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Slovo starosty 
 

Váţení spoluobčané, 

dovolte mi Vám popřát do Nového 

roku 2011 především pevné zdraví, 

to si za ţádné peníze skutečně 

nekoupíme, potřebné štěstí a hlavně 

shovívavost. Ţijeme tady spolu v 

obci a jedině vzájemná spolupráce a 

tolerance nás bude posouvat dále 

jako lidi i obec samotnou a její 

zástupce, které jste si zvolili 

v říjnových volbách. Proto nám 

všem přeju jen vše dobré. S tím 

špatným se musím vypořádat sám. 

Letošní rok byl v mnohém 

zajímavý, zaţili jsme např. divadelní 

představení, troje volby, naše krásné 

hody i zaráţání hory, pokračovali 

jsme v pořádání akcí pro děti, ve 

kterých je budoucnost. Pomoc 

mladým rodinám zůstala prioritou 

v sociální oblasti, formou příspěvků 

na dítě i porodného, pochopitelně se 

budeme snaţit také pomáhat i 

seniorům a ostatním občanům. 

Z investičních akcí se podařilo získat 

prostředky na rekonstrukci veřejného 

osvětlení od Jihomoravského kraje a 

rekonstrukci výletiště pod zeleným 

od Moravských naftových dolů. 

Z neinvestičních akcí se podařilo 

získat od Jihomoravského kraje 

dotaci na vybavení SDH. 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 

započne podle počasí ještě 

v letošním roce a zelené opravíme 

v prvním pololetí roku nového. 

Hasiče vybavíme v prvním čtvrtletí. 

I přes nepříznivé podmínky se 

povedlo v rámci pozemkových úprav 

vyřešit situaci eroze a zaplavování 

zahrad v ulici U Školy, nicméně 

zbývá ještě vyhloubit propojovací 

kanál a vysadit stromy. 

Rok 2011 bude nejen pro naši 

obec těţký z důvodů úsporných 

opatření vlády, která se nutně musí 

promítnout i do hospodaření naší 

obce. Z toho vyplývá, ţe obecní 

rozpočet bude krácen a na radnici 

budeme muset skutečně omezit 

spolufinancování investic, protoţe 

nám to obecní rozpočet prostě 

nedovolí. V letošním roce jsme 

investorovi prodali obecní pozemky 

Za Dvorem za 1.000.001,- Kč. Po 

zjištění stavu obecních financí na 

začátku nového volebního období, 

který mi byl sdělen finančním 

výborem po finanční kontrole obce, 

jsem však musel veškeré finanční 

prostředky získané tímto prodejem 

pouţít na uhrazení finančních 

závazků obce z minulosti. Do 

současné doby se mi podařilo uhradit 

60% finančních závazků obce. (které 

činily začátkem listopadu cca 

1.600.000,- Kč). Z výše uvedeného 

plyne, ţe budeme muset obracet 

kaţdou korunu a ne bezmyšlenkovitě 

rozhazovat veřejné peníze i z toho 

důvodu, ţe obec nemá tolik majetku, 

kterým by finančně kryla závazky. 

Nadále se budeme snaţit 

finanční situaci zlepšit a získávat 

prostředky z nejrůznějších dotačních 

titulů a grantů, především na čističku 

odpadních vod. Bohuţel si 

nebudeme moci dovolit jít do všech 

nabízených zdrojů a projektů 

v návaznosti na nemalé finanční 
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částky z obecní pokladny, které 

bývají nutností jako 

spolufinancování projektu ve všech 

případech. Nicméně na radnici 

v současné době nesedím proto, 

abych tam houpal nohama, ale snaţil 

se sehnat prostředky z vnějšku, aby i 

v budoucnu bylo vidět, ţe Josefov je 

čím dál pěknější, a to mi nikdo 

nevymluví. Kaţdopádně ne vţdy se 

musí na základě projektu povést 

kýţené prostředky opatřit. To není 

omluva, ale skutečnost. Nemám ve 

zvyku dělat velkohubá prohlášení a 

slibovat nesplnitelné. Jediné co slíbit 

mohu, musím a chci, ţe budu 

pracovat pro obec a pro Vás mé 

spoluobčany, i ty kteří mi nefandí. 

Starostou jsem všech, sympatizantů i 

oponentů.  

Mám upřímnou radost, ţe 

členové zastupitelstva i někteří 

z občanů našli sílu a odvahu změnit 

věci a pomáhat mi v práci na radnici, 

bez jejich pomoci bych sám moc 

nezmohl. 

Vím, ţe moje slova nemusí 

působit zrovna dvakrát optimisticky, 

ale já sám jsem ţivotním optimistou  

a věřím, stejně jako moji kolegové  

v zastupitelstvu, ţe společně díru 

v lodi zalepíme a s novým větrem 

v zádech nabereme správný směr. 

Upřímně děkuji za moţnost 

pracovat pro Vás, mí spoluobčané. A 

děkuji za Vaši trpělivost. 

Pokud budete spokojení, 

poznáme to všichni, i kdyţ budete 

mlčet. V opačném případě Vás jistě 

bude slyšet hodně hlasitě, a proto tu 

jsem, abych vaše problémy vyslechl 

a řešil. 

Závěrem si dovolím pozvat 

Vás i Vaše rodinné příslušníky a 

přátele na silvestrovský ohňostroj. 

Pokud si s Vámi nestihnu připít na 

Nový rok, neznamená to, ţe se Vám 

vyhýbám, ale ţe jsem na střeše 

hospody a pro potěšení Vašich očí 

ohňostroj jako kaţdoročně odpaluju 

spolu s některými kolegy zastupiteli 

a našimi hasiči. 

S přáním všeho dobrého 

 

Starosta obce 

Vojtěch Pospíšil 

tel. 602 246 680 

 

 

 

 

 

 

Informace z ohlašovny 
 

NAROZENÍ: 

Pavla Rampáčková   

MANŽELSTVÍ: 

11. 9. 2010  Emil Štohandl 

   Ingrid Kocmanová 

9. 10. 2010   Jan Forman 

   Kateřina Spurná 

16. 10. 2010  Tomáš Archleb  

   Lenka Skoumalová 
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ÚMRTÍ: 

Florian Hasil 

 

JUBILANTI: 
     věk 
 

Marčík Lubomír   50 

Marčíková Hana   50 

Munduchová Dana  50 

Najgebaurová Anna  50 

Klubus Josef   50 

Klubus Václav   50 

Lekavý Štěpán   50 

 
     věk 

 

Lichtenberková Marie  55 

Klubus Miroslav   60 

Kocmanová Marie   65 

Hradil Miroslav   70 

Kadlčíková Marta   75 

Kudrna Josef   80 

Netík Jan    90 
 

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

osobní pohody a vitality. 

 

 

Obdcní úřad ineormujd 
 

Muţský sbor z Josefova nazpíval na CD písně o Josefovu. CD má název  

„Vítajte u nás“. Prodej těchto CD je v místní knihovně. 1 ks stojí 200,- Kč. 

 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2011 

 

Vývozy budou provedeny vždy v lichou středu: 

 

Leden   19. 1. 2011 

Únor    16. 2. 2011 

Březen   16. 3. 2011 

Duben   13. 4. 2011 

Květen   11. 5. 2011 

Červen     8. 6. 2011 

Červenec     7. 7. 2011 (čtvrtek) 

Srpen     3. 8. a 31. 8. 2011 

Září    29. 9. 2011 (čtvrtek) 

Říjen  26. 10. 2011 

Listopad 23. 11. 2011 

Prosinec 21. 12. 2011 

 

Dle potřeby obce je možná změna termínů, např. hody. 
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Svozy tříděného odpadu: 

Zvony na plasty  

- vývoz probíhá každý týden ve středu 

Zvony na papír 

- vývoz probíhá 1x za 14 dnů v sudý týden (pondělí nebo úterý) 

Pytle s tříděným odpadem 

- jsou brány z domečku u obchodu - jsou brány při svozu zvonů  

 

Obecně závazné vyhlášky obce Josefov 

 
Zastupitelstvo obce Josefov schválilo na svém veřejném zasedání dne 16. 12. 

2010 nové Obecně závazné vyhlášky týkající se místních poplatků ze psů, 

uţívání veřejného prostranství a poplatku za komunální odpad. Byly provedeny 

úpravy z důvodů dikce zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů, který nabývá účinnosti 1. 1. 2011 a nahrazuje zákon č. 337/1992 Sb., o 

správě daní a poplatků, v platném znění, podle kterého obecní úřad poplatky 

vymáhal. Tento zákon jiţ neumoţňuje tyto poplatky prominout, jako se stávalo 

doposud na základě ţádosti občana. Poplatky lze jen osvobodit a jednotlivé 

případy osvobození jsou zahrnuty ve schválených vyhláškách obce. Dále jsou 

zde upřesněny ohlašovací povinnosti občanů k poplatkům, které musí být 

dodrţeny. 

 

Poplatek ze psů 

Poplatek platí drţitel psů za zvíře staří 3 měsíců a drţitel je povinen splnit 

ohlašovací povinnost při vzniku (počátku drţení psů) i při zániku (např. úhyn, 

ztráta, prodej nebo dar). 

Zde chceme podotknout, ţe drţitel psa tuto skutečnost musí splnit (ohlásit) do 

15 dnů. Na základě ohlášení bude platit drţitel psa poplatek v poměrné výši. 

Z tohoto důvodu sdělujeme občanům, kteří v roce 2010 platili tento poplatek a 

psy jiţ nemají, aby to nahlásili (dle zákona je to Vaše povinnost), jinak se stane, 

ţe poplatek Vám bude vyměřen za měsíce včetně toho, kdy to občan nahlásí. 

