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Slovo starosty 

 

Vážení spoluobčané, 

společně čekáme na narození Krista 

a s tím spojené vánoční svátky, dny, 

které budeme trávit se svými 

nejbližšími, ale vzpomeňme také na 

ty, kteří toto štěstí nemají. Končí 

období spěchu, my se zklidníme 

a budeme sledovat rozzářená očka 

dětí čekající na dárky od Ježíška. 

Nadchází doba vzpomínání 

na radostné a společně prožité chvíle 

a také doba hodnocení roku 

uplynulého. Pocity štěstí a blaženosti 

překrývají občasná zklamání 

a šťastným je ten, kdo štěstím 

dokáže obdarovat jiné. Nehledejme 

jej však v drahých dárcích, ale právě 

v okamžicích společného uvědomění 

si vzájemné pospolitosti. Letošní 

vánoční svátky by mohly být snad 

i se sněhem a tak se necháme 

překvapit, jestli nějaká ta vločka 

zabloudí i k nám. 

 Ve vánočním zpravodaji Vám 

také vždy sděluji krátké zhodnocení, 

co se v uplynulém roce povedlo, 

co plánujeme v roce příštím a co se 

nedaří. V letošním roce jsme opět 

realizovali investiční i neinvestiční 

akce. Zpevnili jsme břehy hluboké 

cesty, čím se zvýšila průjezdnost, ale 

také bezpečnost. Akademický 

sochař, pan Michal Vinduška, vložil 

do rukou naší Panny Marie Bolestné 

repliku pozlacené lilie. Je zbudované 

nové odběrné místo el. energie pro 

kolotoče. Z dotace od 

Jihomoravského kraje na vybavení 

hasičů jsme zakoupili našim hasičům 

vysílačky, nové hadice a proudnici.  

 

Vydali jsme knihu Josefov, císařská 

obec. V plánované ulici Sportovní 

vedle hřiště jsme na místní 

komunikaci položili nový povrch 

z asfaltového recyklátu. Zde také 

proběhlo zbudování sítě nízkého 

napětí el. energie a sítě rozvodu 

veřejného osvětlení. V ulici U Školy 

za hřištěm jsme k místní komunikaci 

položili obrubníky. Byly započaty 

práce na úpravě Hliníku. V ulici 

Horní je opraven místní rozhlas. 

Proběhla také stání u Okresního 

soudu v Hodoníně, kdy jsme podali 

žalobu na určení vlastnictví 

na pozemky Za Dvorem, protože 

společnost DIMA CZ porušila 

rozvazovací podmínky kupní 

smlouvy. Okresní soud však naši 

žalobu zamítl, proto jsme se odvolali 

ke krajskému soudu, jsme 

přesvědčení, že právo stojí na naší 

straně a věříme, že krajský soud toto 

potvrdí. Nechali jsme vyhotovit 

pasport komunikací v obci. Zahájili 

jsme také proces Změny č. 3 

Územního plánu obce Josefov 

na návrh spol. HM, s.r.o. Hodonín, 

který se týká vymezení nové 

zastavitelné plochy na západním 

okraji katastrálního území (u Nechor 

v katastrálním území Prušánky) na 

pozemcích ve vlastnictví této 

společnosti, kdy na těchto 

pozemcích plánují realizovat záměr 

zbudování vinařského dvoru a dále 

aktuální požadavky obce 

se zohledněním stávajícího stavu 

a další vyplývající souvislosti.  
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 V polovině roku po 

vyhodnocení výběrového řízení 

a uzavření smlouvy o dílo 

se zhotovitelem stavby Společnost 

SWITELSKY-ZEMSKÝ Rohatec, 

jsme zahájili výstavbu akce Josefov 

– kanalizace a ČOV, kdy byla 

postavena přečerpávací stanice 

s odlehčovací komorou a samotná 

čistírna odpadních vod. Cena dle 

smlouvy o dílo je ve výši 

26.721.763,- Kč vč. DPH. Na tuto 

akci nám byla Ministerstvem 

zemědělství udělena dotace ve výši 

19.857.000,- Kč a Jihomoravským 

krajem ve výši 1.900.000,- Kč, 

za tyto poskytnuté dotace jim patří 

poděkování. Naše spolufinancování 

je ve výši 4.964.763,- Kč, a to se 

skládá z vlastních zdrojů ve výši 

1.664.763,- Kč a úvěru ve výši 

3.300.000,- Kč. Nyní probíhají 

dokončovací práce a komplexní 

zkoušky čerpací stanice a ČOV. 

Zemní úpravy okolí bude konečně 

upraveno, nové oplocení bude 

zbudováno a cesty zbudovány 

a opraveny v roce 2017, až  bude 

příznivé počasí pro tyto práce. 

Po novém roce proběhne kolaudace 

nově budovaných obslužných 

a napojovacích kanalizací a uvedení 

čistírny do zkušebního provozu. 

S tímto také vyplývá nutnost obce 

zřídit nové pracovní místo obsluhy 

čistírny, kdy na obci bude zaměstnán 

technik-údržbář pro čistírnu a obec. 

Poplatky za stočné se v roce 2017 

budou vybírat ve stejné výši jako 

dosud, protože čistírna bude 

ve zkušebním provozu a výše 

poplatku se tak stanoví až po 

vyhodnocení skutečných nákladů na 

provoz. S tímto také souvisí 

povinnost domácností uzavřít 

smlouvu s obcí o napojení na 

kanalizaci a odvádění odpadních 

vod. S výstavbou této, na naše 

poměry velké investiční akce, také 

souvisí vedlejší náklady, které 

nejsou součástí samotné výstavby 

jako realizace výběrového řízení, 

stavební dozor, archeologický dozor, 

BOZP, administrace dotace, kdy 

jsou to záležitosti desetitisícové, 

vyjma archeologického dozoru, 

který je statisícový. Tím, že na obci 

mnohé dokážeme administrovat 

sami, jsme ušetřili oproti jiným 

obcím při stejné výši investice téměř 

tři čtvrtě milionu korun a můžeme 

je použít na jiné potřebné akce. 

Bezesporu se jedná o největší 

investiční stavbu na území naší obce 

od postavení kostela Všech svatých.  

V souvislosti s výstavbou čistírny 

odpadních vod proběhly také 

záchranné archeologické práce, kdy 

archeologové v místě čerpací stanice 

objevily objekty a atributy, které 

se váží k zaniklé vsi Kukvicím, které 

byly předchůdce naší obce. 

 V příštím roce, mimo 

dokončení čistírny, bychom rádi 

realizovali, dokončení obrubníků 

a položení asfaltového povrchu 

v ulici U Školy za hřištěm, dále 

vystavění lamp veřejného osvětlení 

před nově plánovanými rodinnými 

domy v ulici Sportovní. Plánujeme 

také, pokud nám bude stav obecní 

pokladny nakloněn, započít výměnu 

dlažby na hřbitově. Chtěli bychom 

u rybníka studnu vyspravit novým 

dřevěným rumpálem, toto závisí 

na dotaci, o kterou budeme žádat 
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v rámci svazku obcí. Budeme 

pokračovat ve zhotovování 

povinných pasportů obecního 

majetku a nutných administrativně 

právních úkonů k majetku obce 

vycházejících nově z legislativy. 

  Co se nám dosud nepovedlo 

je dokončit výkup pozemků 

na cyklostezku a výkup většího 

množství pozemků na komplexní 

pozemkové úpravy, nepodařilo 

se nám také dosud vyměnit lana 

na Výletišti pod zeleným z důvodu, 

že se nedaří sehnat lana únosná 

za příznivou cenu, nepodařilo 

se nám dosud sehnat prostředky 

na zpevnění statiky Kulturního domu 

a jeho rozšíření, dotace zatím na tyto 

akce nejsou. 

 V naší malé, ale krásné a hrdé 

obci je toho na opravování 

a budování hodně a vždy je co 

zlepšovat, nicméně výše rozpočtu 

nám nedovoluje více. Osobně 

si přeji, aby naftaři u nás našli další 

ložisko zemního plynu a do rozpočtu 

nám tak plynuly prostředky z těžby. 

V roce letošním jsme již pocítili 

změnu horního zákona, kdy byl 

o 30% snížen příspěvek obcím. 

Přestože finančních prostředků 

nebude nikdy dost na to, abychom 

uspokojili všechny a hned, jsem 

hluboce přesvědčen, že i s tím, 

co máme, dokážeme realizovat téměř 

nemožné. Při tom nadále 

podporujeme mladé rodiny s dětmi, 

přispíváme výrazně na sociální 

služby pro seniory, pořádáme 

nepřeberné množství kulturních, 

společenských a sportovních akcí, 

protože to považujeme za důležité, 

aby se občané potkávali a společně 

sdíleli zážitky. Pokud se nebudeme 

scházet, pak zcela jistě budeme 

společensky upadat. Proto budeme 

v tomto trendu i nadále pokračovat. 

Protože my Josefáci se dokážeme 

bavit a radovat a dokážeme být také 

pohostinní. 

