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Slovo starosty 

 

Vážení spoluobčané, 

letošní Vánoce nejspíše nebudou 

na sněhu, ale to nám přece nevadí. 

Pocit společného čekání 

na nejkrásnější svátky v roce v nás 

vyvolává blaženost a pohodu. 

Nejkrásnější je čekat příchod Krista 

ve společnosti lidí, které milujeme 

a kteří pro nás tolik znamenají. 

Utichne všední shon a budeme 

naslouchat hlasu svých srdcí, 

vzpomeneme na své blízké, kteří tu 

s námi již nejsou a na ty, kteří 

nemají takové štěstí trávit svátky 

s někým blízkým, a také budeme 

bilancovat, jaký ten letošní rok 

vlastně byl a jaký bude ten nový. 

Tím nejkrásnějším dárkem 

je pozorovat zářící oči dětí 

u vánočního stromu. Všeobecně 

zažíváme období plné hojnosti 

a nejrůznějších příležitostí. Ne však 

každý má to štěstí jíst z plné mísy. 

Buďme k sobě ohleduplní 

a pomáhejme si, vždyť právě 

vzájemný soucit a sounáležitost 

z nás dělá lidské bytosti. Vánoce pro 

každého znamenají něco jiného, ale 

společně bychom měli být šťastní, 

šťastní za život, který je tím darem, 

který musíme vždy chránit. 

Již po osmé k Vám 

promlouvám ve zpravodaji z titulní 

stránky a velmi si vážím, že mohu 

pracovat jako Váš starosta a je mi ctí 

spravovat naši obec k obrazu 

našemu. Ten obraz Josefova 

si tvoříme sami, jako tomu bylo celá 

dlouhá desetiletí a všichni mí 

předchůdci i zastupitelé si zaslouží  

 

úctu, protože konat službu 

ve prospěch společnosti se často 

mylně zdá snadné. Nenechejme 

si vzít tu devizu, kdy sami 

spravujeme svoji obec. Mám za to, 

že se blíží doba, kdy bude čím dál 

vyšší tlak, aby se obce slučovaly 

ve své správě, a my tuto neblahou 

zkušenost z minulosti máme. 

Nechtěl bych zažít dobu, kdy jako 

občané bychom prosebně neúspěšně 

žádali nějakého správce obce, aby 

nám něco zařídil nebo vybudoval 

a ten si naopak vedl kartotéku 

na každého. Osobně budu vždy, tak 

jako dosud, bojovat za principy 

samosprávy obcí a za její ústavnost 

a naopak její posílení. 

Vánoční zpravodaj také 

využívám k tomu, abych Vám 

uceleně každoročně zhodnotil, 

co se povedlo i nepovedlo. Protože 

nás v příštím roce na podzim čekají 

volby do zastupitelstva obce, kdy si 

budeme volit své zastupitele a ti pak 

zvolí našeho starostu, dovolte mi, 

abych krátce zhodnotil dosavadní 

investiční a neinvestiční akce, které 

jsme za ty necelé čtyři roky s Boží 

vůlí a Vaší pomocí realizovali. 

Co se nám dosud povedlo 

z nejdůležitějších akcí 

- zrecyklování stavební suti v ulici  

Prostřední, 

- dílčí oprava silnice v ulici  

Prostřední, 

- z recyklátu z cihel, vysypat cesty  

ve viničních tratích, 

- asfaltovým recyklátem udělat  
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povrch na cestách ve vinných  

sklepech, 

- veřejné osvětlení u Rybníku, mostu  

Prušánky a v Hluboké cestě, 

- chodník ulice Horní, 

- vodovod v ulici U Školy za  

hřištěm, 

- kanalizace v ulici U Školy a  

Sportovní, 

- chodník ulice Dolní, 

- respektování vlastnického práva  

obce Josefov k soše sv. Panny  

Marie Bolestné stran potomků  

p. Pavla Uhra, 

- oprava fasády – obecní stodola,  

hasičská zbrojnice, 

- zpevnění statiky sklepa pod  

hasičskou zbrojnicí, 

- oprava cesty v ulici Za Dvorem, 

- dílčí oprava cesty v ulici U Školy, 

- altán u rybníku, 

- Změna č. 2 ÚP Josefov, 

- odběrné místo NN pro kolotoče, 

- odběrné místo NN pro ČOV, 

- rumpál Kadúbku, 

- nákup nové travní sekačky  

za traktor, 

- oprava rozhlasu v ulici Nová, 

- zpevnění stěn hluboké cesty, 

- vydání knihy Josefov, císařská  

obec, 

- dílčí oprava silnice v ulici  

Sportovní, 

- zbudování ČOV s obslužnou a  

napojovací kanalizací, 

- vedení NN energie ulice Sportovní, 

- zahájení Změny č. 3 ÚP Josefov, 

- rozšíření rozhlasu v ulici U Školy, 

- oprava rozhlasu ul. Horní, 

- finální oprava silnice v ulici U  

Školy za hřištěm, 

- zahájení rozšíření veřejného  

osvětlení v ulici Sportovní, 

- zakoupení chladící vitríny na víno  

a oplachovačky na skleničky, 

- terénní úpravy Hliníku u ČOV, 

- vybavili jsme dětské hřiště o nové  

herní prvky, 

- opakovaně získáváme dotace na  

zaměstnance obce, 

- vybavili jsme naše hasiče,  

zásahovými obleky a  

elektrocentrálou, 

- vyřešili jsme velké množství  

administrativních pochybení  

z minulosti, 

- vyřešili jsme značnou část  

problematických právních vztahů  

obce z minulosti, 

- vysazujeme zeleň,  

- v ochraně životního prostředí  

udržujeme druhé místo ve třídění  

odpadu na okrese, a čelní i v kraji, 

- udržujeme tradice v obci, 

- poskytujeme právní poradenství  

a služby spoluobčanům, 

- nadále podporujeme mladé rodiny,  

příspěvkem na děti i porodným, 

- poskytujeme příspěvky  

společnostem na sociální služby  

pro seniory a obyvatele obce, 

- podporujeme finančně nejrůznější  

spolky v obci i pořádání akcí, 

- pořádáme velké penzum kulturně- 

společenských a sportovních akcí. 

Co se dosud nepovedlo 

z významného 

- dokončit výkup pozemků na  

cyklostezku do Prušánek a tím  

pádem její realizace, 

- získat dotaci na zpevnění statiky  

radnice a rozšíření KD. 