Osvobození: Od poplatku ze psů je osvobozen drţitel psa, kterým je 

osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těţkým zdravotním postiţením, které byl 

přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, 

osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba 

provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, 

které stanoví povinnost drţení a pouţívání psa zvláštní právní předpis. 

Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození. 

  

Sazby poplatku se nemění. 
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Poplatek za komunální odpad 

Poplatníkem jsou občané s trvalým pobytem v obci, dále občané, kteří jsou 

vlastníci staveb slouţících k individuální rekreaci. 

Nově přihlášený občan nebo vlastník stavby, slouţící k individuální rekreaci 

musí splnit ohlašovací povinnost do 30 dnů. 

Tuto povinnost musí splnit i poplatník, který se odhlásil z naší obce z trvalého 

pobytu nebo vlastník stavby slouţící k individuální rekreaci, který tuto stavbu 

například prodal. 

 

Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. listopadu příslušného 

kalendářního roku. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost 

převyšuje částku 1.000,- Kč, je moţno poplatek zaplatit ve dvou stejných 

splátkách s termíny splatnosti: 

(a) první splátka nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku 

(b) druhá splátka nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku  

 

Osvobození: 

(a) fyzické osoby s trvalým pobytem v obci, dlouhodobě ţijící v pečovatelském 

domě, ústavu sociálních sluţeb nebo dlouhodobě hospitalizované 

v nemocničním zařízení 

(b) fyzické osoby s trvalým pobytem na ohlašovně, které se v obci dlouhodobě 

nezdrţují 

(c) fyzické osoby s trvalým pobytem v obci dlouhodobě se na uvedené adrese 

nezdrţující 

(d) novorozené děti narozené v příslušném kalendářním roce 

Zde podotýkáme, ţe občané musí tuto skutečnost nějak doloţit sami, pokud 

chtějí nárokovat toto osvobození. 

Vysvětlení: 
ad. a) Fyzická osoba hospitalizovaná v nemocničním zařízení déle, neţ-li šest kalendářních 

měsíců příslušného kalendářního roku. 

ad. b) Fyzická osoba, která se nezdrţuje v obci déle, neţ-li tři měsíce příslušného 

kalendářního roku. 

ad. c) Fyzické osoby (studenti, au-pair) na zahraniční stáţi a fyzické osoby platící poplatek 

v jiné obci, které se v obci nezdrţují déle, neţ-li tři měsíce příslušného kalendářního roku. 

  

Úleva se poskytuje: 

Fyzické osobě, která má ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví stavbu určenou 

nebo slouţící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu 

ţádná fyzická osoba  

ve výši 150,- Kč 

 

Sazba poplatku se pro rok 2011 nemění. 
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Poplatek za uţívání veřejného prostranství 

Poplatek za uţívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní uţívání 

veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění 

dočasných staveb a zařízení slouţících pro poskytování prodeje a sluţeb, pro 

umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a 

jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího 

místa a uţívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo 

potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

Poplatek za uţívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které  

uţívají veřejné prostranství výše uvedeným.  

 

Osvobození a úlevy 

Poplatek se neplatí za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu 

zdravotně postiţenou a z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichţ 

výtěţek je určen na charitativní  

a veřejně prospěšné účely.  

Od poplatku se dále osvobozují vozidla veřejné osobní automobilové dopravy, 

dále vozidla záchranné sluţby a záchranných sborů (hasiči, armáda v případě 

ţivelné pohromy). 

Stavebníci rodinných domů v obci Josefov, kteří na předem určeném 

prostranství mohou skladovat stavební materiál aţ do kolaudace stavby, nejdéle 

však 3 roky od zahájení stavby. 

 

Sazby poplatků najdete na internetových stránkách obce Josefov 

www.josefov.eu  

Obecní úřad sděluje občanům, že pokud si nesplní svoje povinnost, musí 

obecní úřad přistoupit sám dle zákona ke zjištění skutečností a poté 

poplatky vyměřit a vymáhat. 

  
 

Krátké zprávy 

 

V naší obci proběhly v druhé polovině letošního roku následující akce. 

 

17. 7. 2010   Beseda u cimbálu 

 

18. 7. – 20. 7. 2010 Krojované hody 

 

23. 7. 2010    Pohodová zábava 

 

24. 7. 2010    Pohárový turnaj ve fotbalu 

 

14. 8. 2010    Turnaj ulic obce Josefov ve fotbalu 

http://www.josefov.eu/
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1. 9. 2010    Zaráţání hory 

 

18. 9. 2010    Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

 

25. 9. 2010    Josefovský helouvín 

 

15. 10. – 16. 10. 2010 Volby do ZO + Senátu ČR 

 

22. 10. – 23. 10. 2010 2. kolo voleb do Senátu ČR 

 

7. 11. 2010    Drakyáda 

 

4. 12. 2010    Mikulášská besídka 

 

14. 12. 2010  Setkání seniorů a seniorských organizací v Kulturním  

domě  

 

31. 12. 2010   Silvestrovský ohňostroj  

 

 

Akce rok 2011 
 

Tříkrálová sbírka po obci Josefov 

15. 1. 2011 – ples SDH Josefov 

22. 1. 2011 – ples Autoškol 

26. 2. 2011 – ples obce Josefov 

5. 3. 2011 – dětský karneval 

10. 4 2011 – Smrtnica 

21. 4. – 23. 4. 2011 – Hrkačování 

1. 5. 2011 – Volejbalový turnaj 

26. 6. 2011 – Dětský den, Josefovská modelshow 

5. 7. 2011 – Pouť do Mikulčic 

12. 7. 2011 – stavění hodové máje 

16. 7. 2011 – Předhodové zpívání u cimbálu 

17. 7. 2011 – Tradiční krojové hody 

18. 7. 2011 – Lázeňské krojové hody 

19. 7. 2011 – Krojové hody 

22. 7. 2011 – Pohodová zábava pod zeleným 

23. 7. 2011 – Mezinárodní turnaj v kopané 

20. 8. 2011 – Turnaj ulic v malé kopané 

3. 9. 2011 – Zaráţání hory 

20. 9. 2011 – Josefovský helouvín 
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30. 10. 2011 – Pouštění draků – drakyáda 

5. 12. 2011 – Mikulášská nadílka 

31. 12. 2011– Silvestrovský ohňostroj  

 

  

Stručně o dani z nemovitostí na rok 2011 
 
Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky na území České republiky 

vedené v katastru nemovitostí, nemovité stavby, tj. stavby spojené se zemí 

pevným základem, nacházející se na území České republiky, pro které byl vydán 

kolaudační souhlas nebo stavby uţívané před vydáním kolaudačního souhlasu, 

stavby způsobilé k uţívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo stavby 

podléhající oznámení stavebnímu úřadu a uţívané, nebo stavby, pro které bylo 

vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhají a 

uţívané nebo podle dříve vydaných obecně závazných právních předpisů 

dokončené, byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou 

samostatně evidovány v katastru nemovitostí, (dále jen“byty“), a nebytové 

prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou samostatně 

evidovány v katastru nemovitostí (dále jen“samostatné nebytové prostory“).  

Přiznání k dani z nemovitostí podává poplatník daně. Je-li poplatníků daně z 

téhoţ předmětu více, podá daňové přiznání pouze jeden z nich jako společný 

zástupce nebo společný zmocněnec. Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků 

mající vlastnická nebo jiná práva k téţe nemovitosti za celou nemovitost, 

povaţuje se tento poplatník za jejich společného zástupce, pokud si poplatníci 

nezvolí společného zmocněnce, nebo pokud nepodají samostatně daňová 

přiznání za své spoluvlastnické podíly za podmínek uvedených v následujícím 

odstavci.  

Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání 

alespoň jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, 

(dále jen „podíl na pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, 

bytu nebo samostatného nebytového prostoru (dále jen „podíl na stavbě“), 

má povinnost podat daňové přiznání kaţdý spoluvlastník za svůj podíl na 

pozemku nebo za svůj podíl na stavbě samostatně. V tomto případě přiznává a 

platí kaţdý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající 

jeho podílu na pozemku nebo stavbě. Tento postup však nelze uplatnit u 

pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. 

Jestliţe některý ze spoluvlastníků pozemku nebo stavby daňové přiznání 

nepodá, správce daně mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k 

podání daňového přiznání. Obdobně se postupuje¨při zdaňování 

spoluvlastnického podílu na bytu nebo samostatném nebytovém prostoru, jakoţ i 

spoluvlastnického podílu na pozemku, u něhoţ je spoluvlastnictví podle 

zvláštního právního předpisu (např. zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve 



 10 

znění pozdějších předpisů) odvozeno od vlastnictví bytu nebo samostatného 

nebytového prostoru.  

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Pro vyměření daně z nemovitostí je 

rozhodný stav k 1. lednu zdaňovacího období /příslušného kalendářního roku), 

na který je daň vyměřována. Ke změnám skutečností rozhodných pro daňovou 

povinnost, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíţí.  

Poplatník daně můţe být fyzická nebo právnická osoba.  

Poplatníkem daně z pozemků je:  

- vlastník pozemku. U pozemků ve vlastnictví České republiky je poplatníkem 

daně organizační sloţka státu nebo státní organizace, zřízená podle zvláštních 

právních předpisů, případně právnická osoba, které se právo uţívání změnilo na 

výpůjčku podle zvláštních právních předpisů,  

- nájemce pozemků  

- u pronajatých pozemků, které jsou v katastru nemovitostí evidovány 

zjednodušeným způsobem,  

- u pronajatých pozemků spravovaných Pozemkovým fondem ČR nebo správou 

státních hmotných rezerv, nebo u pozemků převedených na základě rozhodnutí 

o privatizaci na MF,  

- uživatel pozemků – není–li vlastník pozemku znám, nebo jde-li o pozemky, 

jejichţ hranice v terénu vznikly po předání pozemků jako náhradní za původní 

pozemky sloučené.  

