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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

kvapně se nám blíží vánoční svátky, 

čas, kdy se vše zklidní a my můžeme 

v objetí těch nebližších čekat 

na příchod narození Krista. 

Především děti se těší na Ježíška 

a my s nimi, protože, co více v nás 

může vyvolat pocity radosti a štěstí, 

než rozzářená očka dětí. Tyto svátky 

jsou více než které jiné okamžikem, 

kdy rozjímáme nad sebou, 

vzpomínáme na své blízké 

a chováme se k sobě uctivě. Letošní 

Vánoce nejspíše nebudou na sněhu, 

přestože bychom si to přáli, protože 

bílé peřiny ze sněhových vloček 

v nás navozují pocity klidu a čistoty, 

přesto jsou tyto svátky výjimečné 

právě svou pohodou a po 

předvánočním shonu se naše mysl 

na těch pár dní uklidní. Radujme 

se proto společně a nezapomeňme 

se na sebe usmívat, vždyť upřímný 

úsměv nic nestojí a druhého potěší. 

Mluvíme často o štěstí, co to 

vlastně štěstí je a kdo je šťastným. 

Štěstí je jakýsi pocit blaženosti 

vnitřního stavu, není to jenom muška 

zlatá, jak zaznělo v jednom starém 

filmu. Štěstí je naplnění života na 

zemi. Pro někoho to znamená mít 

dost peněz, pro jiného být zdravý, 

šťastným může být člověk, který má 

dobrou práci a naplňuje jej. Jsem 

přesvědčen, že štěstí znamená 

milovat a být milován a vždy musí 

být někdo, s kým se o ně můžete 

podělit. Jak řekl Platón: „Starajíce 

se o štěstí jiných, nacházíme své 

vlastní.“ 

 

Každým rokem ve vánočním 

zpravodaji Vám také podávám 

krátké zhodnocení toho, co se nám 

v uplynulém roce povedlo 

a co chceme dělat v roce 

následujícím. V letošním roce jsme 

realizovali několik investičních 

i neinvestičních akcí. Prací 

na infrastruktuře obce jsme 

pokračovali ve výměně dlažby druhé 

poloviny ulice Dolní, asfaltovým 

recyklátem jsme vyspravili cesty 

v ulicích Za Dvorem a U Školy. 

Máme opravenou fasádu obecní 

stodoly a hasičské zbrojnice, byla 

také opravena nosná zeď ve sklepě  

pod hasičskou zbrojnicí. V ulici 

U Školy a Nové jsme opravili místní 

rozhlas, v ulici U Školy jej pak 

rozšířili. U rybníku máme postaven 

altán a po letech máme 

zkonstruovanou studnu Kadúbek, 

kde nyní stojí funkční dřevěný 

rumpál. Změnou územního plánu 

jsme umožnili kolaudaci a výstavbu 

vinných sklepů podél obslužných 

cest ve viničních tratích. Pracujeme 

na knize Josefov, císařská obec, 

která by měla být v příštím roce 

v období hodů hotová. Máme 

zakoupenou novou travní sekačku 

za obecní traktor a podařilo se nám 

legalizovat naši komunitní 

kompostárnu. Akademický sochař, 

pan Bc. Michal Vinduška, nám 

zrestauroval sochu Panny Marie 

Bolestné. Ještě jí do rukou vložíme 

repliku pozlacené lilie, kdy originál 

bude uložen na radnici a ještě 
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proběhne jedno vytvrzení kamene. 

K tomu také patří poděkování 

potomkům pana Pavla Uhra, kteří 

respektují vlastnické právo obce 

Josefov a chtějí, aby se obec Josefov 

o sochu starala. Probíhá také výměna 

vodoměrů ve vinných sklepech, 

která byla nutná z důvodů značného 

stáří původních vodoměrů a přesné 

evidence spotřebované vody. 

V první polovině roku také proběhlo 

stání u Okresního soudu v Hodoníně 

ve věci, kdy jsme podali žalobu 

na určení vlastnictví na pozemky 

Za Dvorem, protože společnost 

DIMA CZ porušila rozvazovací 

podmínky kupní smlouvy na tyto 

pozemky. Soudce má povinnost 

usilovat o smír mezi stranami 

a nařídil vzájemnou dohodu. Protože 

nás však protistrana opět 

nekontaktovala, rozhodli jsme se 

podat návrh na pokračování v řízení. 

Druhá polovina letošního roku 

se nesla především v pracích pro 

přípravu realizace čistírny odpadních 

vod, probíhalo řízení, před 

stavebním a vodoprávním úřadem, 

změny stavby před dokončením 

z důvodu dokumentace pro 

provedení stavby, která hlavně 

provoz čistírny zlevňuje a byla 

potřebná pro výběrové řízení. Nyní 

tedy probíhá výběrové řízení 

na dodavatele této akce a po té, 

spolu s potřebnými dokumenty 

můžeme požádat o oficiální udělení 

dotace. V případě, že budeme 

úspěšní, čemuž věříme a děláme pro 

to vše potřebné dle instrukcí 

ministerstva, a nebudou 

administrativní průtahy, v příštím 

roce bychom mohli začít stavět pro 

nás tak důležitou stavbu čistírny 

s obslužnou kanalizací, o které 

se v Josefově vypráví desítky let. 

Z investičního pohledu je toto 

bezesporu nejvýznamnější akce 

za posledních padesát let v obci 

a také i do budoucna, nejen z důvodu 

ochrany životního prostředí, ale 

i rozvoje obce. 

U hluboké cesty máme 

připraveny pražce pro zpevnění 

břehu, který se uváží, a v příštím 

roce bychom jej chtěli zpevnit. 

Řešíme nové připojovací místo 

el. energie pro kolotoče a také 

postupné zasíťování zahrad ulice 

Horní vedle hřiště, tedy nové ulice 

Sportovní. V ulici U Školy také 

chceme v příštím roce zřídit další 

sběrné místo na separovaný odpad 

a jestliže se nám povede, tak koncem 

roku či začátkem roku 2017 položit 

nový asfaltový povrch na místní 

komunikaci. Bylo by také zapotřebí 

celkové rekonstrukce místního 

rozhlasu. Zde však uvidíme, zda 

budeme úspěšní v případné žádosti 

o dotaci, protože finančně 

se ubíráme směrem ke stavbě 

čistírny. Rovněž by bylo třeba také 

vyměnit dlažbu chodníků ulice 

Záhumenní a Za Dvorem. Zde jsme 

ovšem nuceni posečkat, jak se bude 

vyvíjet rozpočet právě kvůli čistírně. 

Je také třeba konečně vyměnit lana 

na Výletišti pod zeleným. 

S cyklostezkou na Prušánky 

to prozatím nevypadá nikterak 

růžově, stále se nám nedaří 

vykupovat pozemky potřebné pro 

zbudování pro nás potřebné veřejně 

prospěšné stavby cyklostezky. 

Rozhodli jsme se také z důvodu 
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plánovaných komplexních 

pozemkových úprav vykupovat 

pozemky v katastru naší obce.   

To čeho by bylo potřeba, 

je pochopitelně daleko více, nicméně 

vždy jsme limitování objemem 

našeho rozpočtu, proto si přejme, 

aby u nás naftaři těžili zemní plyn 

v co nejvyšším množství a co 

nejdéle a spravedlivější přerozdělení 

rozpočtového určení daní. Jsem 

osobně přesvědčen, že i s naším 

rozpočtem se nám daří realizovat 

mnohé a mnohdy téměř 

nerealizovatelné, a to díky našemu 

hospodaření i při zachování 

nepřeberného množství 

společenských akcí, které jsou 

oblíbeny především Josefáky. 

V pořádání kulturních 

a sportovních akcí budeme 

pokračovat, protože právě toto 

je nadstavbou každé společnosti, kdy 

se lidé dokážou potkávat 

a vyměňovat si, ať už radostné 

či smutnější zkušenosti a společné 

sdílení těchto hodnot vytváří 

společnou komunitu s historickým 

i sociálním dopadem. Všichni, kdo 

v Josefově žijeme, jsme Josefáci, ale 

Josefáci jsou také ti, kdo k nám 

v dobrém přichází, ať už rodáci nebo 

naši přátelé. 