Co plánujeme v následujícím roce 

z nejdůležitějšího 

- přidáme lampy veřejného osvětlení  
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k novostavbám v ulici Sportovní, 

- nátěr sloupů veřejného osvětlení  

ulice Hlavní v obci, 

- pokud stav obecní pokladny dovolí,  

tak výměnu chodníků v ulici  

Záhumenní, anebo zahájení  

výměny chodníků na hřbitově, 

- pokračování v opravě rozhlasu,  

- řešení situace pozemků za radnicí, 

- zrcadlo v křižovatce na Dolní  

Bojanovice a Lužice, 

- pokud stav obecní pokladny dovolí,  

chceme opravit povrch Výletiště  

pod zeleným a vybavit jej novými  

lany, 

- podpora Josefského koštu vín, 

- podpora setkání mužáků na  

Podluží, které se uskuteční u nás, 

- vyřešení nedořešených stavebních  

záležitostí z minulosti. 

Toto je malý výčet toho, co jsme 

dělali a ještě dělat chceme. Práce 

je v naší obci pořád dost a nikdy 

nebude a nesmí být dokončena, 

protože je-li dům hotov, přichází 

smrt. V současné době provádíme 

Změnu č. 3 Územního plánu obce 

Josefov z legislativních důvodů 

a umožnění výstavby vinařského 

dvora na západní straně katastru 

u Nechor. Dále pokračujeme 

v soudním sporu se spol. DIMA 

s.r.o. Přerov, kdy petit žaloby 

je navrácení pozemků zpět 

do vlastnictví obce tak, jak zní kupní 

smlouva. Okresní soud však naši 

žalobu zamítl, proto jsme se odvolali 

ke krajskému soudu, který naše 

odvolání zamítl a potvrdil rozsudek 

Okresního soudu v Hodoníně s tím, 

že jsme smlouvu porušili my tím, 

že jsme nezbudovali ČOV v termínu, 

který je uveden ve smlouvě, 

ač k tomuto se dobrovolně zavázala 

protistrana. Nemůžeme respektovat 

takováto rozhodnutí soudů, která 

navíc uvádějí, že jsme se mohli my 

dopustit spekulativního jednání tím, 

že jsme prodali pozemky, abychom 

je následně naší nečinností získali 

bezúplatně zpět. Rozvazovací 

podmínky byly nastaveny právě jako 

ochrana obce proti spekulativnímu 

jednání kupující společnosti a ta 

s nimi bez výhrad souhlasila a k nim 

se zavázala. Od samého začátku 

jsme konali ve všem tak, aby mohla 

realizace výstavby Za Dvorem 

probíhat, a soudy nesprávně hodnotí 

rozvazovací podmínky smlouvy. 

Naopak protistrana nekonala téměř 

ničeho a byla si vědoma, že při 

nedodržení rozvazovacích podmínek 

musí pozemky vrátit zpět do 

vlastnictví obce, a to bezúplatně. 

Jsme přesvědčení, že právo stojí 

na naší straně, protože ze strany 

soudů nebyla dodržena zásada 

spravedlivého procesu a hodnocení 

důkazů a také správné právní 

posouzení věci. Také z těchto 

důvodů jsme podali dovolání 

k nejvyššímu soudu a věříme, 

že se domůžeme spravedlnosti, 

i kdybychom měli podat ústavní 

stížnost nebo se o svá práva domáhat 

u Evropského soudu ve Štrasburku. 

Jsem osobně velmi rád, 

že v zastupitelstvu nemáme spory 

jako v okolních obcích a společně 

řešíme záležitosti ke všeobecné 

spokojenosti, že se nezavděčíme 

vždy a všem okamžitě, to ani není 

v silách běžného smrtelníka, přesto 

se skromně domnívám, že se nám 

toho dobrého podařilo udělat 
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vskutku dost. Pochopitelně se mnou 

nebude každý souhlasit, nicméně 

právě správa věcí veřejných 

je o diskusi, výměně zkušeností, 

konsenzu, ale i konstruktivní kritice 

a té jsem vždy otevřen a jsem za ni 

rád. Obec, přestože se to nemusí 

někomu pozdávat, hospodaří nejlépe 

ve své historii. Z mála dokážeme 

realizovat často nerealizovatelné 

a osobně hledím vždy do budoucna. 

Nemá smysl zabývat se tím, co bylo, 

mimo to, že si z toho vezmeme 

ponaučení a soustředíme se na své 

cíle, ale jak je tomu zvykem 

v lidském životě, občas se mysl 

některých jedinců co se rádi s někým 

porovnávají a velmi rádi porovnávají 

neporovnatelné, mírně zakalí. 

Ovšem není to důvod k jakékoliv 

zášti z mé strany k někomu, mám 

rád všechny Josefáky. Považuji nás 

všechny za jednu velkou rodinu, 

a to, že má někdo odlišný názor 

ve mně nevzbuzuje pocity zášti nebo 

zloby nebo dokonce závisti, naopak 

si takového člověka vážím, o to víc, 

pokud svůj názor dokáže obhájit 

a nemění ho, jak se komu kdy hodí.  

V letošním roce jsme 

dokončili stavbu čistírny odpadních 

vod a obslužné kanalizace díky 

dotacím z Ministerstva zemědělství 

a Jihomoravského kraje. Opakovaně 

jsem toto nazval stavbou století 

a jsem hluboce přesvědčen, že tomu 

tak je. Jak jsem uváděl, jsme zvyklí 

na blahobyt ve smyslu toho, že nám 

obec poskytuje vše zdarma nebo 

téměř zdarma či poměrně levně 

a tomu tak v ostatních obcích nebývá 

zvykem. Zdraží se nám skokově 

stočné, to nám všem bylo jasné celá 

desetiletí, kdy se o čističce jen 

mluvilo. Na druhou stranu právě my 

ovlivňujeme za co, a kolik budeme 

v obci platit a to tím, že budeme lépe 

například třídit odpad. Zavedli jsme 

soutěž pro občany v třídění odpadů, 

primárně zaměřené na děti. Letos 

jsme se rozhodli významně odměnit 

všechny soutěžící děti, pochopitelně 

podle jejich výsledku a první tři 

z kategorie dospělých. Pokud 

budeme všichni zodpovědně třídit 

odpad, pak se také může stát a bylo 

by to velmi pravděpodobné, že se 

oproti vysokému stočnému sníží 

nebo zcela zruší poplatek za odpady. 

Právě soutěží v třídění odpadu 

se nám podařilo přibrzdit rapidní 

propad ve třídění v naší obci. Bez 

tohoto motivačního kroku bychom 

museli zvednout poplatek za odpad 

minimálně o stopadesát korun. 

Prostě a jednoduše, přestáváme 

zodpovědně třídit odpady, 

zpohodlněli jsme, ale je to jen a jen 

na nás! Vrátím se krátce k odvádění 

odpadních vod do čistírny. Obec 

Josefov již dlouhé roky neměla (měli 

jsme nepřekročitelnou výjimku 

na dobu určitou) a nikdy by už 

nezískala povolení k nakládání 

s odpadními vodami, pokud 

by neměla čistírnu odpadních vod 

a pokud by neměla povolení 

k nakládání s odpadními vodami 

a neměli bychom čistírnu, pak naše 

kanalizace byla pouze dešťová, 

to znamená, že do ní nesměli být 

vypouštěny vody splaškové tedy 

z WC, umývadel, van, praček apod. 

