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Slovo starosty 
 

Váţení občané!  

Uběhl další rok, dle mých pocitů ve 

stále kratším a jakoby zrychleném 

čase, a Vámi zastupitelstvu udělený 

mandát je za polovinou.  

Dovolte mi stručně zhodnotit 

uplynulý rok a můj dosud celkový 

pobyt na radnici.  

Zřejmě jsem pohnul ţlučí mnoha 

z Vás tak, ţe stiţeným je hůře a 

hůře. Nemohu za to a stejně mi to 

vůbec nevadí. Trvalým stěţovatelům 

jedovatě přeji zaslouţený úspěch 

v nadcházejících volbách a 

uvědomuji si, ţe je moţné, ţe moje 

garnitura zmizí v propadlišti 

obecních dějin. Nicméně jsem 

přesvědčen, ţe by to byla škoda, 

protoţe se mi s ní výborně 

spolupracuje. Dokud mne 

zastupitelstvo neodvolá, nestihne 

smrt či jiná tragédie, budu 

pokračovat. Domnívám se totiţ, ţe 

konáme správně.   

 

Co se dosud podařilo?  

Věřím, ţe jste si všimli, takţe 

k dalšímu. Máme připravené 

projekty hasičárny a komunikace 

v ulici Prostřední a v dalších 

projektech dle našeho volebního 

programu pokračujeme. Dokončují 

se pozemkové úpravy v lokalitě 

„Úzké“ za fotbalovým hřištěm 

směrem na Mikulčice, které nám 

pomohou významně zabránit 

pravidelnému vytopení dolní části 

ulice U Školy a pomohou v ochraně 

přírody. Veškeré poplatky na obci 

(stočné, za odvoz TKO) zůstávají 

pro občany zatím na stejné výši.  

 

Co se zatím nepodařilo? 

To ostatní. Slibované schválení 

územního plánu zřejmě proběhne aţ 

na jaře. Nejezdí limuzíny pro naše 

děti, přesto ale autobusová 

dostupnost naší obce je díky panu 

místostarostovi historicky lepší neţ 

dosud. Jsme kousek před obdrţením 

stavebního povolení na čističku. Na 

dětském hřišti není vrátný a 

hospodský nenatřel vrata. Nemáme 

cyklostezku, parkoviště u hřbitova, 

most do sklepů a spoustu dalšího. 

Donutit některé z Vás k dodrţování 

pořádku a třídění odpadů je zřejmě 

nadlidský výkon. 

Opětovně jsem přibral. Hody, poté 

cpaní se gulášem na Zaráţání hory, 

které jsem uspořádal pro svoje 

zviditelnění, a nakonec obdarování 

spolu s našimi nejmenšími 

dárkovým balíčkem na Mikulášské 

nadílce za planý slib, ţe se polepším. 

U silvestrovského ohňostroje budu 

popíjet obecní svařák a dívat se, jak 

se naši zastupitelé a hasiči činí. A 

pokud se nestane nic mimořádného, 

na plesech v obci budu důleţitý jak 

prase na zabijačce. Přijďte si se 

mnou přiťuknout! 

 

Teď trošku váţněji:  

Děkuji za spolupráci ostatním 

zastupitelům obce a zaměstnancům 

obce – co realizují, snad vidí kaţdý 

občan a i kaţdý návštěvník 

donedávna malebné obce (jak jsem 

si přečetl v okresním tisku).  
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Domnívám se, ţe ten, kdo nevnímá 

práci obecních zaměstnanců a 

spolupracovníků je buď těţce 

nemocný, nebo tajně nenávidí 

ostatní. Vám ostatním opětovně 

děkuji za Vaše pevné nervy. 

Mám pocit, ţe se významně zlepšil 

společenský ţivot v obci a za to patří 

všem aktérům dík. 

 

Váţení spoluobčané,  

Do nového roku 2009 Vám přeji, 

abyste se svými dětmi i blízkými  

zaţili co nejvíce krásných chvil a náš 

společný domov byl lepší. 

 

 

 

 

Přemysl Růţička 

  

 

Informace z ohlašovny 
 

 

NAROZENÍ: 

Jakub Kobzík   

Lukáš Konečný 

Adam Zhříval 

 

ÚMRTÍ: 

Marie Buchtová 

Eva Nová 

 

MANŽELSTVÍ: 

12. 7. 2008 René Christopher Riml 

                   Miroslava Bílková 

 

13. 9. 2008 Marek Netík 

                   Sylvie Čechová 

 

JUBILANTI: 
     věk 

      

Kudrnová Aneţka   50 

Netíková Pavla   55 

Lekavá Marie   65 

Hloţková Marie              75 

                                                  věk 
                                                    
Mrláková Marie   75 

Prčík Josef    75 

Komosný Petr   80 

     

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

pohody a vitality. 
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Obecní úřad informuje 
 

POPLATKY 2008  

 

Obecní úřad v Josefově oznamuje, ţe vybírané poplatky se v roce 2009 nebudou 

zvyšovat. 

Od roku 2009 je moţnost hradit místní poplatky převodem na běţný účet obce Josefov u 

Komerční banky Hodonín, coţ jiţ někteří občané vyuţívají, ale i nadále zůstává moţnost 

hradit tyto poplatky na obecním úřadu. Jestliţe by někdo prováděl částečnou úhradu 

poplatků nebo hradil poplatky postupně, prosím o poznámku, jakého poplatku se úhrada 

týká v popisu nebo poznámce příkazce pro identifikaci platby. 

 

Číslo běžného účtu:       24629671/0100        Komerční banka Hodonín 

Variabilní symbol:  číslo popisné rodinného domu občana /poplatníka/ 

Konstantní symbol: 0308 

 

Poplatek za TKO 

Sazba poplatku: 300,--Kč/ 1 osobu / rok 

Poplatek za stočné 

Sazba poplatku: 100,--Kč / 1 osobu / rok 

Poplatek ze psů 

Sazba za 1 psa: 50,--Kč / rok 

Sazba za 2. a dalšího psa: 65,--Kč / rok 

Poplatek za používání vody na hřbitově 

Sazba poplatku: 50,--Kč / 1 hrob / rok 

 

Také upozorňujeme, ţe v roce 2008 končí u některých hrobů 10-ti leté období pronájmu 

hrobového místa a v roce 2009 se bude provádět úhrada a obnova nájemních smluv. 

 

CZECHPOINT 

 

V měsíci prosinci 2008 se dokončil proces instalace programu a přístupů na provoz  

aplikace Czechpointu, takţe i naši občané mohou těchto sluţeb vyuţít na našem úřadu. 

Jedná se o výpisy listů vlastnických, výpisu z rejstříku trestů  nebo výpisů 

z ţivnostenského rejstříku nebo obchodního rejstříku. 

 

Výpis z Katastru nemovitostí 

Pro vydání ověřeného výpisu z katastru nemovitostí je nutné znát katastrální území, číslo 

listu vlastnického, popř. parcelní číslo nebo číslo popisné. 

Správní poplatek je 100,--Kč za 1. stranu a 50,--Kč za kaţdou další stranu. 

 

Výpis z Rejstříku trestů 

Ţadatel musí předloţit platný občanský průkaz. Výpis se vyřizuje osobně nebo na 

základě ověřené plné moci. 

Správní poplatek je 50,--Kč za výpis. 
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Výpis z Živnostenského rejstříku 

Ţadatel musí znát IČ ( Identifikační číslo organizace ) pro vydání výpisu. 

Správní poplatek je 100,--Kč za 1. stránku a 50,--Kč za kaţdou další stránku. 

 

Výpis z Obchodního rejstříku 

Ţadatel musí znát IČ ( Identifikační číslo organizace ) pro vydání výpisu. 

Správní poplatek je 100,--Kč za 1. stránku a 50,--Kč za kaţdou další stránku. 

 

Registr Živnostenského podnikání  

Na kontaktním místě – obecním úřadu – lze zprostředkovat následující úkony pro fyzické 

a právnické osoby. 

 

Správní poplatek 1000,--Kč: 

1. Ohlášení ţivnosti při vstupu do ţivnostenského podnikání 

2. Přijetí ţádosti o koncesi při vstupu do ţivnostenského podnikání 

Správní poplatek 500,--Kč: 

1. Další ohlášení ţivnosti 

2. Přijetí další ţádosti o koncesi 

3. Změna rozhodnutí o udělení koncese 

4. Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou ţivnost 

Správní poplatek 100,--Kč: 

1. Vydání výpisu z ţivnostenského rejstříku pro provedení oznámení změny 

Správní poplatek 50,--Kč: 

1. Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle §72 ţivnostenského zákona 
 

 

Krátké zprávy 
 

V naší obci proběhly následující akce. 

 

19. 7. 2008  Předhodové zpívání s besedou u cimbálu 

 

20. - 22. 7. 2008 Tradiční krojované hody 

 

16. 8. 2008  Tradiční fotbalový turnaj 

 

6. 9. 2008  Tradiční zaráţání hory 

 

17. – 18. 10. 2008 Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 

 

18. 10. 2008  Sběr nebezpečného odpadu a ţeleza 

 

5. 12. 2008  Mikulášská besídka 
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Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
 

Volby se uskutečnily ve dnech 17. a 18. října 2008. V naší obci byl jeden volební okrsek 

a občané volili v prostorách Kulturního domu. 

