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Slovo starosty 
 

Váţení občané!  

 

Dostáváte tento zpravodaj vţdy na 

konci roku a v předhodové polovině 

roku. Co přinese tento rok, se ukáţe, 

aţ skončí.  Věřím, ţe vše bude 

nakonec k naší spokojenosti a v naší 

obci se spousta záleţitostí podaří tak, 

jak má. 

 Největší akcí, která je jiţ v závěru, 

je, ţe máme územní plán, který nás 

posune v našem plánování rozvoje 

obce a umoţní nám rozvoj po všech 

stránkách. Vše ovšem závisí na 

schopnostech radnice získat dotační 

tituly.  Je vidět, ţe i mnoho 

„drobných“ akcí dokáţe zruinovat 

rozpočet, a proto se bez prostředků 

z dotačních titulů neobejdeme. 

Nemáme ţádný úvěr a vypadá to, ţe  

 

 

 

 

příjmy do obecní pokladny nebudou 

ve stejném rozsahu jako jiné roky, 

přesto neuvaţujeme o tom, ţe 

bychom úvěr měli mít. 

Všichni jste o dění v obci 

informováni v našich Josefovských 

Zprávičkách, takţe se na všech 

akcích potkáváme a ani letošní hody 

nebudou výjimkou. Snad nám 

neproprší a naše novinky jako 

pondělní Lázeňské hody za 

přítomnosti lázeňských hostů a 

Pohodová taneční zábava v pátek po 

hodech budou mít úspěch. 

Děkuji za spolupráci ostatním 

zastupitelům obce a občanům za 

jejich pozitivní i negativní ohlasy na 

naši práci a těším se, ţe v Josefově 

bude lépe.  

 

 

Přeji Vám pohodové léto a dětem krásné prázdniny. 

Přemysl Růţička   
 

Informace z ohlašovny 
 

 

NAROZENÍ: 

Gabriela Benešová 

Martin Najgebaur 

 

ÚMRTÍ: 

Františka Skoumalová 

František Šindar 

 

MANŢELSTVÍ: 

Marie Bílková 

Michal Křivák 
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JUBILANTI: 
    věk               věk 
Bílek František  50  

Doleţalová Zina  50 

Modra Vladimír  50 

Redek Miroslav  50 

Hasilová Růţena  55 

Imrich Josef   55 

Bobáková Stanislava  65 

Prčíková Ludmila  65 

Hromková Helena  65 

Pospíšilová Helena  65 

Prátová Anna  65 

Vnenčáková Emilie 65 

Krchnivá Anna   70 

Prát Eduard   70 

Marčíková Marie  75 

Číţková Mária  80

  

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

osobní pohody a vitality. 

 

Krátce z Regionu Podluží 
 

V uplynulém čtvrtletí se na Podluţí událo mnoho zajímavých společenských 

akcí pod záštitou Regionu Podluţí.  

V neděli 5. dubna proběhla v Kosticích kaţdoroční “Přehlídka dětských 

folklorních souborů Podluţí“. Přehlídky se zúčastnilo 13 souborů: Jatelinka 

z Moravské Nové Vsi, Velká  a Malá Kordulka ze Starého Poddvorova, 

Ţiţkovjánek, Kostičánek, Pomněnka Tvrdonice, MŠ Tvrdonice, MŠ Luţice, 

Luţičánek, Duběnka a Poupata z Hodonína, Charvatčánek, Břeclavánek I.a II. 

Do krajského kola postoupily Jatelinka a Velká Kordulka.  

Záznam z přehlídky na 2 DVD nosičích, určený k zakoupení, bude 

zpracovatelem předán do kanceláře svazku obcí počátkem měsíce června. Pokud 

máte zájem, můţete si DVD objednat na telefonu 777/328062. 

 

Dne 16. května se v Břeclavi – Poštorné, pod organizací „Koňarů“, uskutečnil 

další ročník „Přehlídky muţáckých sborů Podluţí“. Program patřil k velice 

zdařilým ukázkám Podluţáckého folkloru a zpěvnosti zdejšího kraje. Podle 

dostupných informací se příští ročník uskuteční v Moravské Nové Vsi.  

Dne 17. května pak v Luţicích v areálu Lidového domu proběhla „Soutěţní 

přehlídka dětských tanečníků verbuňku“. Vítězové postoupili do finále, které 

proběhne v polovině června v Uherském Hradišti, ti nejlepší se zúčastní 

Stráţnických slavností.  

 

Uskutečnil se a byl dokončen sběr dat od vinařů, ubytovatelů, stravovacích 

zařízení, obcí. Tato data byla nezbytnými podklady pro zpracování  turistického 

průvodce Podluţím a Hodonínskem.  

 

Region Podluţí se stal členem Regionu Slovácko, se sídlem v Hodoníně. 

Členství v tomto sdruţení by mělo lépe napomáhat propagaci v rámci 
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mezinárodních veletrhů, českého cestovního ruchu, jednoduššímu získávání 

dotačních prostředků na podporu cestovního ruchu.  

 

Region Podluţí podal dvě projektové ţádosti do Fondu malých projektů jiţní 

Moravy – Dolního Rakouska. Obě tyto ţádosti byly přijaty k financování, 

probíhá příprava smluv. 

 

První projekt, jehoţ ţadatelem je Region Podluţí, se jmenuje „Zvony Podluţí – 

zpravodaj o dění v příhraničních regionech Podluţí a 

Weinvierteldreiländereck“ V tomto čtvrtletníku budou vycházet aktuální 

informace o dění na Podluţí a jeho obcích. Vyhrazena je část pro rakouského 

partnera v původním jazyce, pro přiblíţení rakouské němčiny čtenářům. Nebude 

chybět nezbytný překlad rakouských textů. Tímto chceme představit dění nejen 

u nás, ale i nejbliţším v příhraničí, rozšířit spolupráci s rakouským zpravodajem 

Wecker „Zvonek“, kde pravidelně od podzimu 2008 zasíláme informace o dění 

na Podluţí, vč. kulturního přehledu a fotografií z akcí. 

 

Druhým projektem, zaměřeným na ţáky základních škol z oblasti Místní akční 

skupiny Dolní Morava, je „Země, voda, vzduch – setkání dětí z česko-

rakouského příhraničí“. V rámci tohoto projektu byly osloveny základní školy 

v dotčené oblasti. Na základě výtvarné soutěţe v jednotlivých školách byly 

nominováni  3 ţáci z kaţdé školy. Tito vybraní se na podzim 2009 zúčastní tří 

společných setkání s ţáky z Rakouska. První výlet „Země“ je zaměřen na 

poznávání luţního lesa na kolech. Druhý výlet „Voda“ je poznávání rakouského 

příhraničí, spojený s pobytem v lázních Laa. Třetí výlet „Vzduch“ je setkání dětí 

u nově vystavěné regionální rozhledny ve Starém Poddvorově. Ţadatelem 

projektu je MAS Dolní Morava. 