 Jako zástupce Regionu 

Podluží a naší obce se také snažím 

prosazovat zachování samosprávy 

a dobrého obecního zřízení, kdy 

do ústavou garantované samosprávy 

je státem velmi často nepřiměřeně 

zasahováno, a tak jsou naše práva 

porušována a diktovány nové 

povinnosti, které nám ani mnohdy 

nepřísluší. Samospráva je jev 

společenský, kdy společenství 

občanů na daném území tvoří 

společenskou komunitu a obec 

hospodaří se svým rozpočtem, kdy 

stát jako výběrčí daně a její 

redistributor tyto daně, které 

se vygenerují od daňových 

poplatníků, na daném území obce 

žijící, v malém procentu, na základě 

zákona o rozpočtovém určení daní 

obcím, přerozděluje. Toto jsou 

finance obce, které spravuje 

zastupitelstvo, nejsou to finance 

státu, jak je velmi často 

prezentováno politiky a v médiích. 

Jsem také přesvědčen, že jedině 

společnými silami v rámci 

spolupráce obcí prostřednictvím 

Regionu Podluží můžeme dosahovat 

dílčích úspěchů v prosazování 

společných zájmů našich 

spoluobčanů. 

 A protože jak se říká, řeči 

majú byt krátké a klobásky dlúhé, 
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zakončím toto roční hodnocení 

poděkováním všem, kteří pomáhají 

těm, kdo pomoc potřebují zištně 

či nezištně. Těm, kdo pomáhají mně, 

obci i spoluobčanům. Mým 

zaměstnancům na radnici, kolegům 

místostarostovi a zastupitelům, díky 

nim se mi daří realizovat v naší obci 

mnohdy těžce realizovatelné, mé 

rodině, která mne podporuje, všem, 

kteří nám pomohli s dotací 

a realizací čističky a závěrem, jak už 

je mým zvykem, patří vřelý dík 

našim hasičům, bez kterých bych 

mnohé záležitosti pro Vás 

spoluobčany nemohl dělat a ne, že 

je nepotřebujeme, potřebujeme 

je pořád. 

 Milí Josefáci i Josefáci 

odjinud, srdečně Vás zvu na tradiční 

Silvestrovský ohňostroj, který začne 

pro nás typicky v 19 hodin a naši 

hasiči nám předvedou úžasnou 

podívanou na světelnou show. Jak 

nám velí tradice, bude přichystán 

svařák a letos i čaj. S místostarostou 

budeme chodit si s Vámi připít 

a omlouvám se, pokud si nestihnu 

připít s každým, kdo přijdete, 

protože návštěvníků je každým 

rokem více. Místostarosta se mě 

bude snažit zastoupit v místech, kam 

se nedostanu.  

Mí drazí spoluobčané, přeji 

Vám ze srdce požehnané Vánoce 

a krásné prožití svátků vánočních 

v teple rodinného krbu a vřelé objetí 

rodiny. Věřím, že každý najdeme 

pod vánočním stromem ten pravý 

dárek, který si přejeme. V novém 

roce 2017 pak přeji nám všem 

hlavně pevné zdraví, potřebujeme 

nutně také štěstí, lásku bližních, 

pevné nervy, rozum a Boží 

požehnání. Věřím, že se nám všem 

splní všechna možná tajná přání 

a bude nám lépe! 

Starosta obce 

Vojtěch Pospíšil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informace z ohlašovny 
 

NAROZENÍ: 

Tereza Bravencová 

Štěpán Bravenec 

Elisabeth Kučerová 

Lukáš Salajka 

Josef Doležal 

Emma Pešátová 

Jan Netopilík 
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MANŽELSTVÍ: 

9. 4. 2016  Tomáš Kopta 

   Zuzana Prátová 

2. 7. 2016  Vít Kůrečka 

   Renáta Kuběnová 

13. 8. 2016  Martin Esterka 

   Lucie Reiterová 

27. 8. 2016  Tomáš Krejčiřík 

   Iva Mečlová 

15. 10. 2016  Jan Vondra 

   Kateřina Rebendová 

 

 

ÚMRTÍ: 

Eduard Prát 

Anna Krchnivá 

Štěpánka Hasilová 

Anna Šimková 

 

 

JUBILANTI:   věk                 věk 

Polách Milan   50 

Janošek Ivan   50 

Prčíková Jana   50 

Lekavá Naďa   50 

Kychler Miroslav   50 

Mrákavová Ilona   50 

Prátová Zuzana   50 

Uhýrková Milena   50 

Bílková Marie   50 

Lekavá Vladislava   55 

Ištvánková Miroslava  55 

Redek Jindřich   55 

Piharová Hana   55 

Nesvadba Petr   55 

Pihar Josef    55 

Miklín Milan   55 

Wimmerová Michaela  60 

Hnidák Jaromír   60 

 

Kudrna Josef   60 

Prokůpek Miroslav  60 

Klubusová Ludmila  60 

Bílková Jiřina   60 

Rampáčková Anna  65 

Netík Milan    65 

Koliba František   65 

Dammová Hana   65 

Imrich Miroslav   65 

Filipovič Josef   65 

Štohandlová Marie  70 

Nešporová Berta   70 

Petrášová Anežka   75 

Tománek Václav   75 

Kuběna Bedřich   75 

Kučerová Štěpánka  80 

Macůrková Anna   85 

Netíková Božena   90 

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

osobní pohody a vitality. 
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Obecní úřad informuje 
 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2017 
 

Provádí se vždy každou druhou sudou středu: 

Leden  11. 1. 2017 

Únor    8. 2. 2017 

Březen    8. 3. 2017 

Duben    5. 4. 2017 

Květen    3. 5. 2017 

Červen    7. 6. 2017 

Červenec 12. 7. a 26. 7. 2017  

Srpen  23. 8. 2017 

Září   20. 9. 2017  

Říjen       18. 10. 2017 

Listopad       15. 11. 2017  

Prosinec       13. 12. 2017 
 

Kvůli termínu hodů a potřebným dvou vývozům v červenci, je červnový 

a první červencový vývoz po pěti týdnech, aby vše navazovalo 

v čtyřtýdenním intervalu. 

 

Nebezpečný odpad 
 

Sběr nebezpečného odpadu se v roce 2016 uskutečnil 4. června 2016 a podruhé 

8. října 2016 na Výletišti pod zeleným, dále se zde uskutečnil sběr objemného 

odpadu. 

 

Odevzdaný nebezpečný odpad: 

 

Olej                 131kg 

Barvy                 919kg 

Pneumatiky osobní       61ks 

Pneumatiky nákladní         4ks 

Léky            2kg 

Zásady           9kg 



 8 

Pesticidy         24kg 

Rozpouštědla          7kg 

Kyseliny           2kg 

Absorpční činidla, filtrační materiály       1kg 

 

Celkem se za likvidaci tohoto odpadu zaplatilo 18.981,- Kč. 

 

Objemný odpad měl celkovou hmotnost 7,34 t a cena za jeho likvidace činila 

12.722,- Kč. 

Směsný komunální odpad vyvezený v roce 2016 měl celkovou hmotnost 62,79 t. 

 

Náklady na svoz odpadů v roce 2016: 

 

Směsný komunální odpad: =130.592,- Kč 

Objemný odpad:   =12.722,- Kč 

Nebezpečný odpad:  =18.981,- Kč 

Separovaný odpad:  =69.091,- Kč 

 

Příspěvek od EKO-KOM na separovaný odpad : =76.802,50 Kč   

 
Krátké zprávy 

 

V naší obci proběhly v letošním roce následující akce. 

 

  10. 1. 2016 - Tříkrálová sbírka  

  16. 1. 2016 - Ples SDH Josefov, Pyžamový  

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

  27. 2. 2016 - Dětský maškarní karneval 

  22. 3. 2016 - Smrtnica 

  24. 3. - 26. 3. 2016 - Hrkačování  

    7. 5. 2016 - Volejbalový turnaj 

    8. 5. 2016 - Divadelní představení ke svátku dne matek – Operetně 

muzikálový expres VÍDEŇ – PAŘÍŽ – NEW YORK 

  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 – Aladin a kouzelná lampa 

  15. 6. 2016 - Zahájení výstavby ČOV 

  18. 6. 2016 - Dětské rybářské závody 

  25. 6. 2016 - Dětský den 

  12. 7. 2016 - Stavění hodové máje 

  16. 7. 2016 - Podlužácká beseda u cimbálu 

  17. 7. 2016 - Krojové hody 
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  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 

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

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

    3. 9. 2016 - Zarážání hory 

  10. 9. 2016 - Josefovský helovín 

  1. 10. 2016 - Pochod slováckými vinohrady 

22. 10. 2016 - Drakiáda 

19. 11. 2016 - Josefovská setkání 

27. 11. 2016 - Rozsvěcení vánočního stromu 

  3. 12. 2016 - Hlavní hon 

  4. 12. 2016 - Mikulášská besídka  

17. 11. a 18. 11. 2016 - Adventní turnaj ve stolním tenise 

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

 