Poplatník daně ze staveb je  

- vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru,  

- jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví ČR, je 

poplatníkem daně organizační sloţka státu nebo státní organizace zřízená podle 

zvláštních předpisů, nebo právnická osoba, které se právo trvalého uţívání 

změnilo ve výpůjčku podle zvláštního právního předpisu,  

- nájemce v případě, ţe se jedná o pronajaté stavby a samostatné nebytové 

prostory, s výjimkou staveb obytných domů a bytů, spravované Pozemkovým 

fondem ČR, Správou státních hmotných rezerv nebo převedené na základě 

rozhodnutí o privatizaci na MF. Nejsou-li uvedené stavby a samostatné 

nebytové prostory pronajaty nebo jedná-li se o domy či byty, jsou poplatníky 

daně tato subjekty.  

Přiznání k dani z nemovitostí se podává vždy místně příslušnému správci 

daně, jímţ je ten finanční úřad, v jehoţ obvodu územní působnosti se předmět 

daně nachází. Přiznává-li se více nemovitostí v obvodech územní působnosti 

více finančním úřadům, podává se daňové přiznání u kaţdého z nich samostatně.  

Lhůta pro podání daňového přiznání – řádného nebo dílčího přiznání, 

případně opravného přiznání, je podáno včas nejpozději dnem 31. ledna 

zdaňovacího období.  

Poplatník je povinen si v daňovém přiznání daň z nemovitostí sám vyčíslit a 

uvést údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně.  
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY!  

Nepodá-li poplatník daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, ačkoli měl 

tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší 

než 5 pracovních dnů, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za opožděné 

tvrzení daně ve výši 0,05% stanovené daně za každý následující den 

prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně. Pokud by takto vypočtená 

částka pokuty byla nižší než 500,--Kč, činí výše pokuty za opožděné tvrzení 

daně 500,--Kč.  
Změnu ostatních údajů je poplatník povinen oznámit finančnímu úřadu do 30 

dnů ode dne, kdy nastala (tj. především změnu údajů o poplatníkovi, případně 

změnu v zastupování, atd.).  

Přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem daně proto, ţe se 

v průběhu zdaňovacího období změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem 

nemovitostem v územním obvodu téhoţ správce daně, které u něho podléhaly 

dani z nemovitostí, nebo tyto nemovitosti zanikly, je povinna oznámit tuto 

skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího 

období.  

 

Daň z nemovitostí je splatná:  
a) u poplatníků daně provozující zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou 

stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího 

období,  

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou splátkách, nejpozději do 31. května a do 

30. listopadu zdaňovacího období.  

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5000,--Kč, je pro všechny 

poplatníky daně splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího 

období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší 

částce. činí-li u jednoho poplatníka celková daňová povinnost z nemovitostí 

nacházejících se v územním obvodu jednoho správce daně méně neţ 30,--Kč a 

není-li stanoveno jinak, daň se neplatí, avšak povinnost podat daňové přiznání 

trvá.  

Není-li splatná částka daně uhrazena nejpozději v den její splatnosti, počítá se za 

kaţdý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni 

splatnosti aţ do dne platby úrok z prodlení.  

 

FÚ v Hodoníně  

daň z nemovitostí  
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Okénko knihovnice 
 
Milí čtenáři, váţení přátelé. 

Čas nám plyne závratnou rychlostí. Pořádně jsme se ještě neohřáli na sluníčku a 

uţ nám zima ťuká na okna. Letos si pospíšila, někteří si doma začali přitápět uţ 

od září, ti otuţilejší o něco málo později, protoţe teploty rychlým tempem 

klesaly k 10°C. Ani chladnější počasí neodradilo děti a jejich rodiče od toho, 

aby se zúčastnili letošního pouštění draků. Dopoledne to moc dobře nevypadalo. 

Bylo zataţeno, nefoukal ţádný větřík, ale příroda je nevyzpytatelná a tak, jak se 

kolem poledne začaly jemně houpat větve stromů, byli jsme spokojeni. Kolem 

13hod. jsme se sešli na hřišti a začalo zápolení. Draci všech moţných tvarů se 

drali do výšek. Napočítala jsem jich patnáct. Někteří je měli tak vysoko, ţe 

museli mít motouz třikrát napojovaný. Pro ty nejmenší děti byl nachystaný 

skákací hrad, děti také vyuţily dětské hřiště. Po asi tak dvouhodinovém 

zápolení, jsme se sešli u ohniště, kde si mohl kaţdý opéct klobásek. Děti ještě 

dostaly cukroví a limo, dospělí dostali štamprlku slivovice. A počasí? Kdyţ 

jsme skončili s pouštěním draků, přestal foukat i větřík. Příroda nám byla 

tentokrát příznivě nakloněna. 

 

Mikulášská besídka 

V sobotu 4. prosince byla na KD jiţ čtvrtá v pořadí za sebou Mikulášská 

besídka. Letos dárků bylo tolik, ţe to nemohli čerti a anděl unést a tak si udělali 

tzv. vláček a dovezli všechno k radosti dětí do sálu. A to byly naše děti tak 

hodné, ţe dostaly toho tolik? Některé snad jo a ty druhé se snad o něco málo 

polepší, tak to aspoň slíbily Mikuláši. Mikuláš rozdával dětem krásné hračky 

proto, ţe naše obec získala dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí 

v soutěţi ,,Obec přátelská rodině“ a Mikuláše zase sponzorovala obec. Krásné 

vystoupení nám předvedly děti z folklorních souborů z Luţic a Mor. Nové Vsi 

 

Silvestrovský ohňostroj 

Obec vás všechny zve na tradiční silvestrovský ohňostroj, který se pravidelně 

koná 31. 12. v 19hod. Bude nachystaný svařák a doufáme, ţe nový starosta 

zajistí dostatek slivovice, protoţe prý budou vánoce na ledě. Tak ať mu občané 

nezmrznou při pohledu na rozzářenou oblohu při tom ohňostroji.  Stačí, kdyţ 

nám obličeje tuhnou při pohledu na točící se kolečka plynoměru a elektroměru. 

Zábavná pyrotechnika je nachystaná, pomocníci snad taky, dobře se oblečte, 

peníze si brát nemusíte, svařák i slivovice bude zadarmo.  

 

Okénko do knihovny 

Nejen okénko i dveře máte do knihovny otevřené. I kdyţ vkládám všechny 

knihy do počítače, máte moţnost si neustále kníţky půjčovat. Mám teď kolem 

120 ks kníţek z výpůjčního fondu z Hodonína a další kníţky, které já v naší 
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knihovně nemám, vám můţu na přání z hodonínské knihovny objednat. Dlouhé 

večery nás čekají a tak sáhněte po kníţce. Při kníţce se taky dobře usíná, ale 

jsou i takové, které nám spát nedají a kdyţ uţ si řekneme stačí, tak zjistíme, ţe 

jsou dvě hodiny ráno. Přeji všem krásné a klidné proţití vánočních svátků, 

bohatého Jeţíška, hodně zdraví a spokojenosti v roce 2011. 

 

Hasilová Růţena 

 

 

Kynologický klub Josefov 
 

Rok 2010 lze z pohledu klubu hodnotit velice dobře. Vypořádali jsme se se ctí s 

akcemi, které náš klub pořádal. Ať jiţ to byl letní výcvikoví tábor z mezinárodní 

účastí,.zkoušky,.nebo.výcvikové.výkendy.s.účastí.kynologů.s.celé.republiky. 

Největší akcí byl tradiční letní tábor, kterého se zúčastnili pejskaři ze Slovenska 

a Rakouska. Na tábor přijel i 7násobný mistr světa z Německa pan Michael 

Merhart, který se svýma belgickýma ovčákama předváděl výcvik podle 

mezinárodních zkoušek IPO. Naši členi se kromě výcvikových aktivit zúčastňují 

úspěšně se svými pejsky i výstav krásy po celé Evropě a dělají tak 

dobré.jméno.klubu. 

Kvapem se blíţí konec roku, tak bychom chtěli všem popřát, ať letošní vánoční 

svátky proţijete v klidu, pohodě, ve zdraví. A hodně štěstí do nového roku. 

Kynologický.klub.Josefov 

 

Kudrna Josef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotva se nám „překulí„ pondělí už je tu 
zase pátek… 
 
Také se vám zdá, ţe to tak neskutečně utíká? Ani jsme se nenadáli a máme zase 

na dohled konec roku- toho s první desítkou na konci. 
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Jaký byl pro kaţdého z nás, to si většinou zrekapitulujeme v čase vánočním a 

zejména silvestrovském. Co jsme proţívali, čeho jsme dosáhli, jaké lidi jsme 

potkávali, jaké záţitky nám z toho všeho utkvěly nejvíce v paměti… 

A co se událo u nás ve škole od září? 

Říjen jsme zahajovali dvěma akcemi- začal nový projekt pro děti z regionu 

Podluţí a Mikroregionu Hodonínsko „ Ţivot na dolním toku Moravy“ – 

tentokrát ve spolupráci se zástupci Slovenska. První setkání proběhlo 

v Mikulčicích na archeologickém nalezišti na Valech. Prolínaly se tu historie, 

příroda a tradice obou stran- moravské i slovenské. Další setkání nás čeká na 

jaře. 

