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Slovo starosty 
 

Váţení spoluobčané, 

     člověk se často snaţí vymýšlet 

originální přání, ale nakonec si 

uvědomí, ţe důleţité není přání, ale 

člověk, kterému jej věnujeme. 

Dovolte mi tedy Vám popřát do 

nového roku 2012 pevné zdraví, 

které je základem veškerého ţivota, 

mnoho štěstí, bez něhoţ se také 

v ţivotě neobejdeme, mnoho spěchů 

osobních i profesních a tisíce důvodů 

se usmívat s upřímnou radostí. Mé 

osobní přání je, abychom k sobě byli 

shovívaví. Ţijeme tu spolu v naší 

krásné obci a dobře si pamatuji, jak 

ještě před takovými 15 lety zde byl 

kaţdý s kaţdým kamarád a téměř 

rodina. Zkusme na to navázat a ne se 

neustále zabývat závistí a 

pomluvami. Čekají nás opravdu 

těţké roky, do kterých se dostaneme 

ne vlastním zaviněním a jedině 

společnou pomocí je zvládneme. 

Váţím si kaţdého, kdo chce byť i 

nezištně pomoci druhému. Vaţme si 

jeden druhého. Všichni jsme 

Josefáci, ti narození dříve a ţijící zde 

od nepaměti i ti, kteří jsou tu s námi 

krátce. Proto přeju nám všem jen 

dobré a lepší zprávy příští rok.  

 

     Pokusím se ve zkratce zhodnotit 

uplynulý rok, co jsem byl zvolen do 

funkce starosty obce, které si 

nesmírně váţím. 

Letošní rok byl bohatý především na 

kulturní akce. K tradičním akcím, 

jako jsou divadelní představení, 

hody, fotbalové turnaje, Zaráţání 

hory a další, přibyl velmi úspěšný  

 

Plkač Trophy cup. Po stránce 

legislativní celá obec prochází 

důkladnou restrukturalizací, 

vydáváním obecně závazných 

vyhlášek, nařízení, aktualizací 

směrnic, či opravou z dřívějších dob 

neplatných smluv, etc., etc. 

Co se nám povedlo z větších akcí: 

     Zrekonstruovat veřejné osvětlení 

v obci, čímţ úspora energie činila 

cca 40%, postavit svépomocí nové 

Výletiště pod zeleným, které 

obdivuje celé okolí a kde se můţeme 

setkávat nejen ve dny hodů, ale jsem 

přesvědčen, ţe tento kulturní areál 

nese název Výletiště příznačně, 

slouţí a bude slouţit k nejrůznějším 

výletům a odpočinku. Zhotovit 

sochu zakladateli obce, císaři Josefu 

II., tento historický počin bude 

zhodnocen aţ generacemi po nás. 

Rozšířit veřejné osvětlení v obci 

v ulicích a na hřištích, kde byla do té 

doby úplná tma. Nemůţeme tím říci, 

ţe by bylo v obci tím pádem 

bezpečněji, ale světlo vţdy jakýsi 

nepatrný pocit jistoty dává. Vybavit 

naše hasiče novými vycházkovými 

stejnokroji a potřebnou výstrojí 

k zásahům. Osobně bych si přál, aby 

se naši hasiči mohli co nejčastěji 

pyšnit novými obleky a co nejméně 

nebo vůbec pouţívali ty zásahové. 

Získat stavební povolení na rozšíření 

KD a zbudování infocentra s novou 

knihovnou, coţ je další důleţitý 

mezník roční práce. Stávající sál je 

kapacitně častokrát převyšován, na 

druhou stranu rozšířením zpevníme 
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statiku celé budovy, která je značně 

narušena. A dále spoustu dalších 

menších projektů. 

Ale hlavně uhradit aţ na 350.000,- 

Kč veškeré dluhy obce, tyto 

doplatíme v roce 2012. 

Co se nepovedlo: 

     Získat dotaci na ČOV z důvodů 

nevypsání dotačního titulu pro náš 

kraj, coţ osobně vnímám jako 

diskriminační dotační politiku, jinak 

jsme projekčně i legislativně 

připraveni. Získat dotaci na rozšíření 

KD a zbudování infocentra 

s knihovnou. Tady částka dosahující 

téměř pěti milionů korun byla nad 

moţnosti grantového poskytovatele, 

kterým je MND, a.s. Tato naftařská 

společnost v současnosti v našem 

katastru provádí průzkumnou těţbu. 

Přestoţe se jako v Dallasu mít 

nebudeme, budeme rádi za kaţdý 

finanční přínos do rozpočtu obce 

z jejich následné těţby. Dosud se 

nepovedlo změnit územní plán pro 

výstavbu RD Za Dvorem, tady nás 

příští rok čeká ještě spousta 

legislativní práce.  

 

     Jako starosta jsem se vydal cestou 

lehkých a levných studií 

k investičním akcím a následného 

projekčního řešení v případě 

reálnosti. Utrácet velké prostředky 

za drahé projekty na nereálné akce, 

je mrháním veřejných peněz. 

Myslím si, ţe se nám dařilo celkem 

zdatně a zdárně bojovat s finančními 

příjmy, daňovými výpadky a díky 

dobrému hospodaření nastartovat 

obec k dalšímu lepšímu rozvoji. Díry 

v lodi se opravily a vítr vane 

správným směrem. 

Co nás v obci čeká v příštím roce 

2012. 

     Budeme se snaţit získat finanční 

prostředky na ČOV a rozšíření KD. 

Rozhodl jsem se, ţe příští rok bude, 

co do investičních akcí mírnější, 

abychom se nadechli pro případnou 

finanční spoluúčast na projektech 

typu ČOV. Musíme také dokončit 

opravu veškeré administrativně 

legislativní agendy, na kterou je 

kladen velký důraz a vysoké 

poţadavky ze stran Jihomoravského 

kraje a Ministerstva vnitra jako 

našich nadřízených orgánů. Pokud 

budeme mít dostatek finančních 

prostředků, pokusíme se opravit 

poškozený vodovod na hřbitov. 

Jinak práce v obci i ve sklepech 

máme aţ nad hlavu, pokud chceme 

mít Josefov krásný. Díky tomu, ţe 

máme částečně hrazené zaměstnance 

obce z Úřadu práce, se tyto práce 

daří dělat. Nemusí tomu však být do 

nekonečna. Diskriminační názory, 

stanoviska a rozhodnutí Ministerstva 

práce a sociálních věcí a jeho 

ministra jistě znáte všichni. 

V příštím roce také proběhne v obci 

33. Výstava vín Podluţí 2012, kterou 

budou pořádat naši vinaři. Akce to 

bude velmi významná, z toho plyne, 

ţe se na ni musí připravit celá obec. 

Na podzim příštího roku přes naši 

obec povede trasa tzv. burčákového 

pochodu, který pořádá Český svaz 

turistů a tato akce byla přesunuta 

z oblasti Mutěnic. Vinaři, 

hospodský, radnice i my všichni jako 

obec se zajisté na tuto zajímavou 

akci budeme snaţit dobře připravit a 

uctít turisty naší tradiční 

pohostinností. Tato akce je 
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především příleţitost pro naše 

vinaře, jak prezentovat svá vína, 

resp. prodat je ještě ve fázi burčáku. 

 

     V době nedávno minulé proběhla 

v obci sbírka na opravu pohonu 

zvonů našeho kostela. Zvony jsou jiţ 

opraveny a přístup k nim bude mít 

pouze otec Petr. Ve sbírce se vybralo 

krásných 50.150,- Kč, za coţ jsem 

osobně vděčný a děkuju i na za naše 

farníky. Poděkování patří i dámám 

Bílkové J., Klubusové L., Esterkové 

A., Petrášové A. za ochotu této 

sbírky se aktivně účastnit a Vám 

všem za vlídné přijetí a dary. Náš 

kostel byl, je a vţdy bude 

dominantou obce a historickou 

budovou, kde se nemusí nutně 

scházet jenom věřící, ale i ostatní 

naši spoluobčané. Většina z nás jsme 

zde přijali svatý křest na cestě do 

ţivota a většina z nás z tohoto místa 

půjde také svou cestu poslední. A ti, 

co takto nesmýšlejí, jistě vidí 

v kostele krásnou historickou 

památku, na kterou mohou být hrdí. 

     Poděkování patří i zaměstnancům 

obce, kteří naši dědinku udrţují 

v krásném vzhledném stavu a my 

všichni můţeme být na ni plným 

právem pyšni. Proč chválím 

zaměstnance, kdyţ jsou za svou 

práci placeni, je nasnadě. Díky nim 

má naše obec uhlazený vzhled a 

všichni návštěvníci se k nám rádi 

vracejí. Pochvalná slova slýchávám 

na vzhled naší obce při nejrůznějších 

setkáních s podnikateli nebo zástupci 

okolních obcí, či státní správy. Je to 

především výsledek jejich píle, proto 

si toho prosím vaţme. Děkuji za 

dobrou spolupráci také našim 

spolkům v obci. Především však 

hasičům, na které se mohu kdykoliv 

plně spolehnout, kdyţ je třeba. 