V letošním roce jsme zkolaudovali 

kanalizaci a tím, že jsme postavili 

čistírnu, která je ve zkušebním 
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provozu se celá stoková síť 

legislativně překlopila na jednotnou 

kanalizaci splaškovou i dešťovou. 

Kolaudací a uvedením čističky do 

trvalého provozu již bude oficiálně 

odvádění odpadních vod v souladu 

s platnou legislativou o vodovodech 

a kanalizacích a o odpadech, proto 

vyzýváme občany, aby se napojovali 

na kanalizaci, protože již stejně 

napojeni jsou a uzavírali s obcí 

smlouvy o odvádění odpadních vod. 

Rozhodně nikoho nenutíme. Každý 

občan má zákonnou povinnost 

nakládat s odpady, kam patří 

i odpadní vody a také povinnost 

prokázat, jak s odpady nakládá. Tyto 

povinnosti primárně kontrolují 

orgány ochrany životního prostředí. 

Zjednodušeně, pokud bychom 

nepostavili čističku a tím pádem 

neměli povolení k nakládání 

s odpadními vodami, nebyl by to 

problém obce jako takové, ale 

pokuty by dostávali občané. Proto 

jsme se snažili pro nás všechny dílo 

čističky, o kterém se dlouhá 

desetiletí jen mluvilo, postavit. 

Než zakončím toto vánoční 

poslání, rád bych ještě zmínil, 

že v letošním roce nám 

Jihomoravský kraj opět významně 

pomohl, a to udělením dotace 

pro naše hasiče ve výši 57.000,- Kč 

na výstroj a výzbroj čtyř členů naší 

jednotky, a na I. etapu rozšíření 

veřejného osvětlení v ulici Sportovní 

ve výši 136.000,- Kč. Za toto patří 

vřelé poděkování všem krajským 

zastupitelům v čele s Ing. 

Antonínem Tesaříkem a Mgr. 

Richardem Zemánkem. Osobně bych 

si také přál, aby u nás naftaři těžili 

čím dál více ropy a zemního plynu, 

ale vypadá to, že to zůstane 

jen u přání. Jedině, že bychom 

naklonili zeměkouli, aby k nám něco 

nateklo z Prušánek nebo Dolních 

Bojanovic, ale jednodušší je bude 

k nám připojit 

V letošním roce naši obec 

navštívily významné osobnosti 

veřejného života, jako pan ministr 

zemědělství Marian Jurečka, pan 

hejtman Jihomoravského kraje 

Bohumil Šimek, pánové poslanci 

Josef Uhlík, Jiří Mihola, Jaroslav 

Klaška, pánové radní a zastupitelé 

Jihomoravského kraje v čele 

s Antonínem Tesaříkem 

a Miroslavem Kubáskem, další 

a další a také opakovaně paní 

senátorka Anna Hubáčková, o které 

si myslíme, že by byla vynikající 

prezidentka naší republiky. 

Chci poděkovat všem, 

co pomáhají mně, obci a ostatním, 

zištně i nezištně. Mým 

zaměstnancům na radnici za dobrou 

práci pro obec, za vynikající 

spolupráci a podporu mým kolegům 

a kolegyni v zastupitelstvu 

a místostarostovi. Vřelý dík patří 

tradičně našim hasičům, kteří 

nepomáhají jen mně, ale všem 

spoluobčanům a potřebujeme 

je pořád a bez jejich pomoci bych 

nemohl realizovat mnohé pro ostatní 

v naší krásné a hrdé obci Josefově. 

Milí Josefáci i Josefáci 

odjinud, srdečně Vás zvu na tradiční 

Silvestrovský ohňostroj, který začne 

pro nás typicky v 19 hodin, a naši 

hasiči nám předvedou úžasnou 

podívanou na světelnou show. 
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Jak nám velí slušnost a tradice, bude 

přichystán svařák a čaj. 

S místostarostou budeme chodit 

si s Vámi připít a omlouvám se, 

pokud si nestihnu připít s každým, 

kdo přijdete, protože návštěvníků 

je každým rokem více. Místostarosta 

se mě bude snažit zastoupit 

v místech, kam se nedostanu.  

Mí drazí spoluobčané, přeji 

Vám ze srdce požehnané Vánoce 

a krásné prožití svátků vánočních 

v teple rodinného krbu a vřelého 

objetí rodiny. Věřím, že každý 

najdeme pod vánočním stromem ten 

pravý dárek, který si přejeme. 

V novém roce 2018 přeji Boží 

požehnání ke zdraví a vůli. Protože 

bez zdraví není nic snadné a kde 

je vůle, tam je i cesta, vlak nejde 

z cesty svést, ale pojede vždy tam, 

kam mu postavíme koleje. Velmi 

důležité bude také světlo, kterým 

prosvítíme temnotu myšlení. Věřím, 

že se nám Všem splní všechna tajná 

přání a bude nám lépe!  

Starosta obce 

Vojtěch Pospíšil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informace z ohlašovny 
 

NAROZENÍ: 

Nina Tománková 
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MANŽELSTVÍ: 

22. 4. 2017  Tomáš Vlašic 

   Dagmar Petříková 

5. 5. 2017  Martin Tománek 

   Lenka Gazdíková 

7. 10. 2017  Vít Bílek 

   Nela Osičková 

 

 

 

ÚMRTÍ: 
Miroslav Imrich 

Miroslav Hradil 

Václava Krejčiříková 

Helena Hromková 

 

 

JUBILANTI:   věk                 věk 

Kličková Mária   50 

Syrovátková Eva   50 

Machačová Věra   50 

Kuběna Radek   50 

Horký Libor    50 

Zapletalová Martina  50 

Kuběnová Milena   50 

Uhýrek Stanislav   55 

Petříková Eva   55 

Imrichová Hana   55 

Nesvadbová Alexandra  55 

Tomaštíková Milena  55 

Ryba Miroslav   55 

Klubusová Blanka   55 

Lekavý Jaroslav   55 

Mrlák Josef    55 

Hasilová Květoslava  55 

Macůrková Marie   60 

Prokůpková Eva   60 

Pihar Antonín   60 

Trillová Ludmila   60 

Esterková Anna   65 

Zelinka Milan   65 

Šupová Ludmila   65 

Pavková Štěpánka   65 

Filipovičová Milada  65 

Tománková Helena  70 

Čížková Libuše   70 

Zálešáková Ludmila  70 

Rampáček Štefan   70 

Štohandl Emil   75 

Prátová Růžena   75 

Kocman Bohumil   75 

Kychlerová Marta   75 

Kychler Milan   80 

Lekavá Helena   80 

Sasínová Ludmila   80 

Horká Františka   80 

Ištvánek Ladislav   60 

 

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

osobní pohody a vitality. 
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Obecní úřad informuje 
 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2018 
 

Provádí se vždy každou druhou sudou středu: 

Leden  10. 1. 2018 

Únor    7. 2. 2018 

Březen    7. 3. 2018 

Duben    4. 4. 2018 

Květen    2. 5. 2018 

Červen    6. 6. 2018 

Červenec 11. 7. a 25. 7. 2018  

Srpen  22. 8. 2018 

Září   19. 9. 2018  

Říjen       17. 10. 2018 

Listopad       14. 11. 2018  

Prosinec       12. 12. 2018 
 

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

a první červencový vývoz po pěti týdnech, aby vše navazovalo 

v čtyřtýdenním intervalu. 