 

Výstavba regionální rozhledy z Česko-slovenského přeshraničního fondu je zase 

o něco blíţe své realizaci. Byl ustanoven výbor pro výběrové řízení na realizaci 

výstavby rozhledny. Dokončení výstavby předpokládáme asi v měsíci 

říjnu/listopadu. 

 

Místní akční skupina Dolní Morava uspořádala zasedání členské schůze 

v Dolních Bojanovicích. Na tomto zasedání se potvrzovalo setrvání v členství 

v MAS Dolní Morava. V rámci projektu Vína z dolní Moravy byli osloveni 

místní registrovaní vinaři manaţerem skupiny, p. P. Strakou. Bohuţel, od 1. 6. 

manaţer skupiny odchází do jiného zaměstnání. Jeho povinnosti převezme jeho 

nástupce (nástupkyně).  

 

Ve dnech 5.-7. června se uskuteční ve Tvrdonicích 56. ročník národopisného 

festivalu „Podluţí v písni a tanci“. Program slavnostní naleznete na webových 

stránkách obce www.tvrdonice.cz.  V pátek jsou připraveni DH Kateřinka, 

http://www.tvrdonice.cz/
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Svárovanka, Skaličané,Bojané, Vacenovjáci. V sobotu se na vás těší, ZUŠ 

Břeclav, Dolní Bojanovice, děti se souborů Pomněnka Tvrdonice, Kostičánek 

Kostice, Jatelinka Mor. Nová Ves, Charvatčánek Charvatská, Dubinka  Rohatec, 

Jatelinka Milotice, Turiec Martin SR, Šukar Čavoje Hodonín, Salajenka 

Dambořice. Nebude chybět soutěţ „O stárka Podluţí“. 

 

Hostem festivalu je FS Vsacan ze Vsetína se svými tanečníky, odzemkáři, 

zpěváky a muzikanty. V neděli následuje tradiční sjíţďání chasy na koňských 

povozech. V progrmu vystoupí Hanácký muţský sbor Rovina a soubor 

Knjaţevec ze Srbska, doprovází DH Podluţanka. Z domácích se představí 

Slovácké krůţky Tvrdonice, Poštorná, Charvatská Nová Ves, Týnec, NS 

Břeclavan, Pohárek, Old stars, Dubina, DNS Pomněka, Hrozének, Ţiţkovjánek, 

Břeclavánek, Kordulka, soubory vystoupí se svými sólisty, hosty a 

doprovodnými muzikami.  

Ve dnech 11.-15. 6. se ve Starém Poddvorově uskuteční Setkání charty 

evropských venkovských obcí. Přijedou zástupci obcí (starostové a 

místostarostové, mladí zastupitelé do 26 let) z mnoha zemí EU. Toto setkání je 

velkou příleţitostí představit se Evropě.  

 

Ve dnech 20.-21.6. na Podluţí proběhne akce určená nejen cykloturistům 

„Festival otevřených sklepů – Slunovrat na Podluţí“. Hlavním organizátorem 

je Nadace Partnerství. Otevřeny budou vybrané sklepy v obcích Kostice, 

Tvrdonice, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Prušánky, Nový Poddvorov.  

Připraven je zajímavý doprovodný program, divadla, jazz, hudební vystoupení, 

ochutnávky vín, doprava vybranými autobusy mezi obcemi zdarma, moţnost 

zakoupení vína. Vstupenky a více informací je moţno získat na 

www.otevrenesklepy.cz 

 

V od poloviny července se v Luţicích, v areálu Luţáku, uskuteční jiţ tradiční 

sympózium mladých sochařů s názvem „Luţice – dřevo, kámen 2009“. Více 

informací na www.luziceuhodonina.cz.  

Samozřejmě nás o prázdninách čeká hlavní hodová sezóna. Přejeme všem 

organizátorům pevné nervy a dobrou návštěvnost! 
 

 

 

Krátké zprávy 
 

V naší obci proběhly následující akce. 

 

10. 1.   Tříkrálová sbírka v obci – výtěţek 14 695,- Kč 

17. 1.   Ples hasičů 

21. 2.   Ples obce 

http://www.otevrenesklepy.cz/
http://www.luziceuhodonina.cz/
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29. 3.   Smrtnica 

9. 4.–11. 4.  Hrkačování 

23. 5.   Divadelní představení Láska brány otevírá 

5. 6. – 6. 6.  Volby do Evropského parlamentu 

7. 6.   Divadelní představení pohádky Nebojsa v čarovném lese 

14. 6.   Návštěva naší obce účastníky Evropské Charty venkovských obcí 

28. 6.   Dětský den – výstava výtvarných prací, prodej vyřazených knih        

z knihovního fondu, soutěţe pro děti, opékání špekáčků 

4. 7.   sběr ţeleza – SDH 

 

 

Volby do evropského Parlamentu – výsledky  
Josefov 

 

 

Volby se konaly ve dnech 5. a 6. 6. 2009 v sále KD v Josefově. Okrsková 

volební komise zpracovávala výsledky dne 7. 6. 2004 od 22,00 hodin. 

 Komise byla následujícího sloţení: předseda Jan Netík /delegován KSČM/, 

místopředseda Růţena Hasilová /delegována OÚ/, Emil Vnenčák /delegován 

KDU-ČSL/, Hana Marčíková, Vladimír Chludil /delegováni OÚ/. Celkem 

v Josefově volilo 118 voličů z celkového počtu 324. 

 

 

Zvolené politické strany, politické hnutí a koalice: 

 

1.           ODS              46 

2.           KDU-ČSL                     40 

3.           KSČM            9 

4.           ČSSD              7 

5.      Suverenita:Koalici tvoří POLITIKA 21, Strana zdravého rozumu     5                 

6.     Věci veřejné           3   

7.-8.     Evropská demokratická strana        2 

     Moravané           2 

9.-12.     LIBERTAS.CZ           1 

     Česká strana národně socialistická        1 

     Národní strana           1 

     Strana svobodných občanů         1 

 

Závěrem chci poděkovat všem členům volební komise za spolupráci v průběhu 

těchto voleb. 

 

Radka Pospíšilová 
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Knihovnické okénko 
 
 

 

Pracovní doba: 

Pondělí 17.00 – 19.00 hodin 

Čtvrtek 11.00 – 19.00 hodin 

 

Váţení čtenáři, 

 

Chtěla bych Vás tímto upozornit, ţe 

většina ještě nemá uhrazený výpůjční 

poplatek za rok 2009. Tyto měly být uhrazeny do konce března. Prosím o 

zaplacení buď v pondělí 27. 7. 2009 nebo ve čtvrtek 30. 7. 2009 v provozní době 

knihovny. K poplatkům, které nebudou uhrazeny, budu muset účtovat ještě 

penále z prodlení. Pokud někteří čtenáři jiţ do knihovny chodit nebudou, musí 

se sami odhlásit. Já sama je zrušit nesmím, proto prosím, aby se podle toho 

zařídili a poplatek buď zaplatili, nebo se přišli odhlásit. 