Akce v obci roku 2017 
 

Leden        

    8. 1. 2017 - Tříkrálová sbírka  

  14. 1. 2017 - Ples SDH Josefov, Pyžamový  

Únor      

  18. 2. 2017 - Ples obce Josefov, Hippie 

  25. 2. 2017 - Dětský maškarní karneval 

Duben       

    2. 4. 2017 - Smrtnica 

  13. 4. - 15. 4. 2017 - Hrkačování  

  29. 4. 2017 - Volejbalový turnaj 

Květen       

  14. 5. 2017 - Divadelní představení ke svátku dne matek 

  20. 5. 2017 - Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře 

Červen        

  24. 6. 2017 - Dětský den 

Červenec     

  11. 7. 2017 - Stavění hodové máje 

  15. 7. 2017 - Podlužácká beseda u cimbálu 

  16. 7. 2017 - Tradiční krojové hody 

  17. 7. 2017 - Tradiční krojové hody 

  18. 7. 2017 - Tradiční krojové hody  

  29. 7. 2017 - Pohárový turnaj ve fotbale 
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Srpen        

    5. 8. 2017 - Plkač Trophy Cup 2017, 7. ročník 

  12. 8. 2017 - Turnaj ulic Josefova v malé kopané 

Září        

    2. 9. 2017 - Zarážání hory 

    9. 9. 2017 - Josefovský helovín 

Říjen      

  7. 10. 2017 - Pochod slováckými vinohrady 

21. 10. 2017 - Drakiáda 

Listopad 

18. 11. 2017 - Josefovská setkání 

26. 11. 2016 - Rozsvěcení vánočního stromu 

Prosinec     

  5. 12. 2017 - Mikulášská besídka  

30. 12. 2017 - Silvestrovský turnaj ve stolním tenise 

30. 12. 2017 - Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji 

31. 12. 2017 - Silvestrovský ohňostroj 

 
Pasport obyvatelstva v roce 2016 
 
OBECNÍ ÚŘAD JOSEFOV 

 

Ukazatel  Celkem     

ženy 

Počet obyvatel k 1. 1. 2016      411     192 

Vývoj obyvatelstva počet živě narozených         5         3 

 počet zemřelých         4          3 

Migrace počet přistěhovalých         7          2 

 počet vystěhovalých       11          7 

Počet obyvatel k 20. 12. 2016      408     187 

 

Slovo místostarosty 
 

Vážení spoluobčané,  

zkuste to kouzlo Vánoc, když už se všichni řídíme plus minus termínem 

narození Krista, ale jak jistě víte, bohužel často se neřídíme jeho 

příkladem…plamen dobročinnosti v mnoha srdcích již dávno zhasl a někteří 

nemají Vánoce, ale nákupní sezonu. 

O tom, kdo si kope hrob, se nedá říct, že nemyslí na budoucnost. Navíc jsem 

nikdy netušil, co teď už vím, tedy řečeno Grimmelshausenem, že žádný meč tak 
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ostré nerozdává rány, jako když se z chámů stanou páni. Schopenhauer moje 

nynější téma určil zcela exaktně, tedy že tak to šlo v divočině a tak to jde i  snad 

v našem tzv. civilizovaném životě a v současném světě, že neexistuje 

žádná jistota.  Věřte mi, sny je třeba brát vážně, vypozoroval jsem to z životních 

story úspěšných, a je úplně jedno, že život většiny je jen stálý boj o existenci, 

kterou nakonec s jistotou všichni ztratíme.  

V poslední době lidé i u nás doma v Josefově ztratili tolik věcí, například lásku 

k vlasti a ctnosti, velkomyslnost a poctivost, a ne ten nebo onen, jak se to stávalo 

dřív, ale hodně z nás šmahem. Vzpamatujme se! Jsem přesvědčen, že tak 

to nemůže dál být a musíme se znovu a znovu být akčními, stát na svých nohou, 

vzpamatovat se, musíme začít doma v naší obci. Musíme říkat, co si myslíme. 

Musíme dělat, co říkáme. A tím, co děláme, musíme být. Chovejme 

se normálně. Například třiďme odpad, taková banalita. Jen se podívejte 

do našich popelnic, co v nich je. Třídění odpadu u mnohých z nás jsou jen kecy. 

Prostě někteří se chovají špatně, průser je, že jsou to někteří z nás. Prostě někteří 

spoluobčané z Josefova škodí ostatním. Je to hrozné, přestože pan starosta nám 

k tomu dal podmínky a nemáme se na co vymlouvat, jen na sebe. A tak 

dále…Třeba ohleduplnost mezi námi, nepořádek za našimi zahradami a někde 

i před našimi domy. Domnívám se bohužel, že naše chyby a nedostatky nás 

navzájem poutají silněji, než naše ctnosti. Tato bolševiky rozvrácená společnost 

si nechává za zády zrádně opětovně osnovat bolševické spiknutí, a mnozí jste 

pomahači této ztráty soudnosti, ne že ne. Začněme stav řešit u nás, v našem 

Josefově, my sami a pro sebe.  Nezapomeňte, že bolševici, v jakékoli podobě, 

byli, jsou a vždy budou traviči studní. Je na nás začít se bránit, ovšem 

civilizovaně, nechovat se jako oni, tedy vzdělávejme naše děti, a pokud je to 

nutné a i možné, i sami sebe. Ano, sice nejlépe známe to, co jsme se nemuseli 

učit, ale toho je dnes málo. Musíme prostě najít cestu nebo si udělat vlastní, 

prostě když narazíme na překážku, změňme směr, nikoli cíl.    

Obecně snad dosud platí, že lidé chtějí žít, potřebují věřit, že je život krásný 

a že stojí za to; a tak tomu snad i věří. A popudí nás každý, kdo si myslí něco 

jiného. Protože lidé v podstatě vždycky něčemu věří. Bohužel mnohdy ne tomu, 

co je pravda, ale tomu, co se jim hodí, třeba jen zdánlivě. Už uvěřili a uvěří 

tolika hloupostem, ale přesto nikdy neuvěří, že nic nevědí, že nic neznamenají, 

že nemají v co doufat. Realita jakoby byla na hony vzdálená našim životům. 

Ale můžeme s tím určitě něco dělat, tak už sakra začněme. Třeba tím tříděním 

odpadů.  

Buďme ale aspoň k sobě navzájem slušní a částečně v klidu a pokusme 

si zachovat zdravý rozum, jakkoli je to obtížné. Někde jsem četl, že zdravého 

rozumu je dostatek, protože nikdo neříká, že ho nemá. Problém je ve stanovení 

našeho cíle. Přece musíme vědět, co chceme, třeba že chceme čističku. Uteklo 

pár let a pan starosta to dokázal, čistička v Josefově stojí a je naše. Neuvěřitelné 

se stalo realitou. Pan starosta stanovil cílů docela dost a sami přece vidíme, že se 

naplňují. Je to proto, protože chce, a dělá pro to maximum. Potřebujeme zvětšit 
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kulturní dům, postavit most, postavit cyklostezku a spoustu dalšího. Tedy 

upněme pozornost na to, co chceme a na naše potomky, mysleme na ně. Ano, 

myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně také důvodem, 

proč tak málo lidí myslí. Navíc inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině 

toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině. A k tomu to, že všichni 

chceme změnu a kolikrát ani nevíme proč, ale nechceme se sami měnit. Jak je to 

této době příznačné, všichni víme, co by se mělo udělat, ale nikdo nic nedělá. 

Mnoho nás říká, že je něco spatně a dělá se špatně, ale už neříká, jak to udělat 

lépe. Možná proto, že lákadel je dostatek. My v Josefově nesmíme ztratit naši 

důstojnost a třeba také naši pohostinnost a toleranci a odvahu a pozitivní 

myšlení. Je jisté, že naši svobodu můžeme vyměnit za cokoli, ale nikdy 

to nebude dobrý obchod. To se nesmí stát! Otroctví totiž dokáže ponížit člověka 

tak moc, že si je zamiluje. Bojovat za svobodu může jen ten, kdo ji bude umět 

vydržet, prakticky současná společnost vychází ze závislosti. Když už něco 

dobře myslíme, musíme to i dobře udělat. Vzpomeňte zejména na Senecova 

slova! Ten řekl, že člověk se nemůže stát šťastný neštěstím druhého. 

Pořád věřím, ač pomalu jsem nořen do stařecké nemohoucnosti a počínající 

demence, že je lepší se smát a potom zvážnět, než se tvářit velmi důstojně 

a nakonec být pro smích. Už nehledám příčinu nemocí, ale důvod zdraví, 

a začíná mi být jedno, jak bych mohl onemocnět třeba alkoholismem, ale chci 

se udržovat například tím, že si dám s některými z vás pohár dobrého vína 

a vysvětlím při tom, že plasty a polystyrén patří do žluté popelnice a podobně. 

A že jen hňup neví, že postavit rozbitý demižon ke sběrnému místu se nesmí, 

protože je to pro ostatní nebezpečné. A kdo je ten hňup? Nevím, ale určitě 

i někdo z nás z Josefova, rozbité demižony u popelnic občas vidím.     

Kosorin někde napsal, že v naší zemi jsou chrámy zateplené, naše víra 

vychladlá. Mám tedy za to, že musíme tedy věřit aspoň sami v sebe a říkat si, 

jak to ve skutečnosti je. Podle mého názoru být přesvědčen o tom, že být pár 

minut týdně v kostele z nás udělá křesťana, je jako myslet si, že stejná doba 

pobytu v garáži z nás udělá automobil.  