Okrsková volební komise se skládala z následujících členů: předseda Jan Netík 

(delegován KSČM), místopředsedkyně Růţena Hasilová (delegována obecním úřadem), 

Emil Vnenčák (delegován KDU-ČSL), Hana Marčíková, Marie Lichtenberková, 

Vladimír Chludil (všichni delegováni obecním úřadem) a zapisovatelkou byla Radka 

Pospíšilová. 

Z celkového počtu 316 voličů se voleb zúčastnilo 170 voličů, platných hlasů bylo 167. 

Výsledky voleb v naší obci: 

1. KDU-ČSL       83 hlasů 

2. ODS        24 hlasů 

3. ČSSD        19 hlasů 

4. SNK Evropští demokraté     14 hlasů 

5. KSČM        10 hlasů 

6. Dělnická strana za zrušení poplatků ve zdravotnictví 5 hlasů 

7. – 10. Nezávislí 

 Strana zelených 

 Moravané 

 Konzervativní koalice    všichni 2 hlasy 

11. 14. Strana zdravého rozumu 

 Česká strana národně socialistická 

 SDŢ – Strana důstojného ţivota 

 Dohoda pro jiţní Moravu   všichni 1 hlas 

 

Závěrem chci poděkovat všem členům volební komise za spolupráci v průběhu těchto 

voleb. 

 

Radka Pospíšilová 

 

 

 Pasport obyvatelstva 2008 
 

 

OBECNÍ ÚŘAD JOSEFOV 

 

Ukazatel  Celkem ţeny 

Počet obyvatel k 1. 1. 2008  393 185 

Vývoj obyvatelstva počet ţivě narozených 4 0 

 počet zemřelých 3 3 

Migrace počet přistěhovalých 18 9 

 počet vystěhovalých 6 2 

Počet obyvatel k 23. 12. 2008  406 189 
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Integrovaný dopravní systém 
 

Váţení občané! 

Kaţdý jistě zaregistroval, ţe 14. prosince 2008 byl spuštěn nový integrovaný dopravní 

systém Jihomoravského kraje. Vše se v nové mění, a tak i doprava v našem okrese i 

okresech sousedních doznala značných změn, zda k dobrému, ukáţe čas. 

Určitě je dost lidí nespokojených jak s novým jízdním řádem, tak s počátečními problémy 

v dopravě, ale věříme, ţe vše bude fungovat ku prospěchu cestujících a zaběhne se tak, 

aby byly všichni spokojeni. 

Domnívám se, ţe pro naši obec se podařilo zajistit ty nejlepší moţné podmínky dopravní 

obsluţnosti oproti původním návrhům. A oproti jiným obcím. Podařilo se nasměrovat 

linku, která zabezpečuje dopravu přes Josefov, aby zahrnula i Dolní Bojanovice, kdy naše 

děti i děti z Prušánek mohou jezdit do hudební školy a dále i ostatní jistě uvítají, ţe 

mohou jet ke svým blízkým nebo nakoupit autobusem a nemusejí se trmácet ve všech 

moţných povětrnostních podmínkách pěšky či na kole. Tímto jsme Dolní Bojanovice 

získali do našeho tarifního pásma a cena jízdného tak bude stejná, neţ kdyby se jezdilo 

přes Luţice a při uzavírce silnice z Josefova do Luţic se následně jezdilo přes Dolní 

Bojanovice. Pak by se jezdilo přes tři tarifní pásma a jízdné by bylo poměrně draţší. Je 

důleţité, ţe se podařilo vyjednat, aby určité spoje jezdily závlekem do Luţic kvůli 

pracujícím ve zdejších firmách.  Věřím, ţe náš krok chápete a uvítáte. 

Chtěl bych poděkovat kolegyni a kolegovi na postu místostarostů z Dolních Bojanovic a 

Prušánek za vstřícnou a pruţnou spolupráci a hlavně paní Janě Prčíkové, která mi svými 

postřehy dala potřebné argumenty pro následná vyjednávání s IDS JMK. Koncem měsíce 

února příštího roku bude další připomínkování, tak pokud budete mít jakýkoliv nápad, co 

na našich spojích, co se obsluţnosti týče zlepšit, tak mě prosím kontaktujte na tel. 

602 407 147 nebo e-mail pospisil@josefov.eu mockrát děkuji za pomoc. 

Přeji Vám krásné a klidné proţití svátků vánočních, co nejvíce radosti a v novém roce 

2009 pevné zdraví a mnoho úspěchů. 

  

A jak by řekl jeden velikán řečnictví Cicero:  
Amicitia nisi inter bonos esse non potest – 

Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi.  

 

Vojtěch Pospíšil 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:pospisil@josefov.eu
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č. 32 

Josefovské zprávičky 
 informační občasník Obecního úřadu Josefov 

 
 

Pokračovali jsme ve výsadbě nových stromků – jak jsme jiţ dříve informovali, Nadace 

Partnerství naší obci poskytla příspěvek ve výši Kč 10.000,- v souvislosti s projektem 

Josefovská alej. Poskytnutá částka je z výtěţku veřejné sbírky Adoptujte strom. Sbírka je 

součástí programu Strom ţivota, generálním partnerem programu je společnost Skanska.  

Zakoupili jsme další stromky a vysadili. Jsou kolem nich dány dřevěné kolky a proti 

okusu zvěří jsou chráněny obalením košíky.  Doufejme, ţe naše obec za pár let bude 

vypadat lépe! Nadaci partnerství moc děkujeme. Na jaře pozveme děti z naší základní 

školy a spolu s nimi budeme pokračovat v péči o stromky, je jich celkem nově 

zasazených 180 kusů. Nadaci Partnerství děkujeme!  

 

Zveme Vás na tradiční SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ  31. 12. 2008 v 19.00 hod. 

Vemte si brýle, ať Vám nenapadá popel z rachejtlí do očí! A kdyţ uţ sa to stane, mějte 

sebou kořalku na opláchnutí! 

   

Akce na příští rok  

Ples hasičů 17. ledna 2009 – prý bude pyţamový 

Plec obecní 21. února 2009 – měl by být montérkový a stejně jako loni bude hrát kapela 

JAMA. 

Ples Regionu Podluţí bude v Luţicích a to v pátek 6. března 2009 

V sobotu 23. května 2009 v 19.00 hod. hudebně zábavný pořad Láska brány otevírá pro 

dospělé 

V neděli 7. června 2009 ve 14.00 hod. rozmarná pohádka Nebojsa v čarovném lese pro 

děti 

 

Jak to bylo na Mikuláša - 5. prosince (pátek) od 18.00 hod. v sále našeho kulturního 

domu zahrála nám dětská cimbálka pana Líčeníka, vystoupili baletky a ţonglér. Děcka se 

moc nebála a to znamená, ţe příští rok dojedů opravdoví čerti. Radnice děkuje všem, 

kteří se zaslouţili o pěkný průběh večera, panu Eduardu Prátovi nejml. za perfektního 

Mikuláše a děvčatům Rebendovým za anděla a čerta. 

  

Proběhla deratizace v obci. Radnice doufá, ţe hlodavců bude méně. 

 

Termíny svozů SKO (vývoz popelnic) v obci pro rok  2009: 

 

Leden    14. 1. 2009 

Únor    11. 2. 2009 

Březen   11. 3. 2009 

Duben     8. 4. 2009 

Květen     6. 5, 2009 

Červen     3. 6. 2009 

Červenec 1. 7.  a 29. 7. 2009 

Srpen    26. 8. 2009 

Září    23. 9. 2009 

Říjen  21. 10. 2009 

Listopad 18. 11. 2009 

Prosinec 16. 12. 2009 
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INZERCE 

Hledám pronájem domku nebo búdy v Josefově pro přechodné bydlení po dobu stavby 

rodinného domu cca 2 roky. Nabídněte na tel. 777810205  

 

Hledám práci – hlídání, řidič „skup. C“ atd…nabídněte na tel. 724717890. 

 

- starosta v rámci přípravy na zimu a sníh ţádá, aby případný zájemce vlastnící traktor či 

jinou techniku s vybavením pro úklid sněhu, nabídl svoje sluţby pro naši obec na telefon 

518 373 115 nebo přímo starostovi na 602 733 337. Obec má novou vlastní 3 metrovou 

radlici pro zimní údrţbu cest.   

 

- pro připravovaný vinařský skanzen hledáme exponát – velký lis (něco podobného jak 

má pan Jan Prát u sklepa) a také další historické součásti vinařského hospodářství. 

Nabídněte starostovi na tel. 602 733 337. 

 

POZVÁNKA 

TJ SOKOL JOSEFOV POŘÁDÁ DNE 27. 12. 2008 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ  

NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ A HRÁČEK VE STOLNÍM TENISE. 