Oznamuji, že v týdnu od 20. 7. 2009 do 26. 7. 2009 bude knihovna uzavřena 

z důvodu dovolené. 

 

Hasilová Růţena 

knihovnice 

 

 

Hokejbal – mladší a starší žáci Snipers 

Dolní Bojanovice 
 
Mladší ţáci: 

Účastí na semifinále MČR mladších ţáků v hokejbale ve dne 16. a 17. května 

2009 ukončili naši mladí hokejbalisté sezonu 2008/2009.   Ale neţ se do 

semifinálových bojů dostali, čekala je velmi perná sezóna, ve které mladší ţáci 

uspěli.  

V této sezóně se utkali s hráči HBK Buldogs Brno, SK Jihlava a HBK Kyjov. Ze 

všech utkání s týmy SK Jihlava a HBK Kyjov si přinesli mladší ţáci vítězství, i 

kdyţ poslední dva zápasy s SK Jihlava byl velmi tvrdý oříšek. Nakonec se 

podařilo soupeře v obou zápasech na jejich hřišti porazit stavem 0:1 a 0:3, kdy 

jedinou branku prvního utkání dal v poslední sekundě první třetiny útočník 

Jáchym Prčík.  Pak na kluky čekal největší soupeř, a to mladší ţáci  HBK 

Buldogs Brno. Výsledky vzájemných utkání se střídaly, ale přece jenom více 

štěstí měli kluci HBK Buldogs Brno, a tak naši mladší ţáci skončili na pěkném 
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2. místě a byli odměněni stříbrnými medailemi. Z tohoto místa také postupovali 

do semifinálových bojů MČR .   

   

Tabulka – mladší ţáci :  
Poř.   Mužstvo PZ V VP R P Score Body 
1.   HBK Bulldogs Brno 24 18 2 1 3 131:27 59 
2.   Snippers D.Bojanovice 24 18 0 2 4 122:31 56 
3.   SK Jihlava 24 9 0 1 14 104:66 28 
4.   HBK Kyjov 24 0 0 0 24 12:245 0 

 

Skutečnost, ţe jsou kluci dobří, ukazuje i ta skutečnost, ţe mezi prvními 10 

nejproduktivnějšími hráči v této sezoně jsou 4 kluci Snipers a brankář tohoto 

týmu je na 2. místě z celkového počtu 11 brankářů.  

Semifinále MČR mladších ţáků v hokejbale se konalo o víkendu 16. a 17. 

května 2009 v Českých Budějovicích.  

V tomto semifinále se ve své skupině utkali s následujícími soupeři: HBC Penta 

Most, SK Kometa Polička, SK Pedagog České Budějovice a HBC Vsetín.  

Jednalo se o silné soupeře s širokou hráčskou základnou. Tým Snipers přijel 

bojovat o další postup do finále MČR s deseti hráči a brankářem. Za tyto dva 

dny odehráli kluci 4 zápasy, kdy jeden vyhráli, jednou remízovali a dva prohráli. 

Ale i přesto, ţe dále nepostoupili, odvedli zde velmi pěkný výkon a také 

dokázali podrţet se navzájem jako tým.  V posledních minutách zápasu, který se 

hrál v neděli za velmi slunného počasí s SK Pedagog České Budějovice, musel 

ze zdravotních důvodů opustit branku brankář a okamţitě jej nahradil jeho 

spoluhráč. A dokonce v této situaci dali kluci vyrovnávací gól.  Za velmi dobré 

výkony v těchto utkání byli všichni trenérem pochváleni.   
 

Starší ţáci: 

Ani starší ţáci se za své výkony v této sezóně nemusí stydět, i kdyţ celkově 

skončili na 4. místě. Před posledními dvěma zápasy s HBK Buldogs Brno 

ukončil svoji činnost v týmu druhý brankář, a tak kluci nemohli nastoupit do 

hry, neboť v té době hráli mladší ţáci jiţ zápasy a brankář č. 1 chytal v tomto 

utkání.  Tím jim chyběly body pro účast v další soutěţi. 4. místo na postup do 

semifinále MČR starších ţáků jiţ nestačilo.  I přesto všechno byly jejich výkony 

v této sezóně velmi dobré.    

 

 Tabulka – starší ţáci : 
Poř.   Mužstvo PZ V VP R P Score Body 

          
1. 

 

HBK Bulldogs 
Brno 24 17 1 2 4 129:45 55 

2. 

 
SK Jihlava 24 15 1 3 5 81:37 50 

3. 

 
HBK Kyjov 24 13 2 2 7 80:70 45 

4. 

 

Snippers 
D.Bojanovice 24 12 2 3 7 77:59 43 
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5. 

 

HBC Rigum 
Hodonín A 24 9 1 5 9 50:48 34 

6. 

 
Agrotec Hustopeče 24 2 1 3 18 38:128 11 

7. 

 

HBC Rigum 
Hodonín B 24 3 0 0 21 44:112 9 

 

 

V nastávající sezóně 2009/2010 přestoupí většina mladších ţáků mezi starší 

ţáky a můţeme si jen přát, aby se jim dařilo, tak jako mladším ţákům v letošním 

roce. 

 

Mnoho kluků z obou týmů zastupovalo také své školy v turnaji Hokejbal proti 

drogám, který se konal v dubnu letošního roku na hokejbalovém hřišti 

v Hodoníně. 

I kdyţ klukům skončila vlastně jiţ sezóna, nadále trénují. V tomto pěkném 

počasí mají jiţ oba tréninky jak v pondělí, tak i v pátek přímo na hokejbalovém 

hřišti v Hodoníně. Výsledky těchto tréninků venku jsou potom na celkové hře 

znát.  

 

Opět nabízíme moţnost novým klukům sportovního vyţití. Kluci, kteří by měli 

zájem, můţou se příhlásit na e- mail : DavidSnipers@centrum.cz .  

 

Jana Prčíková, David Vymyslický  
    

 

 

                    

 

 

                      Mladší ţáci                                                                         Starší ţáci 

mailto:DavidSnipers@centrum.cz
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Brankář Kryštof Prčík 

 

 

 

Expedice do Mikulova 
 

V úterý 19. května jsme se vydali do Mikulova na třídenní pobyt s výukou 

přírodopisu. Ubytovaní jsme byli v DDM.  Po příjezdu jsme se vydali na Pálavu. 