Tentýţ den – 1. října se konal také tradiční štafetový běh Boba Zháňala 

v Hruškách. Přestoţe naši závodníci zaběhli lepší čas neţ v loňském roce, lepší 

umístění nám to nepřineslo. To svědčí o rostoucí běţecké úrovni dětí v tomto 

klání. 

Děti z celého prvního stupně se vypravily do Brna do Mahelova divadla na 

představení příběhu „Broučci“. Moc se jim všechno líbilo a atmosféra velkého 

divadla na ně mocně zapůsobila. Hezká byla poznámka jedné z našich malých 

divaček, která se na svou paní učitelku obrátila se slovy: „ Paní učitelko, ten, čí 

je to divadlo, musí být asi hodně bohatý...“ A tak můţeme říct – ano jsme 

bohatí, kdyţ máme takové krásné stavby a v nich kulturu pro lidi všeho věku… 

Pro děti je takový výlet za kulturou sice náročnější, ale díky velkému příspěvku 

SRPDŠ na dopravu, je umoţněna návštěva divadla všem dětem. Pro všechny je 

finančně dostupná a ten záţitek z velkého divadla dlouho přetrvává. 

Koncem měsíce října se náš tým staršího ţactva (2 děvčata a 2 hoši) zúčastnil 

školního přeboru okresu v kuţelkách. Naši reprezentanti získali za své 

vyrovnané výkony 2. místo hned za ţáky z Vracova. Za námi zůstali ţáci 

z Dubňan a Ratíškovic. 

Ve stejném termínu probíhala prezentace prací ţáků na téma „MIŠí děti proti 

kyberšikaně“ (na vysvětlenou MIŠ od názvu minimalizace šikany). To, ţe se 

šikanu nepodaří úplně vymýtit, je nasnadě. Pořád přichází nové děti a opět 

dokola zkouší vydobýt si své místo „na slunci“ i takovými nevhodnými 

způsoby. A to, ţe se šikana začala více ukrývat na internet a media jím šířená, 

také všichni víme. O aktivitách našich ţáků v tom, co je a co není kyberšikana 

svědčí spousta zajímavého obrazového, fotografického aj. materiálu, který 

máme v současné době instalován na chodbách školy. Také článek v časopise 

Moderní vyučování se zmiňoval o zapojení našich ţáků do této akce. Obrázky a 

fotografie, které byly pouţity k ilustraci tohoto článku, pocházely také z naší 

školy. Následně na tuto prezentaci vyjíţděla skupinka našich „tvůrců“ do 

Přerova, kde na společném setkání s účastníky z dalších škol spolupracovali na 

jiném, tentokrát filmovém zpracování tématiky. 

Pro ţáky 6. ročníku byla na začátek listopadu domluvena exkurze na naši místní 

čistírnu odpadní vod. Návazně na to se byli ţáci této třídy podívat i v úpravně 

vody v Moravské Nové Vsi. Obě exkurze zapadají do našeho vzdělávacího 
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programu – do oblasti environmentální výchovy. Tato třída si také v rámci 

výuky dějepisu vyzkoušela „ pravěky den“ – oblečení v koţešinách a podobném 

materiálu, zkouší si umlít trochu obilí mezi kameny, opraţit zrní, zhotovit 

polozemnici a hlavně spolupracovat v tlupě... Je to prostě trochu jiné, neţ doma 

nahlédnout do skříně a vybrat si, nahlédnout do ledničky a vybrat si, uvelebit se 

ve svém pokojíčku…  

Pro ţáky II. stupně byla uspořádána beseda na téma „Izrael“, kterou přednášející 

(pedagog VUT Brno) přiblíţil tuto zemi prostřednictvím bohatého 

fotografického materiálu a hlavně poutavého vyprávění z vlastní zkušenosti. 

Takto byly jistě rozšířeny poznatky a informace, které naši ţáci sbírají převáţně 

v zeměpise, případně dějepise. 

K programům, které zpestřují a rozvíjejí výuku, jistě patří i projekty typu “Den 

Járy C. pro dívky a chlapce školy měšťanské“, který proţívali naši deváťáci 2. 

prosince v dobovém oblečení, se snahou o mravy 19. století (včetně pozdravů a 

oslovení ) a zamýšlením se nad vynálezy Jary Cimrmana. Moţná si při některém 

třídním srazu zavzpomínají po 20-ti letech nad „dobovou“ fotografií….. 

V průběhu listopadu a prosince tradičně probíhají sálové sportovní soutěţe. 

Zatím jsme obsazovali stolní tenis (2. místo st. ţáků), velký florbal (3. místo), 

nohejbal a florbalový turnaj Regionu Podluţí se teprve chystají později 

v prosinci. 

V Brně na výstavišti se připravuje přehlídka obecních znaků, zhotovených 

školními dětmi z recyklovatelných materiálů. Do této akce se zapojily také naši 

čtvrťáci a připravili znak obce Prušánky i Josefova. Na tvorbu byly vyuţity 

zejména plastové uzávěry PETlahví a podobný materiál.  

V polovině prosince si zajedou na výukový program do hodonínského ekocentra 

Dúbrava společně čtvrťáci a páťáci. Zde si interaktivní formou doplní 

přírodovědné poznatky a snad i dovednosti.  

Těsně před vánočními prázdninami bychom chtěli zařadit den bezpečnosti a 

ochrany zdraví, ve kterém si všichni připomeneme a vyzkoušíme pravidla 

bezpečnosti při cestě do školy a po obci, zásady ochrany zdraví včetně základů 

první pomoci. Kaţdý z nás, ať je nám 6 nebo 60 můţe být jednou na správném 

místě a ve správný čas a pomoci jinému v nouzi či ohroţení zdraví nebo ţivota. 

Lépe je být připraven a poučen.  

Na závěr bych chtěla popřát všem, aby se nám nepohoda a nepřízeň vyhýbaly. 

Období vánočních svátků proţijte v klidu a pohodě se svými blízkými, protoţe 

v lidech máme více bohatství neţ v materiálnu kolem nás.  

Hodně radosti, zdraví a Boţího poţehnání     

                                                                                                                           

Alena Kristová  
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Setkání seniorů v Josefově 
 
V úterý 14. 12. 2010 se v našem KD poprvé uskutečnilo setkání seniorů z 

širokého okolí. Akci připravila MAS Dolní Morava o.s. ve spolupráci s 

ministerstvem zemědělství a Zemědělskou agenturou pro zemědělství a venkov, 

pod názvem '' Cesty k sobě ''. Seniorům byly sděleny aktivity, které tato 

organizace pro občany dělá a co připravuje. Program přijely zpestřit děti  z 

folklorního souboru Kordulka ze St. Poddvorova, které zahrály a zazpívaly 

koledy. Poté zástupkyně seniorů prezentovali své přivezené gastronomické 

speciality. Po prezentaci všech pochutin se ochutnávalo a vzájemně se 

předávaly recepty. Následoval oběd, po obědě pak odjezd do Luţic, navštívit 

expozici ve Starém Kvartýru a do Hodonína na prohlídku lázní. Děkuji tímto i 

našim ţenám, které přichystaly cukroví, jablečný štrůdl, korýtka aj. Doufám, 

ţe.se.jim.setkání.líbilo.a.uţily.si.krásný.adventní.den. 

 

Hasilová  Růţena 

 

 

Desatero starosty 
 
1. Důvěra občanů tě postavila do čela obce. Být prvním 
občanem v obci je velké vyznamenání. Slib sám sobě na svou 
čest a svědomí, že tuto důvěru 

nezklameš! 
 
2. Jsi starostou nejen těch občanů, kteří tě volili, ale i těch, 
kteří tě nevolili. Buď proto ke všem stejně vlídný a spravedlivý. 
 
3. Stejně tak nerozlišuj při vykonávání svého čestného úřadu 
příslušníky různých politických stran, máš v nich spatřovat jen 
a jen občany. 
 
4. Vynasnaž se podle sil a možností obce usnadnit život starým 
a chudým a práce neschopným příslušníkům obce. 

 
5. Podporuj všechno, co napomáhá školství v obci. Nic lepšího 
nemůžeme přát svým dětem, ovšem kromě zdraví, než dobré 
vzdělání. 
 
6. Nezapomínej na obecní knihovnu, která poskytuje ušlechtilou 
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zábavu a vzdělání občanům. 

 
7. Máš být upřímným přítelem všeho, co obec zkrášluje, 
zvelebuje a zlepšuje její zdravotní úroveň. Zasadit strom na 
správné místo znamená vykonat dobrý skutek. 
 
8. Vynasnaž si osvojit si co nejdříve nejdůležitější právní a 
zákonné předpisy, abys nezapomněl nic, co by mohlo sloužit 
obci ku prospěchu. 
 
9. Obecní majetek spravuj a nakládej s ním opatrněji a 
úzkostlivěji než se svým vlastním majetkem. Když 

prohospodaříš svůj majetek, bude to Tvoje škoda, ale když 
promrháš obecní, ztratíš čest. 
 