     Ještě jednou děkuji za moţnost 

pracovat pro vás jako starosta a jaký  

jsem skutečně byl, poznáte za tři 

roky a po té se rozhodnete sami, zda 

mě podpoříte nebo nahradíte. Někdo 

uţ teď můţe mít názor, ţe jsem tím 

nejhorším starostou v historii 

Josefova, ale dělat bohulibé ústupky 

jen pro pocit něčí ješitnosti nemíním. 

Nikdo tuto funkci nemáme na 

doţivotí a tak k tomu musí s pokorou 

kaţdý přistupovat. Mám upřímnou 

radost, ţe můj tým zastupitelů mě 

podporuje a jsou velmi schopní 

spolupracovníci. Bez jejich i vaší 

pomoci by Josefov uţ nebyl 

Josefovem takovým, jaký ho známe. 

Jsem rád i za podnětné připomínky a 

jsem vám kdykoliv k dispozici. 

Všichni víte, kde bydlím, máte na 

mě telefon, či e-mail. 

 

     Závěrem si Vás i Vaše rodinné 

příslušníky a přátele dovolím pozvat 

na tradiční silvestrovský ohňostroj. 

Budu se snaţit si s Vámi se všemi 

připít na Nový rok.  Na střeše 

hospody a pro potěšení Vašich očí 

bude odpálen ohňostroj mými 

kolegy zastupiteli a našimi hasiči. 

     Ještě jednou s přáním všeho 

dobrého. 

 

Starosta obce 

 

Vojtěch Pospíšil 

tel. 602 246 680 

e-mail: starosta@josefov.eu 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Milí farníci, milí občané Josefova, 

 

všem vám chci i tímto způsobem poděkovat za velkou materiální, morální a od 

mnohých i duchovní podporu, kterou jste nedávno dali najevo při sbírce na nový 

pohon zvonů.  

Jak víte, při sbírce v obci bylo celkem vybráno 50.150,- Kč. Někteří přinesli 

svůj příspěvek ještě v následujících dnech do kostela, a tak se celková částka 

vyšplhala na 54.400,- Kč. Za vaši štědrost i za vaše přátelské přijetí farnic, 

které sbírku konaly, vám patří velké poděkování. Za všechny dobrodince 

budeme prosit při naší vánoční bohosluţbě na Štědrý den ve 20 hod.  
Jak jste si jiţ určitě povšimli, zvony byly uţ před časem uvedeny do provozu. 

Firma Elektrozvon Kopečný Olomouc dodala nové elektronické spínací hodiny, 

přijímač signálu, elektrický rozvaděč, pohonové řetězy, ozubené příruby a další 

součástky. Hlavní části opravy byla výměna všech tří motorů pohánějících 

zvony. Jeden byl uţ zcela nefunkční. Další dva sice ještě slouţily, ale také uţ 

byly na konci své ţivotnosti, bylo proto lepší i finančně výhodnější nečekat na 

další brzkou závadu, ale udělat kompletní opravu pohonného zařízení všech 

našich zvonů. Tu jsme si mohli dovolit právě díky vaší nedávné velkorysé 

pomoci. 

Všechny zmíněné součástky, práce i cesta pracovníků Elektrozvonu stály 

celkem 90.240,- Kč. Částka uţ byla uhrazena.  

Zvony nyní zvoní ve stejných časech jako před poruchou: v 5, ve 12 a v 19 

hod.; v pátek také v 15 hod. na připomínku Jeţíšovy smrti na kříţi. V neděli 

v poledne a večer zvoní oba velké zvony; ostatní dny pouze jeden. Zvonění 

zvonů pro nás můţe být výzvou k modlitbě – nejčastěji k modlitbě Anděl 

Páně, jeţ připomíná chvíli, kdy Maria přijímá andělovo poselství o tom, ţe se 

má stát matkou Boţího Syna. Pro ty, kdo se povaţují za nevěřící, mohou zvony 

připomenout vzácnost a neopakovatelnost našeho plynoucího času a třeba i 

dědictví našich předků, kteří naši kapli i celou obec s úsilím a láskou 

vybudovali.  

 

Ještě jednou vám všem děkuji za to, ţe jste i v dnešní nelehké době projevili 

tak velkou štědrost. Za velkou vstřícnost a dobrou spolupráci děkuji i 

představitelům naší obce.  

Přeji vám i vašim blízkým poţehnané a pokojné Vánoce a sílu, zdraví a 

Boţí ochranu v celém příštím roce 

 

o. Petr Karas, farář 
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Informace z ohlašovny 
 

NAROZENÍ: 

Jasmína Al Farová 

Barbora Formanová 

Kateřina Formanová 

Jakub Prát 

Sofie Salajková     

 

MANŢELSTVÍ: 

20. 8. 2011 Petra Netíková 

  Petr Petřík 

3. 9. 2011  Zdeňka Modrová 

  Martin Pešát 

      

ÚMRTÍ: 
Jan Netík 

Marie Míčková 

Miroslav Míček 

Štěpán Koliba 

 

JUBILANTI:   věk 
Ištvánková Miroslava  50 

Lekavá Vladislava   50 

Miklín Milan   50 

Nesvadba Petr   50 

Pihar Josef    50 

Piharová Hana   50 

Redek Jindřich   50 

Bílková Jiřina   55 

Haman Jaroslav   55 

Hnidák Jaromír   55 

Klubusová Ludmila  55 

Kudrna Josef   55 

Prokůpek Miroslav  55 

Wimmerová Michaela  55 

Dammová Hana   60 

Filipovič Josef   60 

Imrich Miroslav   60 

 

     věk 

Koliba František   60 

Netík Milan    60 

Rampáčková Anna  60 

Nešpor Josef   65 

Nešporová Berta   65 

Štohandlová Marie  65 

Kuběna Bedřich   70 

Petrášová Aneţka   70 

Růţičková Josefa   70 

Tománek Václav   70 

Kučerová Štěpánka  75 

Piharová Marie   75 

Ištvánek Jaromír   80 

Macůrková Anna   80 

Janulík Josef   85 

Netíková Boţena   85 

Sasín František   85 

 

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

osobní pohody a vitality.  
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Obdcní úřad ineormujd 
 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2012 

 

Vývozy budou provedeny vţdy kaţdou druhou lichou středu: 

 

Leden   18. 1. 2012 

Únor    15. 2. 2012 

Březen   14. 3. 2012 

Duben   11. 4. 2012 

Květen     9. 5. 2012 

Červen     6. 6. 2012 

Červenec     4. 7. 2012  

Srpen     1. 8. a 29. 8. 2012 

Září    26. 9. 2012  

Říjen  24. 10. 2012 

Listopad 21. 11. 2012 

Prosinec 19. 12. 2012  

 

Dle potřeby obce je moţná změna termínů, např. hody. 

 

Svozy tříděného odpadu: 

Zvony na plasty  

- vývoz probíhá kaţdý 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  
 

 

Pasport obyvatelstva obce 
 

 
Ukazatel  Celke

m 

    ţeny 

Počet obyvatel k 1. 1. 2011     410     194 

Vývoj obyvatelstva počet ţivě narozených        5         4 

 počet zemřelých        4          1 

Migrace počet přistěhovalých      11          5 

 počet vystěhovalých        6         2 

Počet obyvatel k 22. 12. 2011      416     200 
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Obecně závazné vyhlášky a Nařízení obce Josefov 
 

Zastupitelstvo obce Josefov schválilo na svém veřejném zasedání dne 31. 5. 

2011 novou Obecně závaznou vyhlášku, týkající se místního poplatku za 

komunální odpad. Byly provedeny úpravy z důvodů dikce zákona č. 280/2009 

Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1. 1. Tento 

zákon jiţ neumoţňuje poplatky prominout, jako se stávalo doposud na základě 

ţádosti občana. Poplatky lze jen osvobodit a jednotlivé případy osvobození jsou 

zahrnuty ve schválených vyhláškách obce.  

 

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. června 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 30. června příslušného kalendářního roku 

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

 

Osvobození: 

(a) poplatníci s trvalým pobytem v obci, kteří pobývají po dobu minimálně 6 

kalendářních měsíců příslušného kalendářního roku v pečovatelském domě, 

ústavu sociálních sluţeb nebo dlouhodobě hospitalizované v nemocničním 

zařízení, 

(b) poplatníci s trvalým pobytem na ohlašovně, kteří se v obci po dobu delší tří 

měsíců příslušného kalendářního roku nezdrţují, 

(c) poplatníci s trvalým pobytem v obci, kteří po dobu delší tří měsíců 

v příslušném kalendářním roce pobývají z důvodů studijních či pracovních 

v zahraničí, 

(d) poplatníci s trvalým pobytem v obci, kteří se po dobu delší tří měsíců 

v příslušném kalendářním roce v obci nezdrţují a platí za nakládání 

s komunálním odpadem v jiné obci, 

Zde podotýkáme, že občané musí tuto skutečnost nějak doložit sami, pokud chtějí 

nárokovat toto osvobození, 

(e) děti v kalendářním roce, ve kterém se narodily. 
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Úleva se poskytuje: 

Poplatníkovi, který 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 2012 zvedá na 350,- Kč za osobu a 

kalendářní rok. 