Pálava byla hezká a bylo tam hodně ţivočichů i rostlin. Zarazily nás odpadky 

všude kolem. Paní průvodkyně nám říkala, ţe odhazování odpadků je zde přísně 

zakázáno, neboť se nacházíme v národní přírodní rezervaci. Ale na to zřejmě 

nikdo nedbal. My ale ano. 

Viděli jsme zde docela vzácné ţivočichy: ještěrku zelenou, otakárka ovocného a 

další. Nakonec jsme se zastavili na Děvíně. Byl odtud hezký výhled na 

Novomlýnské nádrţe. I zde bylo hodně odpadků. 

Po výletě na Pálavě jsme se vrátili do Mikulova a šli jsme na Svatý kopeček. 

Druhý den ráno jsme jeli do Lednice podívat se do zámecké zahrady.  Ale naší 

hlavní povinností bylo sledovat vodní ptáky. Viděli jsme např: volavku 

popelavou, čápa bílého, kvakoše nočního, potápku roháče a mnoho dalších. 

Cesta vedla od lednického zámku k Minaretu. Tam jsme zakotvili a dali si 

svačinu. Pak jsme na loďce pluli po starém rameni řeky Dyje k Janohradu. Zpět 



 11 

k zámku jsme šli pěšky. Cesta byla hezká, viděli jsme stromy okousané od 

bobrů a hodně malebných ptáků. Večer jsme podnikli stezku odvahy a všichni 

jsme ji udělali beze strachu. 

Třetí den nás čekalo povídání o nerostech a horninách. K tomu účelu je na 

Turoldu vybudovaný geopark. Aby to bylo zajímavější, šli jsme si prohlédnout 

místní jeskyně. V jednu odpoledne jsme nasedli do vlaku a jeli domů. Odnesli 

jsme si spoustu pěkných záţitků. 

 

Dominik Muller, 6 tř. 

 

 

Den Země 

 

V letošním roce jsme oslavili Den Země trochu jinak. Děti 1., 2. a 3. třídy čekalo 

putování do Josefova zpestřené plněním zajímavých úkolů.  

Našimi pomocníky se pro tuto akci stali ţáci 7. třídy, kteří nás celou cestou 

provázeli. Během naší výpravy děti luštily hádanky a rébusy, pojmenovávaly 

rostliny i ţivočichy ţijící volně v přírodě i doma. Své sportovní schopnosti si 

děti změřily v malé běţecké štafetě na polní cestě. U větrolamu ţáci dokázali, ţe 

umí posbírat a správně roztřídit odpadky do barevných pytlů.  

Cesta nám rychle uběhla a víte, co jsme dělali v Josefově? Nejdřív jsme se 

podívali na stromky, které před dvěma lety zasadili dnešní „sedmáci“. A zašli 

jsme i k „josefovské oskeruši“, kterou jsme v anketě Strom roku 2008 podpořili 

svými podpisy. Záţitkem se stala prohlídka stáje i dalších hospodářských zvířat. 

Největší nadšení však sklidila naše poslední zastávka. Jako magnet přitahovalo 

děti dětské hřiště s trampolínou a průlezkami. A kdo byl přece jen moc unavený, 

toho vyléčily sladkosti a dobré pití, které nám zajistil pan starosta P. Růţička a 

paní Hasilová. 

 Příjemné dopoledne jsme zakončili poděkováním Obecnímu úřadu v Josefově a 

ujištěním, ţe se do Josefova budeme všichni rádi vracet.    

 

Za děti a p. učitelky Luďka Trechová 

  

 

Poţáry, ze čtyř stran hoří léto… 
 
Tak by se nejspíš verši Jana Skácela dalo charakterizovat počasí ke konci 

školního roku. Střídání chladných deštivých dní a horkých slunečných uţ známe 

snad od dubna. Medard uţ také není to, co býval…. 

A v tomto kouzelném počasí kouzlíme i my, abychom pokud moţno úspěšně 

dokončili školní rok. Kouzlíme v tom, abychom udrţeli jakous-takous pozornost 
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a zájem ţáků v hodinách, aby jim pak nescházely souvislosti a důleţité základy. 

Zejména u těch nejstarších, co se cítí být uţ přijati na další stupeň vzdělávání, to 

bývá nejtěţší. 

Tak, jak probíhalo letošní přijímací řízení (a pro střední školy ještě pořád není 

uzavřeno !!!), bychom je uţ příštím deváťákům e jejich rodičům nepřáli. Snad se 

páni poslanci ustrnou a nějakou vtipnou novelou trochu tento proces opět 

polidští. Kéţ by!!! 

Přes malou přehlednost a průtahy se všichni vycházející ţáci dostali na studijní a 

učební obory (pořád je ještě dost volných míst – dětí málo, oborů hodně). Z naší 

školy celkově odchází 2 ţáci na osmileté gymnázium (z 5.ročníku) a 25 ţáků 

převáţně z 9. ročníku na střední školy a učiliště. Nejvíce ţáků se tradičně hlásí 

na ISŠ do Hodonína, která sdruţuje velké mnoţství učebních oborů a také 

některé maturitní. Také se dostalo poměrně dost ţáků  

(přesněji dívek) na gymnázia do Kyjova, do Velkých Pavlovic a do Hodonína. 

Všichni jim přejeme „bezbolestný“ rozjezd a hodně dobrých kamarádů v novém 

působišti. 

Do konce května (podle nové legislativy) probíhalo správní řízení – odklady 

školní docházky. V tomto roce opět vzrostl počet dětí nezralých ke školní 

docházce. Letos uţ je to 40 % !! ?? 

Nezdá se to moc? Nezdá, to je fakt. A rostou pořád do větších rozměrů stejné 

problémy. Špatná mluva, zanedbaná výslovnost, nejistota a hledání nápovědy či 

pomoci od rodičů, málo rozvinuté rozumové schopnosti a s tím související 

vyjadřování dětí. Někdy se přidává ještě sociální nezralost – děti se nedokáţou 

přizpůsobit kolektivu, neumí respektovat ostatní vrstevníky, mnohdy je to 

důsledek „volné“ - příliš liberální výchovy či spíš nevýchovy. Děti přicházejí jak 

do mateřské školy, tak posléze k nám do základní školy přesvědčené o své 

nadřazenosti nad kamarády, o své genialitě, kterou neměly s kým porovnat. Pak 

je to pro ně dost těţké – skok do reality.  