ZAČÁTEK JE V 9.00 hod. TURNAJ BUDE ROZDĚLEN NA DVĚ KATEGORIE: 

- DO  15 LET 

- NAD 15 LET. VŠICHNI PŘÍZNIVCI STOLNÍHO TENISU JSOU ZVÁNI.      

 

Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, nás dopisem oslovil v souvislosti s konáním 

Tříkrálové sbírky. Výnos Tříkrálové sbírky je určen na podporu konkrétních projektů 

pro jednotlivce a rodiny v nouzi, u nás i v zahraničí, a k podpoře charitního díla. Naše 

obec podporuje tuto sbírku a bude vstřícná. Sbírka bude probíhat ve dnech od 2. do 11. 1. 

2009. V naší obci proběhne v sobotu 10. ledna. 

Děkujeme za Vaši dobrou vůli pomáhat lidem v nouzi. 

 

Pozvánka 

Městys Moravská Nová Ves Vás srdečně zve na Slavnost Svěcení vína dne 26. 12. 2008 

v 16.00 hod. v Sokolovně. 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení v Hodoníně oznamuje svým klientům, ţe 

pokladna na výběr pojistného bude v letošním roce naposled otevřena ve středu 

17. prosince 2008 a ve středu 31. prosince 2008 bude budova z provozních 

důvodů uzavřena. V roce 2009 bude pokladna otevřena od středy 7. ledna 2009. 

 

Oznámení radnice:  

V letošním roce skončilo 10 leté období pronájmu některých hrobových míst na 

hřbitově. V příštím roce od února při platbě poplatků za hrobová místa budou 

uzavírány nové nájemní smlouvy na další období.  

 

Od 29. prosince 2008 bude na radnici do 5. 1. 2009 dovolená. 

 

 

Radnice přeje všem klidné Vánoce! 
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Knihovnické okénko 
 
Pracovní doba: 

Pondělí 17.00 – 19.00 hodin 

Čtvrtek 11.00 – 19.00 hodin 

 

V knihovně je k dispozici bezplatné  

připojení k internetu. 

 

Momentálně je knihovna z důvodu 

nemoci uzavřena!!! 

 

 

 

 

Fenomén zvaný šikana 
 
Se šikanou se kaţdý z nás uţ někdy setkal. Je to jev velmi starý, ale dříve se mu 

nevěnovalo tolik pozornosti, protoţe byl téměř všude a moc se o moţnostech 

bojovat proti tomu nevědělo. Byla mezi školáky, mezi učňovskou mládeţí, mezi 

vojáky (tam to asi bylo nejtěţší..). Vzpomeňme jenom na naše školní léta, kdy 

v kaţdé třídě byl ţák či ţačka, kteří byli ostatními opomíjeni, vysmívání, někdy 

se jim něco ztratilo, poškodilo, byli jakoby mimo kolektiv ostatních.. a to jsem 

vyjmenovala jenom ty mírnější formy šikany, ale i ty zanechají stopy na lidské 

psychice. Tak jako se dřív také nemluvilo i o poruchách učení či chování 

(dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii, dyspraxii, poruchách pozornosti, hyperaktivitě). 

Abychom se pokusili tyto problémy zmírnit, musíme vědět, jak proti nim 

bojovat, jak je správně řešit. 

Případy poruch učení či chování umí vyšetřit speciální pedagog a psycholog 

v pedagogicko-psychologické poradně či ve speciálně pedagogickém centru. 

Projevy šikany bývají často skryté, dá se na vliv šikany usuzovat z některých 

změn chování dětí. Co je šikana? Opakované špatné chování jednotlivce nebo 

skupiny k jednomu či malé skupině jiných dětí, kdy je to „sranda“ jenom pro 

jednu z těchto dvou stran. Stačí časté úsměšky, hanlivé přezdívky, drobné 

strkání, shazování věcí z lavice, počmárání sešitu..ale vícenásobné, nikoli 

ojedinělé. A co není šikana? Jednotlivý konflikt mezi dětmi, kdy jeden druhému 

něco provede, jakoby na oplátku. Nebo se střetnou slovně a vyústí to v bitku. 

Toto není šikana. K neférovému chování děti často motivují i akční filmy, které 

tak často sledují místo pohádek. 

Proto uţ při setkání s prvňáčky a jejich rodiči vyzýváme rodiče ke spolupráci a 

nabízíme jim moţnost, přijít se za námi poradit. Za vším nemusí být nutně 

šikana a za změnou chování dítěte můţe být řada problémů (náročnost učiva ve 
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škole, vysoké nároky rodičů na dítě, přemíra činností a nedostatek času pro sebe, 

hádka mezi nejlepšími kamarády, školní lásky, ale i konflikty uvnitř rodiny). 

Pokud někdo z rodičů neví, jak si vysvětlit některé změny v chování svého 

dítěte, měl by se přijít nejdříve poradit, kde můţe být problém. Můţe přijít za 

kýmkoli z našich pedagogů, ke kterému má největší důvěru. Pro nás to znamená 

závazek řešit problém citlivě, nic nezveřejňovat a jednat uváţeně. 

V případě šikany je nutno si pamatovat: 

Nikdy se neprovádí konfrontace oběti a agresora 

Není na místě „rychlé řešení“ 

Neřešit případ před třídou, pokud jsou oběť i agresor (či agresoři) z téže 

třídy 

Neprozradit informační zdroje (mohou být zastrašováni) 

Na řadě škol šikana také je , ale i samotní učitelé se ji bojí pojmenovat, protoţe 

by měli obavu, ţe to poškodí jméno školy. Často slýchám o situacích, které 

nastávají ve školách a musím říct, ţe se jedná téměř vţdy o počínající šikanu.  

 

Za pedagogický sbor, proškolený v pilotním programu Minimalizace šikany. 

Alena Kristová 

 

 

Letos byl start opravdu 1. září 
 
A ještě k tomu v pondělí. Začátek měsíce a začátek týdne a datum zahájení 

nového školního roku se uţ dlouho takto nesešlo. Letos jsme tedy byli přesní... 

Jako obyčejně jsme se sešli s pedagogickým sborem jiţ o týden dříve (tentokrát 

25. 8.). Během přípravného týdne proběhly opravné zkoušky ţáků, přípravy tříd 

a pomůcek a také exkurze do Vídně na výstavu o Tutanchamonovi – pro naše 

zaměstnance z MŠ a ZŠ. 

V sobotu 30. 8. jsme se „seznámili“ s našimi prvňáčky a jejich rodiči na 

tradičním setkání. O této akci se jistě více dočtete v článku od třídní učitelky 

prvňáčků, Blanky Čechové. 

Vţdycky se říká, ţe kdyţ se něco chystá dlouho dopředu, nikdy nezůstane 

příprava beze změn. Potvrdilo se to i nám. V posledním týdnu školního roku 

jsme měli připraveno přidělení předmětů na nový školní rok a změna přece 

nastala - podle tradice. Naše kolegyně Jana Kamenská přešla na ISŠ Lipová alej 

v Hodoníně a nám nezbylo, neţ znovu shánět a měnit. Na změny „ na poslední 

chvíli“ jsme uţ natrénovaní a tak nějak s tím musíme počítat. Ţivot nám vţdy 

předkládá nějaká překvapení či zkoušky a neměli bychom pokaţdé hned 

rezignovat.  

V učitelském sboru ţádného nováčka nemáme, o výpomoc jsme se obrátili na 

našeho kolegu pana učitele Janáse. Ten nastoupil od 1. 9. na částečný úvazek na 

výuku přírodovědných předmětů. Letos tedy u nás vyučují: Mgr. Blanka 
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Čechová (I.třída), Mgr. Luďka Trechová (II.tř.), Mgr. Radka Šupová (III.tř.), 

Mgr. Miroslava Konečná (IV.tř.), Mgr. Jarmila Nesvadbová (V.tř.), Mgr. Vanda 

Bušková (třídní uč. VI.tř.), Mgr. Miloslava Kurková (třídní uč. VII.tř.), Mgr. 

Vladimír Wagner (třídní uč. VIII. tř.), Bc. Pavel Kurtin (třídní uč. IX.tř.). 

Netřídními učiteli jsou Mgr. Hana Uhlířová a Mgr. Ladislav Janás a také Mgr. 

Růţena Juráňová, zást.ředitelky a Mgr. Alena Kristová, ředitelka školy. 

Částečný učitelský úvazek má také paní vychovatelka Věra Hančíková. 

Ve školní druţině jsou vychovatelky Věra Hančíková a Irena Málková, která má 

také částečný úvazek jako učitelka MŠ. V MŠ je pedagogický sbor beze změn, 

střídají se nám zástupy za mateřskou dovolenou u provozních zaměstnankyň, 

v současné době tedy v MŠ jsou p. Miroslava Hefková  – školnice, uklízečka a 

p. Jana Flajţíková – uklízečka. 

Ve školní jídelně máme také změnu, do akčnějšího zaměstnání přešla Jana 

Kotásková. Na její místo by měla nastoupit kvalifikovaná kuchařka, dle 

předběţné dohody od 1. 10. 2008 (po uvolnění z předchozího zaměstnání). 