10. Dávej obci pěkný příklad nejenom dobrého starosty, ale 
také řádného občana v soukromém životě. Jediný tichý příklad 
mívá větší cenu než spousta řečí a velké kázání! 
(1936, anonym) 
(věnováno ludmírovské gubernii) 

 

Jan Netík   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco o Josefovi, k jehož poctě se naše obec jmenuje Josefov 

Josef II. (13. března 1741 Vídeň – 20. února 1790 Vídeň), v letech 1765 aţ 

1790 císař Svaté říše římské, v letech 1780 aţ 1790 král uherský a 

(nekorunovaný) král český a arcivévoda rakouský. Je jedním z nejdůleţitějších 

panovnických představitelů evropského osvícenství, prosadil řadu osvícenských 

reforem. V českých zemích se těšil obzvláštní oblibě, např. častý výskyt jména 

Josef je odrazem jeho obliby mezi lidem, jehoţ postavení podstatně zlepšil. 

http://czech-wikipedia.wiki-site.com/1/3/2E/13._b%C5%99ezen.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/1/7/4/1741.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/v/%C3%AD/d/V%C3%ADde%C5%88.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/2/0/2E/20._%C3%BAnor.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/1/7/9/1790.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/v/%C3%AD/d/V%C3%ADde%C5%88.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/1/7/6/1765.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/1/7/9/1790.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/c/%C3%AD/s/C%C3%ADsa%C5%99.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/s/v/a/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/1/7/8/1780.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/1/7/9/1790.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/e/v/r/Evropa.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/o/s/v/Osv%C3%ADcenstv%C3%AD.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/o/s/v/Osv%C3%ADcenstv%C3%AD.html
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Josef II. byl nejstarším synem rakouské, české a uherské panovnice Marie 

Terezie a císaře Svaté říše římské Františka I. Štěpána Lotrinského. Mezi jeho 

početné sourozence patřili např. pozdější císař a jeho nástupce Leopold II. či 

Marie Antonie, provdaná za francouzského dauphina, budoucího krále Ludvíka 

XVI. (je známější pod jménem Marie Antoinetta). 

Byl prvním panovníkem pocházejícím z Habsbursko-Lotrinské dynastie. 

Byl dvakrát ţenat. Poprvé s Marií Isabellou Bourbonsko-parmskou (1760 aţ 

1762), kterou hluboce miloval, ale která jeho city neopětovala. Po její předčasné 

smrti uţ nebyl schopen navázat ţádný uţší citový vztah k jiné ţeně, ani ke své 

druhé choti (k druhému sňatku ho donutila Marie Terezie), Marii Josefě 

Bavorské (1764 aţ 1767) (manţelství zřejmě ani nebylo konzumováno). S 

Isabellou měl 3 děti, které však brzo zemřely. 

Josef II. zemřel (částečně zřejmě i v důsledku přepracování) v roce 1790. Na 

trůn po něm nastoupil jeho mladší bratr Leopold II. 

1. listopadu 1781 vydal císař Josef II. patent, kterým bylo zrušeno 

nevolnictví   

 Josef II. Habsburský, císař Svaté říše římské a nekorunovaný český král, byl 

panovníkem, který pokračoval v osvícenských reformách své matky Marie 

Terezie. Zasadil se mimo jiné o toleranci náboženství, omezení cenzury, 

reformu daní a uvolnění školství z církevní kontroly.   

 

1. listopadu 1781, což zase není tak dávno, vydal patent o zrušení 

nevolnictví, kterým zbavoval poddané přímé závislosti na vrchnosti. Podle 

patentu se mohli poddaní svobodně odstěhovat bez souhlasu majitele panství, 

svobodně uzavírat manţelství, svobodně nakládat se svým majetkem (prodávat 

jej či zadluţovat) nebo svobodně vybírat povolání pro své potomky. Dříve v 

podobných situacích potřebovali výhradní souhlas majitele panství, k němuţ 

„náleţeli“.  

 

Důleţitou součástí reformy byla také moţnost vykoupit se z poddanství. To 

navíc přinášelo moţnost zbavit se robotní práce, kterou Josef II. alespoň omezil 

na 3 dny v týdnu v období ţní. Robotní povinnost byla ještě upravena v roce 

1789 v berní a urbariální reformě, která robotu povolovala za mzdu. Po smrti 

Josefa II. však byla tato úprava urychleně zrušena a robota existovala ještě do 

roku.1848,.kdy.byla.postupně.za.náhradu.rušena.  

 

Reforma měla za následek přesun části obyvatelstva do měst za prací, coţ 

podněcovalo průmyslovou revoluci. Příchod vesnických obyvatel do větších 

http://czech-wikipedia.wiki-site.com/m/a/r/Marie_Terezie_09c3.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/m/a/r/Marie_Terezie_09c3.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/c/%C3%AD/s/C%C3%ADsa%C5%99.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/s/v/a/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1_n%C3%A1roda_n%C4%9Bmeck%C3%A9ho.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/f/r/a/Franti%C5%A1ek_I._%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1n_Lotrinsk%C3%BD_8154.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/l/e/o/Leopold_II._3646.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/m/a/r/Marie_Antoinetta_a82a.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/l/u/d/Ludv%C3%ADk_XVI._5ad2.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/l/u/d/Ludv%C3%ADk_XVI._5ad2.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/m/a/r/Marie_Antoinetta_a82a.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/h/a/b/Habsbursko-Lotrinsk%C3%A1_dynastie_8da0.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/1/7/9/1790.html
http://czech-wikipedia.wiki-site.com/l/e/o/Leopold_II._3646.html
http://www.czech.cz/cz/ceska-republika/historie/zruseni-nevolnictvi
http://www.czech.cz/cz/ceska-republika/historie/zruseni-nevolnictvi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II.#Patent_o_zru.C5.A1en.C3.AD_nevolnictv.C3.AD
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měst také posiloval zastoupení česky mluvících lidí s původní českou kulturou a 

tradicemi. Z tohoto fenoménu čerpalo v budoucnosti i české národní obrození.  

 

Přemysl Růţička 
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Zničila Velkou Moravu katastrofální povodeň?  
 

„Chlapci moji drazí,“ oslovuje velkomoravský kníţe 

Svatopluk své tři syny, „zkuste zlomit tento vrbový prut.“ 

Mládenci sice nedůvěřivě kroutí hlavami, ale otci přání 

splní. Kaţdý láme podaný prut a čeká, co bude 

následovat. Kníţe je nyní nechává lámat tři spletené 

pruty. Ţádnému z nich se to uţ nepodaří. „Vidíte to? 

Jednotlivě jste snadno zranitelní, ale budete-li svorní a 

jednotní, naše říše přetrvá všechna nebezpečí.“ 
 

Svatoplukovi synové však na otcovu radu rychle zapomínají a uţ po roce 

společné vlády mezi nimi propukají spory a hádky. Toho vyuţívají cizí 

nájezdníci a devastují Velkomoravskou říši, první státní útvar západních 

Slovanů. Tak to alespoň popisuje byzantský císař a dějepisec Konstantin VII. 

Porfyrogennetos (905–959). Francký kronikář Regino z Prümu (asi 840–915) 

k roku 894 uvádí: „Asi v tuto dobu zemřel též Svatopluk, král moravských 

Slovanů, muž mezi svými nejrozvážnější a duchem nejbystřejší. Jeho království 

drželi jeho synové nešťastně po krátkou dobu, neboť Uhři vše až do základů 

zpustošili…“ Je tomu ale skutečně tak? HISTORY revue podrobuje otázku 

zániku.Velkomoravské.říše.důkladnému.zkoumání… 

 

Souboj.dvou.bratrů  
Z údajných tří Svatoplukových synů máme spolehlivě doloţeny jen dva – 

Mojmíra II., který se stal po otcově smrti vládcem Velké Moravy, a Svatopluka 

II., jenţ dostal do správy údělné Nitranské kníţectví. Podle Fuldských análů, 

zaznamenávajících osudy Východofrancké říše, ale není s podřízeným 

postavením příliš spokojen. Mojmír II. ještě v roce 894, krátce po svém nástupu 

na kníţecí stolec, uzavírá mír s východofranckým králem a budoucím císařem 

Arnulfem Korutanským (asi 850–899). Zřejmě si tak chce uvolnit ruce ke 

konsolidaci poměrů ve vlastní říši. Pomoc u Arnulfa však nejspíš hledá i 

Svatopluk II. Dokládá to písemná zpráva, podle níţ vyslanci Mojmíra II. ţádají 

na panovnickém dvoře právě korunovaného císaře, aby s ohledem na platnou 

dohodu.nepřijímal.politické.uprchlíky.z.Velké.Moravy… 

 

Česká.zrada 
Od ní se zatím v roce 895 odtrhávají Češi. Jejich zástupci vedení asi 20letým 

Spytihněvem († 915), synem zemřelého přemyslovského kníţete Bořivoje (asi + 

889), a jakýmsi Vitizilou nebo Vitislavem, se objevují na říšském sněmu v 

bavorském Řezně a prohlašují: „Máme dost nadvlády Moravanů. Pomozte 

nám!“ Česká delegace se v této souvislosti zavazuje Arnulfovi věrností a 

souhlasí s obnovením dávného poplatku Východofrancké říši. Moravský kníţe 

Mojmír II. zatím soptí: „To je zrada!“ Okamţitě vytáhne na trestnou výpravou 
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do české kotliny, ale uţ na situaci stejně nic nezmění. Navíc jeho problémů a 

vojenské zaneprázdněnosti vyuţívají i Srbové a rovněţ se zbavují závislosti na 

Velkomoravské říši.  

 

Pořádek.musí.být! 
Bratrské spory mezi vládci nyní jiţ značně okleštěné říše nakonec v souladu s 

tradovanou pověstí vrcholí krvavým válečným střetnutím. Na dolním toku řek 

Moravy a Váhu propuká občanská válka. Krajem táhnou oddíly jezdců a pěšáků, 

vypalují vesnice a menší hradiště. Za této situace císař Arnulf samozřejmě vycítí 

vlastní příleţitost. Bez ohledu na platnost uzavřeného míru – ostatně na nějaké 

smlouvy se nikdy příliš neohlíţel – vysílá na Moravu vojenskou výpravu 

Bavorů. Vedou ji velmoţi Liutpold a Aribon. Mojmír II. však cizáky úspěšně 

odráţí. Kdyţ se zbaví vetřelců, v roce 899 zavelí: „Teď si uděláme pořádek 

doma!“ Následně oblehne svého vzpurného bratříčka na nitranském hradě. 