Nabízeli jsme a stále to ještě platí, ţe se mohou zájemci z řad rodičů 

předškolních dětí přijít poradit, jak řešit některé problémy se svými dětmi, 

případně kde hledat příčiny takových problémů. Jistě se nám podaří najít způsob 

jak dětem i nám všem dospělým pomoci. Myslím, ţe jsme ochotni a schopni pro 

naše děti hodně udělat. Jen neztratit chuť a zájem… 

V průběhu května a června proběhla řada soutěţí, hlavně sportovních (o těch 

v kapitole Sport). V těchto měsících také organizujeme výlety a kurzy. O 

některých z nich se dočtete v samostatných článcích od ţáků. Jen pro přehled 

uvádím : 1.třída byla v Lešné, 2.+3. třída ve Vyškově, 4.+5.třída v Brně a na 

Veveří. Ţáci 6. ročníku v Mikulově (viz článek), 7. třída měla jen exkurzi do 

Mikulčic (téţ více v samostatném článku), 8.třída a 9.třída se vystřídaly na 

Littneru. Vydařená byla i návštěva dětí 1.-3.třídy v Josefově, o které je také 

samostatný článek.  

Závěr školního roku se nese v duchu příprav na školní akademii (18. 6. 

odpoledne). Letos jsme se rozhodli, ţe dětem prodlouţíme o 2 dny prázdniny 
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ředitelským volnem. Tak vydáme vysvědčení 26. 6. a my učitelé budeme ještě 

v pondělí a úterý uzavírat dokumentaci, připravovat si třídy na případné drobné 

opravy a malování. 

A tak uţ zbývá popřát pokojné prázdniny plné hezkých záţitků bez karambolů a 

zbytečných starostí. Uţijte si je všichni !! 

 

 

 

Sport ve škole  
 
Našimi hlavními sportovními odvětvími jsou sportovní hry jako kopaná, florbal 

a hokejbal, samozřejmě také atletika. 

Ze sportovních her se dařilo našim klukům v malém florbalu, kde starší ţáci 

vybojovali 2.místo v okresním kole. V malé kopané se umístili starší ţáci na 

2.místě v okrskovém kole, mladší ţáci vyhráli a tím postoupili do okresního 

kola. V turnaji „Hokejbal proti drogám“ v Hodoníně obsadili naši mladší ţáci 

pěkné 3.místo. 

V atletických soutěţích jsme dosud stihli jen účast ve 2.kole soutěţe druţstev 

(1.kolo jsme pro nemoc trenérky a ved. týmu vynechali). Tato soutěţ proběhla 

ve čtvrtek 4.6. na stadionu U Červených domků v Hodoníně. Jelo nás pouze 12 a 

všichni bodovali. Mezi nejúspěšnější patřili Katka Podhorská ( 1. na 60m přek. a 

4. na 150m), Pavel Křiva (2.v hodu míčkem, 6.ve skoku dalekém a 8.na 60m). 

Nejúspěšnější disciplínou byl vrh koulí – Peťa Vavřínek vyhrál, Dominik 

Malhocký byl 3.a Jirka Moučka byl 6. – kluci získali celkem 24 bodů jen zde. 

V míčku se blýskla i děvčata, vyhrála Simona Chludilová, na druhém místě se 

umístila Radka Kotásková, a Radka zvládla ještě 800m na 5.místě! Pěkný 

běţecký výkon předvedl Ondra Salajka, který vybojoval taktickým během  

2.místo na 800m. Po jedné disciplíně měli pak ještě bodové zisky Adéla 

Jeřábková (6. místo v běhu na 150m), Adam Horký (4.místo v dálce), Jáchym 

Prčík (5.místo v „A“finale na 60m) a Ríša Janeček ( celkově 9.místo na 150m). 

Díky těmto výkonům se dostali oba naše týmy na 3. místo v tomto soutěţním 

kole. Moc všem děkuji za reprezentaci ! 

V samém závěru školního roku se konají atletické přebory Podluţí v Lanţhotě, 

řada našich závodníků se uţ těší (22. 6. pro 1-5.ročník, 23.6. pro 6.-9.ročník). 

Budeme se snaţit ! 

 

Za sebe osobně i Boţí poţehnání 

Alena Kristová 
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Pozvánka 
 
Obec Josefov a josefovská chasa pořádá ve dnech 19. – 21. 7. 2009 tradiční 

krojové hody 

Program  Neděle: Krojové hody - vstupné 100,- Kč 

  Zahájení průvodem od kostela v 14.30 hodin 

 Pondělí:  Josefovské lázeňské hody – vstupné 60,- Kč 

Za přítomnosti lázeňských hostů, začátek od 17.00       

hodin 

Chodění po dědině – od 11.00 hodin.  

Půjde se přes ulici Nová, Dolní, Horní, U Školy,  

Záhumenní a zbytek dědiny. 

Úterý:   Krojové hody – vstupné 80,- Kč 

Zábava pod zeleným, začátek v 19.00 hodin  

K tanci a poslechu hraje dechová hudba Lanžhotčanka 

 

Rádi Vás také uvítáme na předhodovém zpívání a pohodové zábavě: 

V sobotu 18. 7. 2009 se od 20.00 hodin uskuteční Beseda u cimbálu.  

V pátek 24. 7. 2009 se od 20.00 hodin uskuteční Pohodová zábava. 

Hraje muzika JAMA – vstupné 60,- Kč (předprodej 50,- Kč) 

Srdečně Vás všechny zveme.  

 

V sobotu 25. července 2009 v 13.00 hod. seč. se uskuteční tradiční pohárový 

turnaj ve fotbale.  

Našich borců fotbalistů prověřijů policajti z Hodoša, Indijáni z Kút a tradičně aj 

Prušaňáci, kterým uţ zerzavijů štuple.  

Vemte doma všecko do čeho ide mlátit a dojdite ich podpořit. Občerstvení je 

zajištěné panem hostinským a bude prej všecko čerstvé. 

První místo mosí byt naše!!! 

 

V sobotu 15. srpna 2009 se na víceúčelovém hřišti uskuteční premiérový turnaj 

ulic Josefova v malé kopané o putovní pohár, pravděpodobně to bude na celou 

sobotu i na sobotní večer, tak všichni kdo umíte trošku popoběhnout, přijďte 

reprezentovat svoji ulici a společně Josefov. 

 

5. září 2009 proběhne tradiční Zaráţání hory 

 

Začátkem listopadu bude na hřišti první ročník drakyády 

 

5. prosince 2009 Mikulášská besídka 

 

31. prosince 2009 Tradiční silvestrovský ohňostroj 
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Závody ve vícebojích – Mikulčice  
 
Mikulčice 11. 6. 2009 

 

Velmi stručně – účast 20 závodníků 

Počet medailí – 7 ( 4 bronzové, 2 stříbrné, 1 zlatá ) 

Víceboje bodovány podle tabulek – vyhlášeny nejhodnotnější výkony v kaţdé 

kategorii, z našich nejlepší Bára Kolibová za vrh koulí- výkon 7,90m a 

v přípravce hoši – Dominik Fojtík v hodu míčkem – výkon 47,35m 

Medaile získali: starší ţačky – Bára Kolibová, Jitka Šimková, 

                          Mladší ţačky – Katka Podhorská, Simona Chludilová 

                          Mladší ţáci – Ondra Salajka ( Vojta Bůšek 4.místo ) 

                          Přípravka hoši – Nicolas Hošánek 

                          Přípravka dívky – Katka Švastová 

Atmosféra závodů byla velmi pěkná, našli jsme si tam spoustu kamarádů, jen 

počasí nám poslalo pozdrav v podobě bouřky. Ani to nás neodradilo a po krátké 

přestávce všichni pokračovali. 