 

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

obecní úřad přistoupit sám dle zákona ke zjištění skutečností a poté 

poplatky vyměřit a vymáhat. 

 

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

2011 novou Obecně závaznou vyhlášku, týkající se pravidel pro pohyb psů na 

veřejném prostranství. 

 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

 

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

v obci:   

a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce, je moţný pohyb 

psů pouze na vodítku nebo s nasazeným náhubkem, 

b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce, se zakazuje 

výcvik psů. 

2. Na ostatních veřejných prostranstvích je volný pohyb a výcvik psů povolen, 

avšak pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející 

psa. 

3. Znečištění veřejného prostranství způsobené psem je povinen jeho průvodce 

neprodleně odstranit. 

4. Splnění povinností stanovených v odst. 1 aţ 3 zajišťuje fyzická osoba, která 

má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. 

 

Výjimky 

Povinnosti stanovené touto vyhláškou se nevztahují na psy sluţební a 

záchranářské při výkonu sluţby a záchranných prací, a na psy speciálně cvičené 

k doprovodu zdravotně postiţených osob. 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2012 a upravuje pohyb psů v obci. 

Z toho plyne, ţe na místech vyznačených růţovou barvou v mapce, se pes můţe 

pohybovat pouze na vodítku nebo s náhubkem. Na ostatních veřejných 

prostranstvích musí být pes pod dozorem. To znamená, ţe samovolný pohyb 

psů bez dozoru na veřejných prostranstvích obce vyznačených i na těch 

nevyznačených, je zakázán. Na porušování této vyhlášky se vztahuje zákon o 
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přestupcích, o myslivosti a na ochranu zvířat proti týrání. Na základě těchto 

zákonů můţe být majitelům psů udělena pokuta. 

Mapka je k dispozici na internetových stránkách obce www.josefov.eu nebo na 

úřední desce obecního úřadu. 

Jedná se o veřejná prostranství v zastavěném území obce, tzn. všechny 

ulice, vč. plánované prostřední (mezi humny Nové a Dolní), okolí hřišť, 

Výletiště aţ po farmu a na druhou stranu aţ po hřbitov. Od sv. Trojice po 

most a cesta kolem rybníčku. 

 

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

2011 Nařízení obce, kterým se zakazuje v obci Josefov podomní prodej. 

 

Podomní prodej – nabídka, prodej zboţí a poskytování sluţeb, kdy je bez 

předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboţí a poskytovány sluţby 

osobami, uţivatelům v objektech určených k bydlení. 

Podomní prodej je na území obce Josefov zakázán. 

Kontrolu dodrţování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Josefov 

prostřednictvím pověřených zaměstnanců. 

 

Pokud toto nařízení poruší osoba, která je podnikatelem nebo firma, můţe jí být 

uloţena pokuta do výše 200.000,- Kč. 

Pokud toto nařízení poruší fyzická osoba (soukromá) muţe jí být uloţena pokuta 

do výše 30.000,- Kč. 

 

Starosta se rozhodl chránit své občany vydáním tohoto nařízení, které zakazuje 

fyzickým osobám i podnikatelům nabízet zboţí a sluţby dům podle domu v naší 

obci, vyjma těch, které si sami objednáme.   

Důvod je jednoznačný, po obci se nám umí toulat nejrůznější prodejci a dealeři 

čehokoliv a především starší spoluobčany svým, mnohdy nevybíravým 

chováním obtěţují. V případě nejrůznějších sluţeb a jejich uzavření se po té 

nestačíme divit, jaké z toho vyplývají následky. V drtivé většině finančně 

nevýhodné. 

Pokuty za porušení tohoto nařízení jsou vysoké a nebudeme se bát je udělovat, 

pokud k porušování bude docházet. 

Necháme udělat náleţitou reklamu tomuto nařízení, aby to firmy a podnikatele 

zavčasu odradilo. 

Bohuţel se toto nařízení nevztahuje na nerůznější misionáře všech moţných 

vyznání víry. 

Neváhejte se tedy obrátit na starostu nebo místostarostu, pokud u vás zazvoní 

někdo s nějakou, rádoby výhodnou nabídkou sluţeb či zboţí. 

Toto nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 2012. 

 

Vojtěch Pospíšil 

http://www.josefov.eu/
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Krátké zprávy 

 

V naší obci proběhly v letošním roce následující akce. 

 

   15. 1. 2011  Ples hasičů 

  22. 1. 2011   Ples autoškol 

    1. 2. 2011   Zasedání Rady starostů Regionu Podluţí 

  25. 2. 2011   Schůze zahrádkářů 

  26. 2. 2011   Ples obce Josefov 

    5. 3. 2011   Dětský karneval 

  12. 3. 2011   Malování pro děti 

  10. 4. 2011   Smrtnica 

  21. 4. - 23. 4. 2011  Hrkačování 

    8. 5. 2011   Televarieté v operetě ke svátku Dnu matek 

    5. 6. 2011   Pohádka O zlé královně 

  11. 6. 2011   Sběr nebezpečného odpadu, starého ţeleza 

  25. 6. 2011   Dětský den 

   16. 7. 2011  Beseda u cimbálu 

  17. 7. - 19. 7. 2011  Josefovské hody 

  22. 7. 2011   Pohodová diskotéka 

  23. 7. 2011   Pohárový turnaj ve fotbale 

  13. 8. 2011   1. ročník Plkač Trophy Cup Josefov 

  20. 8. 2011   Turnaj ulic Josefova v malé kopané 

    3. 9. 2011   Zaráţání hory, odhalení sochy Josefa II. 

  10. 9. 2011   Taneční zábava se skupinou JAMA 

  1. 10. 2011   Sběr nebezpečného odpadu 

30. 10. 2011   Drakyáda 

26. 11. 2011   Dobrovolná sbírka na opravu zvonů v obci 

  4. 12. 2011   Mikulášská besídka  

 

Akce v obci roku 2012 
 

Leden  

  8. 1. 2012 - Tříkrálová sbírka po obci Josefov  

14. 1. 2012 - Ples SDH Josefov 

Únor 

18. 2. 2012 - Ples obce Josefov 

Březen 

  4. 3. 2012 - Dětský maškarní karneval 

11. 3. 2012 - Pojďte s námi malovat 

25. 3. 2012 - Smrtnica 
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Duben 

5. 4. - 7. 4. 2012 - Hrkačování 

28. 4. - 29. 4. 2012 - 33. Výstava vín Podluţí, Josefov 2012 

Květen 

  5. 5. 2012 - Volejbalový turnaj 

13. 5. 2012 - Divadelní představení pro dospělé - Opereta v růţové                       

                      zahradě v 18.00 hod. 

19. 5. 2012 - Josef II. OPEN turnaj v tenisové čtyřhře 

Červen 

  3. 6. 2012 - Divadelní představení pro děti - Aladin a kouzelná  

                      lampa ve 14.00 hod. 

16. 6. 2012 - O císařský pohár – turnaj v nohejbale 

17. 6. 2012 - Pěší pouť do Dol. Bojanovic (Nejsvětější srdce Jeţíšovo) 

30. 6. 2012 - Dětský den 

Červenec 

10. 7. 2012 - Stavění hodové máje 

14. 7. 2012 - Předhodové zpívání u cimbálu 

15. 7. 2012 - Krojové hody 

16. 7. 2012 - Lázeňské krojové hody 

17. 7. 2012 - Krojové hody 

20. 7. 2012 - Pohodová zábava  

28. 7. 2012 - Pohárový turnaj v kopané na fotbalovém hřišti 

28. 7. 2012 - Taneční zábava na Výletišti, hraje skupina Jama 

Srpen 

11. 8. 2012 - 2. ročník Plkač Trophy Cup 

18. 8. 2012 - Turnaj ulic Josefova 

Září 

  1. 9. 2012 - Zaráţaní hory  

15. 9. 2012 - Josefovský helovín 

Říjen 

27. 10. 2012 - Drakiáda 

Listopad 

18. 11. 2012 - Výstava obrazů 

Prosinec 

  5. 12. 2012 - Mikulášská nadílka 

29. 12. 2012 - Vánoční turnaj ve stolním tenise 

31. 12. 2012 - Silvestrovský ohňostroj 

 

Nebezpečný odpad v roce 2011 
 

V sobotu 11. června 2011 a 1. října 2011 proběhl v obci sběr nebezpečného 

odpadu. Na Výletišti se objevilo následující mnoţství nebezpečného odpadu. 
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Olej a tuk     75 kg 

Barvy    405 kg 

Pneumatiky osobní   69 ks 

Pneumatiky nákladní     8 ks 

Rozpouštědla      4 kg 

Pesticidy     12 kg 

Léky      10 kg 

Ledničky       2 ks 

Televize        1ks 

Celková úhrada za likvidaci nebezpečného odpadu byla 13.741,- Kč. 
 