 

Nebezpečný odpad 
 

Sběr nebezpečného odpadu se v roce 2017 uskutečnil 3. června 2017 a podruhé 

14. října 2017 na Výletišti pod zeleným, dále se zde uskutečnil sběr objemného 

odpadu. 

 

Odevzdaný nebezpečný odpad: 

 

Olej                 110kg 

Barvy                 702kg 

Pneumatiky osobní     115ks 

Pneumatiky nákladní       21ks 

Léky            5kg 

Zásady           9kg 
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Pesticidy         36kg 

Rozpouštědla        11kg 

Obaly obsahující zbytky NL      71kg 

 

Celkem se za likvidaci tohoto odpadu zaplatilo 21.728,70- Kč. 

 

Objemný odpad měl celkovou hmotnost 8,52 t a cena za jeho likvidace činila 

22.513,30- Kč. 

Směsný komunální odpad vyvezený v roce 2017 měl celkovou hmotnost 58,61 t. 

 

Náklady na svoz odpadů v roce 2017: 

 

Směsný komunální odpad: =104.572,- Kč 

Objemný odpad:   =22.513,30- Kč 

Nebezpečný odpad:  =21.728,70- Kč 

Separovaný odpad:  =83.969,- Kč 

 

Příspěvek od EKO-KOM na separovaný odpad : =73.107,- Kč   

 
Krátké zprávy 

 

V naší obci proběhly v letošním roce následující akce. 

      

    8. 1. 2017 - Tříkrálová sbírka  

  14. 1. 2017 - Ples SDH Josefov, Pyžamový  

  18. 2. 2017 - Ples obce Josefov, Hippie 

  25. 2. 2017 - Dětský maškarní karneval 

    2. 4. 2017 - Smrtnica 

  13. 4. - 15. 4. 2017 - Hrkačování  

  29. 4. 2017 - Volejbalový turnaj 

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

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

  24. 6. 2017 - Dětský den 

  11. 7. 2017 - Stavění hodové máje 

  15. 7. 2017 - Podlužácká beseda u cimbálu 

  16. 7. 2017 - Tradiční krojové hody 

  17. 7. 2017 - Tradiční krojové hody 

  18. 7. 2017 - Tradiční krojové hody  

  29. 7. 2017 - Pohárový turnaj ve fotbale 

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

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

    2. 9. 2017 - Zarážání hory 
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    9. 9. 2017 - Josefovský helovín 

  7. 10. 2017 - Pochod slováckými vinohrady 

21. 10. 2017 - Drakiáda 

17. 11. 2017 - Zkoušky psů z národního zkušebního řádu 

18. 11. 2017 - Hon MS Diana 

18. 11. 2017 - Závody psů dle národního zkušebního řádu 

18. 11. 2017 - Josefovská setkání 

26. 11. 2017 - Rozsvěcení vánočního stromu 

  5. 12. 2017 - Mikulášská besídka  

 

Akce v obci roku 2018 
 

Leden        

    7. 1. 2018 - Tříkrálová sbírka  

  20. 1. 2018 - Ples SDH Josefov, Pyžamový  

Únor      

  17. 2. 2018 - Ples obce Josefov, Černobílý 

  25. 2. 2018 - Dětský maškarní karneval 

Březen       

  18. 3. 2018 - Smrtnica 

  24. 3. 2018 - Josefský košt vín v Josefově  

  29. 3. - 31. 3. 2018 - Hrkačování    

Květen       

    5. 5. 2018 - Májový volejbalový turnaj 

  13. 5. 2018 - Divadelní představení ke svátku dne matek 

  19. 5. 2018 - Setkání mužáckých sborů na Podluží, 18. ročník 

  26. 5. 2018 - Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře 

Červen        

  23. 6. 2018 - Dětský den 

Červenec     

  10. 7. 2018 - Stavění hodové máje 

  14. 7. 2018 - Podlužácká beseda u cimbálu 

  15. 7. 2018 - Tradiční krojové hody 

  16. 7. 2018 - Tradiční krojové hody 

  17. 7. 2018 - Tradiční krojové hody  

  20. 7. 2018 - Pohodová zábava  

  28. 7. 2018 - Pohárový turnaj ve fotbale 

Srpen        

    4. 8. 2018 - Plkač Trophy Cup 2018, 8. ročník 

  11. 8. 2018 - Turnaj ulic Josefova v malé kopané 
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Září        

    1. 9. 2018 - Zarážání hory 

    8. 9. 2018 - Josefovský helovín 

Říjen      

  6. 10. 2018 - Pochod slováckými vinohrady – 42. ročník 

20. 10. 2018 - Drakiáda 

Listopad 

24. 11. 2018 - Josefovská setkání 

25. 11. 2018 - Rozsvícení josefovského vánočního stromu 

Prosinec     

  5. 12. 2018 - Mikulášská besídka  

28. 12. 2018 - Silvestrovský turnaj ve šnopsu 

29. 12. a 30. 12. 2018 - Silvestrovský turnaj ve stolním tenise 

29. 12. 2018 - Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji 

31. 12. 2018 - Silvestrovský ohňostroj 

 
Pasport obyvatelstva v roce 2017 
 
OBECNÍ ÚŘAD JOSEFOV 

 

Ukazatel  Celkem     

ženy 

Počet obyvatel k 1. 1. 2017      409     188 

Vývoj obyvatelstva počet živě narozených         1         1 

 počet zemřelých         4          2 

Migrace počet přistěhovalých         7          5 

 počet vystěhovalých         5          4 

Počet obyvatel k 20. 12. 2017      408     188 

 

    

ŠTASTNÉ A VESELÉ? 
 