Všem děkuji za perfektní reprezentaci a odvedené výkony. 

 

A.Kristová 

 

 

Veřejný nepřítel číslo jedna 
 

                      Al Capone: 
 

                           Pár minut z něj udělá masového zabijáka 
 

 

                          „Nejsem Ital. Narodil jsem se v Brooklynu,“  

                      tvrdí snad nejznámější gangster světa AL Capone, kdyţ mu 

kamarádi nebo později novináři přisuzují italské kořeny. Tento Newyorčan 

má sice americké občanství, chová se ale jako typický italský mafián. 

Z Newyorčana se Al Capone (1899-1947) zýhy stane obyvatelem Chicaga, kam 

přesídlí v roce 1920. Postupně si jeho zvláštních schopností všímají stále 

významnější vládci podsvětí. Jeho protektorem se stává Johny Torio, jenţ 

kraluje sítí heren, sázkových kanceláří, barů a nevěstinců. Al Capone se rychle 

učí, aţ se nakonec roku 1925 stává faktickým vládcem nejsilnějšího chicagského 

gangu. Nejvíce těţí z prohibice. Dovedně pašuje alkoholické nápoje, zejména 

whisky – z Irska přes Kanadu a po Michiganském jezeru do Chicaga – a 

vydělává doslova miliony dolarů. 
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Konec prohibice se blíţí 

Ţhavé miamské slunce a teplé vody Karibiku dělají Al Caponovi společnost 

v okamţiku, kdy v Chicagu zuří místní vyšetřovací orgány. Píše se rok 1927 a 

konec prohibice je na spadnutí. Vládním představitelům se nelíbí nezdaněné 

příjmy z byznysu podsvětí. Do Miami se dostane brzy zpráva, ţe policie má 

spadeno i na gang Al Capona, a snaţí se ho obvinit z neplacené daní a 

finančních podvodů. Al Capone se nenechá znervóznit. Nezabývá se ani signály, 

které mu jeho hlavní účetní Jack Guzik, přezdívaný Zamaštěný palec, neustále 

vysílá důvěrnými kanály. A to ani v okamţiku, kdy zprávy obsahují informace o 

snahách některých lidí řešit „chicagský případ“ v rámci celé země, za pomoci 

federálních úřadů a federálního soudu. Dokonce mávne lhostejně rukou nad 

zprávou, ţe kdosi z Washingtonu se pokouší projít účty staršího bratra Ralpha. 

Jeho mysl se tehdy na Floridě zaobírá jinými starostmi. 

 

Usiluje mu o ţivot 

Al Caponova noční můra se jmenuje George Moran, poslední ţijící muţ z jeho 

největších rivalů. Al Capone se původně domnívá, ţe se mu podaří zaţehnat 

rizika, kterými by torzo původně silného Moranova gangu mohlo ohroţovat jeho 

zájmy, nebo dokonce jeho bezpečnost. V poslední době však musí vše 

přehodnotit. Vypadá to, ţe Moran, vydráţděný Al Caponovými „společenskými 

úspěchy“ v Chicagu, usiluje o jeho ţivot. Svědčí o tom několik neúspěšných 

pokusů o atentát jak na Capona, tak na některé z jeho předních lidí. Na konci 20. 

Lewt minulého století stojí v telefonní budce v hotelu na Rush Street v Chicagu 

Jack McGurn, Al Caponova pravá ruka. Najednou začnou na budku střílet dva 

muţi. McGurn jako zázrakem přeţije, dokonce uvidí utíkat oba střelce. Poznává 

v nich bratry Peteho a Franka Gusenbergovy. Jsou to střelci z Moranova gangu. 

Víc uţ Al Capone nepotřebuje vědět. 

 

Jak zlikvidovat mafiána? 

Al Capone se rozhodne, ţe Moran jako poslední přízrak nad jeho organizací a 

nad jeho vlastním ţivotem musí jednou provţdy zmizet. Ale jak tomu irsko-

polskému „parchantovi“ z Minnesoty zlomit vaz? Al Capone musí být opatrný. 

Rozhodně si nepřeje vyvolat novou válku gangů, pomstít se ale musí. Chicagský 

mafián myslí na Morana ve dne v noci. Manţelka Mae mu něco na pláţi říká, 

ale on vidí jen pohyb jejích rtů. V duchu je v Chicagu a vidí své bojovníky, jak 

zapalijí Moranův sklad. Syn Sonny si s ním chce ve vodě hrát, ale on ho drţí 

v objetí svých silných paţí jen mechanicky jako nějakou hračku a přitom 

v duchu promítá jednotlivé ulice, křiţovatky, dvory, garáţe, dílny, zákoutí – 

prostě vše, co má nějakou souvislost s topografií moţného Moranova působiště. 

 

Odpočinek na Miami 

Nápad na konečné vyúčtování s Moranem se konečně dostaví. Kdyţ si Al 

Capone prochází znovu a znovu jednotlivé epizody všeho, co mu Moran 
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v posledních týdnech způsobí, tak mu jako dominanta ze všeho vystupuje osoba 

Jacka McGurna. Právě on musí mít na Morana největší vztek, kterého by se 

mělo vyuţít. Do Chicaga okamţitě letí spěšný pokyn, aby se McGurna okamţitě 

dostavil do Miami. Prý si jen tak odpočinout na prosluněných pláţích Floridy. 

Z tohoto idylického setkání vzejde nápad na jednu z nejsurovějších masových 

vraţd, které kdy ulice Chicaga spatřily. Jejím cílem je likvidace George Morana, 

a to takovým způsobem, aby na Al Caponovu organizaci – a tím spíše na 

samotného Ala – nepadl ani stín podezření. Velký šéf Al Capone, ji rovněţ plně 

finančně zabezpečuje. Jack McGurn dostane 10 000 dolarů plus další prostředky 

na pokrytí výdajů spojených s celou akcí. 