Tradičně na začátku školního roku, jezdí naši šesťáci  na kurz na Littner. Také 

letos pro ně připravila zajímavý program p. uč. Bušková ve spolupráci s p. uč. 

Kurtinem. Kurz se podařilo zabezpečit i díky spolupráci s nadací skupiny ČEZ.  

Počasí všem tentokrát přálo a tak věřme, ţe budou mít hezké společné záţitky na 

jejich startu na II. stupni. 

Uţ na 22. září se nám podařilo zajistit výukový program pro děti 2. a3. ročníku 

na Lesní škole Jezírko v Brně. O toto zařízení je obrovský zájem z řad škol a je 

dobře, ţe se nám podařilo do jejich seznamu zapsat. Přehled plánovaných 

výukových programů pro jednotlivé ročníky budou k dispozici později, o těch 

vás poinformuje p. uč. M.Kurková v dalším vydání Zpravodaje. 

O připravovaných akcích na MŠ vás jistě poinformuje p. Radka Šůrková ve 

svém příspěvku. 

I nadále nabízíme k vyuţití školní hřiště a tělocvičnu za stejných podmínek jako 

v minulém roce. Zdá se, ţe se začíná v naší obci zájem o sportování rozvíjet. A 

to je moc dobře.  

Pokud budete potřebovat jakékoli informace týkající se výuky, podmínek, 

programu pro děti či radu, jak postupovat v problematické situaci se svými 

dětmi, přijďte se za námi poradit. Věřím, ţe společně se dá vyřešit hodně 

problémů nebo jim můţeme předejít. 

Všem  –  dětem i rodičům a také nám zaměstnancům ZŠ a MŠ bych chtěla 

popřát hodně úspěchů, pocit z dobré práce a spolupráce a minimum problémů. 

 

Alena Kristová  
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Vzpomínky pétépáka z Josefova 

 
V letošním roce (2008) je tomu jiţ 58 let od doby, kdy komunistický reţim pod 

vedením Gottwalda a Čepičky, zřídil Vojenské tábory nucených prací pod 

názvem Pomocné Technické Prapory. Do těchto Vojenských táborů nucených 

prací byli posíláni takzvaní nepřátelé socialismu. PTP byly zřízeny lehké, jejich 

příslušníci pracovali ve Vojenských lesích a statcích a na stavbách kasáren, 

letišť, muničních skladišť, bytů pro důstojníky a v neposlední řadě budovali i 

Vojenskou nemocnici v Praze. Do těţkých PTP byli posíláni větší nepřátelé 

socialismu a byli posíláni na práce v dolech, a to na Mostecko, Kladensko a na 

Ostravsko-Karvinsko. 

Ano, byla to podivná součást armády. Chlapci s prvním chmýřím na bradě i 

prošedivělí otcové rodin, studenti vyhození ze studií i jejich učitelé, synové 

kulaků i ţivnostníků, kulaci i ţivnostníci, úředníci i synové úředníků, kněţí, 

řeholníci i bohoslovci. 

Co je spojovalo, byl vedle lopaty, krumpáče a sbíječky, které se staly jejich 

„sluţební zbraní“, cejch méněcenných, jenţ byl vypálen hlouběji, neţ si mysleli. 

Ty dva, tři nebo i čtyři roky vojenské sluţby se stále připomínaly při hledání 

zaměstnání i tehdy, kdyţ syn nebo dcera chtěli jít studovat. 

Vznik a existence PTP byly jedním z typických projevů počátečního budování 

totalitního systému, kdy se vítězná KSČ snaţila izolovat, zastrašit či přímo 

likvidovat své politické odpůrce. 

První, kdo nastoupil do Vojenských táborů nucených prací, byli kněţí a 

bohoslovci, a to 5. září 1950. Další pak 1. října 1950. O tom, kdo půjde k PTP, 

rozhodovali členové tehdejších Národních výborů. Protoţe v Josefově, malé 

vesničce, byli členové Národního výboru velmi agilní, poslali v porovnání 

s jinými vesnicemi nebo městy v Československé republice do těchto 

Vojenských táborů nucených prací nejvíce občanů v poměru k počtu obyvatel. 

Do lehkých PTP byli posláni Bílek Ladislav, Píţa Jan, Pospíšil Jan a Lekavý 

Stanislav, do těţkých, a to do dolů do Ostravsko-karvinského revíru, Prát 

Vítězslav a Sasín Vojtěch. 

Členové tehdejšího Národního výboru byli: Imrich Martin, Rabušic Jaroslav, 

Mazůch Matěj a Čech Antonín. 

Určit přesný počet vojáků, kteří prošli PTP v letech 1950 – 1954, není moţné. 

Odhadem asi 60 000 osob. 

Pétépáci byli nejvíce diskriminovanou sloţkou armády. To se odráţelo i v řadě 

úmrtí, a to nejvíce v dolech, i na poškození zdraví s trvalými následky. 

Vojenské pracovní jednotky odvedly ve prospěch vojenské správy a zejména 

národního hospodářství obrovský kus práce. Jejich pomoc byla rozhodující 

zejména v hornictví. Zvláště na Ostravsku a Kladensku nesly hlavní tíhu plnění 

stále vyšších úkolů těţby uhlí. Druhou nejvýznamnější oblastí bylo stavebnictví 
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a to výstavba vojenských objektů a závodů. Vojáci stavěli byty, silnice a další 

komunikace, pomáhali v zemědělství a v lesním hospodářství. 

Vznik a existence PTP jsou součástí historie československé armády. Nikdy se o 

nich příliš nehovořilo. A vlastně ani dnes se o nich nemluví. Představují nejen 

„bílé místo“ armádního poválečného vývoje, ale i jednu z temných skvrn – 

zneuţití armády k politické represi. Budiţ to mementem i varováním. 

Po roce 1990 došlo k určité rehabilitaci, a to morální i finanční, bývalých 

příslušníků Vojenských táborů nucených prací. Mají svou organizaci – 

Moravskoslezský svaz Vojenských nucených prací a Český svaz Vojenských 

táborů nucených prací. 

Jiţ po třinácté se v letošním roce uskutečnilo setkání bývalých příslušníků 

Vojenských nucených prací a Armádou České republiky ve městě Libavá. 

Město Libavá je totiţ místem, kde byl zaloţen 53. PTP, kam od jednotlivých 

vojenských útvarů byli v roce 1950 posíláni vojáci, jimţ nebyly svěřeny zbraně, 

a byli do PTP posíláni na převychování. Při této příleţitosti je současně slouţena 

bohosluţba za ţivé i mrtvé příslušníky Vojenských táborů nucených prací ve 

Staré Vodě, kde mimo ještě ţijící kněze je hlavním celebrantem arcibiskup 

olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner, Mons. František 

Václav Lobkowicz Opraem, sídelní biskup ostravsko-opavský a Mons. ThLic. 

Vojtěch Cikrle, biskup brněnský  nebo Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální 

vikář brněnský. 

 

Vojtěch Sasín 

 

 

Představení sociálních služeb 

 

Jiţ několikrát jsem se v praxi setkala s tím, ţe si lidé pletou sociální sluţby, řadí 

mezi ně i jiné veřejné sluţby. Kdyţ potom přijde situace, se kterou si neví rady a 

kdy potřebují pomoci, jsou dezorientováni a neví, na koho se obrátit...  

Snaţíme se, aby těchto situací bylo co nejméně a tak jsme tady nejen 

s následujícími informacemi, ale také s Katalogem sociálních sluţeb na 

Hodonínsku, v němţ můţete nalézt podrobné údaje o jednotlivých sluţbách 

poskytovaných ve vašem nejbliţším okolí. Katalog si můţete od ledna 

vyzvedávat na vašich obecních úřadech nebo na Městském úřadě v Hodoníně. Je 

moţné, ţe časem se objeví také v ordinacích praktických lékařů.  

Co je to tedy sociální služba?  

Činnost, která by měla působit tam, kde lidé přestávají zvládat řešení nepříznivé 

ţivotní situace, ve které se ocitli. Je to nabídka podpory a pomoci člověku, který 

kvůli svému vysokému věku, nepříznivému zdravotnímu stavu, momentální 
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krizi či z jiného důvodu není schopen se sám o sebe řádně postarat. Je to také 

preventivní činnost, která má zabránit tomu, aby se člověk v této situaci vyskytl.  

Cílem soc. sluţeb je umoţnit lidem vést co nejobvyklejší způsob ţivota – 

zůstávat ve svém známém prostředí, v rodině, mít moţnost pracovat, vyuţívat 

veřejné sluţby a volnočasové aktivity. 

Sociální sluţby mohou být poskytovány několika způsoby:  

 Ambulantně – to znamená, ţe za sluţbou musíte přijít, nebo být 

dopraveni přímo do daného zařízení (součástí těchto sluţeb ale není 

ubytování)  

 Terénně – sluţby, které přijdou za vámi (buď domů, nebo do jiného 

přirozeného prostředí -  (např. pečovatelské sluţby, streetworkeři apod.)  