Arnulf na to zareaguje dalším vojenským zásahem. Jeho ozbrojenému komandu 

se však podaří pouze vysvobodit Svatopluka II. a jeho druţinu z obleţení a 

dopravit.je.na.území.dnešního.Rakouska.  

 

Výkřik.obratné.diplomacie  
V témţe roce císař Arnulf v Řezně umírá. Mojmír II. okamţitě prokazuje svoji 

politickou obratnost a potvrzuje, ţe je důstojným nástupcem svého otce 

Svatopluka. Vyuţívá vnitřních zmatku ve Východofrancké říši, vzniklých po 

Arnulfově smrti, a obnovuje nezávislost moravské církevní provincie. K papeţi 

Janovi IX. († 900) vysílá poselství s ţádostí o vysvěcení nových biskupů a 

definitivní zřízení moravského arcibiskupství. Svatý otec mu skutečně vyhoví. 

Vypravuje na Moravu své tři legáty – Jana, Benedikta a Daniela, kteří zde v roce 

900 vysvěcují jednoho arcibiskupa a tři biskupy. Český historik František 

Dvorník (1893–1975) tvrdí, ţe „tím arcibiskupem byl Metodějův žák Gorazd, 

pocházející z urozeného moravského rodu“. Činnost papeţských legátů na 

Moravě však vyvolá protesty bavorských biskupů. Nelíbí se jim, ţe se 

Velkomoravská říše opět vymaňuje z jejich církevní pravomoci a nově 

vysvěcený arcibiskup znovu dává přednost slovanské liturgii před latinskou. 

 

Z.nepřátel.jsou.spojenci  
Po písemných stíţnostech biskupů znovu zaharaší zbraně. 

Bavoři, tentokrát spolu s Čechy, napadají Moravu. I 

tentokrát jim ale Mojmír II. dokáţe úspěšně vzdorovat. Uţ 

o půl roku později, v lednu 901, ovšem vysílá do Řezna 

své zástupce, aby s Bavory vyjednali mír. Na jiţních 

hranicích se totiţ objevuje nový nepřítel, který ohroţuje jak Velkou Moravu, tak 

Východofranckou říši. Jde o maďarské kočovníky. Mojmírovy obavy právem 

sdílejí i Bavoři. Brzy proto dorazí na Moravu jejich velmi reprezentativní 

poselstvo vedené pasovským biskupem Richariusem, který se k takovému kroku 
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jako zavilý odpůrce slovanské liturgie musí nejspíš hodně nutit, a hrabětem 

Udalrikem. „Dost bylo sporů, uzavřeme mír a vojenské spojenectví,“ navrhují. 

Mojmír II. s nimi souhlasí, vţdyť se nepochybně jedná o jeho diplomatické 

vítězství. Uţ je také nejvyšší čas. Maďaři poprvé napadají Velkou Moravu v 

roce 902. Podle svědectví dávných letopisů jsou ale zahnáni na útěk. 

 

Zvítězili,.nebo.prohráli? 

Události dalších let jsou zastřeny mlhou nejasností. Mojmír II. se zřejmě 

pokouší s Maďary dohodnout. Dokladem by měla být svatba jeho dcery s 

maďarským princem Zoltánem, synem velkokníţete Arpáda († 907), zakladatele 

uherské arpádovské dynastie. S diplomatickými moravsko-uherskými 

námluvami je však brzy konec. K roku 906 totiţ zaznamenává zpráva tzv. 

Saského letopisce, ţe „Maďaři jsou potřeni od Moravanů“. Přes tento údaj však 

historik Dušan Třeštík (1933–2007) vyvozuje z jiných informací závěr o jediné 

strašné bitvě, k níţ dochází v témţe roce snad pod Nitrou. Moravané tu mají být 

rozdrceni.a.Mojmír.II..zřejmě.umírá.  

 

Rozhodující.bitva  
Podle jiných zdrojů dostávají Moravané na frak aţ v roce 907. 4. července (nebo 

9. srpna) v bitvě u Bratislavy (v letopisech je uváděna jako Brezalauspurc) uţ 

prý tvoří jen součást bavorského vojska. Salcburské anály však v souvislosti s 

touto bitvou hovoří jen o vítězství Maďarů nad Bavory, vedenými markrabětem 

Luitpoldem. O Moravanech se nezmiňují ani slovem. Významný archeolog 

Josef Poulík (1910–1998) naopak vyslovuje názor, ţe „někteří moravští velmoži 

bojovali už tehdy na straně Maďarů proti Bavorům“. Po vlastní poráţce zkrátka 

přecházejí na druhou stranu. Kaţdopádně je podle Dušana Třeštíka touto bitvou 

osud Velkomoravské říše zpečetěn. Historik ale jedním dechem dodává: „Život 

na Moravě fungoval dál a Maďaři z rozsáhlého státu obsadili pouze území 

dnešního.jižního.Slovenska.“  

 

Maďaři.se.možná.zpozdili  
Moravský historik Lubomír Emil Havlík (1925–2000) s ním však nesouhlasí a 

posouvá zánik Velké Moravy aţ do pozdějších let. Vychází z tvrzení saského 

kronikáře Widukinda (asi 925–975), ţe Maďaři obsazují východní pohraniční 

území Velkomoravské říše aţ po roce 919. Patrně se jedná o jiţní Nitransko aţ 

po řeku Váh a krátce před taţením proti Sasku si na Moravanech vymáhají 

placení.daní.  

 

Stopy.chybí  
Velkou Moravou se teď ţenou tlupy divokých maďarských jezdců. Zanechávají 

za sebou spáleniště vesnic a kdysi pyšných hradišť i hory mrtvých, 

nepohřbených těl bezbranných obyvatel. Odpovídá to ale skutečnosti? Našli 

archeologové nějaké stopy po dobývání hradišť? Stopy rozsáhlých spálenišť, 
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násilného rozbití valů a chrámů by musely jejich vykopávky odhalit. S ničím 

takovým se však na největších zkoumaných lokalitách nikdo nesetkal. Pravda, 

jediné známé velkomoravské hradiště na území dnešní moravské metropole 

Brna, Staré zámky u Líšně, zničil obrovský poţár. Došlo však k němu aţ na 

sklonku 10. století, a proto nemohl souviset s vpádem Maďarů na Moravu kolem 

roku.907.  

 

Metropoli.nikdo.nedobyl 
Nejrozsáhlejší velkomoravskou archeologickou lokalitou jsou dodnes 

nepochybně Valy u Mikulčic. Archeologové zde odkrývají 140 hrobů jezdců s 

ţeleznými, bronzovými i pozlacenými ostruhami. Podle všeho tu tedy sídlila 

početná vojenská druţina. Na centrální mikulčické akropoli také stával velký 

kostel, 35 metrů dlouhá a devět metrů široká trojlodní bazilika, a kníţecí palác.  

 

Tato velkomoravská metropole, Fuldskými anály zmiňovaná jako „nevýslovná 

pevnost Rostislavova“ (Rostislav byl vládce Velké Moravy v letech 846–870), 

však nezaniká naráz, jak by to odpovídalo verzi o ničivém vpádu Maďarů. 

Odborníci zjišťují, ţe její význam v průběhu 10. století klesá postupně. Dochází 

k úpadku stavebních prací a předměty, pocházející z pozdější doby, jsou 

mnohem chudší. Schopní řemeslníci se zřejmě z Valů u Mikulčic začínají 

stěhovat. Zdejší kostely zvolna chátrají, i kdyţ se v jejich okolí pohřbívá ještě 

kolem.roku.950.  

 

Hradiště.chráněná.bažinami 
Co tedy zavinilo pozvolný úpadek velkomoravských sídel? Proč je zřejmě 

početní a hlavně bohatí obyvatelé opouštěli? Vyhání je odtud skutečně strach z 

maďarských nájezdníků, nebo rozpad kníţecí moci? Nejspíš ani jedno… 

Odpověď na tyto otázky dává baţinatá údolní niva řeky Moravy.  

 

Zakladatel moderní české archeologie profesor Lubor Niederle (1865–1944) 

předpokládá, ţe „velkomoravská hradiště byla budována v bažinatém terénu a 

neschůdné a často zaplavované močály představovaly jejich důležitý obranný 

prvek. Jednalo se o tzv. blatná hradiště“. Podobně archeolog Vilém Hrubý 

(1912–1985) soudí, ţe „staří Moravané měli ve zvyku budovat hradiště u řek v 

bažinatém terénu“. Jejich tvrzení se však postupem let ukazují jako mylná. 

 

Ráj.suchomilných.stromů  
Aţ nejmodernější věda se zabývá rekonstrukcí podoby rostlinné vegetace v 

dávných dobách. Současný paleobotanik Emanuel Opravil proto zkoumá 

rostlinné zbytky a semena, nalezená při výzkumu na velkomoravských 

hradištích z 9. a 10. století. „Na březích dolního toku Moravy rostly v časech 

knížete Svatopluka suchomilné dřeviny jako dub, jilm a jasan,“ prohlašuje nyní. 

Podle posledního výzkumu tedy v ţádném případě nemohlo jít o baţinaté území.  



 24 

Záhadná.vrstva.písku  

Prostřednictvím vědecké rekonstrukce lze dnes stanovit, jak vypadalo 

mikulčické hradiště v časech Velkomoravské říše. Zatímco dnes se celé území 

bývalé metropole nachází takřka na rovině a řeka Morava je od někdejší 

centrální akropole vzdálena asi 400 metrů, v 9. století se „nevýslovná pevnost 

Rostislavova“ rozkládala na ostrově obtékaném rameny Moravy. Teprve v 

dalších staletích je říční síť zanesena povodňovými naplaveninami a samotná 

Morava.si.hloubí.nové.koryto.  