 

Josef, Josefov, my a naše děti 
 
V našem okolí jsou vţdy lidé, kteří skutečnost vytvářejí, a pak také lidé, kteří na 

skutečnost reagují. A těch reagujících je pochopitelně více. Je tedy zřejmé, ţe 

pokud nechceme pasívně čekat na jinými vytvořenou skutečnost, musíme se 

chopit příleţitosti a skutečnost vytvářet sami. Coţ je zřejmě (a vţdy bylo) 

obtíţné a mnohým z nás se do toho nechce. Současnost se tedy řítí okolo nás a 

my se nestačíme divit a ţasnout. Nároky na nás a naše nervy a skutky rostou. 

Kaţdý náš krok je vlastně krok do nejistoty, zvykejme si.  

Vzpomeňte našich předků a jejich ţivotní osudy. Pokud jsou známy, jsou 

většinou také k neuvěření. Jako za jejich ţivotů, i nároky na nás a naše znalosti, 

dovednosti, výkony i úspěchy, se neustále zvyšují. Tak tomu ovšem bylo vţdy. 

Jen ta rychlost nám připadá jaksi zbrklejší. Neočekávané a nepředvídatelné 

změny našich standardních jistot a okolního světa zrychlují naše ţivotní tempo, 

a tím vyvolávají touhu po klidu a starých pořádcích, coţ uţ zřejmě nemůţe 

nikdy nastat, a vlastně znamená neukojitelnou touhu vrátit se zpět, čímţ vyplývá 

na hladinu našich domnělých jistot naše zdánlivá neschopnost se přizpůsobit. 

Jako generačně, nakonec se přizpůsobíme. Tak jako pokaţdé, co nám zbývá.  

Musíme si pro blaho našich potomků pamatovat, ţe komunisti dosud neprohráli, 

a byli a jsou a vţdy budou traviči studní. To je naše minulost a i současnost. 

Jaká bude naše budoucnost? Jak bych to mohl vědět? Vím jen, ţe o naši 

budoucnost se musíme postarat sami. 

Pokud se ohlédnu za minulým rokem, tak v uplynulém roce mimo jiné se stala 

skoro neuvěřitelná věc. A jak snad všichni starší a zkušenější potvrdí, na 

minulosti velmi záleţí. V naší malé obci pan starosta zajistil vynikající a 

nadčasovou záleţitost. Naše obec konečně vzdala poctu svému zakladateli, 

Josefu II., příteli prostého lidu. Skvělé! Příklad pro naše budoucí generace. 

V celé naší zemi, donedávna obsazené nejenom velkým počtem soch masových 

vrahů a darebáků, teprve po staletích (uţ!) je to moţná císařova socha široko 

daleko do počtu prstů na jedné ruce, a to i snad ruce truhlářovy! Josefovský 
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Josef, náš Josef, kterému za jeho ţivota téměř nikdo nerozuměl, je na svém 

místě a jeho duchovní síla a vůle je snad s námi. I ten uţ kaţdoroční 

silvestrovský ohňostroj je tak trošku k jeho poctě a jako poděkování. Světlice 

budou létat od teď u nás nad ním.  

Jeho socha v naší obci je, jak doufám, popřením moudra anebo také je moţná 

jeho zvýrazněním, ţe můţete mít pomníků, kolik chcete, stejně se na vás 

zapomene. 

Jeden profesor se kdysi zmínil, ţe společenské jevy, a o to vztyčením sochy 

zakladatele naší obce mimo jiné šlo, se v naší zemi odehrávají v pěti fázích: 

prvotní nadšení, realizační vystřízlivění, hledání viníků, potrestání nevinných, 

vyznamenání nezúčastněných. Tu se domnívám, ţe pan starosta svým skutkem 

odměnil nás všechny, aniţ nás krom sebe a pracovníků obce jakkoli zatíţil. 

Mohl snad jen přitíţit našemu svědomí, protoţe kdo z nás by se choval jako 

zakladatel Josef tak, ţe by konal pro blaho ostatních? Pokusme se také konat 

dobro nebo aspoň cokoli lepšího. 

Můţeme si klást spoustu otázek ohledně našeho bytí a hledat tajemství naší 

existence, coţ přiznávám, také občas činím. Poté si ovšem naleju odpověď 

v podobě místního vína a hned se mi rozjasní chmury. Pochopit něco správně a 

spontánně je lepší neţ cokoli jiného. A ta následná nejistota, co s dosaţeným, 

evokuje pochybnosti o sobě samém. Domnívám se, ţe lidé nikdy to podstatné 

netesají do kamenů, protoţe jim skutečnost a tedy obecně uznaná kvalita připadá 

pevnější neţ kámen. Ale hned následující generace nechápe, proč to nebo ono. 

Naše přesvědčení určují totiţ krom jiného předsudky. Braňme se jim. A jak se 

říká, aţ to budeme vědět, nebudeme to potřebovat. Zkušenost máme 

v okamţiku, kdy ji nepotřebujeme. 

Náš josefovský Josef byl a je jiný. Proto je navíc jeho osobnost imponující. 

Ohledně budoucnosti jen tuším, ţe jako Leviatan stráví naše veškeré minulé 

jistoty. Navíc vím zcela jistě, ţe víc neţ kdy dříve, budeme potřebovat sebe 

navzájem!!! Josefák, Josefáka!!! V dnešním propojeném světě jsme to my 

všichni Josefáci, kdo jsme spojeni pupeční šňůrou naší běţné domácí existence, 

a jak se vyjevuje, nemůţeme bez ostatních domácích bezpečně existovat. 

Budoucnost nám můţe zřejmě i cokoli dát, ale i cokoli vzít, bude záleţet na 

okolnostech, které asi nebudeme moci jen tak ovlivňovat. Ale buďme beze 

strachu – dělejme, co můţeme, uklízejme okolo našich domů, saďme stromy, 

třiďme odpad, nepomlouvejme a nezáviďme, buďme k sobě tolerantní, učme se 

jazyky, studujme všechno, co se nabízí a nezavrhujme cizí zkušenost dobrou ani 

tu špatnou, a to nejenom proto, abychom ji nemuseli opakovat. Ostatní lidi 

opravdu poznáte, aţ je budete skutečně potřebovat!  

Protoţe všichni známe svoje práva, ale neznáme svoje povinnosti, varuji, ţe 

takto nelze proţít zítřek a bez vzájemnosti se nepohneme ani o píď vpřed. 

Většina z nás se snaţí, protoţe musí, stoupajícím nárokům dnešní doby vyhovět, 

a často si včas neuvědomí, ţe nejsme schopni tomuto nadprahovému stresu 

vzdorovat donekonečna. Hledáme příčiny nejrozmanitějších psychosomatických 
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problémů a těţkostí v ordinacích lékařů a jsme velmi udiveni, vychází-li nám 

všechna vyšetření jako negativní. Vţdyť nás ta naše hlava bolí skoro kaţdý den, 

vţdyť skutečně trpíme ţaludečními nevolnostmi, jsme tak unavení, ţe sotva ráno 

vstaneme… Vězte, ţe ostatní to zajímat nebude a důchody se za to neobdrţí. 

Hodnoty jako je být stále úspěšný, mít významné postavení, vydělávat čím dál 

tím více peněz, bez nichţ se bohuţel nedá obejít, vlastnit movité i nemovité 

statky a ţít si v blahobytu, jsou tím, co nutí lidi neustále se za těmito 

„hodnotami" hnát a tlačit se dopředu. Tlak na výkon, vysoké poţadavky na 

kvalitu a čas věnovaný práci jsou poţadavky nijak neobvyklé u současných 

zaměstnavatelů a plynou z nároků dnešního světa. Podle mého názoru někdy 

stačí být slušný navzájem. V tomto shonu pak není čas uvědomovat si vlastní 

ţivotní hodnoty a smysl, proč tu jsme a co vlastně opravdu chceme. Nebudu 

vám nalhávat, ţe kaţdý můţe být vítězem – nemůţe. Jsme ve fázi obrovských 

změn. Tím, čím jste ještě včera mohli vydělat peníze a uţivit rodinu, uţ zítra 

potřebné peníze nevyděláte. Znalosti, dosud dostatečné, jsou zítra málo. Naše 

domácnosti budou mít problémy, které si samy nezpůsobily. Musíme najít nové 

způsoby fungování domovů a obţivy rodiny. Ty staré jsou mrtvé, smiřte se 

s tím. Musíme si ale také uvědomovat, ţe orat a sít se bude kaţdoročně jako 

dosud. Není totiţ všechno stravitelné. A jíst se musí, to je biologicky dané. 