 Pobytově – sluţby, které jsou spojené s ubytováním v zařízeních 

sociálních sluţeb (např. domovy pro seniory (bývalé domovy důchodců), 

týdenní stacionáře apod.) 

Sociální služby zahrnují: 

 sociální poradenství – je poskytováno buď v základní formě, nebo 

odborné formě. 

 Základní poradenství je součástí všech sociálních sluţeb a 

přispívá k řešení aktuální nepříznivé situace (např. v zařízení 

předají základní informace o tom, kde se vyřizují dávky hmotné 

nouze, které další zařízení soc. sluţby můţe přispět k řešení 

nepříznivé situace apod.) 

 Odborné poradenství řeší situaci člověka do větší hloubky 

s ohledem na charakteristiku jeho problému. Je poskytováno 

v odborných poradnách – např. manţelských a rodinných, 

občanských nebo poradnách pro zdravotně postiţené či seniory 

apod.  

 služby sociální péče – jejich smyslem je udrţet člověka co nejdéle v jeho 

přirozeném prostředí (domově) a umoţnit mu vést pokud moţno běţný 

ţivot. Vychází se z myšlenky poskytnout člověku takovou péči, aby i přes 

svůj handicap byl schopen ţít co nejdéle doma a udrţet si fyzickou i 

psychickou soběstačnost. Pokud je ale stav člověka natolik váţný, ţe 

neumoţňuje jeho další setrvávání v domácí péči, je cílem těchto sluţeb 

zajistit důstojné prostředí a zacházení. Např. starším lidem s omezenou 

schopností se nejdříve nabízí sluţby pečovatelské, a teprve aţ tyto sluţby 

nedostačují, mohou vyuţívat sluţby denního centra, odlehčovací sluţby 

anebo následně sluţby pobytové (umístění do domova pro seniory). 

 služby sociální prevence – měly by předcházet sociálnímu vyloučení – 

tedy vylučování lidí ze společnosti. Jsou nejrůznější důvody, proč můţe 

docházet k vyloučení určitých osob ze společnosti – např. ohroţeni jsou 

lidé, kteří vyrůstají nebo dlouhodobě ţijí v sociálně slabším nebo 
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znevýhodněném prostředí, nezvládají řešit krizové situace, mohou být 

ohroţeni trestnou činností, nebo sami mají vypěstovány návyky nebo ţijí 

způsobem ţivota, který vede ke konfliktu se společností (např. závislé 

osoby, lidé po výkonu trestu odnětí svobody, lidé bez domova apod.). 

Pokud je dobře zvolená sluţba sociální prevence, pomáhá nejenom těmto 

osobám, ale také ostatní většinové společnosti (všem ostatním – např. 

jedná se o sniţování sociálních a zdravotních rizik, které často souvisí se 

způsobem ţivota těchto osob). 

 

Přesnější informace o soc. službách a jejich poskytování můžete získat na 

Městském úřadě v Hodoníně, odboru soc. služeb, u slečny Marcely 

Medusové. 

 

Kontaktní údaje: 

Bc. Marcela Medusová 

Manaţerka komunitního plánování soc. sluţeb na Hodonínsku 

tel. 518 316 318, e-mail: medusova.marcela@muhodonin.cz 

  

 

Počasí nám ukazuje podzim, ale… 
 
Podle kalendáře máme prosinec, další čtvrtrok za námi a my uţ abychom opět 

bilancovali, ohlíţeli se po tom, co se nám podařilo a co by bylo dobré udělat 

příště lépe. 

V období od konce září jsme absolvovali spoustu akcí, jak děti, tak my dospělí. 

Pro ţáky II. stupně provedla Hudební škola Klára (z Nikolčic) výchovný koncert 

z výběru skladeb od baroka po 20. století.. Ţákům 9. ročníku jsme objednali 

přednášku s besedou na téma partnerské vztahy, plánované rodičovství, 

prevence nakaţlivých chorob.  

Pro děti z I. stupně vybrali p. učitelky divadelní představení „Jak čert vyletěl 

z kůţe“ ve Slováckém divadle v Uh. Hradišti. Zájezd do divadla se všem moc 

líbil, dopravu autobusy uhradilo SRPDŠ. 

Také proběhlo tradiční focení dětí v I. třídě, kaţdoročně je o tuto specifickou 

„památku“ velký zájem. Vţdyť i spousta babiček a dědečků se chce potěšit 

hezkou fotkou malého školáčka. 

Naši učitelé se průběţně vzdělávají (to je naše tradice) a tak tomu bylo i v tomto 

čtvrtletí. Další vzdělávání bylo zaměřeno na práci metodika prevence (sociálně 

patologických jevů), na vyuţití kritického myšlení ve výuce zeměpisu, 

rozvojovou pomoc (humanitární a rozvojová pomoc, migrace obyvatelstva, 

rozvojové cíle tisíciletí), mediální výchova – tvorba mediální kampaně proti 

šikaně, konference o ekologické výchově a samozřejmě jazykové kurzy (hlavně 

Aj),  do kterých je zapojeno 6 vyučujících. 
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A teď z jiného soudku. Rádi bychom pokročili v úpravách některých učeben, 

zejména v zařízení multimediálních učeben. Na jejich vybavení nám přispěla 

část ochotných rodičů, které jsme oslovili motivačním dopisem. V rámci svých 

moţností nám poskytli hotové vybavení, přislíbili finanční dar či materiál nebo 

sluţbu. Za vstřícnost a pomoc bychom rádi poděkovali p. Petru Zálešákovi a  

Zd. Zálešákovi, p. Petru Kolibovi  (fa. Pureta), ing. Liboru Bůškovi (fa. Hamé), 

p. Ladislavu Kaluţovi ml. (Elektromarkt) a za spolupráci p. J. Novotné. 

V příštím roce musíme dořešit vybavení zbylých tříd školním nábytkem pro 

ţáky, modernizaci počítačové učebny, cvičné kuchyně a v našich plánech by 

bylo i vybavení jazykové učebny. Část našich plánů ošetří náš zřizovatel – Obec 

Prušánky zohledněním v rozpočtu pro příští rok. S další realizací si musíme 

poradit postupně za spolupráce s dalšími subjekty (bude-li šance na některou 

z dotací či grantových programů...). 

Chtěla bych za nás všechny popřát (nejen po čas vánoční) všem lidem dobré 

vůle pokoj, vyrovnanost, dostatek všeho potřebného a těm bez dobré vůle, aby ji 

našli. 

 

Za sebe osobně i Boţí poţehnání 

Alena Kristová 

 

 

Historie Josefova a jeho předchůdce 
 
Kukvice patřila k nejstarším osadám na Podluţí. Jaký rod osadu zaloţil, není 

známo, ani komu Kukvice v době feudální do 15. století patřila. Poprvé se 

připomínají v souvislosti s kostelem a farou v Mikulčicích roku 1383, k nimţ 

byly přifařeny. Teprve počátkem 15. století drţel Kukvice šlechtický rod pánů, 

kteří se psali z Kukvice. Prvním známým drţitelem dle jména byl v roce 1437 

Václav z Kukvice, který byl podkomořím moravským. Kdyţ Václav zemřel, 

vlastnila Kukvice jeho manţelka Anna z Poděbrad se syny Benešem a Hynkem. 

Patnácté století bylo obdobím pustošení a válek. Vedly k zániku četných obcí a 

osad, mimo jiné i Kukvice, které byly v letech 1468 – 1470 vypáleny Uhry. 

Obyvatelé Kukvice byli částečně pobiti, ostatní se rozprchli a jen málo se jich 

vrátilo. Podruhé byla obec obnovena před rokem 1528. 

Od 15. století byla Kukvice v drţení Jindřicha z Lipé, od roku 1527 Heralta 

Kuny z Kunštátu. Po smrti Heralta Kuny odkázala Kukvice jeho manţelka roku 

1528 vnukům Vilému a Janovi Tezaurům z Tetova. Jejich otec povolil v době 

jejich nezletilosti poddaným z Těšic u Kukvice zakládat na pustých gruntech 

vinohrady za plat 20 grošů z kaţdé čtvrti. 

Od roku 1554 drţel Kukvice Jan Tetaur, které je pak v roce 1568 prodal Závišti 

Prusinovskému z Bítkovic. V letech 1600 – 1603 byl majitelem Kukvic Jiří 

Čechočovský z Čechočovic. V roce 1610 koupil obec Jan Lesenný z Lesenné, 
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od roku 1619 byl vlastníkem evangelík Jan Jeroným Lesenný z Lesenné, který 

Kukvice prodal roku 1627 majiteli hodonínského panství Zdeňkovi ze 

Ţampachu.Po jeho smrti roku 1639 drţel Kukvice dědic hodonínského panství, 

jeho synovec Jindřich Burian ze Ţampachu. 