Prožíváme zbytek adventu, brzy vstoupíme do doby Vánoc. Slyšíme a možná 

i sami mluvíme o šťastných a veselých svátcích – a snad se kdesi v pozadí 

skrývá tíseň: Je vůbec na místě mluvit o štěstí a radosti v tomto světě, který 

je sužovaný tolika nejistotami, hrozbami a bolestmi? Kolik možných nebezpečí 

lidem dnes hrozí – od teroristických útoků až po nezvladatelné epidemie… 

Nejsou v této situaci slova o radostných Vánocích jenom naivním 

a chvilkovým útěkem od drsné reality?  
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Mohou a nemusí. Pokud nám půjde při prožívání svátků hlavně o chvilku 

„sváteční pohody“, možná v nás zbude rozčarování a prázdnota. Naštěstí je zde 

i jiná možnost. Můžeme se znovu nechat ujistit o tom, že Vánoce jsou tím 

největším projevem Božího zájmu o člověka. Potom sváteční dny nebudou jen 

chvilkovým únikem před všedností běžného života… Věřící a hledající lidé 

často slyší námitku: Kde je tvůj Bůh? Jak se může dívat na to množství utrpení 

nevinných? Skrze Vánoce můžeme vnímat Boží odpověď: Jsem zde. I pro tebe 

jsem se stal člověkem. Nejsi mi lhostejný. Jsem tu proto, abych s tebou nesl tvá 

trápení a tvé nejistoty. Vím, co je to bolest a naděje lidského života… 

Ať tato stará a přece stále nově promlouvající jistota křesťanské víry je i pro 

vás tím pravým zdrojem pokoje, radosti a naděje o letošních Vánocích.  

Přejeme vám také stálou Boží pomoc a požehnání také v celém novém roce. 

o. Petr, o. Pavel 

 
Slovo místostarosty 
 

Vážení spoluobčané,  

neřiďme se tím, co si myslí jiní lidé (většina jich stejně nemyslí), nenechme 

svou intuici utopit v názorech ostatních, dělejme to, co cítíme jako správné, a to 

nehledě na názory ostatních. Nejeden schopný muž poznal, že vláda neřeší naše 

problémy s poznáním toho, že samotná vláda je náš problém. Také vím, že bez 

plného břicha na kráse nezáleží. Musíme se přičinit sami. Jak známo, ty nejlepší 

věci v životě nás dělají tlustými, opilými nebo v případě žen těhotnými 

a v případě mužů otci. Prostě je to mimo jiné tak, že bez hříchu není pokání. 

Vnímám to tak, že Josefov je štědrý svými dary a jeho plody jsou dobré, víno 

se rodí excelentní, a jak všichni víme, není to jen samosebou. Bohužel musím 

opakovaně konstatovat, že v naší zemi je lecjaká sebranka a je v ní plno šílených 

jedinců. Komunisté vždy byli a jsou a budou traviči studní, jejich srdce jsou 

příbytkem zločinu a půdu naplňují dračí setbou. Nutno být obezřetný, protože 

se pomalu z lidských práv stávají nároky, nikdo nezná svoje povinnosti a ani 

se k nim nechce hlásit. Zdůrazňuji, že podle mého názoru žádná válka 

či revoluce nekončí tzv. vítězstvím, přesto my v Josefově nemusíme být 

trudnomyslní, protože se máme nejlépe za celou svoji existenci, nejenom 

protože Ježíš miluje chudé a potřebné, ale přiznejme si to - Ježíšek má raději 

děti bohatých rodičů. Ovšem pokud tady někdo strádá, tak protože chce. Všude, 

i u nás v obci, je šťasten ten, kdo ví, kam patří, a nejšťastnější, kdo je tam, kam 

patří a chce tomu tak. Pořád ovšem platí, že vítězství má mnoho otců a porážka 

je sirotek. A také platí, že blázni jsou ti, kterých je míň, co se tedy týká 

hlasování. Taky pořád platí, že Bůh miluje ateisty, protože ti ho neobtěžují 

svými problémy. Většina z nás žije přítomností, ale podle mého názoru je nutné 

dívat se do budoucna, je lepší být v zajetí svých představ, než naříkat nad 

situací, slovy Benjamina Franklina: „Když se na něco nedokážete připravit, 



 15 

připravujete se na to, že to nedokážete.“ Máme se opravdu všichni v Josefově 

dobře, není naše doba o nic nejistější než ty ostatní. Chudobu, nemoci, válku, 

nepříjemné změny a všude číhající smrt tady nemáme, zabývejme se tedy naším 

josefovským světem s cílem jej ještě zlepšit, abychom mohli tomu velkému 

světu být důstojným partnerem. K tomu uvádím, že náš pan starosta naší obce 

o nás josefácích hovoříce, už ani nevím kde, o našich přáních či potřebách, sdělil 

mimo jiné toto: „...nesoulad v našem uvažování, což nám nedělá vůbec radost 

(rozuměj panu starostovi), protože se dotýká práv a povinností a také pokojného 

stavu věcí...“ Takto uvedenými slovy přesně popsal naši každodennost. 

Já osobně mám za to, že pan starosta takto významně definoval naši občanskou 

a obecní a obecnou realitu a potvrdil svoji kompetenci a odpovědnost za jím 

zastávaný úřad.  

Můj názor na naši dnešní situaci je, že nedoufejte, že se někdy dozvíte, zač stál 

Váš život, ale jistě to budou vědět ti ostatní. Proto je nezbytné investovat 

do dětí, které, máme-li štěstí, po část našich životů jsou nablízku a díky přírodou 

nastavených pravidel by nás měly přežít. A na tom, jaký bude jejich život, 

se můžeme podílet my sami! Učte je a učte se s nimi, je to jediná šance Josefova 

do budoucna, jinak by náš císař Josef z té naší obce radost neměl. To, že naučit 

se dá samozřejmě všechno, ale ne každý to dokáže, nás nesmí odradit. Můj 

oblíbenec (tj. některé jeho texty) Kosorin napsal, že máme jen jeden život, 

ale zato tisíc možností, jak s ním naložit…buďte sami sebou, aby bylo možné 

se vyznat, kdo je kdo. Samozřejmě věřím na náhody, protože sám dobře vím, jak 

těžké je náhody zorganizovat. Přesto vězte, pokud chcete něco udělat správně, 

musíte to udělat sami. 

Hlavně se my Josefáci musíme adaptovat ke světu, který bude již zítra, tato 

schopnost je zřejmě nejsilnější vlastnost, ale dosud nevím, zda naše.  