To, co nám můţe dát šanci se v budoucnosti usmívat a mluvit o štěstí, jsou naše 

děti. Jsem si jist, ţe jsou naší jedinou šancí na lepší budoucí existenci, jen jim to 

musíme umoţnit. Josefovská radnice, v porovnání s naším okolím, 

nadstandardním způsobem nadále podporuje naše josefovské děti, které 

povaţuje za budoucnost Josefem zaloţené obce (porodné, podpora do 6 let, 

minimální zákonné poplatky, veškeré kulturní akce zdarma atd…). Mějme to na 

paměti. Pan starosta to nemá snadné, vím, co píšu. 

Přesto Vás zdvořile ţádám, nedávejte dětem nic zadarmo, ani opičí lásku, ani 

počítače, ani mobily, ani auta a domy, jen s nimi mluvte čas od času cizí řečí a 

dejte jim jakoukoli příleţitost. Jakou? Uvidíte sami, ony si řeknou. Nedávno 

jsem slyšel, ţe dobrou příleţitostí je internet, ale raději se potomků zeptejte, 

všechno se mění rychleji, neţ skoro všichni chceme. 

Náš Josef II. kdysi napsal: Je málo těch, co čtou, a málo těch, kteří se z toho 

poučí, a ţe je málo těch, kdo vědí 

co píší. S tím nelze neţ souhlasit. 

Mohu jen dodat z vlastní zkušenosti, ţe pokud je vám něco protivné, po zásluze 

toho dostanete vrchovatě.  

Směřujme naše konání dopředu, nedbejme rad nicnedělajících a nerozhodných a 

nezajímejme se o to, co si ostatní myslí, protoţe všichni určitě nemyslí. 

Obyčejní lidé ani netuší, co všechno je moţné. A co je obzvlášť zaráţející, ţe i 

nemoţné můţe být běţné. Učme se a chápejme se. Není nebezpečnějšího 

lidského tvora neţ někoho, kdo rozhoduje na základě domněnky, ţe něčemu 

rozumí, a přitom o dané věci nemá ani ponětí. Musíme konat, mít sebedůvěru a 
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věřit sami v sebe. Zdvořile Vás ţádám, nikdy nediskutujte s blbcem. Stáhne vás 

na svoji úroveň a vyhraje zkušeností. 

Slovy Kennedyho: Nikdy se neptejte, co můţe naše obec udělat pro Vás. Ptejte 

se, co Vy můţete udělat pro ni. 

S přáním pevného zdraví  

 

Přemysl Růžička  

 

 

Okénko knihovnice 
 
Procházka obcí 

Jednoho krásného odpoledne mi to nedalo a rozhodla jsem se, ţe si v klidu 

projdu ulice naší obce. Kdyţ roznáším zprávičky, tak není toho času dívat se po 

okolí, prohlíţet si zahrádky, kdo má jaké vysazené kvítí a potěšit se pohledem 

na tu rozkvetlou krásu. Hodně se tady změnilo. Starší domy mají nové fasády, 

upravené předzahrádky, přistěhovali se noví spoluobčané, stojí nové rodinné 

domky. Dva nové krásné domy stojí v Záhumenní ulici, dva v ulici Za dvorem. 

Na jednom se ještě pracuje, druhý uţ je obydlený a stojí v humně pana Modry. 

Tento domek vyrostl tak rychle, jak rostou houby po dešti. Má upravené okolí, 

kvítka na oknech a majitelé jsou na něj určitě pyšní. Všechny nás můţe těšit, ţe 

se naše obec rozrůstá, a to je, si myslím dobře. Svoji obchůzku po obci jsem 

končila v ulici U školy, kde krásnou tečkou byl rodinný dům Zuzky a Marka 

Macůrkových. Pak po cestě kolem fotbalového hřiště, aţ k nově 

rekonstruovanému Tancplacu. Stojí nám důstojný stánek, který nám záviděli 

mnozí návštěvníci hodů. Náš starosta, Vojta Pospíšil, zde nechal určitě kus 

nervů, neţ bylo vše udělané aspoň trochu podle jeho představy. Patří mu velký 

dík a taky všem, kteří jakkoliv přispěli svou prací. 

 

PROČ? 

Proč je tady zas takový nepořádek? Ptám se, kdyţ vejdu do domečku na tř. 

odpad.  

Proč jsou chvojky, které jsme zasadili kolem kontejnerů zničené od psích 

výkalů? 

Protoţe je majitelé nechají, aby jim psi oscávali okrasné stromky i na vlastním 

dvoře. 

Proč někteří občané doposud nepochopili, ţe silné větve a plast nepatří do 

kompostovině? 

Asi proto, ţe neumějí číst, co se o skládkách píše ve zprávičkách. 

Proč jsou zase na autobusové zastávce naházené po zemi zbytky cigaret?  

To nevím, máme tam odpadní koše, nebo je to tím, ţe kuřáci špatně vidí. 
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Proč, kdyţ posečeme v dědině trávníky, všechno zameteme, posbíráme papíry a 

na druhý den jsou na trávnících hozené obaly od nanuků, krabičky od cigaret, 

papírové kapesníky, jízdenky z autobusu? 

Protoţe si neváţí práce druhých nebo je rodiče nenaučili, ţe i venku se mají 

chovat jako doma a odpad házet do odpadkového koše. 

Proč by měli po sobě uklízet??? To vím, ale ti druzí NE!!! 

A PROČ???  

 

Růžena Hasilová 

 

 

Pozemky Za Dvorem a ČOV 
 

Na posledním veřejném zasedání Zastupitelstva obce Josefov padlo několik 

dotazů ohledně plánované výstavby na pozemcích v ulici Za Dvorem.  

V polovině loňského roku byly prodány pozemky Za Dvorem investorovi za 

účelem zasíťování pozemků a následné výstavby RD. Byla sepsána, 

odsouhlasena a podepsána kupní smlouva na tyto pozemky s podmínkami pro 

obě strany. 

V této smlouvě jsou uvedeny rozvazovací podmínky, kdy mimo jiné je obec 

Josefov oprávněna poţadovat navrácení pozemků bezúplatně po investorovi, a 

to: 

 

Jestliţe prodávající nezačne s výstavbou čističky odpadních vod (ČOV) 

v obci Josefov do konce roku 2011 z důvodu neobdrţení dotace na její 

výstavbu.  

 

Jestliţe kupující do dvou let od podpisu této smlouvy nezačne s realizací 

výstavby děl pro stavby rodinných domů. 

 

Tyto výše uvedené rozvazovací podmínky nabývají platnosti v roce 2012, resp. 

první z nich nabývá účinnosti 1. ledna 2012. 

 

Aktuální stav 

Výstavba RD Za Dvorem je ve velké míře závislá na výstavbě ČOV. Obec 

Josefov neobdrţela dotaci na výstavbu ČOV z důvodu neotevření dotačního 

titulu pro jiţní Moravu. Tzn. obec Josefov, byť připravena ani ţádat nemohla a 

nebylo jí umoţněno přihlásit se do soutěţe o dotační prostředky. 

Na této skutečnosti nenese vinu obec, ani investor, který měl celou akci 

administrovat, nicméně podepsaná smlouva platí.  

Zastupitelstvo obce se z výše uvedeného rozhodlo v tomto případě odloţit tuto 

rozvazovací podmínku do konce roku 2012, protoţe začali práce na změně 
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územního plánu pro výstavbu Za Dvorem a na jaře roku 2012 by měl být 

otevřen dotační titul na ČOV a snad jiţní Morava, potaţmo obec Josefov, 

tentokráte diskriminovaná nebude. Znamená to ale intenzivní komunikaci 

s investorem, především však z jeho strany k obci.  

V případě, ţe ani v roce 2012 neobdrţíme dotaci na ČOV a nezačnou práce na 

výstavbě inţ. sítí RD Za Dvorem, budeme vymáhat pozemky Za Dvorem právní 

cestou. 

Proč tak nečiníme jiţ nyní 

Protoţe začali práce na změně územního plánu kvůli plánované výstavbě RD Za 

Dvorem a protoţe podmínku porušila obec, byť s ní investor souhlasil smluvně.  

A v případě, ţe začneme vymáhat pozemky soudně, začneme celý kolotoč okolo 

ČOV a následné výstavby Za Dvorem od začátku. Průměrná délka získáni 

dotace na ČOV dle odhadů činí 4 - 6 let. My máme za sebou druhý rok, a to 

jsme ještě neměli moţnost ţádat. 