Je tomu již rok, co jsem byl 

zvolen předsedou Regionu Podluží, 

tato organizace dobrovolného svazku 

obcí je tvořena patnácti obcemi 

Podluží. Spolu s místopředsedou, 

Bc. Josefem Osičkou, starostou 

Moravského Žižkova, bychom rádi 

z Regionu Podluží vytvořili 

plnohodnotnou organizaci, která 

bude zastupovat nás všechny, jako 

společný silný subjekt nadobecní 

místní regionální spolupráce. 

Nebude to však jednoduché, Region 

se dlouhodobě potýká s více méně 

obvyklými porodními bolestmi typu, 

kdo co, za prostředky vkládané 

do této organizace, dostane. Každý 

člen dostane právě tu přidanou 

hodnotu, kterou do ní sám aktivně 

vloží a tím pomůže vytvořit silný 

celek, který nás bude všechny obce 

zastupovat, protože jedině společně 

dokážeme čelit problémům, které 

se na nás dennodenně valí. Stát 

je za nás nevyřeší, naopak, na nás 

bude čím dál tím více starostí 

a problémů přenášet. Tak jako jsme 

Josefáci, jsme i Podlužáci a věřím, 

že v Josefově a nejen v něm, pyšní 

Podlužáci. 

Než zakončím toto roční 

bilancování, rád bych poděkoval 

všem, kteří pomáhají jiným, 

pomáhají mně i obci zištně 

či nezištně, mým zaměstnancům 

na radnici, místostarostovi 

a kolegům zastupitelům, se kterými 

je spolupráce vynikající a díky nim 

a jejich podpoře se mi daří realizovat 

mnohdy nerealizovatelné a velké 

poděkování si zaslouží za svou práci 

také naši hasiči, kteří letos oslavili 

devadesátku a které potřebujeme 

i tehdy, kdy je vlastně ani 

nepotřebujeme. 

Milí Josefáci i Josefáci 

odjinud, srdečně Vás zvu všechny 

na tradiční Josefovský silvestrovský 

ohňostroj, který začne poslední večer 

roku 2015 v 19 hodin a naši hasiči 

nám předvedou krásnou světelnou 



 5 

show. Přichystán bude svařák a jak 

je tradicí, budu se snažit si s Vámi 

připít. Omlouvám se, pokud 

si nestihnu přiťuknout s každým, 

protože k nám pokaždé zavítají 

stovky lidí z okolí, místostarosta mě 

však v těch místech zastoupí. 

Drazí spoluobčané, přeji Vám 

požehnané svátky vánoční, 

provoněné vanilkou, lásku bližních, 

teplo u rodinného krbu ve vřelém 

objetí rodiny a každý, aby 

u vánočního stromu našel ten pravý 

dárek. Do nového roku 2016 nám 

Všem přeji hlavně zdraví, bez 

kterého plný život není. Štěstí, bez 

kterého spokojenost není. Boží 

požehnání, bez kterého život zeje 

prázdnotou. Lásku, která 

je nepostradatelná a bez níž ani štěstí 

není. Rozum a pevné nervy, které 

jsou potřebné. Závěrem mého přání 

nám Všem věřím ve splnění všech 

možných tajných přání. Žijme tak, 

aby bylo lépe! 

Starosta obce 

Vojtěch Pospíšil 

tel..602 246 680 

e-mail: starosta@josefov.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMSON 
 

Jedna vánoční legenda vypráví o tom, že mezi betlémskými pastýři byl 

nesmírně statný muž, který dostal přezdívku podle starozákonního siláka 

Samsona.  

Všechny spory dokázal vyřešit velmi rychle: jeho zaťaté pěsti byly těžké jako 

olovo a každý jim raději uhnul. Ostatní pastýři se ho obávali. Samson byl 

na svoji sílu hrdý, ale když se ocitl sám, leckdy se v jeho očích objevily slzy. 

Dobře věděl, že ostatní se jeho síle obdivují, ale nemají ho rádi. A co víc: byl tak 

zvyklý stále zatínat ruce v pěst, že časem ztratil schopnost je rozevřít. Dokázal 

svou pěstí omráčit člověka, prorazit dveře…, ale nedokázal podat ruku, pohladit, 

nakreslit květinu. Jeho pěsti byly zaťaté a ztvrdlé jako kámen.  

Jednou v noci někdo pastýře probudil: „Pojďte honem! Poběžte! Nesu vám 

dobrou zprávu: narodil se Kníže pokoje – ten, který je na celém světě 

nejmocnější!“ 

Zamířili k slabě osvětlené chatrči. Samson si snadno udělal místo, každý mu 

raději uhnul z cesty. Ocitl se přímo před dítětem v jeslích. „Tohle mrně má být 

mocným panovníkem? Nedělejte si ze mě legraci. Nejsilnější a nejmocnější 

jsem tu já!“ V té chvíli si ale vzpomněl na své zaťaté pěsti a zalil ho veliký 

smutek. Dítě se na něj podívalo a dotklo se jeho ruky. Z ničeho nic 

se Samsonovy dlaně začaly pomaličku otevírat. Obr se zadíval na své nové, 
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teplé ruce. Byly to ruce, kterými mohl obejmout, darovat dárek, podržet 

otevřené dveře…, ruce, jimiž mohl vyjádřit lásku. Samson si uvědomil, 

že je před ním opravdu Kníže pokoje. A že se změna stala nejen s jeho dlaněmi, 

ale i s jeho srdcem. 
 

Snad nám, dospělým, připadá tato pohádka jako příliš dětinská. Ale třeba v ní 

nacházíme i něco pro sebe. Dlaně většina z nás rozevřít umí, ale v srdci nosíme 

leccos sevřeného a zaťatého. Může to být svazující strach, neodpuštění, bolest, 

zklamání, tíha života, který postrádá smysl a naplnění… Dovolme Ježíši, aby 

se nás dotkl právě tam, kde to potřebujeme. Můžeme mu to v duchu říci třeba 

ve chvíli, kdy budeme stát před betlémem v kostele. Anebo jindy a jinde. Čas 

Vánoc je k tomu zvlášť vhodný. Věřím, že skrze své narození každému z nás 

Ježíš chce říci: Přišel jsem i kvůli tobě. Tvé radosti ani tvá trápení mi nejsou 

lhostejná. Chceš mě pozvat do svého života? 

Záleží jen na nás, zda a jak odpovíme. 

Ať je pro vás všechny čas Vánoc pokojný a požehnaný. 

o. Petr Karas 

 
Informace z ohlašovny 
 

NAROZENÍ: 

Vojtěch Ujčík 

Marie Chludilová 

Josef Prčík 

 

     

MANŽELSTVÍ: 

18. 4. 2015 Ondřej Horký 

  Marie Lichtenberková 

 

  

ÚMRTÍ: 

František Sasín 

Marie Piharová 

Mária Čížková 

Pavel Kůřil 

Marie Hložková 

Pavel Doležal 

Marie Janulíková  

Rudolf Marčík 
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JUBILANTI:   věk                 věk 

Přikrylová Iveta   50 

Krejčiříková Blanka  50 

Bílková Radomíra   50 

Machač Viktor   50 

Macůrek Jaroslav   50 

Petřík Jiří    50 

Krchnivý Jan   50 

Marčík Lubomír   55 

Munduchová Dana  55 

Trilla Zdeněk   55 

Marčíková Hana   55 

Klubus Josef   55 

Klubus Václav   55 

Lekavý Štěpán   55 

 

Lichtenberková Marie  60 

Kolibová Libuše   60 

Hasil Jan    65 

Čech Antonín   65 

Netík Jan    65 

Šupa Antonín   65 

Klubus Miroslav   65 

Zálešák Josef   70 

Kocmanová Marie   70 

Havelka Miroslav   75 

Hradil Miroslav   75 

Bílková Růžena   80 

Kadlčíková Marta   80 

Kudrna Josef   85 

 

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 2016 
 

Provádí se vždy každou druhou sudou středu: 

Leden  13. 1. 2016 

Únor  10. 2. 2016 

Březen    9. 3. 2016 

Duben    6. 4. 2016 

Květen    4. 5. 2016 

Červen    1. 6. a 29. 6. 2016 

Červenec 27. 7. 2016  

Srpen  24. 8. 2016 

Září   21. 9. 2016  

Říjen       19. 10. 2016 

Listopad       16. 11. 2016  

Prosinec       14. 12. 2016 



 8 

Nebezpečný odpad 
 

Sběr nebezpečného odpadu se v roce 2015 uskutečnil 6. června 2015 a podruhé 

10. října 2015 na Výletišti pod zeleným, dále se zde uskutečnil sběr objemného 

odpadu. 