 

Jsou pruţní a utajení 

Jak to tedy všechno proběhne? Jack McGurna má všechno podrobně připravené, 

a to s patřičnou časovou rezervou. Několik týdnů, v lednu a počátkem února 

1929, denně sleduje pohyb Moranových lidí. Chce se dopídit, kde mají nervové 

centrum svého gangu. Ukáţe se, ţe takový průzkum není ţádnou jednoduchou 

záleţitostí, protoţe Moranova skupina – nepoměrně menší neţ Caponova 

organizace-je velmi pruţná a pohyblivá. Moran ke své činnosti nepotřebuje 

ţádné luxusní hotely ani si neordinuje ţádné tiskové konference či pompézní 

setkání se slavnými jazzmany či sportovci. Veškerý pohyb jeho lidí i zboţí se 

odehrává v naprostém utajení a velice rychle. 

 

Špinavá garáţ jako ústředí 

Nakonec se McGurnovi přece jen podaří vystopovat v Chicagu místo, o kterém 

předpokládá, ţe je dočasným Moranovým štábem. Jde o větší garáţ za 

kancelářemi opatřenou štítkem a nápisem SMC Cartage Company, coţ je název 

oficiálně působící dopravní a přepravní firmy. Celý objekt se nachází na North 

Clark Street s popisným číslem 2122. Je obklopený nevzhlednými nízkými 

stavbami, přecházejícími místy aţ do zpustlých barabizen, poloprázdných 

skladišť a špinavých zákoutí. V této garáţi se nachází hlavní sklad Moranova 

kontrabandu. Odtud dále je distribuován prodejcům a výčepům, které 

pochopitelně představují konkurenci vůči Al Caponovu podnikání. 

 

Postupuje osvědčeným způsobem 

Teprve poté, kdy McGurn vše podrobně prozkoumá, je sestaven úderný tým. O 

tom, jak velkou váhu přikládá Al Capone této akci, svědčí i vlastní výběr zřejmě 

vůbec nejlepších lidí, které můţe na „tuto práci“ v zemi sehnat. Capone musí 

vybírat takové zabijáky, které v Chicagu nikdo nezná! Jen tak dosáhne úspěchu. 

Al Capone se můţe přitom opírat i o takovou skutečnost, ţe vraţda není dle 

tehdy platného zákona zločinem řešeným v kompetenci federálních úřadů. 

Policejní orgány různých měst různých států mají obvykle značné potíţe, kdyţ 

chtějí koordinovat sledování a vyšetřování pachatelů, kteří okamţitě zmizí do 

jiného státu. Ostatně i jiní konkurenti bývají Al Caponem zlikvidováni za 
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naprosto stejných podmínek, a tudíţ i nyní je třeba postupovat tímto 

„osvědčeným“ způsobem. 

 

Za vraţdu 5000 dolarů 

Za předáka vraţedného komanda je vybrán jistý Fred Burke, řečený Zabiják. 

Tento muţ, pocházející ze Saint Louis v Missouri, je sice přes další gangy jiţ 

dříve napojen na některé aktivity Al Caponovy organizace, ale v Chicagu jeho 

totoţnost nemůţe nikdo potvrdit. O zkušenostech Zabijáka nelze pochybovat. 

Hledají ho úřady nejméně čtyř amerických států za celé spektrum nejtěţších 

zločinů, od loupeţných přepadení bank a ţ po vraţdy. Není tedy divu, ţe si tento 

zločinec řekne o vysoký honorář, a tak mu musí Al Capone vyplatit 5000 dolarů. 

Burke si vezme do týmu ještě svého osvědčeného střelce, který se jmenuje 

James Ray. 

 

Ve stínu policejní razie 

Scénář na odstranění Morana je oproti jiným akcím lehce pozměněn. Je totiţ 

rozhodnuto, ţe nájezd do garáţe Moranova gangu bude proveden pod kouřovou 

clonou oficiální razie chicagské policie. K tomu účelu Al Capone nasazuje 

jistého Clauda Maddoxe, jenţ zajišťuje kompletní sadu několika policejních 

uniforem, včetně stuţek od vyznamenání. Připraven je také vůz, s jakými 

chicagská policie obvykle vyjíţdí k náhlým přepadům gangsterských doupat. 

Komando nakonec tvoří ještě dva bratři, Harry a Phil Keywellovi, které nikdo 

nezná a navíc jsou v Chicagu úplně poprvé. Tito sourozenci jsou najati jako 

ostraha, která bude mít na starosti jen střeţení přístupů. Gangsteři si pak 

v těsném sousedství s Moranovou garáţí najímají byt v domě s číslem 2119. 

Aby se vyhnuli komplikacím v domě, zaplatí nájem na týden dopředu. 

 

Chytne se na whisky 

Dále je dohodnuto, ţe je třeba nejdříve „uspat“ Moranovu pozornost. Jeden 

z Caponových obchodníků se vetře do Moranovy přízně jako překupník, kdyţ 

mu nabídne velmi ţádané zboţí, kterým je whisky značky Old Log Cabin. 

Moranovi se obchod líbí a brzy je ruka v rukávě. První zásilka z 13. února 1929 

Morana uspokojí, a tak není divu, ţe si hned na další den objednává novou 

expedici. Termín převzetí je určen na 10,30 dne 14. února 1929. Je to čtvrtek a 

zároveň den, který je zasvěcen svatému Valentýnu, patron milenců. Toho dne je 

velký mráz a jak to jiţ v Chicagu touto dobou bývá zvykem, město bičuje ostrý 

severák od kanadských hranic. Na ulicích se v tu dobu nachází jen pár chodců. 

 

Důleţité je alibi 

McGurn celou akci sleduje zpovzdálí, chce mít zřejmě zajištěné nějaké alibi. 

Noc předtím stráví se svojí dívkou, louise Rolfovou. Taje i ve čtvrtek po jeho 

boku, aniţ by cokoliv tušila. Louise nepřijde vůbec divné, ţe ten den vymění 

dvojice hotel Lexington za hotel Stevens. Tady se navíc její milý zapisuje 
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vlastním jménem, tedy jako Vincent Gebaldi. Všechny tyto indicie mu mají 

samozřejmě poskytnout hodnověrné alibi. Ovšem alibi má i sám Al Capone, 

jenţ se v doprovodu rodiny okázale prochází na pláţích Miami Beach na 

Floridě. Přesně o půl jedenácté dopoledne na svatého Valentýna spatří hlídkující 

bratři Keywellovi muţe, kterého pokládají za Morana. Neznámý vystoupí z vozu 

a kráčí ke vchodu do kanceláře firmy SMC Cartage Company. 