Plánovaná výstavba v lokalitě Za Dvorem je jiţ minimálně deset let. Pro formu 

investora se minulé zastupitelstvo rozhodlo, protoţe zasíťování pozemků, 

přeloţky vedení vysokého napětí a optického kabelu O2, zbudování komunikací, 

vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, které je rok od roku draţší, v této 

lokalitě vychází cca 15 - 17 milionů korun. Takovou investici by si obec nikdy 

dovolit nemohla. 

V ideálním případě, kdyby obec pozemky zasíťovala a nachystala pro výstavbu, 

by se cena jednoho pozemku o velikosti cca 500m
2
 pohybovala zhruba mezi 420 

- 480 tisíci korun v nákladech. 

Přejme si tedy, ať se vše zdaří. Na radnici pro to děláme maximum, ale ani to 

nemusí mnohdy stačit, pokud si pár úředníků na ministerstvech postaví hlavu. 

 

Vojtěch Pospíšil 

 

 

Kynologický klub Josefov 
 

Několika větami Vás chci informovat o činnosti našeho klubu. Cvičiště v 

Josefově opět jako kaţdý rok pořádalo mnoho akcí, jako jsou Výcvikové 

víkendy, tábor a první ročník bonitace pro plemeno Německá doga. Především 

letní tábory se staly hodně oblíbené a navštěvují je chovatelé z celé ČR i ze 

zahraničí. Zveme mezi nás i takové kapacity jako je MVDr. Štourač, CSc. z 

Brna. Besedy s tímto vynikajícím veterinárním lékařem jsou velmi zajímavé a 

poučné. Úţasný záţitek pro táborníky připravil i MVDr. Burský, který nám 

přivezl ukázat 2 tříměsíční lvice, které vychovává pro cirkus. Nedílnou součástí 

tábora je i skládání zkoušek. Tento ročník byl rekordní. Pořádaly se 3 zkoušky a 

zúčastnilo se jich 30psovodů. Velký dík patří i některým našim členům, kteří se 

zúčastňují s velkým úspěchem mezinárodních výstav po celé Evropě. Za výbor 
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klubu Vám všem přeji o Vánocích klid a sváteční pohodu, na Silvestra hodně 

veselí a do roku 2012 mnoho úspěchů, štěstí, zdraví a splnění všech přání. 

 

Kudrna Josef, předseda klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vánoce dlúhé noce… 
 
Obloha se zatáhla, dni se krátí, sluníčko vykukuje poskromnu a ranní mlhy či 

námraza se staly našimi společníky… Prostě přiblíţilo se období Vánoc, 

adventní čas plný těšení se a očekávání. K tomuto období jsme se propracovali 

také my ve škole.  

V předcházejících podzimních měsících probíhala řada nejrůznějších akcí- 

vzdělávacích, soutěţních i zábavných. 

V rámci výuky dějepisu měla 6. třída svůj „Pravěký den“, sedmáci si vyzkoušeli 

projekt na téma „ Mniši, církev, středověk“. Obě témata se ţáky připravila a 

realizovala p. uč. V. Bušková. Ţáci si na vlastní kůţi mohli vyzkoušet 

nejrůznější činnosti, ke kterým se v současnosti jen těţko dostanou, moţná 

v tom kontrastu na něco přijdou a budou si některých moţností více váţit. 

Naši třeťáci se vypravili na exkurzi na obecní úřad, kde měli moţnost 

prohlédnout si a zeptat se, jak to u nás na „obci“ chodí. 

O akcích s ekologickým zaměřením, se můţete dočíst ve článcích p. uč. M. 

Kurkové, která je u nás garantem environmentální výchovy a aktuálně se snaţí 

mobilizovat a motivovat nás všechny k obhajobě titulu Ekoškola (obhajoba nás 

čeká v tomto školním roce). 

V Hodoníně proběhla regionální konference ke kyberšikaně, na které vystoupila 

se svým příspěvkem také p. uč. Vanda Bušková. Její vystoupení oslovilo 

zástupce UP v Olomouci, se kterými naváţe v brzké době spolupráci. 

K obvyklým „radovánkám“ tohoto období patří téţ konzultační hodiny a třídní 

schůzky. V některých třídách probíhaly jiţ v předstihu (na I. st. a v 7. a 9. třídě), 

společné – k výsledkům za I. čtvrtletí - jsme měli 16. listopadu. Některým 

ţákům se nezdařil start do nového ročníku, ale především proto, ţe podcenili 
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přípravu do školy a hojně vyuţívali příznivého počasí k různým zábavám na 

úkor školní přípravy. Některé zábavy se ovšem mohou zvrtnout a bohuţel si 

přivodili i komplikace. Snad jim to bude dostatečným ponaučením do budoucna. 

Ve školním prostředí se objevují nejčastější prohřešky ve formě zapomínání 

pomůcek a úloh, vyrušování a nevhodné chování (coţ je klasika snad pro 

všechny generace, které školou prošly). Nejstarším ţákům se přiblíţilo 

rozhodování, kam dál, jaký studijní či učební obor si vybrat. Na toto téma se 

zaměřuje také schůzka rodičů vycházejících ţáků s naší výchovnou poradkyní, 

které se obvykle účastní zástupci řady středních škol a učilišť. Letos tato 

schůzka byla naplánována na 1. prosince. Přihlášky na střední školy musí být 

podány do 15. března. 

Mezi kulturní programy se určitě řadí návštěva divadla - tentokrát pojedou děti 

z 1. - 5. třídy do Slováckého divadla v Uherském Hradišti (13. 12.) na 

Pinocchia. Další akcí bude přednáška od Josefa Zimovčáka se zaměřením na 

sport a jeho přínos v ţivotě člověka – atrakcí bude jistě ukázka pověstného 

Pepova „kostitřase“ a jízdy na něm. Tato beseda je také příleţitostí k charitativní 

činnosti – p. Josef Zimovčák projektem „Na kole dětem“ spolupracuje se 

zařízeními na podporu onkologicky nemocných dětí (je jim věnována 1/3 

výtěţku akcí). Tato beseda se uskuteční 19. 12. v tělocvičně školy. 

Děti z 1. a 5. třídy se v rámci výukového programu v hodonínském ekocentru 

Dúbrava zaberou do dílniček s předvánočním laděním (Mikuláš v Dúbravě). 

Naší vlastní akcí budou snad jiţ tradiční adventní dílničky, ve kterých si mohou 

jak děti, tak dospělí vyzkoušet výrobu malých dárků, ozdob, vánočních aranţmá 

apod. Setkat bychom se měli v neděli 11. 12. v odpoledních hodinách ve třídách 

naší školy. Dílničky povedou naši zruční a tvořiví ţáci, některé povedou učitelé 

školy a jiné naši hosté (p. Věra Kučerová a její dcera Magda Bušková, p. Sl. 

Foretová). 

Sport  

Zatím se naši sportovci zapojili do několika soutěţí – nohejbal, hokejbal a 

florbal a ve starší kategorii nám citelně chybí sportovci z loňské 9. třídy. Bude 

nějaký čas trvat, neţ se další garnitura dobře připraví. Moţná se blýská na lepší 

časy od těch nejmladších - v soboru 26. 11. se 2 týmy (ze 4. a 5. třídy) 

zúčastnily florbalového turnaje v Kyjově a z 8 druţstev se umístily na 3. a 6. 

místě. Po intenzivnějším tréninku…kdo ví?! 

Nakonec bych chtěla popřát všem hodně radosti a šťastných chvil nejen v době 

vánoční. Proţívat radost z blízkosti svých milých, vidět jiskřičky štěstí 

v dětských očích a obdarovávat – to jsou pro většinu z nás ty sváteční chvíle…. 

Do nového roku 2012 přeji všem hodně sil, trpělivosti, zdraví a Boţí poţehnání 

 

Alena Kristová 
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Zprávy ze školních škamen 
 
Odměna pro druháčky 

Na konci minulého školního roku členové Ekotýmu vyhlásili vítěze v třídění 

odpadů. A vyhráli to jiţ podruhé naši ţáčci druháčci s paní učitelkou 

Nesvadbovou. Tentokrát jsme pro ně připravili jako odměnu exkurzi do 

Mikulova pod názvem "Za barvami podzimu". I kdyţ podzim uţ nastal, exkurze 

bude aţ v říjnu, aţ se listy stromů pěkně zbarví. Doufáme, ţe se akce vydaří a 

naši jiţ třeťáci budou spokojeni a budou pilně třídit odpady dál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUROLD – Mikulov 

V pondělí 26. 9. 2011 se ţáci devátého ročníku vydali za získáním znalostí o 

horninách a minerálech do Mikulova do geoparku na Turoldu. Dověděli se, kdy 

a jak vznikla Pálava, z jaké horniny je tvořena. Poznali základní rozdělení 

hornin a zkusili je poznávat. Byla to docela fuška, ale podařilo se. 

