postavení své říše. 

Už v roce 880 přijal Velkou Moravu jako léno papež, čímž ji povýšil na úroveň 

Východofrancké říše. 

 

Mojmír II.__t____-_ 

Doba vlády: 894-906 
Po Svatoplukově smrti se vládcem Velké Moravy 

stává jeho starší syn Mojmír II. Další z potomků 

mocného vládce, Svatopluk II., vládne Nitranskému 

knížectví. Ano, jsou pouze dva doložení Svatoplukovi 

synové, ne tři, jak praví legenda. Řevnivost mezi mini 

ale panuje veliká. Sourozenecká pře vrcholí v roce 

898. Třebaže se Svatopluk II. těší velké bavorské 
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podpoře, nakonec z ní jako vítěz vychází Mojmír II. a jako jediný kníže vládne 

Velké Moravě až do jejího zániku…. 

 

Bavoři mají smůlu 

Krátce po nástupu k moci Mojmír přichází o území Čech. Tamní kníže 

Spytihněv I. se rovnou obrací na východofranckého krále Arnula a vyjadřuje mu 

svou lenní závislost. Mojmír II. nedokáže udržet ani Panonii. Otcova říše se mu 

drolí pod rukama. Zachová však chladnou hlavu a nakonec se mu poměry 

na Velké Moravě daří stabilizovat. Kolem roku 900 slaví velký triumf, když 

z Říma přicházejí papežští legáti a na Velké Moravě zřizují arcibiskupství a tři 

biskupství. Linie církevní organizace v říši byla přetržena smrtí arcibiskupa 

Metoděje v roce 885. Tehdy kníže Svatopluk vyhnal ze země slovanská kněží, 

a některé dokonce zotročil. Bavorští biskupové pak vycítili příležitost, jak 

navrátit Velkou Moravu do svého područí. Nedočkají se. Mojmír se však 

nemůže radovat příliš dlouho. Už v roce 902 musí odrážet útok maďarských 

nájezdníků. Napoprvé uspěje. Později už takové štěstí nemá. „Maďaři všechno 

až do základů zpustošili,“ uvádí východofrancký kronikář Regino (asi 840-915). 

Velká Morava zaniká a s ní mizí z dějin i její poslední vládce. 

zdroj History 

 

Vojtěch Pospíšil 

 

Pozvánka 

 

Turnaj ve stolním tenise v sobotu 27. 12. 2014 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 27. 12. 2014 v 15.00 

hod. zápis od 14.00 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. 

 

Turnaj ve šnopsu v pondělí 29. 12. 2014 v místním Pohostinství U Klečků. 
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Obec Josefov Vás srdečně zve na tradiční SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 

31. prosince 2014 v 19.00 hodin.  

Vemte si rači brýle, najlepší budú svářecké a možná rači svářečskú 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 17. ledna 2015 – pyžamový 

 

Obecní ples 14. února 2015 – námořnický 

 

Dětský karneval 1. března 2015   

 

 

 

 

 

REKLAMA 
 

Truhlářství Jiří Hasil nabízí: 

Prodej dřevěných briket o průměru 50 mm, vhodných pro spalování 

v krbech, kamnech, kotlích na tuhá paliva, včetně automatických kotlů 

se šnekovým podavačem.  

Cena 300,- Kč za 100 kg = 1 kg za 3,- Kč. 

Informace na tel.: 605 297 997 

 

Vánoční a Novoroční SMS 
Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není, co se zlatem třpytí…je to úsměv, 

láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není. Krásné Vánoce a hodně štěstí 

v Novém roce Ti přeje… 

 

Najdu krámek za lesní tůní, koupím tam dárek s vánoční vůní. Otevři okno, 

na tiché volání, v balíčku objevíš vánoční vyznání.  

 

Příjemné vánoční chvíle při krádeži smrčku, smažení leklého kapra, průjmu 

z prošlého salátu a mnoho štěstí v novém roce při zásahu petardou přejí… 
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Nebe a na něm v tisících hvězdičky, z oblohy přilétá anděl maličký. Na malém 

obláčku přináší Ti přáníčko, přeje Ti lásku zdraví a štěstíčko. Ať všechno, o čem 

se Ti kdy snilo, o Vánocích se vyplnilo. Krásné Vánoce! 

 

O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Jsou jako bílé vločky, 

snášející se na naši rozehřátou dlaň. I kdyby se nám nepovedlo všechny tyto 

vločky pochytat a pošeptat jim tiché vánoční přání na dlani, stále můžeme svá 

přání pošeptat do zimního vánku a ten je roznese do všech koutů k našim 

blízkým. Posílám jedno malé přání … 

 

Mráz namaloval na okna bílou krajinu a vánoční čas zase přišel k nám, svět 

na sebe vzal po roce bílou peřinu a každý začal věřit pohádkám. Ať se Vám 

splní, po čem srdce touží a donese to na Váš práh, přejeme také, ať zdravíčko 

slouží a žijete jako v pohádkách. 

 

Josefovi a Marii se ztratil z Betléma osel! Za jeho nalezení nabízejí 1000 korun. 