Je to všechno jako dosud, o problémy není nouze, pouze je nouze o řešení. Naše 

každodenní řeky tečou do moře pochybností. Nenechte se mást, pokud chcete 

být svobodnými občany, musíte, o čemž jsem já přesvědčen, uvažovat 

protistátně. Prosím, nedbejte názoru mého ani ostatních, a tak berte na vědomí, 

jak upozornil pan Toman: „Lidé s nízkou sebedůvěrou, které musíme pozorovat 

jako brouky, se často zapojují do internetových diskusí.“ Prosím, dávejte 

si pozor na ně a i na ty diskuze, protože mnozí mohou beztrestně kritizovat jiné 

lidi, zejména ty úspěšné. Tak se mohou internetoví magoři beztrestně vybíjet na 

jiných lidech. Je jasné, že vyrovnaní lidé nemají potřebu na internetu se vulgárně 

či urážlivě navážet do jiných lidí, ale kdo z nás to vnímá? Virtuální svět 

je zajímavý ještě v jedné věci, protože v něm se můžeme předvádět takoví, jací 

bychom chtěli být, ale ve skutečném světě se nám to nedaří. Zde se můžeme 

ukazovat jako nádherní, svalnatí, odvážní, bohatí – je to tzv. sebedůvěra on-

line. Mnozí lidé mají větší sebevědomí ve virtuálním světě než ve skutečnosti, 

přičemž nemám radost, že to konstatuji. Jak řekl Winston Churchill: „První 

obětí války je vždy pravda.“ 
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Opakuji se každoročně, přesto: soudím, že s ohledem na pochybnou minulost 

a nejistou budoucnost, k Josefovu je třeba připojit Kaláby a Prušánky!  Nikoli 

obráceně! A hlavně, chovejme se prosím k sobě slušně!!! Třiďte odpad!!! 

Děkuji.  

S přáním pevného zdraví. 

Přemysl Růžička  

 
Knihovnické okénko 

 
MILÍ ČTENÁŘI. 

ZIMA UŽ JE TADY, VEČERY JSOU DELŠÍ, A TAK PŘICHÁZEJÍ 

NA ŘADU KNIHY A FOTOGRAFIE, V DNEŠNÍ DOBĚ JIŽ POMALU 

NEDOSTUPNÉ. ANO NAFOCENÝCH PŘÁTEL A AKCÍ JE MNOHO, ALE 

VŠE JE DÁNO NA CD, KTERÉ MÁME ZALOŽENÉ. FOTKA JE FOTKA, 

PODRŽÍTE SI JI V RUCE, POHLADÍTE OBLIČEJE, NĚKDY 

SI I POPLÁČETE, ŽE MNOZÍ NA FOTKÁCH UŽ NEJSOU MEZI NÁMI. 

POKUD SE NĚKTEŘÍ DÍVÁTE NA STRÁNKY NAŠÍ OBCE, TAK VÁM 

DOPORUČÍM NAŠI FOTOGALERII. NA TYTO STRÁNKY DÁVÁM 

FOTKY ZE VŠECH AKCÍ, KTERÉ SE U NÁS V OBCI KONAJÍ, A TO UŽ 

OD ROKU 2008. PŘEJI KRÁSNÉ POKOUKÁNÍ A KDYBY NÁHODOU 

NĚKDO CHTĚL FOTKY, KTERÉ JSOU NA PORTÁLE, TAK AŤ SE STAVÍ 

ZA MNOU V KNIHOVNĚ A JÁ VÁM JE DÁM VYVOLAT. 

V POSLEDNÍCH DVOU LETECH, JAK UŽ NĚKTEŘÍ VÍTE, VÁM FOTKY 

VYVOLAT DÁVÁM. FOTKY STARŠÍHO DATA MÁM ROVNĚŽ 

ULOŽENÉ, TAKŽE BY S TÍM NEMĚL BÝT PROBLÉM. 

 MÁM OPĚT KOUPENÉ NOVÉ KNIHY, KTERÉ VÁM JISTĚ ZPŘÍJEMNÍ 

DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY A TAKÉ KNIHY Z VÝPŮJČNÍHO FONDU 

KNIHOVNY V HODONÍNĚ. 

V PŘÍŠTÍM ROCE BUDU OPĚT VYŘAZOVAT KNIHY STARŠÍHO DATA, 

TAKŽE OPĚT BUDETE MÍT MOŽNOST SI NĚJAKÉ TITULY ZA LEVNÝ 

PENÍZ KOUPIT. DOSTANETE VČAS OZNÁMENÍ V OBECNÍCH 

ZPRÁVIČKÁCH NEBO MÍSTNÍM ROZHLASEM.  

PŘEJI VŠEM ČTENÁŘŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM NAŠICH OBECNÍCH 

STRÁNEK JOSEFOV KRÁSNÉ, POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, 

HODNĚ ZDRAVÍ, LÁSKY, SPOKOJENOSTI A BOŽÍ MILOSTI DO ROKU 

2018. 

VAŠE KNIHOVNICE. 

Růžena Hasilová 
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Soutěž ve sběru tříděného odpadu 2017 
Soutěž ve sběru tříděného odpadu 2017 – výsledky a ocenění 

 

Zastupitelstvo obce Josefov schválilo na svém 16. veřejném zasedání konaném 

dne 27. 2. 2017, usnesením č. 16/25 motivační soutěž ve sběru tříděného odpadu 

se systémem odměňování primárně dětí a mládeže, sekundárně dospělých. 

Zastupitelstvo obce Josefov schválilo na svém 20. veřejném zasedání konaném 

dne 15. 12. 2017, usnesením č. 20/30 výsledky a odměny motivační soutěže 

ve sběru tříděného odpadu pro soutěžící děti a dospělé, mládež se do soutěže 

nepřihlásila. 

Zastupitelstvo obce Josefov rozhodlo o nákupu poukazů pro soutěžící na zboží 

v prodejně elektro. 

Níže výše odměn a umístění. 

Děti:       Dospělí: 

1. 10.000,- Kč     1. 5.000,- Kč 

2. 7.500,- Kč     2. 2.000,- Kč 

3. 5.000,- Kč     3. 1.000,- Kč 

4. 2.000,- Kč 

5. 1.000,- Kč 

6. 500,- Kč 

7. 500,- Kč 

8. 500,- Kč 

 
Děti  

konečný stav   papír plast 

nápojový 

karton celkem 

1. Josef Petráš  80 115 6 

 
201 

2. Petr Pospíšil    49 70 5 

 
124 

3. Tomáš Salajka  52 52 2 

 
106 

4. Barbora Formanová  21 37 2 

 
60 

5. Josef Prčík  

 

17 15 2 

 
34 

6. Adam Zhříval  

 

11 14 1 

 
26 

7. Sandra Chludilová  5 15 3 

 
23 

8. Tobiáš Macůrek  11 4 

  
15 

 

Dospělí 

konečný stav   papír plast 

nápojový 

karton celkem 

1. Petr Netopilík  32 48 1 

 
81 

2. Martin Esterka  5 17 1 

 
23 

3. Jaromír Ištvánek  6 12 2 

 
20 

4. Dana Chludilová  3 3 

  
6 

5. Vojtěch Lekavý  1 2 1 

 
4 
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Volejbal 
 

Každoročně prušánečtí volejbalisti pořádají Mikulášský volejbalový turnaj. 