 

Archeologové, kteří zkoumají mikulčické hradiště, navíc naráţejí při 

vykopávkách na dvoumetrovou vrstvu sterilního písku, který zanesl původní 

říční koryto. Sterilního v tom smyslu, ţe vrstva neobsahuje absolutně ţádné 

předměty vyrobené lidskou rukou, dokonce ani zbytky rostlin. Tato silná vrstva 

písku se tedy na místo musela dostat v relativně krátké době, a to na počátku 10. 

století. „Stalo se tak v době kolem zániku Velkomoravské říše,“ tvrdí současný 

archeolog.Zdeněk.Klanica.  

 

Příval.velké.vody 
Taková vrstva písku rozhodně nemůţe být výsledkem pravidelně se opakujících 

záplav během dlouhého období tisíce let, k nimţ na jihu Moravy skutečně rok co 

rok docházelo. I tyto záplavy bez pochyby měnily ráz zdejší krajiny, ale 

dvoumetrová vrstva písku bez jakýchkoliv přimísenin se zde musela objevit 

naráz. Odpovědí na její původ by mohla být nenadálá katastrofální povodňová 

vlna – podobná té, jaká postihla Moravu v létě roku 1997.  

 

Počátkem 10. století má katastrofa takových rozměrů přímo osudové následky. 

Navíc přichází v nejméně vhodnou dobu, kdy vojsko Mojmíra II. poráţejí 

Maďaři a země je zřejmě zbavena své mocenské elity. Kumulaci takového 

neštěstí Velkomoravská říše zkrátka nedokáţe odolat. Lidé postupně balí své 

cennosti.a.odcházejí… 

 

Středověké.globální.oteplování  
Za moţnou katastrofální povodní na počátku 10. století stojí zřejmě změna 

klimatu. Celá severní zemská polokoule se na přelomu 9. a 10. století otepluje. 

Průměrné teploty stoupají o dva aţ tři stupně Celsia a arktické ledovce postupně 

tají. Na Islandu, který je v současnosti proslulý svým drsným podnebím, se 

kolem roku 900 začínají bez problémů usazovat norští Vikingové. Prchají sem 

před krutovládou norského krále Haralda I. († 933) a zakládají tu zemědělské 

usedlosti. Jeden z nich pak v roce 981 doplouvá aţ do Grónska, které je v 

povědomí dnešního člověka také vnímáno jako nehostinná země ledu a sněhu. 

Tehdy ho však Erik Rudý (asi 940–asi 1007) nazývá Groenland, Zelená země, a 

noví osadníci tady dokonce pěstují obilí. Erikův syn Leif (970/980 – asi 1020) 

odtud vyráţí na další plavbu a přistává aţ u dnešního Newfoundlandu. Pro 
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změnu ho nazývá Vinlandem – Zemí vína. Ze současného pohledu je téměř 

neuvěřitelné, ţe by se za normálních okolností tak daleko na severu mohl 

pěstovat.divoké.víno.  

 

Svědectví.vinné.révy  
Ostatně vínu se v té době daří i v Čechách, kde jeho pěstování nejspíš holduje 

kníţe a pozdější světec Václav (asi 907–935), dodnes povaţovaný za patrona 

všech vinařů. Oteplení planety ovšem umoţňuje celkové zvýšení zemědělské 

produkce, a tím také hospodářskou prosperitu a upevnění nových státních celků 

ve střední a východní Evropě. Kníţe Měšek I. v 10. století buduje polský stát. 

Na východě vzniká Kyjevská Rus. Pod vedením prvního maďarského krále 

Štěpána I. se v Podunají upevňuje maďarský stát a samozřejmě v české kotlině 

se pod nadvládou Přemyslovců sjednocuje nové kníţectví. 

 

A ještě dodávám…. 

Založil.Bratislavu.opomíjený.syn? 
V některých písemných pramenech bývá vedle Mojmíra II. a Svatopluka II. 

zmiňován jako třetí syn knížete Svatopluka I. jakýsi Preslav. Údajně měl být 

synem druhé Svatoplukovy manželky Svatoţizně, pocházející z Čech. Tento 

Preslav prý založil Bratislavu, původně nazývanou Praslavgrad, v latinských 

rukopisech uváděnou jako Brezalauspurc, později německy jako Prešpurk. Podle 

legend by měl být dokonce totožný se sv. Ivanem, bájným poustevníkem z lesů 

kolem.Berounky.  

 

Všichni.jsme.mohli.být.Moravané  
Velká Morava nezmizela tak docela beze stopy. Státoprávní nárok na její 

pokračování si mohlo činit Uhersko. Maďarský velkokníže Zoltán, panující v 

letech 907–946, měl přece za manželku dceru Mojmíra II. Podle názoru 

současného slovenského historika Milana Augustína je dokonce Svatoštěpánská 

koruna uherských králů, kterou byl v roce 1001 v Ostřihomi jako první 

korunován sv. Štěpán, původní korunou velkomoravského vládce Svatopluka. 

Stejně tak, ne-li s větším oprávněním, se za dědice Velké Moravy považovalo 

České království. Kronikář Přibík Pulkava z Radenína píše, že v roce 1086 za 

českého knížete Vratislava II. (+ 1092) mělo být obnoveno Moravské království. 

Přemyslovec Vratislav, který za vojenskou pomoc císaři Jindřichovi IV. (1050–

1106) získal pro sebe jako první český panovník královský titul, prý původně 

pomýšlel na to, že se dá korunovat ne českým, ale moravským králem. Tak silná 

byla.ještě.v.jeho.době.velkomoravská.tradice.  

 

Zkáza.bukových.lesů  

Katastrofální povodeň mohlo na Moravě urychlit nadměrné kácení lesů. Dříve 

hluboké dubové a bukové hvozdy měly nejen uvolnit místo polím a pastvinám, 

ale také měly poskytnout surovinu pro výrobu ţeleza. Ještě v roce 805 zakazuje 
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císař Karel Veliký (747–814) obchodním karavanám prodej železných zbraní 

Slovanům. V dobách knížete Svatopluka († 894) si už ale Moravané vědí rady. Z 

místních zdrojů železných rud dokážou v zemních pecích tavit kov a z něho 

vykovávat zbraně i pracovní nástroje. Na přelomu 9. a 10. století je 

Velkomoravská říše v tomto ohledu naprosto soběstačná. U Želechovic 

nedaleko Uničova a u Olomučan u Blanska objevují archeologové pozůstatky na 

svou dobu poměrně pokročilých zemních pecí a železářských dílen. Tyto hutě si 

však vyžadují spoustu dřevěného uhlí páleného v milířích – nejlépe z bukového 

dřeva… 

History 

 

Vojtěch Pospíšil 

 

 

Pozvánka 

 

Zveme Vás na tradiční SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 31. prosince 2010 

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

neviděli a take ať Vám nenapadá neco do očí a vemte si aj špunty do uší, ať 

neslyšíte co byste slyšet nechtěli. Jo a vemte si aj déšníky, kdyby na Vás 

z hospody spadl nejaký ten pyroman, hasič, starosta nebo jiný výlupek. Vemte si 

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

ohňostroja budeme nalévat svařák. 

 

Hasičský ples 15. ledna 2011 – pyţamový 

 

Ples autoškol 22. ledna 2011  

 

Obecní ples 26. února 2011 – sportovní 

 

Dětský karneval 5. března 2011 

 

Malujeme si s radostí 12. března 2011 

 

 

Sdružení dobrovolných hasičů Josefov 

  
Váţení spoluobčané,                                                                                                                                                                                                                    

ani jsme se nenadáli a máme tady konec roku, který byl pro naší jednotku velmi 

významný tím, ţe Sbor dobrovolných hasičů v Josefově slavil 85.let od jeho 

zaloţení. Naše jednotka k tomuto výročí uspořádala okrskovou soutěţ 
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v poţárním útoku, kde se zúčastnila druţstva naše okrsku i hosté z Břeclavska, 

SDH Velké Pavlovice a SDH Kobylí. Soutěţ měla obrovský náboj i naše 

druţstvo bojovalo, ale na tu nejvyšší metu bohuţel nedosáhlo, ale bojovalo 

statečně. Zato jim patří velký dík. Dále bych rád poděkoval obci Josefov za 

obrovskou podporu a spolupráci. Nejen oslavami se nesl tenhle rok, ale naše 

jednotka prokázala, ţe i po fyzické stránce i psychické je na tom dobře, kdy se 

vypořádala s rozmarem počasí, který přišel v podobě povodní, kdy zasahovala 

v katastru Skařiny Nesyt na hrázi spolu s dalšími jednotkami, kdy celou noc 

zpevňovali hráz s pytlema s pískem. Naše jednotka uspořádala ve spolupráci 

s obcí dětský den, který zakončila obrovskou kupou pěny, na kterou se děti 

těšily celý den. Nebojovali jsme jen s rozmary počasí, ale i se sršním rojem, 

který se usídlil mezi vinohrady ve starém stromě a ohroţoval naše občany. Za 

naši práci, kterou pomáháme našim občanům při ţivelných pohromách jsem 

přebral poděkování a bronzovou medaili z rukou pana Hejtmana Haška, který 

poděkoval všem jednotkám, které se podílely na záchranných pracích. Tímto 

bych rád poděkoval naší jednotce, obci Josefov, Vám spoluobčanům za 

spolupráci a popřál vám krásné proţití vánočních svátků a hodně zdraví 

v Novém.roce 2011. 