Takže, buď mi dáš víc nebo jim řeknu, kde jsi!   Hezké Vánoce a Nový 

rok přeje… 

 

Nechť množství dárků naruší statiku Vašeho příbytku a plameny z vánočního 

stromku šlehají co nejvýše. Hezké vánoce! 

 

Vzhledem k světové finanční krizi.....dárky z pod stromečku mizí a proto bohužel 

i Vám, nedám žádný dar. V peněžence už nic není, přeji aspoň potěšení. Veselé 

Vánoce a šťastný Nový rok přeje...... 

 

Ať Vám smůla, blbost a špatní lidé v novém roce 365x políbí prdel. Potom 

budete zdraví, šťastní a spokojení celý rok. 

 

Přeji Ti, abys byl jako archivní víno – nestárl, ale zrál a byl milován všemi, kteří 

Tě ocení. Vše nejlepší v roce 2015. 

 

Originální recept na vyprošťovací nápoj po těžké Silvestrovské noci. Vraz tam 

2 vejce, 0,5l piva, okurkový lák, 1 aspirin, přidej led, pořádně zamíchej, vypij 

a spěchej na záchod. 

 

SSSbbbooorrr   dddooobbbrrrooovvvooolllnnnýýýccchhh   hhhaaasssiiičččůůů   JJJooossseeefffooovvv   
 
Vážení spoluobčané, 

rok se s rokem sešel a nastává bilancování a hodnocení naší práce, jak 

ve firmách, na úřadech, tak i u hasičů. Začátkem roku proběhl náš poměrně, 

po celém okolí vyhlášený, Pyžamový ples. Kdo by to čekal, že z dobrého 
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nápadu se zrodí velmi pěkná tradice. I když zlí jazykové prorokovali, že to bude 

propadák, naštěstí se věštba nenaplnila. Myslím si, že akce je velmi dobře 

organizačně zvládnuta a přehlídka pyžam každoročně roste. Dále proběhly sběry 

železného odpadu a starých nefunkčních elektrospotřebičů, při kterých uklízíme 

obec a šetříme občanům peníze, protože by je museli za velké náklady 

ekologicky zlikvidovat. Tyto sběry nám pomáhají finančně, můžeme postupně 

vylepšovat ochranné pomůcky pro hasiče, tak i techniku, aby sloužily ku pomoci 

občanům a k mimořádným událostem. Dále probíhalo pálení klestí 

za Kynologickým klubem, kde ho odborně likvidujeme za řízeného ohně. 

Dále proběhl dětský den, kdy ve spolupráci z obcí zajišťujeme různé hry 

a atrakce pro děti a taky velmi dětmi očekávanou pěnu. Naše jednotka provedla 

vyčištění studny zvané Kadůbek, kde jsme prohloubili dno a vytáhli tuny bláta. 

K práci jsme museli přistupovat velmi obezřetně, několik starších občanů nám 

nastínilo, že by tam údajně měli být naházeny zbraně a munice z 2. světové 

války. Naštěstí se nic nepotvrdilo, kromě tun bláta a kamení jsme nic nenašli. 

Probíhalo i zalévání thůjí a ovocných stromů a po velmi zdařilých průtržích 

mračen taky čištění silnice ve vrbičkách od nánosu bahna. Dále zásah 

u p. Skoumala, kdy se mu ucpal kanál a voda mu zaplavila sklep. A velmi 

zdařilá akce každoroční ohňostroj, který láká domácí i lidi z našeho okolí. 

Hodnotím rok 2014 jako velmi zdárný a musíme se nachystat na rok 2015, 

kdy nás čeká velmi hezká událost, a to 23. 5. 2015, kdy naši jednotku čekají 

oslavy 90. let založení Sboru dobrovolných hasičů v Josefově. Tímto bych vás 

rád pozval, ale i poprosil o pomoc.  Zkuste se podívat na půdy, do sklepů, jestli 

nenajdete něco, co se týká hasičů, např. staré přilby, fota, modely.  Pokud něco 

z těchto předmětů najdete a budete ochotni je zapůjčit na dny oslav, přineste 

je prosím k rukám těchto hasičů: Emilu Vnenčákovi, Antonínu Šupovi ml., 

Luboši Kolibovi, Radkovi Piharovi.  Budeme rádi za každou, chtěli bychom 

uspořádat výstavu, za zapůjčené předměty předem děkujeme. Ještě před tímto 

výročím bych Vás rád pozval na náš každoroční Pyžamový ples, který 

se uskuteční 17. 1. 2015, zahájení bude ve 20.00 hod., dále na slavnostní 

ohňostroj, který vypukne 31. 12. 2014 úderem 19.00 hodiny a chystá 

se velkolepá show.  

Závěrem bych rád poděkoval mým kolegům hasičům za obětavou práci, 

p. starostovi, obci Josefov za dobrou spolupráci. Za SDH Josefov Vám přeji 

požehnané Vánoce a hodně zdraví do Nového roku.   

Emil Vnenčák, velitel SDH Josefov 
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