Učte se pít, abyste se nenaučili chlastat, já se o to pokouším už dlouho a snad 

se mi to podaří. Jinak jsem závislý na chlebu, jím ho téměř každý den, to podle 

mne znamená, že chléb je návykový.     

Náš čas je omezený, proto nežijme život někoho jiného. Proto se neřiďme tím, 

co si myslí jiní lidé, nenechme svou intuici utopit v názorech ostatních, dělejme 

to, co cítíme jako správné, nehledě na názory ostatních.  

Nepřátelům odpouštějte, ale pamatujte si je. Pánové, taky se 

nikdy nesmějte rozhodnutím své ženy, jste jedním z nich. Abych 

Vás závěrem trochu pobavil, informuji Vás o tom, že jsem zjistil, 

že nežijeme proto, abychom jedli, ale že jíme proto, abychom 

nepili na lačno. 

S přáním pevného zdraví. 

Přemysl Růžička  
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Knihovnické okénko 

 
Milí čtenáři, 

opět se nám po roce vrátil zimní čas, který nám dává možnost si odpočinout 

od polních prací a nabrat novou sílu na práci jarní. Než však začnou opět naše 

hlavy myslet na práci na polích či v zahradách, zastavme se na chvíli. Je tady 

doba adventní, zklidněme svoji mysl při dlouhých večerech, vztáhněme ruce jak 

k modlitbě, tak ke čtení. Kniha mysl rozvíjí i uklidňuje. Chtěla bych čtenářům, 

kteří letos navštívili naši knihovnu popřát hodně krásných chvil při čtení knih 

i v roce nadcházejícím a těm, kteří se teprve rozmýšlejí, zda chodit do knihovny 

přeji, aby jejich kroky k nám našly cestu. Všem dohromady přeji krásné vánoční 

svátky, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2017. 

Vaše knihovnice. 

Růžena Hasilová 

 

 

 

 

Jak správně třídit odpad 
 

V naší obci třídíme papír do modrého kontejneru nebo modrého plastového 

pytle, plasty do žlutého kontejneru nebo žlutého plastového pytle, sklo podle 

barvy do zeleného kontejneru pro barevné sklo nebo bílého pro bílé sklo 

a nápojový karton do oranžového kontejneru nebo oranžového plastového pytle. 

 

Uvedeme několik příkladů, kam dávat specifický odpad. 

 

Do jakého odpadu patří řasenka? 

Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte 

do směsného odpadu. 

Kam vhodit obal od použité zubní pasty? 

Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. 

Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný 

obal. 

Jak vytřídit použité dětské pleny? 

Ty patří, stejně jako papírové kapesníky, dámské hygienické potřeby, papírové 

utěrky a obvazy také do směsného odpadu. Třídit je bohužel nelze. 
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Kam vhodit obaly s nespotřebovanou kosmetikou? 

Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů. Pokud zbytky 

kosmetických přípravků nespotřebujete, v menším množství je můžete vhodit 

do směsného odpadu, ve větším množství je odvezte do sběrného dvoru – sběrný 

den. 

Lze recyklovat „ruličky“? 

Ruličky od toaletního papíru, kuchyňských rolí nebo obaly od vajíček jsou sice 

z papíru, ale již tolikrát recyklovatelného, že jde o poslední uplatnění hmoty. 

Namísto kontejneru na papír patří do směsného odpadu. 

Co s obalem od spreje? 

Prázdné obaly od sprejů patří do kovů. Ve větším množství je můžete odvézt do 

sběrného dvoru – sběrný den. Tam patří i v případě, že uvnitř zbývá nějaký 

obsah. Jde o nebezpečný odpad, který je určen pro speciální likvidaci. 

Co mám dělat s blistry od léků? 

Tyto obaly patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, 

které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné, většinu kombinovaných obalů nelze 

zpracovat. 

Do jakého kontejneru patří přípravky na hubení hmyzu? 

U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří 

do nebezpečného odpadu, odvezte je proto do sběrného dvora – sběrný den. 

Nebezpečné výrobky jsou označeny oranžovou výstražnou značkou na obalu. 

Kam patří obaly od chemických přípravků? 

Doporučujeme řídit se informacemi na obalu. Pokud je na výrobku uveden 

symbol přeškrtnuté popelnice, jedná se o nebezpečný odpad a patří do sběrného 

dvoru – sběrný den. Symbol panáčka u koše označuje obaly určené do směsného 

odpadu. Obecně platí, že zcela prázdné plastové obaly třídíme do kontejneru 

na plasty. 

Co ještě patří do směsného odpadu? 

Například rtěnky, ztuhlé laky na nehty, zbytky krémů na boty, zubní kartáčky 

nebo kartáče na vlasy. 

 

Plastové pytle na třídění odpad jsou zdarma k dispozici v knihovně nebo 

na obecním úřadě. Po naplnění je dejte, prosím, zavázané do domečku 

na tříděný odpad vedle obchodu a udržujte tam pořádek. Volně vhozený tříděný 

odpad svozová firma neodveze, proto jej raději vhodně upravte a hoďte 

do kontejnerů a víka kontejnerů zavírejte. 

 

Volejbal 
 

Dne 3. 12. 2016 se v sousedních Prušánkách v tělovictě základní školy konal 

„Čertovský volejbalový turnaj“ za účasti šesti spřátelených týmů. Náš team 

reprezentovali: Lenka Rebendová, Martina Zapletalová, Dagmar Jurkovičová, 
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René Zhříval, Petr Netopilík, Luboš Koliba a Ivan Janošek. Náš Black team 

se umístil na krásném čestném pátem místě. Bylo to ale o fous 
 

Veselé Vánoce chci Vám teď přát, aby měl člověk člověka rád, 
Aby jeden druhému štěstí přál a i ten nový rok za to stál! 

 
 

 
 

           Nechme stranou starosti, je tu doba radosti, odšpuntujme 
lahvinky, nadělujme pusinky. A pak, ať se zpívá, slaví, v novém roce, 
štěstí, zdraví …… Vám všem přeje Lenka Rebendová 

 

Stolní tenis  
      

Družstvo stolních tenistů Sokolu Josefov v letošním roce hraje opět soutěž 

Okresní základ, ve které je celkem 12 mužstev. Po první polovině odehraných 

utkání jsme zatím na 3 místě. Z  12 mistrovských utkání hráči vyhráli 7 zápasů, 

2krát remizovali a 3krát prohráli.  

Hrajeme ve složení Tomáš Závorka (Dol. Bojanovice), David Imrich 

(Prušánky), Antonín Šupa a Roman Šeďa + občasná výpomoc Radek Kuběna 

a Marek Macůrek. Samozřejmě máme ambice postoupit, ale uvidíme, jak bude 

sloužit hráčům především zdraví, neboť sezóna je dlouhá a hráči už nejsou 

nejmladší a občas už máme nějakou bolístku.   

Tabulka po první polovině. 

1. SKST Hodonín I 12 10 1 1 0 151:47 43 

2. TJ Kovoděl Moravský Písek A  12 8 1 2 0 115:83 36 

3. TJ Sokol Svatobořice A 12 7 2 3 0 115:101 35 

4. TJ Sokol Josefov A 12 7 2 3 0 122:94 35 

5. TJ Sokol Vracov E 12 6 4 2 0 129:87 34 

6. TJ Jiskra Strážnice E 12 6 1 5 0 122:94 31 

7. TJ Sokol Lužice C 12 6 2 3 0 116:82 31 

8. SKST Dubňany C  12 5 1 6 0 103:113 28 

9. SKST Rohatec D 12 4 3 4 0 94:104 27 

10. T.J. Sokol Hodonín D 12 3 0 8 0 81:117 21 

11. TJ Slovan Hodonín D 12 2 2 7 0 75:123 19 

12. TJ Sokol Veselí nad Moravou C 12 1 1 9 0 64:134 16 

13. SK Vacenovice D 12 0 0 11 0 45:153 12 

 

http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=24055&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=25343&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=24676&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=23074&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=23692&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=24032&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=23987&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=23611&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=24053&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=24220&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=25818&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=23583&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=23579&rocnik=2016
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Naši nejmladší žáci (Tomáš Salajka, Martin Imrich, Dominik Kankia) 

se v letošním roce, a to v listopadu a prosinci zúčastnili 5 turnajů mládeže 

v okrese Hodonín.  Dá se říci, že s průměrnými výsledky. Tomáš Salajka 

se na turnaji v Dubňanech stal vítězem 6 divize. Martin Imrich postoupil vždy 

ze základní tabulky, ale ve vyřazovací části narazil již na lepší soupeře. 

Dominiku Kankiovi se zatím nepodařilo postoupit ze základní tabulky, 

ale věříme, že příště už to vyjde. 

Dne 17. a 18. 12. 2016 jsme již tradičně uspořádali turnaj 

neregistrovaných hráčů ve stolním tenise. V tomto roce byl turnaj rozdělen na 

dva dny, protože v minulém roce, bylo v kategorii nad 14 let hodně hráčů 

(celkem 40) a turnaj se časově protáhnul, a tak se kategorie hráčů do 14 let 

odehrála v neděli 18. 12.2016. 