Kukvice zanikla za třicetileté války podle zbytků zachovalých luţických 

gruntovních registrů, v nichţ ještě v roce 1626 jsou zapsáni kukvičtí občané, 

jimţ se odváděli platy z bojanovských gruntů. Kukvice měla před zpustnutím 

v roce 1634 na 1008 měřic, z toho bylo 288 měřic vinic. Po smrti Jindřicha 

Buriana ze Ţampachu, převzala hodonínská panství i se zaniklými obcemi jeho 

manţelka Anna Helena, která se provdala roku 1650 za hraběte Bedřicha 

z Appersdorgu, který prodal panství Liechtensteinům. V roce 1762 je koupil 

v konkurzní podstatě manţel císařovny Marie Terezie, František Lotrinský a tak 

zůstala v majetku císařské rodiny aţ do roku 1918. 

Památka na Kukvice se zachovala do dnešních dnů, především ve jménech 

polních tratí a vinic. 

Vznik Josefova spadá do třetího závěrečného období feudalismu, které zahrnuje 

léta 1740 – 1848. Císař Josef II.který vládl v letech 1780 – 1790, zrušil v říjnu 

1781 poddanství, coţ mělo dalekosáhlý význam pro vesnici, ale i rozvoj 

kapitalistických vztahů. Důleţitým reformačním počinem za jeho vlády byla i 

tzv. reabizace, tj. dělení dvorů a ponechání půdy z nich dosavadním a novým 

osadníkům – kolonistům. Reabizace byla však prováděna jen na panství 

panovníka. V 80. a 90. letech 18. století byly rozparcelovány panské dvory 

v Kukvicích, Prušánkách,  Poddvorově a  Rostrhansku. Na místě kukvického 

dvora vznikla roku 1782 nová ves, nazvaná k poctě císaře Josefa II –

JOSEFOVEM. 

 

Mezi události, jeţ zasáhly významně do ţivota obce byly války, 

oheň,mor,cholera i mrazy. Za napoleonské války v roce 1805 byla v Josefově 

usazena francouzská vojska. V roce 1866 květnové mrazy zničily úrodu a 

způsobily hlad. Za prusko – rakouské války byla vojska utábořena i v obci a 

v bitvě u Hradce Králové padli dva josefovští rodáci. V té době vypukla zákeřná 

nemoc cholera. Dne 24. července1843 vypukl v hospodě oheň. Zničil celou 

stranu obce ze směru od  Bojanovic. 

K roku 1793 se uvádí 43 domů s 250 obyvateli, v roce 1910 měl Josefov 52 

domů, v roce 1930  uţ 69 domů. K 1. 1. 2005 je evidováno 110 domů a  v roce 

2008 má jiţ obec 136 domů v nichţ bydlí 406 obyvatel. 

 

Výpis z Absolventské práce – Moniky Láníčkové 
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Pozvánka 

 
TJ SOKOL Josefov pořádá dne 27. Prosince 2008 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE neregistrovaných hráčů a hráček. 

Začátek je v 9.00 hodin a turnaj bude rozdělen na dvě kategorie: 

- do 15 let 

- nad 15 let 

Všichni příznivci stolního tenisu jsou srdečně zváni. 

 

Zveme Vás na tradiční SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 31. prosince 2008 

v 19.00 hodin. Vemte si brýle a nejlíp svářecké, protoţe uvidíte co ste eště 

neviděli a vemte si aj špunty do uší ať neslyšíte co byste slyšet nechtěli. 

Vemte si pálenku na vypláchnutí krku, kdyby Vám v něm vyschlo a my Vám 

mimo ohňostroja budeme nalévat svařák. 

 

Hasičský ples 17. ledna 2009 – pyţamový 

 

Obecní ples 21. února 2009 – montérkový (pracovní oděvy), hrát bude kapela 

JAMA.  

 

Ples Regionu Podluţí v pátek 6. března v Luţicích. 

 

V sobotu 23. Května 2009 v 19.00 hodin hudebně zábavný pořad, Láska brány 

otevírá, pro dospělé. 

 

V neděli 7. června 2009 v 14.00 hodin rozmarná pohádka, Nebojsa v čarovném 

lese, pro děti. 

 

 

Sportovní život naší školy 
 
I kdyţ neuběhly ani 3 měsíce nového školního roku, jsem pyšný. Proč? Poprvé 

jsme vyrazili na kuţelky, a Vendula Nešporová, Kristina Štipská, Petr Šerák a 

Milan Šimek získali výborné 2. místo. Dál? Vašek Kachyňa, Honza Zálešák, 

Jirka Stávek a Pavel Křiva vyhráli s přehledem okrskové kolo v nohejbale, a ve 

Velké nad Veličkou v okresním kole skončili na krásném 3. místě.  No a Adam 

Horký, Adam Slíţek , Jáchym a Kryštof Prčíkovi v Ratíškovicích na okresním 

kole ve stolním tenisu získali 1. místo. Super!!!! 
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Kromě toho jiţ po několikáté jsem rozběhl celoroční turnaj ve florbale, máme i 

dívčí tým, Bára Kolibová, Katka Podhorská, Simona Chludilová, Lucka 

Hnidáková a Jitka Šimková, a vůbec nejsou jen do počtu. A to je dobře.  

Čeká nás mnoho dalších soutěţí, kopaná malý a velký florbal, Coca – Cola Cup, 

ale já vím, ţe se nemusíme bát, ti kteří chodí do zdejší školy, jsou šikovní, mají 

sportovní srdce a soutěţivého ducha. Moţná, ţe nemáme u nás řadu budoucích 

vědců, akademiků, docentů, ale těch sportovně nadaných, zapálených a 

šikovných kluků a holek máme dost. A to je přece skvělé, ne?  

 

Mgr. Vladimír Wagner 

 

V příspěvku kolegy V. Wagnera se dočtete o sportovních úspěších našich ţáků. 

Já bych se chtěla trochu zamyslet nad tím, jak sport láká lidi vůbec. Naše děti ve 

škole mají moţnost navštěvovat několik sportovních krouţků. Je to dětský 

aerobik, pohybové hry (pro I. - II. tř.), florbal (VI. - IX. tř.), atletika ( IV. - IX. 

tř.) a na hranici mezi tancem a sportovní gymnastikou je i streetdance. Dá se 

říci, ţe většinou se dítě se zájmem o pohyb věnuje i více sportovním činnostem. 

Druhá část dětí se o sportovní pohyb moc nezajímá a volí jiné volnočasové 

aktivity. Potěšující je, ţe roste počet dospělých se zájmem o pravidelnou 

sportovní činnost. Zvolit si nějakou pohybovou aktivitu za svoji pravidelnou 

součást ţivota, je určitě dobrou prevencí proti stárnutí a proti některým 

zdravotním komplikacím. ( Jistě ale platí – všeho s mírou ). V naší tělocvičně se 

tak v zimním období střídají volejbalové celky z Prušánek a Josefova, 2 

florbalové skupiny, aerobic – ti všichni k pravidelnému sportování. Nesmím 

zapomenout na početnou skupinu ţen, které cvičí v prostorách naší školní 

druţiny (dávali si charakteristiku: nad 50 let nebo 70 kg, moţná mají i 

výjimky..). Kéţ by takový elán měla většina školních dětí. Ovšem ti 

nejaktivnější sportovci nám dělají velkou radost a jsou opravdu úspěšní. Jako 

stálé hráčky hodonínského házenkářského týmu ţaček se výborně zapsaly Jitka 

Šimková (jako brankařka) a Bára Kolibová jako všestranná hráčka zejména 

v útoku. Na turnajím patří mezi nejlépe hodnocené hráčky. 

 

Alena Kristová  

 

Bohatý chudák 
 

Ţebravý mnich František uţ pár dní cosi kutí v jeskyni za městečkem Creccio 

v italské Umbrii. Lidé se šeptají:“ Jsme zvědaví, co to bude. Sousede, půjčil si 

od vás ten jeho kumpán Jan taky vola?“ 24. prosince (pravděpodobně v roce 

1223) se konečně dozvědí, proč zboţný muţ Jan obchází domácnosti, a dokonce 

se někde ptá, zda by mu na pár hodin nedali na hlídání děťátko. Kdyţ přijdou 

k jeskyni, zůstávají stát s otevřenou pusou. Na svíčkami osvícené scéně 
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zinscenoval mnich František první výjev narození Jeţíše Krista. Vypůjčený oslík 

a vůl stojí stráţ u jeslí se senem. Josef s Marií se těší z děťátka. K tomu mnich 

zazpívá evangelium, a tak začne s tradicí nejen příštích jesliček, ale také 

půlnoční mše. Místní lidé z vesnice byli okouzleni tímto divadlem, které se pak 

šířilo ve formě nejrůznějších betlémů do celého světa. A prý se také u toho stal 

zázrak. Dokonce se říká, ţe v jesličkách „leţelo neţivé dítě, které František 

svým dechem oţivil …“ 

 

Vánoce ţebravého mnicha 

František se stal ţebravým mnichem, ačkoliv pocházel z bohaté rodiny. Jeho 

otec, který bral na vědomí hýření, neunesl, ţe syn ţebrá a rozdává svůj majetek, 

a raději ho včas vydědil. František se pak ţivil jako umývač nádobí a opravoval 

kostely. Mezitím stále hlásal chudobu a odevzdání do vůle Boţí. Je samozřejmé, 

ţe se do jeho řádu menších bratří moc ţáků nehrnulo. „Proč bychom měli jíst 

odpadky a spát v zimě, kdyţ máme teplé domy?“ ptali se ho. Chudoba ani tehdy 

nebyla populární. A tak, kdyţ mu nenaslouchali lidé, odebral se František do 

lesa, kde kázal zvěři. Jeho oslava Vánoc před divadlem s jesličkami byla jistě 

velmi prostá. Spával v chatrčích na zemi, jedl jen to, co vyţebral. O svátcích 

bylo o něco líp, i kdyţ o to ani nestál. Představoval si Jeţíška, který neměl ani 

kolébku a narodil se v chlévě. Moţná i Františka zahřívala o Vánocích v lese 

zvířata … Kdyţ přišel do města, nestačil se asi divit nádheře vyzdobených 

kostelů, Uţ v jeho století ale vznikla v Itálii tradice pastýřů. Dítě, muţ a stařec 

chodí po ulicích, zastavují se před obrazy Madon a hrají a zpívají Jeţíškovi 

ukolébavky. Věří se v jejich čarovnou moc a lidé je proto obdarovávají. 