 

Odevzdaný nebezpečný odpad: 

 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek   14kg 

Olej          38kg 

Barvy                 424kg 

Pneumatiky osobní     114ks 

Pneumatiky nákladní         6ks 

Léky            3kg 

Zásady           8kg 

Pesticidy         12kg 

Rozpouštědla          9kg 

Kyseliny           3kg 

 

Celkem se za likvidaci tohoto odpadu zaplatilo 12.231,- Kč. 

 

Objemný odpad měl celkovou hmotnost 9,13 t a cena za jeho likvidace činila 

26.752,- Kč. 

Směsný komunální odpad vyvezený do měsíce listopadu 2015 měl celkovou 

hmotnost 60 t. 

 

Náklady na svoz odpadů v roce 2015: 

 

Směsný komunální odpad: =107.350,- Kč 

Objemný odpad:   =26.752,- Kč 

Nebezpečný odpad:  =12.231,- Kč 

Separovaný odpad:  =72.224,- Kč 

 

Příspěvek od EKO-KOM na separovaný odpad: =83.667,- Kč   

 
Krátké zprávy 

 

V naší obci proběhly v letošním roce následující akce. 

 

    4. 1. 2015 - Tříkrálová sbírka  

  17. 1. 2015 - Ples SDH Josefov, pyžamový  

  14. 2. 2015 - Ples obce Josefov, námořnický 
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    1. 3. 2015 - Dětský maškarní karneval 

  22. 3. 2015 - Smrtnica 

    2. 4. - 4. 4. 2015 - Hrkačování  

    1. 5. 2015 - Volejbalový turnaj 

  10. 5. 2015 - Divadelní představení ke svátku Den matek – Opereta muzikál,  

   stále letí světem dál!  

  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 – Čert Všudybyl a princezna  

   Zvonilka  

  27. 6. 2015 - Dětský den 

  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 

    1. 8. 2015 - Pohárový turnaj ve fotbale 

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

  15. 8. 2015 - Turnaj ulic Josefova 

    5. 9. 2015 - Zarážání hory 

  3. 10. 2015 - Pochod slováckými vinohrady 

24. 10. 2015 - Drakiáda 

  1. 11. 2015 - Zkoušky MZŘ, NZŘ ve výcviku psů 

28. 11. 2015 - Josefovské setkání 

29. 11. 2015 - Rozsvěcení josefovského vánočního stromu 

  6. 12. 2015 - Mikulášská besídka  

 

Akce v obci roku 2016 
 

Leden        

  10. 1. 2016 - Tříkrálová sbírka  

  16. 1. 2016 - Ples SDH Josefov, pyžamový  

Únor      

  13. 2. 2016 - Ples obce Josefov, tenkrát na západě 

  27. 2. 2016 - Dětský maškarní karneval 

Březen       

  22. 3. 2016 - Smrtnica 

  24. 3. - 26. 3. 2016 - Hrkačování  

Květen       

    7. 5. 2016 - Volejbalový turnaj 

    8. 5. 2016 - Divadelní představení ke svátku Den matek 
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  14. 5. 2016 - Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře 

  15. 5. 2016 - X. ročník soutěžní přehlídky dětských verbířů z Podluží 

  29. 5. 2016 - Divadelní představení pro děti  

Červen        

  25. 6. 2016 - Dětský den 

Červenec     

  12. 7. 2016 - Stavění hodové máje 

  16. 7. 2016 - Podlužácká beseda u cimbálu 

  17. 7. 2016 - Krojové hody 

  18. 7. 2016 - Krojované hody za přítomnosti lázeňských hostů 

  19. 7. 2016 - Krojové hody 

  22. 7. 2016 - Páteční pohodová zábava 

  30. 7. 2016 - Pohárový turnaj ve fotbale 

Srpen        

    6. 8. 2016 - Plkač Trophy Cup 2016, 6. Ročník 

  13. 8. 2016 - Turnaj ulic Josefova v malé kopané 

Září        

    3. 9. 2016 - Zarážání hory 

  10. 9. 2016 - Josefovský helovín 

Říjen      

  1. 10. 2016 - Pochod slováckými vinohrady 

22. 10. 2016 - Drakiáda 

Listopad 

19. 11. 2016 - Josefovská setkání 

Prosinec     

  4. 12. 2016 - Mikulášská besídka  

17. 12. 2016 - Adventní turnaj ve stolním tenise 

17. 12. 2016 - Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji 

31. 12. 2016 - Silvestrovský ohňostroj 

 
Pasport obyvatelstva v roce 2015 
 
OBECNÍ ÚŘAD JOSEFOV 

 

Ukazatel  Celkem     

ženy 

Počet obyvatel k 1. 1. 2015      412     192 

Vývoj obyvatelstva počet živě narozených         3         1 

 počet zemřelých         7          4 

Migrace počet přistěhovalých         9          6 

 počet vystěhovalých         5          3 

Počet obyvatel k 18. 12. 2015      412     192 
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Slovo místostarosty 
 

Vážení spoluobčané, 

vypozoroval jsem, že v souladu s věroukou se dá souhlasit s tím, že hodná 

děvčata se dostanou do nebe, ovšem prostým pozorováním se dá zjistit, že ta 

zlobivá se dostanou tam, kam chtějí. Věřte, ztráta iluzí a naděje je často horší 

než fyzický skon. Víme, že jedna hodina má 60 minut a jedna minuta má 60 

sekund, ale jedna vteřina někdy může být celá věčnost. K tomu, aby se váš život 

změnil k nepoznání, stačí jediná věta. Nemusí být dlouhá, nemusí ani zaznít 

dramatickým tónem. A přesto svým obsahem udeří jako střela a roztříští vás 

na tisíc kousků. Kousků, které už asi nikdy nepůjdou složit zpět. Ale při dostatku 

osobní statečnosti a síly z nich může vzniknout něco nového. Možná jste to jako 

já někde četli, ale nedá mi to, abych tím znovu neargumentoval:  

1. Nemůžete legislativou udělat z chudých prosperující a prosperující 

legislativně odstavit od příjmů. 

2. Co dostane jeden člověk, aniž by si to odpracoval, to musí odpracovat 

jiný člověk, aniž by za tuto svou práci obdržel odměnu. 

3. Vláda nemůže dát nikomu nic, aniž by si to dříve nevzala od někoho 

jiného. 

4. Nelze rozmnožit bohatství tím, že se rozdělí. 

5. Jestliže si polovina lidí představuje, že nemusí pracovat, protože 

se druhá polovina o ně postará, a když druhá polovina zjistí, že není 

dobré pracovat, protože někdo jiný bezpracně dostane to, co oni 

vytvořili, tak to je začátek konce každého národa. 

Přistěhovalci či lépe uprchlíci jsou velké téma dneška. Nesuďme příkře, z naší 

země se také mnohokrát utíkalo. Zjistil jsem, a navazuji snad tak na klasiky, 

že co zjevně můžeme pozorovat při kontaktu kulturních národů s barbary, 

je totiž to, že nižší kultura pravidelně přejímá od vyšší kultury nejprve její 

neřesti, slabiny a výstřelky, právě jimi se cítí okouzlena a až nakonec 

prostřednictvím osvojených neřestí a slabin na sebe nechá zároveň působit 

i něco z hodnotné síly vyšší kultury. Ukazujme jim tedy, co je v nás dobré 

a zkusme každý jednou měřit výši toho, co víme, hloubkou toho, co můžeme. 