 

Ekolympiáda 

Tak jako loni jsme se i letos zúčastnili Ekolympiády  pořádané 5. října 

gymnáziem ve Stráţnici. Zúčastnit se můţe jeden ţák ze šestého ročníku, jeden 

ze sedmého a jeden z osmého. Jako zástupce naší školy jsme vyslali Editu 

Mrlíkovou, Martinu Řehánkovou a Vojtěcha Pavelku. Doprovázela je paní 

učitelka Ammerová. Soutěţ se skládá ze tří částí. Soutěţící musí uplatnit své 

znalosti v písemném testu, pak plní poznávací úkoly v terénu a posledním 

úkolem je vypracování projektu na dané téma. Naše trojice byla velmi úspěšná. 

Umístila se na druhém místě.  

Blahopřejeme. 
 

VOK a ČOV 

V přírodovědném semináři v šestém ročníku se učíme o vodě, jejím vyuţitím a 

úsporné spotřebě. Dověděli jsme se, odkud se dostává voda do našich 

domácností a také kam odtéká. Abychom si o tom jen nepovídali, vydali jsme se 

přesvědčit na vlastní oči, jak to funguje. Nejdříve jsme si udělali výlet do 

Moravské Nové Vsi na úpravnu vody. Prošli jsme celým procesem úpravy za 
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obětavého vedení pana Sobotky, pracovníka na úpravně. Při návratu jsme udělali 

velký objev. Našli jsme v trávě kudlanku náboţnou.  

Abychom se přesvědčili o čištění odpadních vod, navštívili jsme čističku v 

Prušánkách. Tam se nám obětavě věnoval pan Mazuch. Vysvětlil nám celý 

proces čištění. Zodpověděl nám také dotaz na hromadný úhyn kačen na rybníce 

u čističky. Vysvětlil nám, ţe čistička za to nemůţe. Při kontrole mrtvých kačen 

byl v jejich těle nalezen velký obsah těţkých kovů, coţ mělo za následek jejich 

úhyn.  
  

Něco málo z kulturního a sportovního okénka 

V neděli 4. prosince v našem kulturním domě proběhla tradiční „Mikulášská 

besídka“.   Příjemnou předvánoční atmosféru nám navodil dětský folklorní 

soubor z Moravské Nové vsi. Díky tomu, ţe máme výborné spojení mezi nebem 

i peklem, tak jsme se zde mohli setkat jak se zástupci mocností nebeských, tak i 

těch pekelných. Svatý Mikuláš v doprovodu anděla promlouval k dětem, ty 

hodné chválil, zlobivým domlouval a na konec je všechny obdaroval nějakou 

tou sladkostí. Naštěstí si nikoho nemusel s sebou do pekla vzít čert.  

 

V sobotu 10. prosince se naše volejbalové druţstvo zúčastnilo „Mikulášského“ 

turnaje ve volejbale v sousedních Prušánkách. Umístili jsme se na čestném 

třetím místě. Touto cestou bych chtěla přizvat i další nadšence tohoto sportu do 

našich řad. 

 

Ať je co nejvíc dárečků u Tvého Vánočního stromečku.  
Ať zvony zvoní a srdce plesají,  

ať svíčky hoří a číše cinkají, ať veselý je Tvůj každý krok. 
Já Vám přeji šťastné Vánoce a netradiční nový rok.  

 
Lenka Rebendová 
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Pozvánka 

 

Sokol Josefov pořádá Silvestrovký turnaj ve stolním tenise, neregistrovaných 

hráčů a hráček. 31. prosince 2011 v sále KD. Kategorie: do 14 let a nad 14 let. 

Registrace hráčů od 8.00 hod. a začátek turnaje od 9.00 hod. Hodnotné ceny a 

občerstvení je zajištěno. Všechny příznivce stolního tenisu srdečně zveme. 

 

Zveme Vás na tradiční SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 31. prosince 2011 

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 14. ledna 2012 – pyţamový 

 

Obecní ples 18. února 2012 – kloboukový 

 
Naše zimní zábavy 
 

Kdyţ led trochu zesílil, hemţilo se na Jedličkově louţi dětí jako much. Přes 

celou délku louţe bývala vţdy dlouhá klouzačka, po které se nepřetrţitě, jeden 

za druhým, kluci i děvčata, malé i větší děti klouzali od rána do večera. Kdyţ 

někdo upadl, musel se ihned z klouzačky odvalit, aby ostatní přes něj neupadli. 

To se také často stalo a v mţiku byla na klouzačce pořádná hromada sem tam 

přes sebe převalených dětí. Pláč při tom byl málokdy, protoţe všechny děti byly 

nasazeny do hodně tlustých šatů, zato se však tam odtud rozléhal po celé vsi 

smích a jásot šťastných dětí. 

Kolem obyčejných klouzačkářů jezdili pyšně „ţelízkáři“ (jak se říkalo bruslím), 

ale ty jejich brusle bývaly víc neţ ubohé: obyčejně to býval starý kuchyňský 

nůţ, vraţený do kousku dřeva, přivázaný k botě motouzem a řádně utaţený 

dlouhým hřebíkem. Všichni kluci mívali vţdy po jedné brusli, protoţe by se byl 

sotva některý na dvou tenkých noţích udrţel. Však také jízda na takové brusli 

vypadala. Kdyţ takový „ţelízkář“ jel, tak přitom pořád jen dupal zadní nohou, a 

přece pyšně a zvysoka shlíţel na tu chamraď, která se klouzala jen tak v botách 

a někdy i bosých nohou! A kdyţ se někdy některému „ţelízkáři“ povedlo, ţe 

ujel na své brusli asi dva metry, tu se vţdy tak pyšně a domýšlivě nafoukl, ţe 

ostatní „ţelízkáři“ při té krasojízdě aţ zmodrali. Kdyţ nás omrzely klouzačky, 

vytáhli jsme sáňky a pak to z kopečku jen fičelo! Po ujeţděných klouzačkách 

z příkrých vršků jezdili „po bobku“ i někteří odváţliví kluci, nebo se více dětí 
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chytlo jedno za druhé a ten dlouhý řetěz sjíţděl potom „po bobku“ za jásotu a 

výskotu z vršku dolů. Říkalo se tomu vlak a přední kluk „strojvůdce“ nebo 

„mašinfír“, býval nejodváţnější z dětí. Při řádné opatrnosti strojvůdce sjel vţdy 

takový vlak dolů bez pohromy, ale někdy z rozpustilosti zahnul přední kluk 

uprostřed klouzačky náhle na stranu a uţ se řítil jeden cestující přes druhého a 

dole nastala valná hromada. Ale pláč přitom byl málokdy, vţdyť se všichni 

svalili do měkkého sněhu. Hůře jen bývalo, kdyţ rozpustilí kluci shora do 

chumlu děcek bili sněhovými kulemi a nehleděli na to, kam uhodí. 

K nezbytným zimním klukovským zábavám patřily i bitvy, při kterých se 

bojovalo sněhovými kulemi. Dobře uhnětené kule létaly na stranu jako 

krupobití, ale bojovníci se dovedli hbitě uhýbat, a tak jen tak někdy ţuchla koule 

do tlustého kabátu. Ale běda, kdyţ kule místo do kabátu vlétla do okna! Řinkot 

skla býval vţdy znamením k okamţitému přerušení boje a obě válčící strany 

hleděly se co nejrychleji spasit útěkem, aby nemusely platit válečnou náhradu. 

Neţ se tetka nebo strýc s láteřením a koštětem vyhrabali z baráku ven, nebývalo 

po bojovnících uţ ani potuchy. Tyto bitvy bývaly někdy připravovány s velkou 

důkladností a vyuţitím všech moţných sil. Menší kluci a děvčata dělali za 

frontou kule a ty se na sáňkách dováţely bojovníkům, aby se nemusili zdrţovat 

děláním střeliva a mohli tak vyvinout prudší palbu. Ustupující vojsko stáhlo se 

zpět do pevných sněhových hradů, odkud pak bývalo těţko je vypudit. Také 

stavění sněhuláků náleţí k oblíbeným zimním zábavám venkovských dětí. Skoro 

před kaţdým stavením stával jako stráţ směšný sněhulák. Místo očí míval 

kousky uhlí, na místě nosu kus mrkve, v nemotorné ruce metlu nebo koště a na 

hlavách rozbité kastrůlky. Někde bývali postaveni i dva sněhuláci vedle sebe, 

aby se jim nestýskalo a mohli si spolu povídat. 

Vítaly jsme zimu jako nového hosta, který nám přináší zimní radosti. 

Nedočkavci jiţ zkoušeli kdejakou zamrzlou louţičku, jestli je led uţ udrţí, a 

kaţdou zimu se vţdy těch několik prvních průkopníků zimních sportů 

vykoupalo v ledové vodě. Kdyţ napadl první sníh, říkali nám staří, ţe Martin 

přijel na bílém koni, a tu jsme se my děti vypočetly, kdy uţ zase přijde Mikuláš. 