 

Nedůstojné hračky 

Neţ se k nám první kostelní jesličky dostaly, trvalo to od prvního Františkova 

představení skoro 400 let. Praţané si v roce 1590 sdělují: „To musíte vidět! To 

je vám krása!“ V kostele sv. Klimenta na Starém Městě jsou vystaveny barevné 

figurky Svaté rodiny. Přivezli je sem jezuité a byly zřejmě první ve střední 

Evropě, jejichţ dřevěné postavičky nebyly připevněny. Netrvalo dlouho a 

chlubili se jimi také šlechtici na zámcích a jako symbol prosperity a bohatství je 

pojaly i movité české domácnosti. Časem se betlémy proměňovaly ve velkou 

figurální divadelní scénu. Od poloviny 18. století se začaly stavět deskové 

betlémy. Ovšem dekretem z října 1751 císařovna Marie Terezie vystavování 

betlémů jako „církve nedůstojných dětských hraček“ zakázala. A tak se 

přestěhovaly ve zmenšené podobě do domácností. 

A kdoţe byl ten náš bohatý chudák? Sv. František z Asisi 

 

History 
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Něco málo rad ze starých kalendářů – 

1926,1946, 1947 
 

Bez černý - květ se sbírá za slunečných dnů brzo po rozkvětu. Pouţívá-li se 

odvar ze sušených květů k vypocení, pak se vaří asi lţíce květu ve čtvrt litru 

vody. Po 15min. se scedí, přidá se rumu nebo brandy a vypije se horké. Tohoto 

čaje se uţívá rovněţ při zánětu průdušek, zaţívacích ústrojů, reumatismu a 

zánětech v hrtanu. 

  

Mařinka vonná - je známá bylinka našich listnatých lesů. Víte, ţe roztlučená 

mařinka se přikládá na vředy a nádory?  Málokdo ví, ţe kořen obou druhů 

mařinky, ţluté i bílé, je výtečným barvivem. Uvařený oddenek v pivě barví 

vlněné látky pěkně červeně, listí a květy mařinky barví ţlutě. 

Kuří oka - se mohou odstranit také tím, kdyţ se pokrývají česnekem, upečeným 

v horkém popelu. Toto leptadlo se upevňuje na kuří oka obvazem. Po několika 

dnech často vyměňovaných obkladů na postiţená místa ztvrdlá kůţe změkne a v 

horké koupeli docela lehkým zásahem kuří oka vypadnou. 

 

Kousne-li někoho vzteklý pes, musí se rána ihned vymýti teplým octem nebo 

teplou vodou a vysušit ji. Rána se zakape několika kapkami kyseliny solné, která 

rozpouští jedovatou slinu. 

 

 

Přísloví o zdraví. 

Zdraví hlava všeho.  Bez  Zdraví není ani štěstí ani spokojenost.  Ţiv buď s 

rozumem, obejdeš se bez lékařů.  Mnoho jídel, mnoho nemocí. Kde pití a hody, 

tam i choroby.  Čas k jídlu, čas k dílu. Na loţe o deváté, z loţe o páté.  Co 

neuspíš před půlnocí, po půlnoci nedospíš. Kdo chce spáti sladce, ať večeří 

krátce.  Co máme, nevíme, aţ kdyţ to ztratíme. Lékař léčí, Bůh uzdravuje. Bůh 

dal ţivot, Bůh dá i zdraví. 

 

Zajímavosti 
 

Muţské účesy XVII. století. 

Móda muţů byla v polovině XVII.století velmi zţenštilá. Muţi nosili dlouhé 

vlasy, splývající po zádech. Jistý francouzský šlechtic byl první, který začal 

zdobiti své vlasy pestrými stuhami, klenoty neb perlami. To se pánům zalíbilo, 

ale tyto ozdoby měly teprve pravou cenu, byly-li to dárky od dám. 

 

Jak to vypadalo za starých časů 

Přesto, ţe lidstvo odedávna mělo své poklady, musilo ţíti mnohdy primitivně, 
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protoţe nebylo vynálezů, které zpříjemňovaly ţivot člověka a poskytovaly mu 

pohodlí, jehoţ si dnes ani valně neumíme váţiti. 

Tak spal r. 1234 král anglický po prvé na slamníku (dříve jen na prkenném loţi.) 

r. 1246 byly střechy domů kryty většinou slamou. R. 1300 neznali v Londýně 

ještě komínu, tím méně kamen. Lidé se hřáli kol pánví se ţhavím uhlím. Víno se 

prodávalo jen v lékárnách. Váhy byly neznámé. R. 1340 se platily daně v Anglii 

pytli vlny. Soudci a advokáti dostávali jako honorář skořici a pepř. R. 1343 se 

objevily první špendlíky. R. 1344 se v Anglii razily první peníze. První 

hedvábné punčochy oblékla anglická královna Alţběta r. 1561. R. 1450 se 

objevil první slabikář. Ale nebyla to ještě kniha, nýbrţ tenké destičky ze dřeva, 

potaţené pergamenem, na němţ byly namalovány a později natištěny písmena, 

číslice... 

 

Obyvatelé severní Afriky věřili, ţe nejvyšší vrcholek pohoří Atlasu, Dţebel 

Ajaši, vysoký 4500m, jenţ mizí v mracích a nikdy jej není viděti, je sloupem, 

který drţí klenbu nebeskou. 

 

A taky trochu pro zasmání. 
Na širém moři : ,,Jak jsme daleko od pevné země?'' tázal se cestující. Námořník: 

,,Tři kilometry.''  Cestující : ,,Kterým směrem ?'' Námořník : ,,Svislým ! '' 

 

,, Které oko je nejčilejší ?'' 

,, Kuří oko. Ve dne v noci je na nohou.'' 

 

V restauraci.,,Přejete si oběd za 8 nebo za 10 korun ?'',, Jaký je rozdíl ?'' ,,Dvě 

koruny , prosím !'' 

 

Ze zkušenosti. Soudce :,,Jste vdaná ?'' Svědkyně: ,,Dvakrát. '' ,, Kolik je vám let 

?''  ,, Dvacetpět . ''  ,, Také dvakrát ? '' 

 

Pán ke klukům, kteří bijí spoluţáka : ,,Co vám hoši udělal, ţe ho tlučete ?'' ,, On 

nám dal opsat početní úlohu . ,,Nu, to si snad nezaslouţí, abyste ho bili ? '' ,, 

Kdyţ on ji měl špatně, a my jsme všichni dostali pětku ! '' 

 

Divil se jeden student: ,, Safra, safra proč mi maminka tentokráte neposlala 

ţádnou bábovku ? '' Druhý student škodolibě zasykl : ,, V čem by ji upekla, kdyţ 

má troubu na studiích?'' 

 

Z kalendářů vybrala Hasilová Růţena 
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Za šlágr mohou porouchané varhany 
 
Krátce před vánočními svátky roku 1818 se v kostele sv. Mikuláše 

v hornorakouském městečku Oberndorf nedaleko Salzburku porouchají varhany. 

Netřeba chytrých hlav, aby bylo jasné, ţe uţ se to do Štědrého dne neopraví. 

Varhaník kostela, Franz Xaver Gruber (1787-1863), si o tom po 36 letech 

zapíše:“ 34. prosince 1818 mi šestadvacetiletý pomocník faráře Joseph Franz 

Mohr přinesl báseň a poţádal mne, abych ji zhudebnil pro dva sólové hlasy, sbor 

a kytaru. Vyţádanou skladbu jsem mu předal a ta byla ještě téhoţ dne zazpívána 

a přijata se značným ohlasem.“ 

 

Chtějí radši něco známějšího 

Gruber si ale tehdy – stejně jako mnozí skladatelé dnes – lhal do vlastní kapsy. 