 

Masakr na svatého Valentýna 

Je to však omyl. Moran se na okamţik někde zdrţí a přijde tentokrát do svého 

podniku o pár minut později. Jsou to však minuty nesmírně důleţité. Jemu 

zachraňují ţivot a z AL Capona udělají masového vraha. Kdyţ jeden z bratrů 

Keywellů mávne rukou, tak z nedalekého úkrytu prudce vyrazí falešné 

„policejní auto“, ze kterého vyskakují dva uniformovaní „policisté“ a dva 

„detektivové v civilním oděvu“ – najatí mafiáni. Svým bleskovým postupem 

zcela zaskočí sedm muţů, kteří se v garáţi připravují na Moranův příchod a 

převzetí dojednaného kontrabandu. Všichni mají v kapsách svazky bankovek, 

neboť jim McGurnův člověk sděluje, ţe tento obchod musí proběhnout z ruky 

do ruky, tedy whisky proti hotovosti. 

 

Rozstřílí je do tří sekund 

Jakmile se čtveřice „policistů“ ocitne tváří v tvář sedmi muţům Moranova 

gangu, z nichţ někteří zcela bezmocně drţí v ruce zbraň, zazní stručné 

povely:“Ruce vzhůru a tvář ke zdi!“ Následuje hbité odzbrojení. Pak uţ mluví 

jen smrt. Dva samopaly, jedna brokovnice a jedna pistole udělají ze všech sedmi 

odzbrojených muţů během tří sekund rozstřílený terč. Šest jich je na místě 

mrtvých. Sedmý, Frank Gusenberg, skoná po několika hodinách v nemocnici, 

aniţ přítomným detektivům cokoliv řekne. Náhodným svědkům, jejichţ 

pozornost upoutává střelba, je pak ještě předvedena vskutku originální scéna 

v duchu hollywoodských filmů z kriminálního prostředí. Spatří, jak z domu, kde 

sídlila SMC Cartage Company, vyběhnout dva policisté, kteří pod samopalem 

vedou dva „zatčené gangstery“ s rukama nad hlavou. 

 

Úkol nesplněn! 

Nasednou do vozu a neprodleně odjíţdějí. Přihlíţející zůstávají ještě dlouho 

přesvědčení, ţe policie zde provádí jeden ze svých rutinních zátahů. Scénka je 

tak přesvědčivě sehrána, ţe jen málokdo je pak ochoten uvěřit, ţe jde o čtyři 

těţké vrahy, kteří právě opouštějí místo svého hrůzného činu. 

Hlavní cíl celé akce však splněn není. Moran tedy zůstává čirou náhodou naţivu. 

A s ním i jeho společníci Willie Marks a Ted Newberry. Tato trojice se zdrţí 

cestou ke garáţím, takţe i muţ, o kterého jde Al Caponovi nejvíce - George 

Moran - se nestane obětí tohoto jinak strašlivého masakru. 

 

Epocha 
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Nejslavnější epitafy: 

Černý humor až za hrob! 
 

V malé vesnici nedaleko města Zacatecas v Mexiku je hřbitov, kde si lidé potrpí 

na náhrobky s nádechem černého humoru: 

 

Bratři se pomstili lakomému Ricardovi, kdyţ na náhrobek jeho otce nechali 

napsat: 

„vzpomínají všichni synové kromě (Ricarda, ten nedal nic)“. 

 

O tragických okolnostech smrti P. Juvenalese (1968-1993) si můţeme udělat 

jasný obrázek: 

„Zde leţí P. J., dobrý manţel, dobrý otec, špatný elektrikář“. 

 

Brunjilda Jalamonteová (1973-1997) se dočkala nápisu, který jí věnoval manţel: 

„zde odpočívá má manţelka. Boţe, přijmi ji s takovou radostí, jako ti ji 

posílám“. 

 

Vyhlášený zloděj T. J. Chinchilla (1967-1989) má na hrobě tento nápis: 

„nyní uţ jsi s Bohem. Boţe, dej si pozor na svůj trůn“. 

  

 

Poznámky ze žákovské……. 
 

- Lezl do pětimetrové výšky na třímetrový strom. 

- Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu hudební výchovy. 

- Vyndala při hodině tělesné výchovy bez dovolení kozu a celá třída přes ní    

  skákala. 

- Vyvolán prohlásil, ţe nebude odpovídat bez advokáta. 

- Neměl ţákovskou kníţku a odmítl mi ji dát. 

- Vešel jsem do třídy a on se mi nepostavil. 

- Váš syn snědl učební pomůcku (aţ později se vysvětlilo, ţe šlo o zátiší jablka   

   s mrkví), a tak si učitel místo výtvarné výchovy s ţáky povídal o ţivotě.  

- Neměl ţákovskou kníţku a odmítl mi ji dát. 

- Kdyţ jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: „Piš pět, svačím!“ 

- Močí do výše očí. 

- Olizuje temperové barvy a diví se, ţe pak zvrací. 

- Váš syn povaţuje za samozřejmé se při hodině matematiky procházet po   

  lavicích. 

- Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo. 
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Sbor dobrovolných hasičů Josefov 
 
Váţení spoluobčané, 

 

ani jsme se nenadáli a zima i plesová sezona, která jak si myslím se vydařila, uţ 

jsou za námi. Naše jednotka SDH v tento čas nezahálela. Účastnili jsme se 

Kurzu první pomoci, který se konal 22. 2., 1. 3. a 8. 3. 2009 v Hasičské zbrojnici 

Mikulčice. Zkoušky jseme absolvovali úspěšně a dostali Evropský certifikát 

(EFAC) první pomoci na 5 let. 

Do našich povinností nepatří jen zachraňování lidských ţivotů, ale i opravy naší 

techniky, kterou provádíme sami. Na začátku června, 13. 6. 2009, jsme se 

zúčastnili traťových komisařů na Agrotec Mogul Rally, kde jsme dohlíţeli na 

bezpečnost diváků, trati a jezdců. Obstáli jsme na výbornou a tímto bych chtěl 

poděkovat našim hasičům (J. Hasil, R. Pihar, M. Tomaštík, E. Vnenčák) a 

jednotce SDH Mikulčice za správný průběh. 

Dne 28. června se konal na místním hřišti Dětský den, kde jsme měli soutěţ ve 

sráţení kelímků s etherovou stříkačkou pro děti. I kdyţ počasí bylo nepříznivé, 

byla i tolik očekávaná pěna, kterou jsme připravili za asistence SDH Mikulčice. 

Vzhledem k velké účasti a zájmu dětí i o hasičské auto, které si měli moţnost 

prohlédnout, jsme se dohodli, ţe pokud by měly děti zájem stát se hasiči, mohou 

se informovat na tato telefonní čísla: 

pan Bohůn      608 217 327 

Emil Vnenčák 607 668 835. 

a rádi Vás uvidíme a přivítáme do našeho hasičského sboru. 

Závěrem bych chtěl poděkovat Obci Josefov, kolegům i Vám občanům za Vaši 

pomoc. Chtěl bych Vám tímto popřát za sdruţení SDH krásné léto a spoustu 

hezkých záţitků. 

 

Emil Vnenčák 

velitel SDH 