Kurdové údajně mají přísloví: Kdo chce žít v klidu, ať ohluchne, oslepne, 

oněmí. Já se ovšem domnívám, že klid nikdy nenastane, vše na nás bude křičeno 

a budou nám otevírány zraky a odpovídat také budeme muset. Už sv. Tomáš 

Akvinský ve své Summa contra Gentiles nepochybně vybavil naše křesťanské 

misionáře správnou argumentací, mám za to, že dnes by to nebylo proti 

pohanům, ale „mezi pohany“. Ovšem je nutné mít neustále na paměti, 

že nejjasnější světlo má nejtemnější stín a dávat chléb žíznivému je špatně,  

přičemž současně víme, že Korejci říkají, že není třeba vypít celé moře, 

abychom zjistili, jak slaná voda je v něm. Také už Benjamin Franklin 

upozorňoval, že ti, kteří překovají své meče na pluhy, končí zapřaženi do pluhu 

těch, kteří si meče ponechali. Nedávno jsem si přečetl, že žijící ruský klasik 
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Michail Žvaněckij popsal aforismem: „Hádáš-li se s idiotem, je tu velká 

pravděpodobnost, že on dělá totéž.“ Prosím, nehádejme se, nemá to smysl. 

Udělejme si svět krásnější sami, pokud to nejde pro všechny, tak aspoň pro nás. 

Krásy jsou pravděpodobně tam, kde mnohými nejsou vidět. Někdo vstoupí 

do našeho života a zase odejde, někteří se téměř ani nezdrží a zůstanou navždy.  

Usuzuji, že se máme jako prasata v žitě, materiálně nestrádáme, po Josefově 

nejezdí tanky a nepadají k nám bomby. Kdo to dnes na celém světě může 

o svém domově říct? Popelnice jsou plné poživatelných zbytků, napadá mne 

k tomu, že Indové tvrdí, že živá kráva poskytne člověku za svůj život průměrně 

15.440 jídel, kdežto ze zabité krávy lze udělat jen 80 porcí masa. 

Prosím, za každou cenu se učme cokoli, hlavně naše děti, protože první co nás 

naučili rodiče je chodit a mluvit, ovšem hned ve škole nás nutili sedět nehnutě 

a držet hubu. Musíme naučit děti správné orientaci, nebát se ničeho, věřit sobě 

a nedbat strachu z neznámého, musíme přestat trestat jejich úžasnou odvahu 

něco dělat podle sebe cokoli svého, přece snad jen jsou to naše děti a domnívám 

se, že také naše jediná šance v měnícím se světě. To je nesmírný úkol pedagogů, 

jedněch z nejdůležitějších lidí v našich životech, které můžete potkat. Na nich 

vše záleží, což věděl i náš Josef II., přítel prostého lidu, a učinil před pouhými 

několika desítkami let z masy nás poddaných svéprávné a osvobodil nás 

od pověr a nerovnosti. A náš Josef pořád bojoval s Turky, nikdo mu nijak 

neulehčoval, přesto i on možná znal turecké přísloví: že ten, kdo zná cestu, 

necestuje s karavanou.  

A ať Vás také trošku pobavím, není lepší msty než odpuštění, kterého se našemu 

Josefovi pokud vím, dosud nedostalo, protože domněle sporných otázek je pro 

někoho mnoho, i když samozřejmě stále platí, že spor je způsob, kterým 

utvrzujeme protivníka v jeho omylu. Objektivně vzato, všichni lidé jsou chytří – 

jedni předtím a ostatní potom. 

 

A jak víte z mých článků, v poslední době mne zaujaly myšlenky 

Ivo Tomana a pár jich předkládám k zamyšlení a pobavení, například 

jednou z metod jak zvýšit naše štěstí je přesunout nákupy z hmotných věcí na 

zážitky. Zážitky jsou pokaždé trochu jiné. Tím se snižuje možnost si na ně 

zvyknout. Pokud si za stejné peníze můžeme koupit mobil nebo koncert, zvolme 

si pomíjivý zážitek. Na mobil si zvykneme. Zážitky si navíc časem 

vybavujeme zkresleně. U dovolené postupně vypouštíme z hlavy příšernou 

cestu letadlem a pamatujeme si úžasnou pláž. 

Naopak hmotné věci časem ztrácí svou hodnotu a zajímavost. Zážitky nás tak 

udělají šťastnými trvaleji. U štěstí opravdu platí: „Jsem bohatý… na zážitky“. 

Platí paradox úspěchu a štěstí. Máme se stále lépe a lépe. Výsledkem je sice 

materiální bohatství, ale často bída časová a vztahová. Být nejrychlejší, mít 

nejvíc práce ani peněz ke štěstí často nestačí. Věřte, štěstí je jiný druh 

bohatství, je to nehmotné – vnitřní bohatství, a o toto usilujte. Jako každé 

bohatství i štěstí je vzácnější, než bychom chtěli. Všichni se ho snažíme najít 
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a také ho chceme zvyšovat. A protože jste někteří bohabojní, přesto se bojíte 

pekla. Pamatujte, že peklo začíná strachem a strach je plozen pochybami 

a ztrátou sebedůvěry. Sebedůvěra je vedlejším produktem úspěchu!  

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

to už vlastně ne, to se Římanům podařilo, tedy soudím, že k Josefovu je třeba 

připojit Kaláby a Prušánky! A hlavně, chovejme se prosím k sobě slušně!!! 

Děkuji. S přáním pevného zdraví 

Přemysl Růžička  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEJI JMÉNEM SVÝM I ZA VOLEJBALOVÝ BLACK TEAM 

LENKA REBENDOVÁ 

 

Stolní tenis  
      

V letošním roce, po kratší odmlce, se opět stolní tenisté Sokolu Josefov 

přihlásili do okresní soutěže registrovaných hráčů. Hrajeme nejnižší soutěž 
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v okrese Hodonín, a to Okresní základ, ve kterém je celkem 9 mužstev. 

Po polovině soutěže jsme na 7 místě, s celkovým počtem dvou výher, jedné 

remízy a pěti porážek. Mužstvo reprezentuje A. Šupa ml., R. Šeďa, M. Imrich 

(8 let, Prušánky), D. Imrich (Prušánky) a T. Salajka (8 let).  

V každém zápase se musí odehrát 18 utkání. Maximální výsledek je 18:0, 

remíza je 9:9 a nejtěsnější výhra je 10:8. Mužstvo je složeno ze 4 hráčů, kdy 

je možné střídání hráče. Na začátku utkání se odehrají dvě čtyřhry a poté každý 

z hráčů odehraje 4 utkání. 

Sokol Josefov má nyní celkem 10 členů. 

 

Chtěli bychom tímto poděkovat za finanční podporu Obce Josefov a dále 

za umožnění tréninků a mistrovských utkání v sále kulturního domu. Rovněž 

děkujeme paní Salajkové a panu Klečkovi za úklid.  

 

Zveme Vás na Vánoční turnaj ve stolním tenise, který se uskuteční v neděli 

27. 12. 2015. Začátek je v 09:00 hod. Zápis hráčů bude od 08:00 hod. do 08:55 

hod. Turnaj je určen pouze pro amatérské hráče tj. pro hráče neregistrované 

v žádném stolně tenisovém klubu.   

Marek Macůrek 

 

Jak to ubíhá nám ve škole 
 

Nejrychleji ubíhá čas nám „školákům“ od začátku školního roku do 1. čtvrtletí. 

Než si naši žáčci a studenti uvědomí, že nastává čas hodnocení, mnozí 

se nestihnou ani začít učit! Krásné počasí lákalo ke všemu jinému, jen 

ne k sezení nad učením… Ale tak to chodí každý rok – a pak se proberou 

a začne pilná příprava do školy a většina restů se dožene. Nejnáročnější je to pro 

osmáky a deváťáky, kteří si musí ohlídat své výkony, aby měli dobrou výchozí 

pozici pro volbu další školy.  

A co jsme všechno zažili od poslední „reportáže“?  Hned na začátku měsíce 

října se konal další ročník štafetového běhu Boba Zháňala v Hruškách. 

Po loňském 3. místě se naši závodníci ještě překonali a obsadili stříbrnou příčku. 

Všichni jsme se radovali z historického úspěchu. Všem závodníkům ještě jednou 

moc děkuji a doufám, že další ročník bude neméně úspěšný. Koncem měsíce 

října si vyzkoušeli šesťáci, jak se žilo v pravěku. S p. uč. Vandou Buškovou 

prožili Pravěký den.  