Letošní rok tento mač připadl na sobotu 2. prosince. Turnaje se zúčastnilo pět 

týmů. Jmenovitě - Břeclav, Josefov, Prušánky, Rohatec a Starý Poddvorov. 

Hrálo se v tělocvičně místní základní školy. Náš Black Team se umístil 

na krásném druhém místě. Rozhodující zápas jsme hráli s pořádajícími 

Prušánkami. Jelikož Prušáky měli v týmu i pana ředitele, vybičovali se nakonec 

k maximálnímu výkonu a vybojovali si první místo. Ale bylo to těsně, lidově 

říkajíc  "o prsa". Každopádně  Black Team Josefov podal úžasný výkon. 

Náš Black team reprezentovali: Dagmara Jurkovičová, Martina Tománková,  

René Zhříval st., Libor Holický, Martin Šindar, Josef Chromeček.  

Všem hráčům patří dík. 
 

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

Ze srdce přeje Lenka Rebendová 
 

 

 

 

 

 

Skočil Josef II. NA LEP RUSKÉMU DIVADLU? 
 

Potěmkin se vytáhl, císař je naprosto ohromený. A když mu mazaný kníže jako 

„sladkou tečku“ předvede rekonstrukci bitvy u Poltavy, zajímá Josefa II. 

jediné – kde má podepsat spojeneckou smlouvu! 

 

Zatímco doma v habsburské monarchii chrlí s jasnou vizí 

jednu reformu za druhou, v zahraniční politice císař 

Josef II. (1781-1790) po smrti své matky Marie Terezie 

(1717-1780) nejistě přešlapuje. Touží po pronikavém 

úspěchu, ale nakonec se dočká jen ostudy a zpackané 

války. 

 

Zastaralý zákaz 

Rozdává úsměvy na všechny strany… V roce 1781 Josef 

II. vyráží na návštěvu Rakouského Nizozemí (převážně 

na území dnešní Belgie) a vřelé přivítání ho nesmírně 
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potěší. A nejspíš mu dodá i energii k tomu, aby vyřešil letitý problém, jehož 

počátky spadají do konce války o španělské dědictví (v letech 1701-1714). Na 

základě Utrechtského míru z roku 1713 se rakouské lodě nesmějí plavit po řece 

Šeldě, spojující důležité odchodní centrum Antverpy (v dnešní Belgii) 

se severním mořem. Nizozemští kupci tak „kdysi úspěšně vyřadili svoji 

konkurenci na jihu, jistý druh hospodářského imperialismu měl zamezit rozvoji 

Rakouského Nizozemí,“ dodává současný rakouský autor Hans Magenschab. 

 

Reakce jedlíků másla 

„Uvolněte Šeldu pro rakouské lodě, tahle diskriminace už musí skončit! Pokud 

to neuděláte, k prosazení našich práv použijeme všech prostředků!“ pohrozí 

císař v roce 1784 Nizozemcům. Zřejmě doufá, že se ti „dobří jedlíci másla 

a sýra,“ za které je považuje, vylekají a couvnou. Jenže to se nestane. I díky 

tomu, že je otevřeně podpoří Francie. Vzdát se ale nehodlá ani Josef II. Nevěří, 

že by Nizozemci kvůli takové „maličkosti“ chtěli válčit. V říjnu 1784 se proto 

několik rakouských lodí se vztyčenou vlajkou na řece Šeldě skutečně objevuje. 

Sotva však opustí Antverpy, Nizozemci zasáhnou. Jedno z plavidel zasypou 

dělostřeleckou palbou a následně ho odvlečou pryč. 

 

Bluf hrubě nevyšel 

Císař musí odpovědět! Problém je v tom, že Rakousko není na válku připraveno. 

Prostě blufovalo… „Hrstka“ vojáků, které do rakouského Nizozemí nakonec 

vyšle, nepřítele nevyděsí. Proběhne několik bezvýznamných šarvátek a… 

„Dost!“ ozve se Francie. „Pokud nepřestanete, zapojíme se do války po boku 

Nizozemí!“ dostává Josef II. ultimátům. Habsburský panovník nemá na 

vybranou. Ustoupí a souhlasí, aby Francie sehrála roli mírového prostředníka. 

Dohodou, kterou přijme v listopadu 1785, se však Rakousko zesměšní před 

celou Evropou – Šelda i nadále zůstává pro jeho plavidla uzavřena. 

 

Jen další fiasko 

Zdá se, že Josefovi II. tato porážka nestačila. Při mírových vyjednáváních 

s Nizozemím otevře ještě jednu starou a ožehavou otázku. Stále touží 

po Bavorsku, o které vedli Habsburkové v letech 1778-1779 neúspěšnou válku 

s Pruskem. Císař je ochoten vyměnit ho za Rakouské Nizozemí… Bude Francie 

souhlasit? Snad by Josef II. uspěl, kdyby se rázně neozval pruský král Fridrich 

II. Veliký (1712-1786). Sotva se starý a mnoha chorobami sužovaný vladař 

dozví o tomto plánu, vstane z mrtvých. Zburcuje německá knížata a pro případ 

jakékoli rakouské agrese s nimi uzavírá spojenectví. Josef II. tak dosáhne 

jediného – zloby Belgičanů, jak líčí současný autor Petr Hora-Hořejš: „Manévr 

skončil fiaskem. Handlířská licitace s jejich vlastí navýsost urazila Belgičany, 

kteří odpověděli vystupňováním národně-osvobozovacího zápasu a posléze 

vyhlášením samostatnosti. Habsburkové pak museli v roce 1794 Belgii vyklidit.“ 
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Zkusí to na východě 

Na západě Evropy se již znemožnil, proto se začne rozhlížet po místě, kde by si 

mohl zpravit reputaci. Navíc potřebuje nějakého spojence. Prusko, s nímž řadu 

let válčila jeho matka, nadále zůstává hrozbou. Stařičký rakouský kancléř 

Václav Antonín Kounic (1711-1794) šikovně nasměruje císaře k Rusku, které 

se mění v evropskou velmoc. Josef II. si s Kateřinou II. Velikou (1729-1796) 

už dlouho píše. A když ho v jednom ze svých dopisů carevna pozve na návštěvu, 

Kounic Habsburka přesvědčí, aby nabídku přijal. Josef odcestuje na východ 

s vědomím, že se ho Kateřina bude snažit získat pro válečnou kampaň proti 

Turkům. „Hlavně žádnou válku“! slibuje sám sobě rakouský monarcha. Po 

dalším bláznivém dobrodružství už netouží… 

 

Režíruje skvělou show 

Kdyby jen tušil, jaká „propagandistická masáž“ 

ho v Rusku čeká, nikam by na jaře1787 nejspíš 

nejel. Kateřina má totiž v rukou mocnou zbraň – 

knížete Grigorije Potěmkina (1739-1791). 