 

Do kategorie nad 14 let se letos přihlásilo pouze 17 hráčů. 

Umístění: 

1. Hrubý Petr (Kostice) 

2. Grznárik Juraj (Prušánky)  

3. Pihar Antonín (Josefov) 

4. Voldán Jiří (Hodonín) 

 

V kategorii hráčů do 14 let se přihlásilo 6 hráčů. 

Umístění: 

1. Imrich David (Prušánky) 

2. Martinkovič Mikuláš (Dolní Bojanovice) 

3. Salajka Tomáš (Josefov) 

4. Zhříval René (Josefov) 

5. Martinkovič Lukáš (Dolní Bojanovice) 

6. Laca Libor (Prušánky) 

 

Za celý oddíl stolních tenistů Vám přejeme hezké a klidné prožití vánočních 

svátků a v příštím roce hlavně to ZDRAVÍ!!!! 

Marek Macůrek 
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Senioři 
 

Milí senioři, 

v sobotu 19. 11. 2016 jsme se sešli na druhém Setkání seniorů v našem KD. 

Doufám, že jste se cítili spokojeně a také se aspoň trochu pobavili, a to nejen 

mezi sebou, ale i programem. K dobré náladě přispěli naši mužáci svým 

vystoupením a zrovna tak děti z MŠ v Prušánkách. Dětem jsme zase udělali 

radost my tím, že jsme je obdarovali malými dárečky. Pan Jaroslav Čech nám 

přiblížil práci na knize Josefov, císařská obec. Všem přítomným se líbilo 

promítání  Smrtnice a velikonoční pomlázky z roku 1982. Chutnou večeří 

nezklamal při přípravě p. Klečka, výborné pochoutky ke kávě si připravily  ženy 

samy a protože toho bylo velké množství, podělili jsme se i s ostatními občany 

při rozsvěcování vánočního stromečku u kostela. Vřelý čaj a studená slivovice 

všem chutnala, a tak cukroví i koláčky lépe klouzaly do žaludku . Děkuji touto 

cestou všem, kteří se na přípravě těchto akcí jakkoliv podíleli, hlavně pak obci, 

která nám hlavní pohoštění zaplatila a také panu starostovi Vojtěchu Pospíšilovi 

za úvodní slovo a promítání. 

Další setkání seniorů bude v roce 2017 každou první středu v měsíci. (houkání 

sirény nám tento den připomenou). Začínat budeme 1. 2. 2017 v 16hod. 

                              8. 3. 2017  v 16hod. 

                              5. 4. 2017  v 17hod. 

                              3. 5. 2017  v 17hod.   

                              7. 6. 2017  v 18hod.  

Přijďte si jen tak popovídat, rádi všem kávu nebo čaj uvaříme. Přes prázdniny 

posezení nebude. 

A ještě přidám přání – přeji všem krásné a klidné vánoční svátky, 

v nadcházejícím novém roce hodně zdraví, lásky, štěstí a Boží požehnání, vždyť 

jak se říká – bez Božího požehnání, marné lidské namáhání.  

KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2017. 

Přeje.  

Růžena Hasilová  

 

Období příprav a očekávání… 
 

Jsme na začátku adventu. Období očekávání, příprav, těšení se. Tak to v tomto 

období asi prožívají nejvíce děti s vidinou vánočního stromečku a dárků pod 

ním. My dospělí to vnímáme trošku jinak – podle toho, co vše od nás očekávají 

naši nejbližší, co chceme stihnout a na co nezapomenout. Ale především by to 

mělo být období zklidnění, ztišení, abychom mohli pak intenzivně vnímat krásu 

vánočních setkání, blízkost těch, které máme ve svém srdci. Mnohdy upřímné, 

srdečné setkání dá člověku více, než nejblýskavější dary... Než nás vánoční 
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období pohltí úplně, projděme si to, co jsme prožili od začátku školního roku.       

V září bývá tradičně náš outdoorový kurz Týmečky na Littneru pro čerstvé 

šesťáky. Letos proběhl ve dnech 14. - 16. 9. na téma legenda o Krysaři.  

Na konec září se přesunula exkurze za odměnu – výlet pro současnou 5. třídu 

(za loňské třídění odpadů) a také pro Ekotým do Starého Města a Modré. 

O obou akcích si můžete víc přečíst i na našich webových stránkách. V říjnu 

se dvě naše třídy (druhá a pátá) zapojily do projektu Morava čte – se zaměřením 

na pověsti. Ve spolupráci s místní knihovnou a se zapojením i některých 

rodinných příslušníků se měly děti možnost seznámit i s některými 

místními pověstmi. I letos se náš tým tří soutěžících zapojil do „ekolympiády“ 

ve Strážnici. I o této akci najdete více na webových stránkách, včetně fotografií. 

Tradiční Běh Boba Zháňala – štafetový závod pro děti od 2. do 5. třídy se konal 

12. 10. a proběhl po nové trase. Letos pořadatelé z hrušecké školy umístili trasu 

mimo hlavní silnici do lokality, kde se nachází nová zástavba rodinných domů. 

I tady musely být děti opatrné a sledovat nejen své kamarády ze štafety, ale i co 

se děje kolem nich na silnici. Přes oslabení (onemocnělo nám několik kvalitních 

běžců) jsme v závodě obstáli slušně a 4. místo bylo velmi pěkným výsledkem. 

Navíc – letos byl dosažený čas novým ustavujícím rekordem. Závodníků moc 

děkuji a věřím, že příště může být ještě líp! V průběhu října stihli navštívit 

knihovnu i naši prvňáčci a také se fotili, aby měli památku na svůj první školní 

rok. Hned první listopadový den se uskutečnil Pravěký den – projektová výuka 

pro 6. třídu, kdy si kluci a děvčata vyzkoušeli něco z praktických dovedností při 

zhotovování nástrojů a provizorního obydlí... Dalším projektem s dějepisným 

obsahem byl projekt Mniši a kláštery, který byl určen sedmákům. Po celý den 

se pohybovali po škole v tichosti, v oděvu připomínajícím mnišské kutny, 

se zapálenou svící (kalíškem) v ruce.  Zkoušeli si v tichosti rozjímat a vzdělávat 

se, hledat nové impulzy (informace) rozmístěné po celé škole. Oba projekty 

měla ve své režii p.uč. Vanda Bušková. Myslím, že mohu nejen za sebe, ale i za 

zapojené žáky poděkovat za zážitky, které je v projektu obohatili.  V listopadu 

se také naplno rozběhly halové sportovní soutěže jako nohejbal a florbal, 

do kterých se naši žáci také zapojili.   V průběhu tohoto měsíce začali žáci 

II. stupně zkoušet zabavit své kamarády o nejdelší přestávce nějakým 

programem. Měli by si tak vyzkoušet tzv. měkké dovednosti – práci v týmu, 

přijímání odpovědnosti, rozvoj tvůrčích a organizátorských dovedností. Některé 

tyto přestávky budou mít i charitativní zaměření – napoprvé to bude podpora 

psího útulku. Každoročně využíváme smlouvy s hodonínskou Galerií 

výtvarného umění a naši žáci navštěvují nejen výstavy, ale i tzv. dětský ateliér, 

kde mají možnost si sami něco i prakticky vyzkoušet. Ve dnech 9. 11. a 24. 11. 

se tam vypravili nejprve sedmáci a po nich i osmáci v doprovodu p.uč. Juráňové.   

V listopadu si podávají přihlášky na SŠ ti žáci, kteří směřují na školy 

s uměleckým zaměřením, kde skládají talentové zkoušky. V tomto školním roce 

budou konat všichni žáci, ucházející se o studium na SŠ, celoplošné zkoušky 

z českého jazyka a matematiky, které připraví agentura Cermat. Velmi 
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vydařenou akcí byla návštěva třeťáků na obecním úřadě. Nejprve se podívali na 

náš obecní úřad, kde se jim věnoval pan starosta a pak odcestovali do Josefova, 

kde měli tuto exkurzi též domluvenu. I tady se jim plně věnovali a návštěvu 

si děti náležitě užily. Více o akci bude opět na našem webu. Návštěva Planetária 

v Brně a pavilonu Anthropos by měla proběhnout 24. 11. a je určena pro 5. a 6. 

třídu. V posledním týdnu bude též možnost podívat se k prvňáčkům v rámci 

„dne otevřených dveří“. Děti předvedou, co všechno se za čtvrtrok ve škole 

naučily.   Na závěr měsíce je připravena exkurze do Osvětimi pro starší žáky. Již 

před dvěma lety jsme tuto exkurzi uskutečnili a návštěva těchto tragických míst 

měla na nás všechny hluboký dopad. Teprve tady si člověk uvědomí, jak 

zacházíme se svobodou, respektem k člověku i jak pokřiveně se dá chápat 

demokracie, pokud dává šanci těm, kdo chtějí ničit a zabíjet. 

A co je krátce za námi? Adventní odpoledne – 11. 12. s dílničkami, 

koledami a setkáními v naší škole. Nás učitele čeká řada vzdělávacích akcí, 

včetně přípravy tzv. šablon, které jsou plně hrazeny z ESF. Zde budou také 

aktivity v podobě kroužků na procvičování logického myšlení, popřípadě 

čtenářské kroužky.  Z mé strany mám na srdci ještě jedno sdělení. Po 20 letech 

ve funkci ředitelky školy jsem usoudila, že dám možnost někomu mladšímu, 

s velkým elánem, invencí a dostatkem sil, aby mne vystřídal (vystřídala). 