V listopadu se naši prvňáčci seznámili se základy první pomoci pod vedení paní 

záchranářky a v rámci krajského projektu se v této tématice proškolili i čtvrťáci 

a deváťáci. Na tyto starší žáky přijela skupina školitelů z brněnské pobočky 

ČČK. Nejprve proběhla teoretická část ve třídách a pak následovala 

dvouhodinová praktická část v tělocvičně za účasti demonstrátorů (Natálky 
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Mrlíkové a Rendy Zhřívala), kteří měli namaskována různá zranění včetně 

krvácení a úkolem ostatních bylo je správně ošetřit. Celá náplň byla velmi 

zajímavá, srozumitelně předaná a hlavně velmi praktická. Účastníci se učili, jak 

se zachovat v případě dopravní nehody (od zjištění stavu osob ve vozidle, přes 

použití reflexní vesty, umístění výstražného trojúhelníku a znamení pro 

projíždějící vozidla). Na dalším stanovišti se žáci učili jak poznat zranění, 

bezvědomí, jak poskytnout oporu či zvládnout přesun raněného. Třetí stanoviště 

se zaměřovalo na oživovací pokusy – masáž srdce (jednotlivec, dvojice – 

střídání zachránců). Na posledním stanovišti je čekalo maskérem připravené 

imitované zranění (např. otevřená zlomenina na předloktí, řezná rána 

s krvácením, apod.). Tady si opravdu vyzkoušeli celý postup od navléknutí 

gumových rukavic až po zavázání poslední mašličky na obvaze. Dvě slabší 

nátury nesnesly pohled na imitaci krve, zapojili se náhradou na vedlejším 

stanovišti. Jak žáky, tak námi dospělými byla tato příprava hodnocena jako 

velmi užitečná a žádoucí i pro další třídy. Již teď uvažujeme o navázání 

spolupráce s ČČK pro příští školní rok. Letos nás toto proškolení nestálo žádné 

finance, prostředky byly pokryty z krajských zdrojů v rámci projektu. 

I kdybychom měli příští rok akci zaplatit, tady se peníze jistě neinvestují 

zbytečně. Jde o lidské zdraví a někdy i o život. 

Učit by se měli nejen žáci, ale je to povinností i pro nás učitele. A tak se také 

rozběhlo další vzdělávání pedagogů. V angličtině se dají skvěle využívat písně 

z muzikálů – o tom se přesvědčila naše angličtinářka Žaneta Častulíková 

na jednom ze seminářů. V oblasti vzdělávání dětí a žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami se děje spousta změn, zejména těch legislativních. 

K tomu se školila naše výchovná poradkyně Vanda Bušková. Ta je současně 

i kariérovou poradkyní – takže její příprava na další změny v přijímacím řízení 

je nezbytnou součástí výkonu této funkce. Se změnami a podmínkami 

nastávajícího přijímacího řízení seznámila rodiče na společné schůzce již 13. 10. 

a další schůzka rodičů se zástupci SŠ proběhla 8. 12. V rámci dalšího vzdělávání 

se účastnila naše koordinátorka EVVO další ekologické konference („KONEV“) 

v Brně.  K problematice lidských práv, rasismu a diskriminace se vztahoval 

seminář pořádaný Amnesty International, kterého se účastnil náš kolega Pavel 

Janeček. Ten se s touto tématikou setkává v rámci promítání filmů na škole – 

pod názvem Jeden svět na školách.  Velmi zdařilou vzdělávací akcí byla 

konference na téma Inovace výuky – učíme se z příběhů dneška. Tato 

konference proběhla 19. 11. v Praze ve Slovanském domě. Součástí byla 

vystoupení osobností z oblasti vzdělávání a výchovy, ale také z finanční sféry, 

která do vzdělávání investuje (např. zást. Nadace Depositum Bonum založenou 

Českou spořitelnou). Konferenci zpestřila ukázka divadelního představení 

„Úča musí pryč“ v podání herců Divadla – verze (I. Chmela, L. Rybová, 

D. Prachař, K. Winterová, P. Špalková a J. Janěková ml.). Zajímavou ukázkou 

se prezentovala i skupina mladých herců s programem zaměřeným na negativní 

společenské jevy (alkohol, drogy, šikana, sexuální obtěžování..). Tento program 
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mohou školy využít v rámci boje proti negativním jevům u žáků – divadelní 

sekvence jsou tvořeny tak, aby do nich mohli vstupovat diváci a zkusit si jinou 

variantu příběhu. Konference se účastnili Luďka Trechová, Vanda Bušková 

a Alena Kristová. Zajímavou vzdělávací akci absolvovala naše kolegyně Růžena 

Juráňová, která se zúčastnila „Víkendu s vesmírem“ v Krkonoších. Byla 

to praktická cvičení, pozorování a měření s využitím moderní techniky. 

V prosinci ještě čeká naše výchovné poradkyně – Jarmilu Nesvadbovou a Vandu 

Buškovou seminář na téma Motivace a vznik závislostí, který povede známý 

psycholog Jan Svoboda. 

Na začátek adventního období vyjedou děti z I. stupně na vzdělávací program 

do Skanzenu ve Strážnici. Tyto programy jsou velmi kvalitní a hojně 

navštěvované a v minulosti se nám nepodařilo na ně dostat. Letos to vyšlo 

a věříme, že se program bude všem líbit. Ještě před Mikulášem nám nabídli akci 

pracovníci  Ovocentra, které nám dodává ovoce a zeleninu pro děti 1. - 5. třídy 

v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Cílem návštěvy je krátký vzdělávací 

program a setkání (a focení) s maskotem Citronem.   

Teď ještě z jiného soudku…. V našem školním řádu se v minulém roce objevil 

dodatek, který se zabýval vznikající závislostí dětí na mobilních telefonech, 

tabletech a podobných technických vymoženostech.  A teď se mi dostala 

do rukou kniha od německého neurovědce Manfreda Spitzera Digitální 

demence. Jen pár ukázek z této knížky a měli bychom pochopit, že i naučit 

se nazpaměť básničku, vyjmenovaná slova či násobilku – to všechno je i v době 

současných úžasných technologií jen pro naše dobro. Kniha má podtitul 

„Jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum“. Ukázka z knihy: 

„Přeneseme-li intelektuální práci na digitální média, pak už ji nevykonává náš 

mozek. Když používáte auto, atrofují vám svaly. Když používáte GPS, atrofuje 

vám mozek. Digitální média nás zbavují nutnosti vykonávat duševní práci. 

To, co jsme dřív prováděli jednoduše pomocí rozumu, nyní obstarávají počítače, 

smartphony, organizéry a navigace. To s sebou nese nezměrné nebezpečí. 

Nervové spoje odumírají, ty nové nepřežijí, protože jich není třeba. U dětí 

a mladistvých vinou digitálních médií dramaticky klesá schopnost učení 

a výsledkem jsou poruchy pozornosti a čtení, úzkost a otupělost, poruchy 

spánku a deprese, nadváha, sklony k násilí a úpadek společnosti.“  Tolik z citací 

z výše zmíněné knihy. Měla by nás aspoň přivést k zamyšlení, jestli by pod 

vánočním stromečkem mělo být ještě více než loni těchto našich technických 

pomocníků, kteří se brzy mohou stát našimi zlými pány.   Zkusme znovu zažívat 

radost z osobního setkání, z pohledu do očí přímo bez prostřednictví displeje… 

Přeju nám všem ve zdraví prožité svátky vánoční, radostný vstup do nového 

roku a k tomu Boží ochranu a požehnání. 

Alena Kristová 
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CO STOJÍ STROM 
 

Hodnota zelených velikánů je obrovská. Člověk si to ale plně neuvědomuje, 

protože stromy kolem něj plní nenápadné funkce, které považuje za samozřejmé. 