 

Za SDH Josefov                                                                              

Emil Vnenčák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselé novoroční SMS 
 

 

Úsměv a dobrá nálada sice nevyřeší všechny problémy, ale naserou kolem tolik 

lidí, ţe stojí za to uchovat si je i do roku 2011. Jen to nejlepší v příštím roce ti 

přeje… 
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Nešťastným štěstíčko, nemocným zdravíčko, chudým konto mastné a všechny 

dny jen šťastné, slepým světlo, zmrzlým teplo a teplým – aby se to v hlavě 

přeplo! PF 2011 přeje… 

 

Nechť mnoţství dárků naruší statiku Vašeho příbytku a plameny z vánočního 

stromku šlehají co nejvýše. Hezké vánoce! 

 

Ať zvony zvoní a srdce plesají, ať svíce hoří a číše cinkají. Teď kdyţ ke štěstí je 

jen krok, proto Vám přeji šťastný nový rok. 

 

Ano, chtěl jsem Ti poslat novoroční SMS – a krásnou! Ale já jsem si řekl – 

NE!!! Ţádné klasické veršované nesmysly, NIC! Kdyţ novoroční SMS, tak 

stejná a pro všechny!!! 

 

Do nového roku Ti přeji, aby ses nepíchla o trn, aby Ti do oka nespadla střepina 

ze zlého zrcadla, aby k Tobě přijel princ na bílém koni a hlavně, abys měla 

z pekla štěstí! 

 

Pro zasmání 
 

Sedí chlápek v hospodě, přijde druhej s kufříkem, kufřík poloţí na zem a 

objedná si. Po nějaký chvíli to ten první nevydrţí a říká: "Prosím Vás, co to 

máte v tom kufříku, ţe to tam tak rachtá a bouchá?" "No coby, Vám to klidně 

ukáţu..." Otevře kufřík a v něm je taková krásná zmenšenina kurtu, hrajou tam 

dva hráči, spousta lidí v obecenstvu, prostě paráda, mini tenis. "Je, to je 

perfektní" říká první chlápek, "kde jste to sehnal?" "Ale, byl jsem na rybách a 

místo ryby jsem vytáhnul nakřáplou flašku a v ní Dţina, co můţe splnit 

kaţdýmu jedno přání. Já uţ mám vlastně vybráno, tak Vám ho můţu dát." Podá 

chlápkovi láhev s Dţinem, ten ji otevře, Dţin se zhmotní a říká: "Ó můj pane, 

vyslov své přání!" "No co já bych si přál, asi nejraději kufr plnej doláčů." Dţin 

udělá takové to "STANIŢ SE" a zahučí zpátky do lahve. Na stole se objevi kufr, 

chlápek ho otevře a on je plnej koláčů: makový, tvarohový... "Sakra, co to je? 

Chtěl jsem přece doláče, ne?" Druhý na něj smutně kouká a povídá: "No a 

myslíte, ţe já chtěl půlmetrovej tenis?" 

 

Dohadují se Rus, Američan a Čech, kdo umí vyrobit nejlepší věc ze skla. Rus 

říká: "To my, u nás v Rusku, dokáţeme vyrobit tak dlouhou skleněnou trubku, 

ţe s ní vidíme aţ na dno nejhlubšího oceánu." "A jak tomu říkáte?" 

"Oceánohled". Američan na to řiká: "To nic není, to u nás, v Americe, 

dokáţeme vyrobit tak silnou čočku, ţe s ní vidíme do nejvzdálenějšího vesmíru. 

Říkáme tomu kosmohled." A Čech na to: "To my, v Čechách, dokáţeme vyrobit 
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takovou věc ze skla, ţe s ní vidíme skrz zeď." Ostatní se diví: "To není moţný... 

A jak tomu říkáte?" "Okno!" 

 

Král má tři dcery. Jednou za ním přišla nejstarší dcera a ptá se: "Tatínku, proč se 

jmenuju Růţenka?" "Protoţe kdyţ jsi byla malá, tak ti do kolébky spadla růţe!" 

Přijde další a ptá se: "Tatínku, proč se jmenuju Jasmína?" "Protoţe kdyţ jsi byla 

malá, tak ti do kolébky spadl květ jasmínu!" Přijde třetí dcera a ta zaskřehotá: 

"Vavahamala" A tatínek na ni: "Mlč, Cihlenko!" 

 

Prochází se pán po sídlišti a náhle si všimne chlápka v texaskách, jak letí z okna 

dolů. Běţí rychle k němu, avšak chlápek se jen oklepe a běţí zase k oknu. Pán si 

počká, aţ opět přiletí a zvědavě se ho ptá: "Prosím vás, jak vy to děláte, ţe se 

vám nic nestane?" "Ále, to nic není. Pojďte si to také zkusit!" Vyběhnou aţ do 

čtvrtého patra, pán se rozběhne a uţ letí volným pádem dolů. Na zemi se rozbije 

o chodník a chlápek nahoře se ušklíbne: "Tak na to, ţe jsem anděl, tak jsem 

pěkná sviňa!" 

 

Český ministr dopravy se zastavil na návštěvě u svého německého kolegy. Vidí, 

ţe v garáţi má ferari a lamborghini, má velkou vilu, všude luxus. Čech se diví 

jak můţe takto ţít, odkud má tolik peněz. Německý ministr říká: "No to máš tak, 

vidíš tam tu dálnici?" "Vidím." "Tak měla být široká 20 metrů, ale stáhl jsem to 

na 19. A z toho si takto ţiji." Po půl roce přijede německý ministr do Čech a vidí 

zámek místo vily, kolem rozlehlý park, helikoptéru. Udiveně se ho ptá, jak 

vydělal tolik peněz. "No, to máš tak, vidíš tu dálnici?" "Nevidím." "No vidíš!" 

 

U milostivé paní se hlásí posluha na inzerát. "Víte, koho potřebuji," povídá paní. 

"Někoho, kdo by mi myl okna, leštil parkety, nosil uhlí, obstarával nákupy, vařil 

a uklízel, prostě dělal, co mu nařídím." "Ach to bude nějaký omyl, vy zřejmě 

nehledáte komorníka, ale manţela." 

 

"Ano, důstojnosti, zhřešila jsem," šeptá ve zpovědnici starší dáma. "Ale to je 

nemoţné! Ve vašem věku?" diví se kněz. "Ne teď, ale kdyţ mi bylo pětadvacet," 

rdí se dáma. "Tak proč mi to říkáte aţ dnes?" "Kdyţ já na to tak ráda 

vzpomínám." 

 

 

Jazykolamy 
 

Prut plul rychle po proudu a v láhvi se lyricky perlil ricínový olej. 

 

Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li 

se dcera krále Nabuchodonozora.  



 30 

Rozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina nebo nerozprostovlasatila-li se 

dcera Semiramidina. 

 

Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu! 

 

Tvrdíš, ţe sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně. 

 

V Londýně u lorda Donalda dávali lahodné bledule, hladoví blondýni lepili 

okolo loudavě cedule.  

 

Zalyţařil-li si zalyţařivší si lyţař, či nezalyţařila-li si nezalyţařivší si lyţařka. 

 

Svišť sice svisle visel. Zasvištěl svišť, slyšel sysle. 

 

 

Vánoční příběh pro děti 

Ahoj děti!  

Uţ je tomu mnoho let od chvíle, kdy se stalo to, co vám chci dnes vyprávět. 

V jednom chladném podvečeru si malá šedá myška začala hledat skrýš, místo, 

kde.by.si.udělala.na.noc.pelíšek.  

Při hledání se dostala aţ do tmavého chléva. Cítila pod tlapkami stébla slámy a 

tak se radovala, jak si pěkně na spaní ustele. Kdyţ trochu začala v šeru vidět, 

zjistila, ţe tu není sama. U ţlabu stál uvázaný oslík a vedle něho ještě vůl. Proto 

tady bylo přece trochu tepleji neţ venku. „Takţe budu mít dokonce společnost,“ 

pomyslela si myška. Dlouho neváhala a dala se do stlaní pelíšku. Sotva ho 

dokončila a spokojeně se stulila do slámy, slyší venku kroky a pak také hlasy. 

Vrzla dvířka od chléva a v nich se objevily dvě postavy poutníků. Záře z jejich 

lucerny hned naplnila celý prostor chléva. Vypadali velmi unavení. Muţ se 

rozhlédl a nabral do náruče slámu. Přichystal z ní loţe a poloţil na ně svůj plášť. 

„Odpočiň si, Maria, sice není tenhle náš nocleh příliš pohodlný, ale máme 

střechu nad hlavou a přespat se tu dá,“ povídá Josef. „Děkuji ti, Josefe, jsi 

dobrý, ale pojď si uţ také lehnout, vţdyť musíš být unavený,“ říká Maria. 

Myška ještě slyší, jak společnou modlitbou děkují Pánu Bohu za proţitý den a 

pak uţ je ticho. Myška začíná podřimovat, ale najednou se zprudka probudí. 

Všude kolem je plno světla, slyší brečet právě narozené děťátko a ještě tak 

nádherný zpěv andělů, ţe chvíli nechápe, co to znamená. Vykoukne ze své 

skrýše a opravdu - narodilo se děťátko. Jak je krásné a andělé zpívají do všech 

stran. Myška cítí, jak se od maličkého rozlévá veliká radost a pokoj do celého 

okolí. A vidí, jak se Maria šťastně usmívá na svého syna. A u dveří se objeví 

první udýchaní pastýři, aby viděli to, co jim anděl před chvílí zvěstoval. V úţasu 

poklekají a skládají před děťátko své skromné dárky... 
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