Na závěr své pedagogické dráhy bych ráda opět učila a ne více úřadovala… 

Po poradě s autoritou nejvyšší (2.Tim, 4/6-8, 17-18) hodlám ke konci školního 

roku rezignovat. Přeji všem požehnané vánoční svátky a Boží požehnání po celý 

nový rok 2017.                                                                         

Alena Kristová 
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Sixtinská kaple: Ráj najdete dvacet 
metrů nad zemí 

 

Ve stínu Baziliky svatého Petra se téměř ztrácí. Na pohled je to taková 

obyčejná cihlová krabice. Ovšem jen do chvíle, než vstoupíte a zatajíte dech 

pod tou nádherou. 

 

Papež Sixtus IV. (1414-1484) je 

pěkný vejlupek. Příbuzným 

rozdává funkce kardinálů nebo 

dohazuje sňatky s příslušníky 

vysoké šlechty, zaplétá se do 

atentátu na vládce Florencie 

Lorenza Nádherného (1449-

1492) i do válek italských států, 

kde jednotlivé strany podporuje a 

zrazuje podle toho, jak mu to 

zrovna vyhovuje. Na druhou 

stranu po něm zůstává jeden z vatikánských klenotů. Kaple Apoštolského paláce 

zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie, která nese jeho jméno - Sixtinská. 

 

Je jako Šalamounův chrám 

Jejím vybudováním na místě předchozí kaple známé jako Cappela Magna je v 

roce 1473 pověřen Giovanni Dolci (asi 1435-1485). Vzniká podle projektu 

architekta Baccia Pontelliho (asi 1450-asi 1494) v letech 1477-1483 a její 

rozměry s délkou 40,23 metru a šířkou 13,41 metru přesně odpovídají velikosti 

Šalamounova chrámu v Jeruzalémě, jak se o něm píše ve Starém zákoně. 

O výzdobu s vyobrazením prvních papežů a dvěma cykly výjevů ze života 

Mojžíše a Ježíše, každý sůpžený z osmi scén, se postarají nejlepší umělci 15. 

století - Pietro Perugino (asi 1450-1523), Sandro Botticelli (asi 1445-1510), 

Domenico Ghirlandaio  (1449-1494) a další. První mši tu Sixtus vede 15. srpna 

1483. 

 

Papežův nápad zavrhne 

Zlatý hřeb kaple se však začne rodit až v roce 1506. Sixtův synovec, protekčně 

dosazený na papežský stolec jako jeho nástupce, Julius II. (1443-1513), totiž 

usoudí, že strop potřebuje vymalovat. Původní malba Piermattea d'Amelii (cca 

1448-1508), znázorňující noční oblohu, se mu zřejmě nezdá dostatečně 

reprezentativní. Obrací se na 31letého Michelangela Buonarrotiho (1475-

1564), který právě pracuje na Juliově mramorovém náhrobku. Do zakázky ve 

výšce 20 metrů se mu příliš nechce. „Copak já jsem nějaký malíř? Jsem 

sochař!“ brblá. Má sice malířskou průpravu, ale žádnou zkušenost s technikou 
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fresky, což je malba do vlhké omítky provedená tak, aby se barva vsákla 

do podkladu  

a uschla společně s ním. Musí se malovat rychle a bez chyb, protože každá větší 

oprava znamená oškrábat omítku, nanést novou a začít vše znovu. Jenže je právě 

ve finanční tísni, a papeži se navíc těžko odmítá. Navíc je to paličatý furiant, 

který nepřizná, že by něco nezvládl. Zavrhne však původní Juliův návrh - 

postavy dvanácti apoštolů - jako hloupý, i když to nejspíš papeži neřekne těmito 

slovy, a pustí se do cyklu o stvoření světa. První z tisíců tahů štětcem učiní 

v roce 1508. 

 

Na Boha si troufne až po potopě 
Postupuje přitom od konce, od potopy ke stvoření, aby se předtím, než se pustí 

do zachycení samotného Boha, procvičil a získal jistou ruku na postavách 

obyčejných lidí. Jistotu získává i jako umělec, a tak si dovolí odporovat 

i samotnému papeži, který netrpělivě kapli navštěvuje a šplhá po lešení, aby 

postup práce zkontroloval. „Až to bude, tak to bude!“ odsekne údajně, když 

se ho Julius po dvou letech práce pokouší přimět, aby si pospíšil. Roztržka mezi 

oběma sice práci na čas zkomplikuje, ale pak se oba umoudří a usmíří. Na rozdíl 

od zažitého a často tradovaného tvrzení však Michelangelo nemaluje vleže, ale 

ve stoje či vsedě. Se svými pomocníky, kteří mu míchají barvy, připravují 

omítku a někdy vypomáhají i se štětci, přitom využívá dřevěné lešení s řadou 

vychytávek, které si sám navrhne. 

 

Barva mu kape na tváře 

Přesto není práce na díle takového 

rozsahu žádná legrace, ale tvrdá dřina 

a utrpení. Jak píše v dopise příteli: 

„Jsou to muka. Žaludek mám 

zmáčknutý pod bradou, krk ztuhlý, 

do očí mi padá omítka a po tvářích 

stéká barva. Nechápu, co tu vlastně 

dělám. Já, sochař.“ To vše navíc 

v chladu nevytopené studené stavby, 

kde to občas pořádně profukuje. Přesto sem chodí každý den za svítání a odchází 

až za soumraku. Hladový, protože se přes den nemá čas pořádně najíst, unavený 

a pokrytý zaschlými barvami a omítkou. Během více než čtyř let plochu 

přibližně 500 m
2
 zaplní téměř 350 postavami. Přitom až do chvíle, než je dílo 

hotovo, ho vlastně nikdo, ani on sám, kvůli systému lešení a ramp nevidí 

v celku. Všichni si musí počkat až do 31. října 1512, kdy Julius fresky odhalí při 

slavnostních nešporách v předvečer svátku Všech svatých. Michelangelo 

si vydechne. „Konečně hotovo... a papež byl nadmíru spokojen,“ píše otci 

a netuší, že jeho práce na stěnách Sixtinské kaple ještě není u konce. 
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Papež volá k Poslednímu soudu 

O čtvrtstoletí později ho totiž papež Klement VII. (1478-1534) žádá, aby 

na vstupní zeď vytvořil fresku na téma Luciferův pád a na oltářní (zadní) stěnu 

kaple Poslední soud. Po jeho smrti sice papež Pavel III. (1468-1549) obnoví 

pouze zakázku na Poslední soud, i tak je to pořádná šichta. Práce zabere sedm 

let, přestože má rozměry „pouhých“ 226 m
2
. Pracuje totiž sám, bez pomocníků, 

a od roku 1536 do roku 1541 vytvoří velkolepé dílo, ve kterém se vznášejí 

andělé, světci i těla zemřelých stoupající k rozhněvanému Bohu. Velkolepé dílo 

však narazí. V listopadu 1541 vatikánský sekretář Nino Sernini žádá 

o odstranění nahých těl, když píše svému šéfovi: „Freska je sice úžasné dílo, ale 

naprosto nevhodné pro papežovu kapli.“ Přidávají se i další. Spisovatel Pietro 

Aretino (1492-1556) je ještě ostřejší: 

„Freska je bezbožnost, kde je vše obnaženo 

tak, že by to vyvolalo skandál, i kdyby to 

bylo umístěno v hambinci.“ Pavel III. jako 

Michelangelův obdivovatel fresku sice hájí, 

ale jeho nástupce, Pavel IV. (1476-1559), 

je jiného názoru. Nebýt několika vlivných 

a umění znalých kardinálů, nechal by fresku 

odstranit. Nakonec dochází na tridentském 

koncilu v roce 1564 ke kompromisu a malíř 

Daniele da Volterra (1509-1566) dostává 

za úkol pohoršující nahotu zakrýt. Přestože 

se snaží učinit tak způsobem, který by ctil 

Michelangelovo dílo, stává se terčem 

posměchu a vyslouží si přezdívku 

Domalovávač kalhot.  

 

Po letech vypraná dočista 
Michelangelova výzdoba kaple patří k nejdůležitějším malířským dílům 

v historii. A také vysoce odolným. S malou výjimkou - část oblohy v obraze 

Noema se roku 1797 odloupne při výbuchu nedalekého skladu střelného prachu 

- vydrží bez poškození téměř 500 let. A dnes je dokonce krásnější než dřív. 

Experti se totiž mýlili v přesvědčení, že Michelangelo maloval tlumenými 

barvami a záměrně volil temnější odstíny. Infračervená fotografie a další 

moderní technologie totiž odhalí, že původní malba je pouze poškozena vodou, 

kouřem stovky let používaných svíček 

a také předchozími neodbornými 

opravami. V roce 1982 proto kapli 

obsadí restaurátoři, kteří začnou fresky 

opravovat speciálními roztoky 

s precizně dávkovanými rozpouštědly. 