Kalifornský úřad pro lesy a prevenci požárů propočítal, že jediný strom žijící 

50 let ve městě přispěje za dobu svého života tzv. ekosystémovými službami 

v přepočtu 7 až 8 miliony Kč. Ty zahrnují například produkci kyslíku, absorbci 

CO2 (je hlavní příčinou vzniku skleníkového efektu), recyklování vody, 

zadržování vláhy v půdě, zachytávání polétavého prachu, odpařování vody, 

zabraňování erozí, obohacování půdy o živiny, pohlcování hluku, poskytování 

útočiště pro zvířata a řadu dalších organismů atd. Výpočty nezahrnují cenu 

dřeva jako paliva nebo stavebního materiálu, ani funkci estetickou nebo hodnotu 

plodů. 

Stromy zachycují také přízemní ozón, oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý 

a další látky, mj. i chlorofluorokarbony, které ničí ozonovou vrstvu. Jako 

větrolamy zabraňují škodám na úrodě a ztrátám množství půdy větrnou erozí 

v zemědělských oblastech. Kořenový systém zpevňuje nestabilní břehy. Jsou 

lékem pro duševní zdraví. 

Zajímavosti: 

Vzrostlý strom za jeden slunný letní den průměrně vyprodukuje při 

fotosyntéze 1 000 litrů kyslíku – člověk za stejnou dobu spotřebuje při dýchání 

okolo 300 litrů. 

Jeden hektar listnatého opadavého lesa v mírném pásmu vyprodukuje 

průměrně 10 tun kyslíku za rok, jehličnatý les o třetinu méně, tato výměra 

mladého bukového lesa v létě denně odpaří přibližně 300 hl vody. 

Ve vegetačním období zachytí 1 hektar smrkového lesa 23 t prachu, 

borovicový les 36 t a bukový 68 tun. 

Stromy začaly růst na Zemi před zhruba 370 miliony let a umožnily evoluci 

pozemních zvířat, včetně savců. 

Na planetě roste kolem 100 000 druhů stromů, z toho 8 000 druhů 

je ohroženo vyhynutím a téměř 1 000 je ve velmi kritickém stavu. 

80 miliard párů dřevěných hůlek na jedno použití se během roku spotřebuje 

v Číně. Jelikož z jednoho vzrostlého stromu lze vyrobit přibližně 4 000 párů 

hůlek, Číňané tak ročně vyhodí do odpadu zhruba cca 20 milionů stromů. 

80 000 archů kancelářského papíru formátu A4 nebo zhruba 6 800 výtisků 

deníku ve formátu A3 o 32 stranách lze vyrobit z jednoho smrku. 

1 t vyrobeného papíru vznikne zpracováním 2,2 tuny kmenů stromů. 

70 kg papíru je přibližná roční spotřeba papíru jedné české domácnosti. 

30 kg papírového odpadu průměrně ročně vyprodukuje každý občan ČR. 

50 kg sběrového papíru může nahradit jeden strom (recyklovat tříděný papír 

lze až 7 x). 

zdroj Květy, transkripce Štěpán Lekavý 
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Zajímavé stromy v Josefově 
 

Gleditsia - dřezovec (rod Fabacea - strom svatojánský pojmenovaný podle 

ředitele berlínské botanické zahrady Johanna Gottlieba Gleditsche).  

Lusky na čaje při poruše trávení, spalničkách, katarech, černém kašli, 

neštovicích 

Semena podrcená do mouky na chleba jako sladidlo a zahušťovadlo semena 

zelená obsahují až 30% cukru, konzumace za syrova (chuť hrachu), na kaše, 

polévky, semena pražená jako náhražka kávy, šťáva ze zelených lusků jako 

antiseptikum, dřevo pevné, trvanlivé, podobné vlastnosti jako akát. 

  

Sorbus torminalis - jeřáb břek 
Ovoce syrové (nejlépe chutnají po prvním mrazu, chuť po datlích)  a vařené, 

k aromatizaci piva, vína, likérů, semena obsahují kyanovodík, v malém 

množství stimulují trávení a zlepšují trávení, ve větším množství může způsobit 

respirační selhání, dřevo těžké, použití v řezbářství. 

Vladimír Šebestík 

 

Po příchodu na Velkou Moravu čekal 
soluňské bratry šok! 
 

Velkomoravský kníže Rastislav chodí sem 

a tam. Pak praští rukou do stolu. Už má dost 

Východofrancké říše, která prostřednictvím 

církve neustále uplatňuje na Moravě svůj 

vliv! Horečně přemítá: „Kéž bych mohl sebe 

a svou zemi vymanit zpod vlivu jiných 

a založit si vlastní moravské biskupství!“ 

 

Frančtí misionáři sice na Velké Moravě šíří 

křesťanství, ale jejich latinským kázáním 

stejně lidé nerozumějí. Knížeti se nelíbí ani to, 

že Velká Morava církevně spadá pod 

biskupství v bavorském Řezně. Rastislavovi 

(†po r. 870) proto v hlavě postupně uzraje 

nápad. Kde ale vzít nějaké schopné křesťanské 

učitele, kteří by vedli bohoslužby ve 

slovanském jazyce a položili základy 

samostatného moravského biskupství? Přemýšlí… Takové spojenectví s mocnou 

byzantskou říší by jistě nebylo k zahození… 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DGleditsia%26espv%3D2%26biw%3D1280%26bih%3D895&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Gleditsch&usg=ALkJrhhfOeZNfEKQZfrntxO0y_7BQBLXOA
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Oněmí z nádhery 

Moravští poslové stanou v údivu před velkým císařským 

palácem v Konstantinopoli (dnešní Istanbul). 

Ta byzantská okázalost, ta nádhera! Jsou dovedeni 

do dlouhé, krásně vyzdobené haly, na jejímž konci sedí 

ve svém slavnostním rouchu a s diadémem na hlavě 

samotný císař Michael III. (840-867). Poslové před ním 

padnou na kolena a na projev úcty skloní hlavu k zemi. 

Nejvyšší úředník je představí panovníkovi a až po té 

mohou přednést svou žádost. „Jsme Bohu díky zdrávi. 

Přišlo k nám mnoho křesťanských učitelů z Vlach, z Řecka a z Němec, a ti nás 

nerozličně učili,“ stojí v ní podle staroslovanské literární památky Život svatého 

Metoděje z 9. století. „My Slované jsme lid prostý a nemáme, kdo by nás vedl 

k pravdě a její smysl vyložil. Nuž, vznešený pane, pošli takového muže, který 

nám pořídí všecku spravedlnost.“ Císař vyslechne jejich žádost a pokývá 

hlavou. Rukou se dotkne písemnosti na znamení, že ji přijímá. Audience 

je u konce. Poslové se vrátí do svého hostince, kde jsou ubytováni. Celí napjatí 

čekají, jak panovník rozhodne. 

 

Houževnatí sourozenci 

Císař žádosti vyhoví, a jak podotýká současný autor Jan Bauer, „vykoná tak 

patrně nejosvícenější čin svého panování.“ Na Velkou Moravu pošle nejlepší 

a nejschopnější učence, jaké má – Konstantina (826/827-869) a Metoděje (asi 

815-885). „Jiný to nemůže vykonat, leda ty. Hle, tu máš hojné dary, vezmi si 

svého bratra, opata Metoděje, a běž. Vy oba jste Soluňané a Soluňané všichni 

mluví čistě a slovansky,“ obrátí se na Konstantina. Ale proč vybral právě je, kdo 

oba bratři vlastně jsou? Pocházejí ze sedmi sourozenců, ale historie si vzpomíná 

jen na dva. Nejstarší Metoděj (původně zřejmě Michael) a nejmladší Konstantin 

se narodili v Soluni, druhém nejvýznamnějším městě byzantské říše. Jejich otec 

Leon zastává vysoký vojenský úřad, a tak mohou studovat. Michael zvolí cestu 

práv a stane se nejvyšším správcem oblasti, obývané zejména Slovany. V roce 

856 se však zřekne úspěšné kariéry a uchýlí se do kláštera na horu Olymp, kde 

přijímá jméno Metoděj. 