Mívali jsme před jeho příchodem takový příjemný strach, báli jsme se jeho 

metly i jeho chlupatého sluhy čerta, ale zase jsme se těšili na dárky, které nám 

nadělí. Nebývalo jich nikdy mnoho: pár sušených švestek, trochu cukrlat 

v barevných papírcích a několik červených jablíček, ale vţdy jsme z těch dárků 

mívali ohromnou radost, protoţe byly od Mikuláše. 

 

Vyprávění Josefa Lady 
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JÍT DÁL 
 

Před nedávnem jsem byl účastníkem víkendového setkání, jeţ bylo součástí 

dlouhodobějšího kurzu pro lidi, kteří hledají odpovědi na otázky týkající se víry, 

pravdy, smyslu ţivota.  

Byli tam lidé věřící, hledající i ti, kteří by se asi prohlásili za nevěřící či silně 

pochybující. Jedno však měli společné: touhu jít dál, nezastavit se, ptát se, hledat 

a nacházet. Sám jsem se mezi nimi chvílemi cítil zahanbeně a zároveň byla pro 

mě jejich touha po lidském i duchovním růstu velkým povzbuzením.  

Americký psychiatr Scott Peck v knize Nevyšlapanou cestou píše, ţe za své 

dlouhé praxe naráţí stále znovu na různé záhady a tajemství lidské duše. Za 

největší z těchto záhad povaţuje otázku, proč někteří lidé touţí po celý ţivot jít 

dál, učit se, duchovně i lidsky růst a proč tato touha naopak tak mnohým lidem 

chybí. 

Věřím, ţe to není danost, kterou bychom nemohli ovlivnit. I Vánoce smíme a 

máme vnímat jako pozvání a výzvu.  

Věřící jsou zváni k tomu, aby se nespokojili s tím, jak svou víru proţívají. Aby 

hledali, jak prohloubit svůj vztah k Bohu, jak Boha lépe poznávat. Jak tento 

vztah dávat najevo ve vztazích k lidem kolem sebe.  

Ti, kteří se povaţují za nevěřící, mohou přijmout pozvání, aby nezůstali 

„zakopáni“ ve svém odmítání skutečností, týkajících se víry, aby se nebáli klást 

si váţné otázky po smyslu ţivota, jeho naplnění, po Boţí existenci.  

Věřím, ţe Jeţíš – vtělený Bůh – na tuto naši touhu čeká. Věřím, ţe přišel na 

tento svět nejen proto, aby nám otevřel cestu k věčné spáse, ale také proto, aby 

nás vedl a posiloval v našem přirozeném a duchovním růstu. On touţí po tom, 

abychom svůj ţivot proţívali v plnosti. Je důleţité se na této cestě k naplněnému 

ţivotu nikdy nezastavit.  

Milí josefovští přátelé, všem vám přeji poţehnané vánoční setkání s tím, který 

chce být naším Průvodcem na cestě k naplněnému ţivotu 

 

o. Petr 

 

 

 Sbor dobrovolných hasičů Josefov 

 
Váţení spoluobčané, 

ani jsme se nenadáli a máme tu opět konec roku a s ním i hodnocení, co se 

v něm událo. Proběhl náš Pyţamový ples, který se stal uţ takovou tradicí a 

získává více a více na popularitě, tzn. velkou návštěvností domácích i 

přespolních obyvatel.  Děkuji všem za přízeň a budeme se snaţit, aby byl dále 

tak oblíbený, jak je doposud. Jistě jste si všimli, ţe kaţdé 3 týdny probíhala 

doprava vody naši cisternou na hřbitov, kde díky prasklému vodovodu jsme 
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dodávali vodu do nachystaných cisteren, které tam umístili zaměstnanci obce.  

Bohuţel i tahle zásluţná práce se některým občanům nelíbila a podali podnět na 

VaK, s tím, ţe hasiči na černo odebírají vodu. Tohle osočení mne zamrzelo. 

Přísloví: „Za dobrotu na ţebrotu“, bylo v tomto případě na místě.  Jednotka 

spolupracovala s obcí na realizaci Dne dětí, kdy děti netrpělivě čekaly na naši 

pěnu, dále jsme pomáhali pálit větve za kynologickým klubem.  V  letošním 

roce jsme dovybavili jednotku zásahovými přilbami, opasky a vycházkovými 

obleky, které jste mohli vidět při slavnostním odhalování sochy Josefa II.  A 

kdyţ uţ jsme u oslav, tak i naše jednotka měla důvod v letošním roce slavit.  3. 

října to bylo 15 let od obnovení činnosti  SDH Josefov, jsou to úctyhodná léta.  

Kdyţ se ohlédnu dozadu, s čím jsme začínali a čeho jsme dosáhli, coţ nám teď 

závidí i ostatní sbory z okolí, máme se čím pyšnit. Chtěl bych jménem všech 

hasičů poděkovat starostovi SDH panu Rudolfovi  Bohunovi, který přišel 

s myšlenkou znovu tady obnovit činnost hasičů, dále všem starostům, kteří na 

obci působili a působí. Bez jejich podpory a Obce bychom nemohli existovat.  A 

v neposlední řadě bych chtěl poděkovat své jednotce, na kterou jsem hrdý, i 

klukům, kteří z jakýchkoliv důvodů odešli z jednotky a nemohli dál vykonávat 

činnost.  

Rád bych oslovil naši mládeţ, pokud máte zájem vstoupit mezi nás, rádi vás 

přijmeme do naší hasičské rodiny, nebojte se nás oslovit. Na závěr Vám všem 

přeji krásné proţití vánočních svátků, hodně štěstí v Novém roce a tímto vás zvu 

na tradiční Silvestrovský ohňostroj, který bude odpálen v 19 hodin a na 

Pyţamový ples, který se uskuteční 14. ledna 2012.  

Za SDH Josefov       

                                                                        

Emil Vnenčák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční a novoroční SMS 
 

Ucpěte komíny, nepusťte Santu, pouţij cementu anebo maltu. Otevři okno, 

nasaď si kulíšek, dárky vám přinese jedině Jeţíšek! 

 

Přeji Ti k letošním Vánocům nejen ruce, které dávají, ale i srdce, které rozdává.  
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Kapr uţ smaţený, ještě sebou mrská. Prskavka vietnamská nějak divně prská. 

Dívám se na stromeček, k zemi se klátí, na dveře hasiči zoufale mlátí. Tak to 

máme po roce, zase hezké Vánoce! 

 

Co to cinká, co to voní, kouzlo Vánoc jako loni. Tichá chvíle k zastavení, závan 

štěstí, nad něţ není. 

 

Plamínky svíček prozáří domek, v pokoji zavoní vánoční stromek a mísy plné 

cukroví, kaţdému sladce napoví, ţe nastal večer vánoční, kdy vyplní se tajné 

sny. Krásné Vánoce 

 

Kaţdý svůj sen si tiše sní, já skřítek jsem Vánoční, sny i tvé přání znám, 

sněhovou kouli posílám, zastudí na čele a šeptá šťastné a veselé. 

 

Jeţíšek je supr borec, přinesl nám dárků kopec. Letos se fakt vytáhl, co nám 

všechno přitáhl. Taťka dostal podprsenku, mamka pánskou peněţenku. Ségra 

sadu na holení a já láhev na kojení. Veselé Vánoce a šťastný Nový rok. 

 

Přeji vám ve vašem pracovním ţivotě hodně pekelně dobrých nápadů, které vám 

přinesou ďábelský obrat, ze kterého vám zůstane po čertech dobrý zisk. Dále 

vám přeji andělský klid od finančního úřadu a vaši konkurenci, tu ať u všech 

rohatých vezme čert. Krásné proţití vánočních svátků a šťastný Nový rok. 

 

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

lidí, ţe stojí za to uchovat si je i v roku 2012. Jen to nejlepší v příštím roce 

přeje… 

 

Ahoj, ahoj, ahoj, pěkný zbytek roka, zdravíčka víc neţ trocha, nebýt bez floka, 

nestřílet od boka a nebát sa příštího roka! 

 

Oslavíme Silvestra, jak se sluší, patří. Napijem se, nacpeme se klidně za dva, za 

tři. Druhý den je Nový rok uděláme správný krok, kdyţ si dáme předsevzetí 

„býti šťastní celý rok“. 

 

Starý rok se k zemi klátí a nový mu do zad mlátí. Stařešino, sbal si paky a 

všechno.špatné.zabal.taky. 

My chceme slavit Nový rok a popíjet slastný mok. Přátelům všem chceme přát, 

štěstí, zdraví napořád. Šťastný Nový rok! 

 

Skvělý start v lednu, lásku v únoru, harmonii v březnu, ţádné starosti v dubnu, 

legraci v květnu, štěstí od června do listopadu a radost v prosinci. Přejeme 

skvělý rok 2012!!! 

 