Trvá to roky, než jsou saze, usazená 
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špína a prach odstraněny, ale výsledek stojí za to. Kdysi ponuré postavy od roku 

1999 znovu září jasnými barvami. Odstraněny jsou také fíkové listy a roucha, 

kterými papež Pius IV. (1499-1565) nechá zakrýt podle některých až příliš 

necudná nahá těla.  

zdroj Epocha, transkripce Vojtěch Pospíšil 
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Mistrovství Josefova ve stolním hokeji 
Stiga 
 

V sobotu 17. prosince 2016 odpoledne proběhl již čtvrtý ročník turnaje 

ve stolním hokeji Stiga o titul mistra Josefova roku 2016 v kategoriích Junior 

(do 15 let) a Senior (nad 15 let). Celkem se letos přihlásilo pouze 16 hráčů, 

jeden se nakonec nezúčastnil. Junioři hráli každý s každým dva zápasy o mistra 

Josefova. Senioři hráli ve dvou skupinách, z každé postoupili do vyřazovací 

části nejlepší čtyři hráči. 

 

Atmosféra byla velmi bouřlivá, měli jsme lepší komentátory jak v televizi a být 

mistr Josefova, to je víc, jak být mistr světa, protože Josefov je celý náš svět. 

A pokud nejsi Josefák, jako bys ani nebyl. K vidění bylo mnoho skvělých 

a nervy drásajících soubojů. Mistrem Josefova juniorů se stal podruhé 

Michal Běhunčík ml., který hrál i s dospělými, kde se umístil na třetím 

místě, na druhém místě se umístil Adam Zhříval a na třetím Petr Pospíšil. 

Mistrem Josefova seniorů se stal po třetí Michal Mrkývka. 

 

Poděkování patří všem, kteří pomohli turnaj přichystat. Účast byla v porovnání 

s minulými lety podprůměrná. Lapět doma na řiti u počítača je asi lepší. Strávili 

jsme tak příjemně odpoledne ve společnosti příjemných lidí. Stolní hokej Stiga 

je i k zapůjčení na radnici. 

 

Čtvrtfinále senioři     Semifinále senioři 

 

Mrkývka – Veselý
8
  7:0  Mrkývka – Běhunčík M. st. 8:3 

Běhunčík M. ml. – Růžička P.
5
 4:3 pp Běhunčík M. ml. – Voldán 1:2 

Voldán – Pospíšil V. st.
6
  2:1 pp 

Běhunčík M. st. – Bílek R.
 7
 2:0 

 

O třetí místo senioři          

 

Běhunčík M. ml. – Běhunčík M. st. 4:3 pp  

 

Finále senioři 

 

Mrkývka Michal – Voldán Jiří 2:1 

 

Pořadí senioři (pořadí u čtvrtfinalistů za jménem) 

Za všechny Josefovské sportovce přeje pevné zdraví v novém roce. 

Vojtěch Pospíšil 
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Pozvánka 

 

Turnaj ve šnopsu ve středu 28. 12. 2016 v místním Pohostinství U Klečků 

od 14.00 hod. 

 

Ve čtvrtek 29. prosince 2016 v místním Kulturním domě se koná 15. veřejné 

zasedání Zastupitelstva obce Josefov, zahájení v 19. hod.  

 

Obec Josefov Vás srdečně zve na tradiční SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 

31. prosince 2016 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 14. ledna 2017 – Pyžamový 

 

Obecní ples 18. února 2017 – Hippie 

 

XIV. ples Regionu Podluží 20. ledna 2017 – 

Prušánky 

 

Dětský karneval 25. února 2017   

 

Vánoční a Novoroční SMS 
 

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

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

možná skoukni zrcátko... že to není pravda, no aspoň že je sranda, vždyť po roce 

tu máme Vysmááááté Vánoce ;-)  

 

Kde je krásný stromeček, má Ježíšek domeček. Protože jsi hodná byla, nelhala 

a nezlobila, tak Ti tenhle chlapeček nese dárků kopeček. 

 

Vánoce jak od Lady, pod stromečkem poklady, kdyby to jen drobnost byla, aby 

srdce potěšila. V novém roce krásné žití, ať ti tvoje hvězda svítí! 
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Kdyby se mě Bůh zeptal, co si přeji na tyto Vánoce, tak mu odpovím, aby 

s láskou opatroval toho, kdo čte tyto řádky. 

 

Připravte si pelíšek, už k vám míří Ježíšek! Dárky vozí podle chuti? Na saních 

i na peruti. Proto všichni těšme se, copak dneska přinese.  

 

Milé děti, nezapomeňte na stromečku pečlivě ořezat spodní větve, abych 

si nepopíchal prdel, až vám pod něj přijdu nasrat. Váš Ježíšek… 

 

Nemáš na Štědrý den tak na půl hodinky čas..??? Máme doma betlém a chybí mi 

tam osel. 

 

Nechť množství dárků naruší statiku Vašeho příbytku a plameny z vánočního 

stromku šlehají co nejvýše. Hezké vánoce!  

 

To nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí. 

Přeji Ti, ať je po Tvém boku vždy někdo, s kým se můžeš o to všechno podělit. 

Veselé Vánoce!  

 

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. 

 

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 Vánoční přání i tobě…   

 

Do nového roku přeji pevné zdraví, štěstí a úspěchy v lásce. A navzdory 

politikům a té vládní chásce, přeji taktéž tučné sumy na výplatní pásce.  

 

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

na strasti - života ztrát, v tom novém roce zůstávej rád, první krok neukvap, žij 

vždy tak, jak máš rád. Přeje... 

 

Nepřeji Ti ranec peněz, to přináší nenávist a zlost. Přeji Ti, aby celý Nový rok 

byl pro Tebe rokem splněných přání, štěstí, pohody a hlavně lásky, to Ti přeje... 

 

Rachejtle a prskavky vletěly k nám do chatky. Silvestra jsme slavili, hrozně 

se tím bavili. Nikdo při tom neměl úraz ani žádný šok, v klídečku jsme přivítali 

šťastný Nový rok. Šťastný nový rok i Vám! 
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PPPoooddděěěkkkooovvvááánnnííí   
 

Vážení občané Josefova, 

 

dovolte mi, abych Vám ze srdce poděkovala za Vaši přízeň a hlasy v senátních 

volbách. Velmi si vážím Vaši důvěry. 

 

Chtěla bych Vám popřát krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, lásky 

a Božího požehnání v novém roce.  

 

Ing. Bc. Anna Hubáčková 

senátorka za Hodonínsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHODA VÁNOC 
 

Po zkušenostech z loňska, kdy jsme sháněli dary a zásoby na poslední 

chvíli a utrpěli tak mnoho tržných i psychických ran, rozhodl otec, že letošní 

vánoce musí být připraveny obezřetněji. Již od 1. máje jsme z mávátek dělali 

bábrlata na stromeček a pak přes léto hromadili zásoby. Tak jsme 24. prosince 

neměli žádných starostí a otec nařídil odpolední vycházku, aby nám pěkně 

vytrávilo a lépe jsme tak užili svatvečera. Vyšli jsme všichni, kromě strýce 

Balouna, který zůstal doma, aby hlídal před méně zásobenými sousedy. 

Kolem páté hodiny odpolední jsme se promrzlí vraceli. Strýc Baloun nás 

vesele uvítal, hlásil, že je vše v pořádku, a přál hodně štěstí. „Jenom bych ráda 

věděla,“ pravila pojednou matka, „kam se podělo ze spíže šestnáct vánoček.“ 

„Vánočky?“ zamyslil se strýc. „Nazýváš tak snad ty pletené dobroty, kterými 

se dojídám se svým přítelem Wimpym?“ „Kdo to proboha zase je, ten Wimpy?“ 

rozčílil se děd a my pochopili, že strýc Baloun neměl zůstávat sám doma. „Ještě 

jsem vám o něm nevyprávěl?“ podivil se strýc. „Výborný společník a jedlík 

k pohledání.“ „Zase nějaký darmožrout,“ podotkl otec, „doufám, že se vyhne 

našemu prahu.“ „To mne opravdu mrzí,“ zesmutněl Baloun, „netušil jsem, že ho 



 28 

nebudete mít rádi.“ „Jinak bych mu nedovolil ochutnávat kolekce.“ „Ježíši, 

to budou zase svátky,“ vyjekla sestra. Vpadli jsme do pokoje. Skutečně, pan 

Wimpy byl jedlík k pohledání. Několik, asi čtyřicet krabic bylo již prázdných. 

„Jsou chutné?“ zeptal se smutně otec a podal nezvanému hostu poslední krabici. 

„Děkuji, ale již opravdu nemohu,“ opáčil Wimpy, „nějak jsem se přejedl kaprů. 