 

Přijde o dravce 

Konstantin už od malička prahne po vzdělání. Podle legendy se mu v jeho sedmi 

letech zdá podivný sen. Vypráví ho svým rodičům: „Stalo se, že shromáždili 

všechny dívky z našeho města a řekli mi, abych si mezi nimi vybral, kterou chci 

za ženu a za pomocnici. Já jsem si všechny prohlédl a spatřil jsem mezi nimi 

jednu krásnější nad ostatní. Její jméno byla Sofia, tedy Moudrost. Tu jsem 

si vybral.“ A rodiče mu na to údajně odpoví: „Řekni Moudrosti: Buď mou 

sestrou, a Opatrnost učiň svou přítelkyní. Moudrost září nad slunce, přivedeš-li 

si ji, aby byla tvou chotí, zbavíš se mnohého zla.“ Podle jiné historky 
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se Konstantin jednoho dne vydá na lov s mladíky z taktéž urozených 

a zámožných rodin. Než se ale chlapec naděje, uletí mu jeho oblíbený krahujec 

a nadobro zmizí v dáli. Chlapec je zdrcený. „Je to Boží ponaučení o marnosti 

světského života,“ usoudí nakonec a rozhodne se, že se bude nadále věnovat jen 

studiu. A tak taky učiní. 

 

Říkají mu filozof 

„Hlavním předmětem Konstantinova studijního zájmu byly knihy Písma svatého, 

a to nejen evangelia a listy apoštolů, ale prokazatelně i knihy Starého zákona,“ 

uvádí současný historik Vladimír Vavřínek. V pouhých 14 letech přichází 

o svého otce a jeho výchovy se ujímá kancléř a císařský správce Theoktistos. 

Jeho další kroky pak vedou na univerzitu do Konstantinopole. Vyniká takovou 

bystrostí, že mu učitelé brzy začínají říkat Filozof. Po studiích krátce zastává 

významný úřad u byzantského patriarchy, ale záhy vstoupí do kláštera. Odtud 

je roku 850 povolán jako profesor filozofie na univerzitu. Pro jeho rozsáhlé 

vzdělání, bystrého ducha a také hbitý jazyk ho císař Michael III. dvakrát pověří 

diplomatickým poselstvím – poprvé k Arabům, podruhé k Chazarům, žijícím 

na severních březích Černého moře. Na druhé cestě ho už doprovází i Metoděj. 

 

Stvoří nové písmo 

S cestami tak již bratři mají své zkušenosti, přesto nehodlají v žádném případě 

nyní podcenit své přípravy. Protože Slované v té době nemají vlastní písmo, 

Konstantin ho pro ně sestaví. „Za východisko vzal malá písmena řecké abecedy 

a na jejím základě stvořil abecedu slovanskou s celkem 38 písmeny,“ vysvětluje 

současná autorka Alena Ježková. Písmo získá název hlaholice (podle 

staroslověnského glagoliti – hovořit). Poté se učenec pustí do překládání 

biblických a bohoslužebných knih, modliteb a dalších potřebných textů. Na jaře 

roku 863 Konstantin opouští Byzanc a zamíří na Velkou Moravu. „Metoděje 

vzal s sebou a ten opět s pokorou se mu podroboval a jemu sloužil a s ním učil.“ 

Bratry doprovázejí ještě další učenci a kněží, o jejich bezpečnost pak dbá 

ozbrojený doprovod. 

 

Zahánějí pověry 

Kníže Rastislav přijímá byzantské misionáře 

s radostí. Nadšeně přečte list, který mu posílá císař 

Michael III. jako svou odpověď: „Bůh, který 

přikazuje každému, aby k poznání pravdy přišel 

a na vyšší stupeň se povznesl, vida víru tvou 

a snahu, zjevil písmena pro váš jazyk, abyste i vy 

byli připočteni k velkým národům, kteří oslavují 

Boha svým jazykem…“ Sami bratři jsou však 

po příchodu na velkou Moravu v šoku. Z prostředí 

na vrcholu evropské kulturnosti, vzdělanosti 
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a náboženství se náhle ocitají v říši, kde sice již stojí nějaký ten křesťanský 

kostel a křesťanů přibývá, ale v praxi to s křesťanskou morálkou nevypadá 

zrovna slavně. Lidé raději než Boha uctívají medovinu a víno. Plni odhodlání 

se tak ihned pustí do práce. Jejich kázání ve staroslověnštině slaví mezi lidmi 

úspěch. Konečně bohoslužby v jazyce, kterému rozumějí! Z místních obyvatel 

si Konstantin s Metodějem vybírají ty nejnadanější. Ty poté vzdělávají, aby 

se Slované dočkali co nejdříve i vlastních kněží. Kromě toho se také oba 

usilovně snaží vymýtit množství dosud živých pohanských pověr a zvyklostí, 

třeba mnohoženství nebo krevní mstu. 

 

Domů nikdy nedojde 

Po čtyřech letech práce bratři 

usoudí, že cíl jejich cesty je 

konečně naplněn. I se svými 

moravskými žáky, připravenými 

na vysvěcení, se proto vydají na 

dlouhou cestu zpět do 

Konstantinopole. Do cesty jim 

ale vpadnou nečekané 

překážky… cesta přes Balkán by 

byla obtížná a nebezpečná, proto 

se vydají do Benátek, kde chtějí 

nastoupit na loď. Podle legendy 

se zde místní duchovní vrhnou 

na Konstantina jako havrani na sokola. „Člověče, pověz nám, jak to, že jsi nyní 

Slovanům sestavil písmena, kterých nikdo jiný před tím nevynašel, ani 

apoštolové, ani římský papež, ani Řehoř Bohoslov, ani Jeroným, ani Augustin? 

My známe jen tři jazyky, v nichž má Bůh býti oslavován – hebrejský, řecký 

a latinský,“ útočí na něj. Mladší z bratrů zachová klid. „A vy se snad nestydíte 

stanovit pouze tři jazyky, ostatní pak národy a plemena odsuzujete k slepotě 

a němotě? Řekněte mi, zda chcete Boha dělat nemohoucím a slabým, jako 

by to nemohl dáti všem národům, anebo závistivým, aby jim toho nepřál?“ 

odpovídá jim. 

 

Ostatky jako dar 

Zastihne je zde také zpráva, že císař Michael byl zavražděn. Do Byzance, 

zbavené jejich mocného příznivce, se jim už ani trochu nechce. Nakonec proto 

přijímají pozvání papeže a roku 867 se vydají do Říma. Jako dar s sebou nesou 

ostatky někdejšího římského papeže, svatého Klimenta, jehož asi v roce 99 

utopili římští legionáři. Jaké je jejich překvapení, když jim papež Hadrián II. 

(792-872) dokonce vyjde vstříc před brány Říma! Konstantinovi se poté podaří 

před Svatým otcem obhájit používání staroslověnštiny jako bohoslužebného 

jazyka a zařídí vysvěcení Metoděje a jejich slovanských žáků na kněze. Ale cítí 
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se tak unavený… Záhy onemocní. Když vycítí, že boj s chorobou je nad jeho 

síly, vstoupí do kláštera a přijímá řádové jméno Cyril. Zcela vyčerpaný se prý 

s Metodějem loučí těmito slovy: „Hle, bratře, my dva jsme byli souspřeží a táhli 

jsme jednu brázdu a já jsem skončil svůj den a padám na líše. Ty pak velmi 

miluješ horu (klášter), ale kvůli hoře neopouštěj své učení. Neboť čímpak můžeš 

být spíše spasen?“ V klášterních zdech Cyril umírá 1. února 869 a je pohřben 

v Římě v kostele svatého Klimenta. 

 

Pokračuje v poslání 

Metoděj zůstává sám. „Budu pokračovat v započaté práci mého bratra,“ umíní 

si. Papež ho nedlouho po té jmenuje arcibiskupem oblasti Panonie (rozsáhlé 

území, které zahrnuje Moravu, dnešní východní Rakousko a západní 

Maďarsko). Po návratu na Velkou Moravu ho ale čeká nepříjemné překvapení. 

Rastislav je svržen, oslepen a uvězněn! A nový kníže Svatopluk († 894) uzná 

nadvládu franků nad svou říší. Situace využijí bavorští biskupové, Metoděje 

zajmou a uvězní. Po dva roky pobývá v otřesných podmínkách „v otevřené 

jámě,“ než ho roku 873 papež osvobodí svým zásahem a uvede zpátky do úřadu. 