S příznivým přijetím jeho skladby to prý nebylo tak horké. Oberndorfští 

měšťané a vesničané z okolí si o Vánocích chtějí zazpívat známější vánoční 

písně a koledy. Tichá noc u nich úspěch nemá. Aţ během 20. let 19. století 

zavítá do kostela v Oberndorfu varhanář Karl Mauracher z Fügenu, aby opravil 

jiţ zmíněné varhany. Kdyţ je hotov, zahraje mu Gruber svou koledu. Varhanáře 

tak nadchne, ţe si Tichou noc odveze domů a při svých cestách za prací ji hraje, 

kde se dá. Uslyší ji i zillertalský rukavičkář a kramář Strasser, který kaţdoročně 

jezdí na předvánoční trhy do Lipska. 

 

Píseň pod drobnohledem 

Natolik se mu líbí, ţe se ji jeho tři dcery, Karolin, Andreas a Amalie, 

specialistky na tyrolské písně, musejí naučit. Svým zpěvem pak na jarmarku 

lákají k otcovu stánku zákazníky. A vlna jménem Tichá noc se šíří dál, aţ se 

dostane na dvůr saského krále Bedřicha Augusta (1785-1837). Roku 1828 mu ji 

Strasserovy zpěvačky zazpívají v lipské Cechovní hale. Jejich saským 

Veličenstvům píseň učaruje. Brzy je ale Tichá noc pod drobnohledem 

vyšetřovatelů. Začíná se totiţ šuškat, ţe ji napsal Michael Haydn (1737-1806), 

mladší bratr slavného Josefa. Verze se kupodivu okamţitě chytne! A to tehdy 

neexistoval bulvár! Aţ vládní vyšetřovací komise z Berlína zjistí pravdu. To 

kdyţ Gruberův syn, také varhaník, vytvoří věrnou kopii originálního rukopisu. 

 

Z odmítané písně největší zisk 

Tichá noc můţe začít vítězné taţení světem. Díky evropským přistěhovalcům 

doputuje i do Spojených států. Aţ tady se z ní stane ten správný vánoční hit. Za 

svou popularitu můţe poděkovat zpěvákovi a asi největšímu skrblíkovi, jakého 

kdy pop musí měla, Bingu Crosbymu (1903-1977). Jako jeden z prvních totiţ 

začal natáček vánoční desky. Nejdřív má  
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k písni zjevný odpor. Nakonec se ale nechá přemluvit a u příleţitosti prvních 

Vánoc, kdy byly USA ve II. světové válce, Tichou noc natočí. Prodá se sedm 

milionů desek. Amerika slzí dojetím a Tichá noc se na dlouhá léta stane 

nejprodávanější deskou všech dob. 

 

Epocha 

   

 

Sbor dobrovolných hasičů Josefov 
 
Váţení spoluobčané! 

Neţ-li začneme hodnotit letošní rok, chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu za 

velmi dobrou spolupráci. 

Jak jistě víte, obec Josefov zakoupila cisternovou stříkačku, která letos 

procházela celkovou rekonstrukcí. Chci poděkovat mým kolegům za to, jaký kus 

práce odvedli, za to jim patří veliký dík. Cisterna dostala nový lak a vše co 

k tomu patří, aby mohla slouţit Vám spoluobčanům. 

Mimoto se naše druţstvo zúčastnilo okrskové soutěţe v Dubňanech. S naší 

historickou „mašinou“ se ukázalo naše SDH v dobrém světle na oslavách 100 let 

výročí zaloţení SDH Rohatec. 

Dále jsme spolupracovali na dětském dnu, kde jsme společně s kolegy z SDH 

Dolních Bojanovic předvedli ukázky a velkou pěnu pro naše děti. 

Chtěl bych vyzvat naše holky i dospívající mládeţ jestli chtějí vstoupit mezi 

hasiče, jsou srdečně zváni a rádi je uvítáme. 

Váţení spoluobčané, závěrem Vás chci pozvat na náš ples, který se uskuteční 

v sobotu 17. Ledna 2009 a bude pyţamový. Srdečně jste zváni také na 

silvestrovský ohňostroj. 

Přeji Vám veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2009. 

 

Velitel SDH Josefov 

Emil Vnenčák 

 

 

Váţení občané! 

Ani se nenadáme a máme tu opět Vánoce a Nový rok. Je tu bilancování 

celoroční činnosti a vytyčování pro období další. Rovněţ my hasiči stojíme před 

tímto úkolem. Hodnotíme-li činnost za uplynulé období, můţeme konstatovat, 

ţe to bylo dalším úspěšným krokem ke zlepšení zabezpečení poţární 

bezpečnosti obce i celé společnosti. 

Zásahová jednotka v nezbytné spolupráci s obcí Josefov se připravovala a také 

plnila úkoly spojené se zajišťováním poţární bezpečnosti obce i dalších míst, 
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nadále je postupováno ze strany obce ve vybavování výstrojí a výzbrojí, pro 

případný zásah u poţárů, či jiných ţivelných pohrom. 

Historicky významným mezníkem v obci je oprava, nástřik a jeho příprava 

cisternové automobilové stříkačky, která bude slouţit pro hašení poţárů. 

Potřebný materiál byl zakoupen z prostředků obce a práci odvedli členi SDH. 

Nyní naše cisterna prošla technickou kontrolou a bude zařazena do výjezdové 

pohotovosti obce Josefov i okresu Hodonín. 

Druţstvo muţů se tradičně zúčastnilo okrskové soutěţe, oslav výročí zaloţení 

hasičských sborů v Rohatci a Dubňanech. Začíná se projevovat generační 

problém věkové hranice členů SDH, a proto bychom rádi uvítali zájem o 

členství z řad mladých lidí. Přijďte mezi nás a podpořte dobrou věc. 

Nyní Vám ve stručnosti nastíním, co nás čeká v nejbliţším období: 

Dne 4. Ledna 2009 proběhne v sále KD výroční valná hromada SDH Josefov na 

které zhodnotíme výsledky za rok 2008 a vytýčíme si úkoly pro období příští. 

Dne 24. ledna 2009 budeme v sále KD Josefov pořádat pyţamový ples, na který 

Vás co nejsrdečněji zveme a předem děkujeme za poskytnuté dary do tomboly. 

Je pochopitelné, ţe nás v příštím roce čeká řada náročných úkolů, které jsme ve 

spolupráci s obcí připraveni plnit ku prospěchu celé obce Josefov. Vyuţíváme 

této příleţitosti k tomu, abychom vzhledem k blíţícím se svátkům a 

probíhajícího topného období upozornili na vysokou statistiku poţárovosti a 

v důsledku zabránění poţárů dodrţování zásad poţární bezpečnosti. Dávejte 

pozor na: topidla, komíny, svíčky a prskavky na vánočních stromcích, 

pyrotechniku a další věci, které by mohly způsobit zbytečný poţár. 

 

PF – přejeme Vám šťastné a veselé proţití svátků Vánočních a Nového roku 

2009, všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti v osobním, profesním i 

rodinném ţivotě, pohodu, klid a mír. Hlavně abychom společně tyto nastávající 

svátky proţili bez poţárů a ve zdraví.  

To Vám všem přejí Josefovští Hasiči. 

 

starosta SDH Josefov 

Rudolf Bohun 
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Vánoční SMS 
 

Ještě není pozdě, můţem to vyřešit v klidu! Můţem zůstat přáteli. 

Jinak Ti udělám dost velké problémy. Bude pozdě, aţ se budeš dusit! 

Tvůj vánoční KAPR.  

Ahoj, tady JEŢÍŠEK! Celý rok tě pozoruji! Dobře vím, ţe nekradeš, 

nelţeš, nepodvádíš, netuneluješ.... Tak mne neštvi a nauč se to. Já ti 

pořád dárky nosit nebudu! 

Štěstí a lásku, radost a něhu ať tobě přinese vánoční sen přání mé 

najdeš na vločce sněhu, zachyť ji na ruku na Štědrý den.  

Tak zase po roce máme tu Vánoce, vánoční nálada všechny nás ovládá, 

chci Ti jen za sebe poslat par řádků, příjemné proţití Vánočních 

svátků. Cukroví s vanilkou, pusinku pro štěstí a spoustu světýlek na 

Vašem náměstí. Hodně dárků na Vánoce ať se daří v novem roce!!! 

 

Co to cinká, co to voní, kouzlo Vánoc jako vloni. Salát, řízek, vínečko, 

ať přibereš kilečko.  

 

Ze srdíčka ti přeju krásné a ničím zlým nerušené Vánoce a šťastný 

Novy rok a ať se ti splní tvá nejtajnější přáníčka. Moooře dárků pod 

stromečkem!!! 

 

Sněhové vločky k Zemi se snáší, mráz si s okny pohrává, chybí uţ jen 

par stran v kalendáři, vánoční čas nastává. Překrásné Vánoce plné 

splněných přání i Silvestra.  

 

Na Vánoce v krku kosti, na Silvestra zvratků dosti, na Novy rok 

bolehlav, takový ti přeji stav. Vidím to však černě, budu na tom 

stejně.  

 

Oheň v krbu praská, v našich srdcích klid a láska, z oblohy se sype 

sníh, vločky tančí v závějích.  