Koupili jste pořádné chlapáky. Ale zdolal jsem je,“ dodal vítězně. „Pečené já 

rád. Doufám, že jsem vám nevyplýtval všechen tuk?“ „Není vám z toho všeho 

špatně?“ zeptala se matka v tichém zoufalství. „No, nebylo mi nejlíp, neměl 

jsem zapíjet smetanou, ale pomeranče mě zase spravily.“ „Pomeranče,“ zaštkala 

babička, „ty byly na polici.“ „Ano, správně, stará paní,“ uznale pronesl Wimpy, 

„vy máte pamatováka, hned vedle šunky. Udělal jsem vám tam trochu místa.“ 

„Ty zapomínáš na konzervy,"“ volal Baloun, „co nám dalo práce, než jsme našli 

klíček.“ „Pardon,“ otázal se náhle host, „odkud jste měli tak znamenitou 

drůbež?“ „To zvíře sežralo i krocana,“ lomil rukama děd, „kde mám pušku?“ 

„Vánoce jsou svátky míru,“ těšil dědu strýc, „dostali jsme prostě na něj chuť. 

Nakonec ještě začneš vyčítat Wimpymu tu srnku a to už se opravdu urazím.“ 

Celá rodina plakala, jen švagr ještě nalezl sílu k otázce: „Srýčku, zbylo vlastně 

něco?“ „Dárky!“ zaradovala se sestra. „To bych se neodvážil tvrdit,“ opravil 

ji jemně Wimpy. „Ale vždyť to nebyly potraviny,“ volali jsme všichni. „I za 

knihy venkovan hladovému krajíc namaže,“ poučoval Baloun, „natož za spodní 

prádlo, to i krmníka přidá.“ „Sláva, bude zabíjačka,“ těšil se děd. „Už byla,“ 

stroze ho vrátil k realitě Wimpy. „Cestou z venkova vytráví a potom taky člověk 

leccos o vánocích rozdá.“ „Co jste rozdali, strýčku?“ již nepříčetně, snad 

ze zvědavosti, vyptával se otec. „Ale nic nového, ty věci jistě znáš. Ten nebožák 

se tolik radoval z tvého bobřího kožíšku. To víš, já sám toho na rozdávání moc 

nemám.“ „Panebože, ten blbec činil dobré skutky,“ otřásala se výbuchy pláče 

babička. „Neplačte, matko rodu,“ utěšil ji Wimpy. „I vaším jménem učinili jsme 

šlechetnost. Ty drahokamy chuděrce tolik slušely.“ „Drahokamy!“ blouznil otec, 

„a já hlupák se cpu fazolema.“ „Tak půjdeme alespoň sáňkovat,“ navrhl 

infantilní švagr. „Sáňky,“ zasnil se Wimpy.“ Dítě ze sousedství si je vzalo. Ještě 

teď mě hřejí jeho díky. „Ale divím se, že to uneslo,“ meditoval, „přidal jsem mu 

ještě peřinku.“ „Nevidím zlaté hodiny vykládané slonovinou,“ chroptěl děd. 

„Bud pokojný, Zachariáši, jsou v dobrých rukou,“ uklidnil ho Baloun. „Ten 

chlap měl tak poctivé oči.“  

Matka jen těžce povzdechla: „Půjdu stáhnout králíky,“ a sunula se ke 

dveřím. „Není to zbytečné?“ zněla Wimpyho otázka. „Rozprávějte s námi raději, 

neměli právě dobré maso. Ale byl hlad,“ dodal smutně, „a to člověk sní leccos, 

zvláště když řezník tak dlouho nešel píchnout kňoura. Už tady kňour nebude 

rýt,“ roztesknil se. „A kravku taky porazil řezník,“ žaloval Baloun, „pak už 

se musela sníst.“ 

„Promiňte,“ vmísil se znovu do hovoru Wimpy, „já jsem vám úplně 

zapomněl popřát veselé svátky a bohatého Ježíška.“ Z kostelní věže zazněly 
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zvony. „Ať máte vždy hojnost,“ šeptl svátečně Baloun. „Pojďme si zazpívat 

společně koledy a poděkujme nebesům, i když jsme se letos zrovna nepřejedli.“ 

A tak zatímco otec lámal chléb a porcoval narychlo ulovenou bělici, nesl 

se večerem do kraje lahodný řev Wimpyho a Balouna: „Nesem vám noviny, 

poslouchejte...“ 

Miloslav Šimek a Jiří Grossmann - Povídky 
 
Obec Josefov navštívila delegace ze ZŠ Prušánky  
 

Naši obec v listopadu poctili návštěvou žáci 3. třídy Základní školy 

v Prušánkách, aby se blíže seznámili s naší obcí, panem starostou, obecním 

úřadem a veškerým životem, který v naší obci probíhá a mohli tak porovnat 

mezi sebou obec Josefov a obec Prušánky. To vše probíhalo v rámci školní 

výuky, protože se této oblasti ve škole věnovali. Při příchodu na obecní úřad 

každého žáka osobně přivítal pan starosta Vojtěch Pospíšil a uvedl je do 

zasedací místnosti, kde si pro malé žáčky připravil povídání o naší obci, 

od historie Josefova, zajímavostí, památek, současného dění v obci, stavby 

čistírny odpadních vod jako nejdůležitější součást ochrany životního prostředí, 

administrativy a služeb pro občany až po kulturní vyžití našich občanů. 

Po tomto povídání následovaly velmi zajímavé dotazy přímo na pana starostu 

od žáků, a to v podobě financí, kdy se ptali na rozpočet obce a srovnávali výši 

peněz s obcí Prušánky, dále na program dne pana starosty, co bude po jejich 

návštěvě vyřizovat, zda má limuzínu, proč chtěl dělat starostu a zda ho to baví 

a jestli bude v Josefově minigolfové hřiště, a proč se v Josefově zbořila škola. 

Po ukončení návštěvy dostali žáci malé pozornosti, prohlédli si ještě naši 

knihovnu, sál Kulturního domu, dostali pozvání na čaj od pana Klečky a šli 

se ještě projít po naší obci, aby viděli památky a věci, o kterých se učili ve škole. 

Jsme rádi, že žáci dojeli i do Josefova, rádi jsme je viděli a doufáme, že se jim 

u nás líbilo a že se k nám někdy příště zase vypraví. 

Radka Pospíšilová 
 

JOSEFOVSKÉ HECOVÁNÍ 
 

Dokud tu budeme my, budou Prušánky vždy až druhé. 

 

Josefákovi buď nablízku, Bojanovčákovi ještě blíž. 

 

Nejsi Josefák, jako bys ani nebyl. 

 

Nikdy nevyhraje ten nejlepší, jestliže to nebude Josefov. 
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SSSbbbooorrr   dddooobbbrrrooovvvooolllnnnýýýccchhh   hhhaaasssiiičččůůů   JJJooossseeefffooovvv   
 

Vážení spoluobčané, 

rok se chýlí ke svému konci, a jak bývá starým zvykem, hodnotí 

se veškerá práce i skutky, které nás celým rokem provázely. U hasičů jsme 

nezaháleli. Starý rok 2015 jsme vyprovodili krásným ohňostrojem a úžasnou 

show, kterou vám předvedli nejlepší odstřelovači z řad Josefovských hasičů. 

Proběhla nám členská schůze a náš krásný pyžamový ples, kde vytvářel krásnou 

taneční atmosféru DJ Mirek z Agentury tarock. Myslím si, že získává velmi 

na popularitě, jak krásnou tombolou i organizací, tak skvělou atmosférou, která 

během plesu panuje. Bohužel se nám nevyhýbají i problémy. Naše cisternová 

stříkačka, která vlivem staří musela projít větší generální opravou. Kompletní 

generální opravu potřebovalo oběhové čerpadlo a motor. Velký dík patří 

L. Kolibovi, M. Uhýrkovi, Jáchymovi Prčíkovi, kteří se velkou mírou podíleli, 

aby zase cisterna sloužila nám všem. 

Taky se nám nevyhnuly požáry: kompostoviště a klestí pod lesem, které 

se dvakrát během týdne samovznítilo. Společně s jednotkou HZS Hodonín byl 

tenhle požár profesionálně uhašen. Proběhly dva sběry železa 

a elektrospotřebičů a taky dětský den, kde naše jednotka předvedla krásnou pěnu 

pro děti.  Zúčastnili jsme se také oslav 120. výročí založení SDH Moravské 

Nové Vsi, kde jsme spolu s kolegy z Mikulčic předvedli vodní uličku. Pomáhali 

jsme s organizací a taky jako traťoví komisaři jsme dbali na bezpečnost při 

Plkač Tropy Cupu. 

Z dotací, které nám poskytl Jihomoravský kraj, jsme zakoupili 3mobilní 

vysílačky, proudnici a 4 páry hadic. Také u nás proběhl Aktiv zasloužilých 

hasičů, kdy nás poctili návštěvou zasloužilí hasiči okrsku Hodonín 

a Jihomoravského kraje. Z mé stránky a taky kolegů to byla velmi emotivní 

a krásná beseda se zasloužilými hasiči, se kterými jsme probírali jejich nasazení 

u zásahů a prací jejich sborů. 

Závěrem bych poděkoval panu starostovi a obci Josefov a hlavně mým kolegům 

JSDHO Josefov za velmi kvalitní práci a podporu, kterou odvádějí. A rád bych 

Vám popřál Krásné svátky a do nového roku hodně zdraví a pozval Vás 

na ohňostroj, a taky na náš pyžamový ples, který se uskuteční 14. ledna 2017.  

Emil Vnenčák, velitel SDH Josefov 

       

                                                   

 

 

 

 

 



 31 

                      