Konečně může pokračovat ve své práci. Do staroslověnštiny překládá všechny 

potřebné liturgické i náboženské spisy, řadu kázání, Starý zákon i některé spisy 

svého zesnulého bratra. Pokřtí také českého knížete Bořivoje (asi 852-889) 

a jeho ženu Ludmilu (asi 860-921). V roce 885 si však i pro Metoděje přichází 

smrt. V Životě svatého Metoděje se 

praví: „Učedníci jej zavinuli do rubáše 

a učinili mu důstojné pocty, smuteční 

obřady vykonali latinsky, řecky 

a slovansky a pochovali jej 

v katedrálním chrámu.“ Jeho hrob 

dodnes nebyl nalezen. Místo 

posledního odpočinku slavného 

slovanského věrozvěsta je tak stále 

obestřeno tajemstvím. 

zdroj History, transkripce Vojtěch Pospíšil 

 

Pozvánka 

 
Turnaj ve stolním tenise v neděli 27. 12. 2015 od 9.00 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 ceny jsou zajištěny. 
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Mistrovství Josefova ve stolním hokeji Stiga v neděli 27. 12. 2015 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 28. 12. 2015 v místním Pohostinství U Klečků 

od 15.00 hod. 

 

Obec Josefov Vás srdečně zve na tradiční SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 

31. prosince 2015 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 16. ledna 2016 – pyžamový 

 

Obecní ples 13. února 2016 – tenkrát na západě 

 

XIII. ples Regionu Podluží 21. ledna 2016 – 

Mikulčice 

 

Dětský karneval 27. února 2016   

 

 

 

Vánoční a Novoroční SMS 
Purpura večerem zavoní, zvoneček tichounce zazvoní. A jeho stříbrný hlas 

probudí vzpomínky v nás. Srdcem jsme stále dětmi, čekáme, až se setmí. 

Až vánoční stromek tu bude stát a varhany Tichou noc budou hrát, chci vám v tu 

chvíli přát, ať každý má každého rád. 

 

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

na tiché volání, v balíčku objevíš vánoční přání. Třpytivý dárek sněžných vloček, 

vnese radost, klid a zdraví nejen na Vánoce, ale i každý den v novém roce. 
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Cukroví spálené, stromek už dohořívá spolu s dárky, salát sežraly za oknem 

kočky a kapr si v klidu plave dál ve vaně. Teď koušu suchý chléb a usmívám se, 

neboť vím, že důležitější je zdraví, klid, vánoční pohoda a také láska blízkých. 

To vše Ti ze srdce přeji a navíc štěstí... 

 

Když Vánoce přijdou a venku je mráz, my vidíme se s blízkými zas, vůně vanilky 

sedá na jmelí, všichni se společně veselí, a pak přijde večer, čas dárky dát, ani 

na chvilku se nepřestáváme smát, všichni se radují z maličkostí, láska vše 

překoná svou velikostí, a její pouta, ta nesvazují, spřízněné duše pospojují, 

a právě ten večer, vánoční čas, ten nejhezčí pocit vyvolá v nás, myšlenky míru 

a klidu duší, naše srdce pro sebe tiše buší, a svět je hned místo tisíckrát 

krásnější, lidé jsou na sebe milejší, a v tom se skrývá kouzlo té noci, každý den 

nechť je pro Vás Vánoci. Šťastné a veselé! 

 

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

z poslední porce salátu a mnoho štěstí v novém roce při zásahu petardou přeje... 

 

Pošli svým třem známým tyto tři kouzelná hovna @ @ @ a štěstí tě nemine. 

Jestliže tak neučiníš, najdeš čtvrté hovno pod stromečkem! 

 

Otevřeme i náš dům, zase českým vánocům. Santovi tu nevěří, ani klika od dveří! 

Ladu, Rybu, pohádky, nekupujem na splátky. A tak přejem v roce příštím, hodně 

lásky všem svým blízkým.  

 

Kapr už smažený, ještě sebou mrská. Prskavka Vietnamská nějak divně prská. 

Dívám se na stromek - k zemi se klátí, už na dveře hasiči zoufale mlátí. Tak 

to máme po roce, zase pěkný Vánoce.  

 

Až tě šampusový špunt trefí do oka, až tě vyšetří a uznají za cvoka, až ti bude 

od chlastu velmi zle, až ti ohňostroj v zadku vybuchne, bude pozdě ti štěstí přát, 

tak ti ho přeji teď nastokrát. 

 

S první vteřinou nového roku, končí staré příběhy a začínají nové. Ať ten 

následující je plný štěstí a lásky. Jdu mu vyšlapat do sněhu cestičku... Šťastný 

nový rok 2016. 

 

Až půlnoc zaťuká, pozvedni sklenku, zdraví a štěstí chtěl bych Ti přát. Zapomeň 

strastí a života ztrát, v tom novém roce zůstávej rád. První krok neukvap, žij, 

co máš rád. To ti přeje… 

 

Lžičku hrdosti, hrníček radosti, kotlík úspěchu, jezírko peněz, moře štěstí, oceán 

zdraví a celý vesmír lásky do nového roku. 
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SSSbbbooorrr   dddooobbbrrrooovvvooolllnnnýýýccchhh   hhhaaasssiiičččůůů   JJJooossseeefffooovvv   
 

Vážení spoluobčané, 

rok nám utekl jako voda a máme tady konec roku. A vždy, jak bývá zvykem, 

nastává hodnocení roku. 

17. ledna 2015 proběhl tradiční pyžamový ples, účast byla velmi zdařilá, 

zatančily nám děti z Poddvorova, večerem nás provázela skupina Eso. Tombola 

se sešla pěkná, konstatovat, že ples byl velmi zdařilý. 

Letošní rok byl pro SDH velmi významný. 23. května se uskutečnily oslavy 

90. let založení SDH Josefov (1925 – 2015). Oslava začala mší svatou, kde nám 

otec Petr vysvětil prapor a byla sloužena za všechny žijící a zemřelé hasiče. 

Následně proběhl průvod na hřbitov, kde jsme uctili památku za zesnulé hasiče, 

položením věnce u hlavního kříže. Posléze starosta hasičů zahájil slavnostní 

schůzi, na které byli oceněni zasloužilí hasiči. Po skončení slavnostní schůze 

následoval průvod obcí, kterého se účastnily pozvané sbory Velké Pavlovice, 

Čejkovice, Prušánky, Rohatec, Mutěnice, Dolní Bojanovice, Mikulčice, útvar 

HZS a děti z Moravské Nové Vsi. V průběhu akce nám bohužel začalo pršet, 

nemohly být provedeny ukázky např. vyprošťování osob, staré ruční hasičské 

techniky a požární útoky. 

V srpnu jsme se účastnili akce 110. let založení SDH Mikulčice. Dále jsme byli 

součástí pořadatelské služby na Vojenském dnu na Pánově v Hodoníně. 

Proběhly sběry železa a elektrošrotu, za finanční obnos byl proveden nákup 

hasičského vybavení, které jsme použili na požáry, které se nevyhnuly naší obci.  

Jednoho požáru se účastnil i starosta obce, šlo o požár meze. Další požár vznikl 

při Plkač Thropy Cupu, kdy se vznítilo pole se strniskem. Díky spolupráci 

občanů, útvaru HZS, SDH Prušánek, SDH Dolní Bojanovice a naší jednotky byl 

požár zdárně uhašen s minimálními škodami. Díky suchu, jsme museli zalévat 

nově vysazené stromky a probíhalo řízené pálení klestí. 

Touto cestou bych chtěl jménem všech hasičů pogratulovat starostovi hasičů 

Rudolfu Bohunovi  k životnímu jubileu 70. let.  Hodně zdraví a velký elán 

do života za nás za všechny. 

Děkuji starostovi obce za výbornou spolupráci, mé jednotce za obětavou práci. 

31. 12. 2015 se uskuteční tradiční ohňostroj, bude odpalován v 19.00 hod. Tímto 

Vás všechny srdečně zvu a nezapomeňte také na Pyžamový ples, který proběhne 

16. ledna 2016, kdy k tanci a poslechu bude hrát agentura Tarock (alias DJ).  

Emil Vnenčák, velitel SDH Josefov 
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Josef II. Open 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kucííí hasiči na mši 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský den 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plkač Trophy Cup 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní mše a svěcení  

praporu SDH Josefov 
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