Už sice není jejím milencem, ale pořád patří 

k nejvlivnějším lidem na carevnině dvoře. „Stal 

se generálním guvernérem »nového Ruska«, 

jižních oblastí u Černého moře, které Rusko 

vybojovalo na Turecku,“ upřesňuje Magenschab. 

Prohnaný šlechtic připraví pro Josefa celou řadu 

dechberoucích atrakcí, které mají demonstrovat 

moc a vyspělost Kateřininy země. Vskutku 

velkolepé představení se odehraje už na jihu 

Ruska u Chersonu (v dnešní Ukrajině), kde ústí řeka Dněpr do Černého moře. 

„Na moře byly spuštěny dvě nové válečné lodě, jedna slavnost stíhala druhou. 

Cestovalo se krajinou do světa pohádek Tisíce a jedné noci, pobývalo ve starých 

sídlech chánů, které Potěmkin naaranžoval s exotickou rafinovaností,“ líčí 

Magenschab. To je však pouze začátek. „Velkolepá show“ vyvrcholí 

v Sevastopolu na poloostrově Krym. 

 

Vyloží karty na stůl 

Nová opevnění, moderní přístav, další válečné lodě. Co na 

tom, že jde z velké části o obchodní plavidla, kulisami 

narychlo upravená na bitevní koráby. Císař nevychází 

z úžasu a začíná ztrácet půdu pod nohama. V tu chvíli 

carevna konečně vyloží karty na stůl. Tlačí na Josefa II., 

aby pomohl Rusku v chystané válce s Turky. Pak přichází 

na řadu opět „kouzelník Potěmkin, aby se pochlubil silou 

ruské armády. „Stotisíc mužů čeká jen na můj povel!“ 

prohlásí před Habsburkem, načež sluhové otevřou velká okna 
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paláce, v němž schůzka probíhá. „Ať žije vládkyně Černého moře!“ zaburácí 

jednohlasně nekonečný zástup ruských vojáků, táhnoucí se až k pobřeží… 

Hotovo! Potěmkinův brilantní plán splnil svůj účel. Josef II. je „naměkko.“ 

Probudila se v něm romantická touha po slavném vítězství. Najednou cítí, že by 

mohl překonat geniálního rakouského vojevůdce Evžena Savojského (1663-

1736). Potěmkin má však ještě jedno překvapení – působivou rekonstrukci bitvy 

u Poltavy, v níž car Petr Veliký (1672-1725) v roce 1709 porazil Švédy…! Po ní 

rakouský císař definitivně kapituluje… 

Své slovo dodrží 

Taková hloupost! Jak to jen mohl udělat… Krátce po 

návratu do Vídně císaři dojde, do jakého podniku se to 

vlastně „uvrtal.“ Už ale necouvne. Splní svou 

povinnost, aby sám sebe potrestal. Koneckonců, když 

půjde všechno dobře, získá pro Rakousko nová území 

– jako náhradu za Slezsko, o které jeho matku připravil 

Fridrich Veliký!  

Pomáhá vypracovat plán celého tažení a ujímá 

se vrchního velení. V únoru 1788 Josef II. vyráží 

se čtvrtmilionovou armádou na Balkán. O měsíc 

později oblehne malou pevnost Šabac (v dnešním 

Srbsku) na řece Sávě. V jednu chvíli se dokonce objeví 

v prvním šiku, což se mu málem stane osudným. Podle 

Magenschaba „těsně kolem něho prolétla dělová koule a srazila tři muže z jeho 

doprovodu.“ Turečtí obránci se dlouho neudrží a 7000 z nich skončí 

v rakouském zajetí. Jde o první a zároveň poslední Josefův úspěch při 

protiturecké kampani. 

Komáři očkují tyfus 

Až příliš váhá a své vojáky odmítá slepě posílat na smrt. Kdepak, rakouský císař 

jako vojevůdce selhal! Stačí pár týdnů a Josefovy válečné plány berou za své. 

Turci přecházejí do ofenzívy. A aby toho nebylo málo, rakouskou armádu ničí 

pobyt v bažinaté krajině. „Uvízli na dolním toku Dunaje a Sávy v horku močálů 

a dotírajících komárů, jejichž sosáky očkovaly vojsku tyfus a malárii,“ uvádí 

Hora-Hořejš. Tou onemocní i Josef II., kterého trápí navíc i tuberkulóza. 

Ke konci roku 1788 si uvědomí, že takhle už to dál nejde. Vrací se do Vídně 

a na pomoc povolává penzionovaného hrdinu sedmileté války (v letech 1756-

1763) Ernsta Gideona von Laudona (1717-1790). Císař mezitím dělá všechno 

pro to, aby uklidnil rostoucí napětí ve své říši… Konce války s Tureckem, v níž 

zahynou desetitisíce rakouských vojáků a jež postupně spolyká dvě třetiny 

státních příjmů, se chřadnoucí Habsburk už nedožije. Umírá 20. února 1790. 

A nejspíš je to dobře. Nedozví se tak, že na základě mírové smlouvy ze srpna 

téhož roku získá habsburská monarchie jen malý kousek území dnešního 

Chorvatska a jinak vůbec nic! 
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Alkohol udělal své 

O tom jak špatným vojevůdcem Josef II. byl, svědčí i tragická událost, která 

se odehrála během války s Tureckem. V noci na 21. září 1788 se kvůli hrozbě 

obklíčení císařské vojsko přemisťuje. Zásobovací oddíl se opije a vyprovokuje 

několik potyček s rakouskými vojáky z dalších jednotek. „Turci! Turci, jsou 

tu!“ ozve se najednou ze tmy. Alkohol nejspíš udělal své… pak už to jde rychle. 

Vystrašenou armádu ovládne panika a vojáci po sobě začínají střílet. Josef II. 

se marně snaží obnovit pořádek, a nakonec raději i se svým štábem uprchne. 

Za zběsilou přestřelku zaplatí životem stovky mužů…  

zdroj History, transkripce Vojtěch Pospíšil 

4 velké ženy italské renesance:  
Válečnice v brnění i dcery neřesti 
 

Jako bohyně války se tyčí na hradbách pevnosti Forli Kateřina Sforza. 

Konkurenční rod Orsiů jí zavraždil manžela a zajal její děti. Teď vyhrožuje, 

že je také zabije. Válečnice se však nezalekne. Bez špetky studu si vyhrnuje 

sukni a nepřátelům ukazuje přirození se slovy: ,,Myslíte si snad, vy hlupáci, 

že si nemůžu udělat další?!" 

 

Stojí modelem největším mistrům, ale nejsou to žádné křehké květinky. Když 

je zapotřebí, neváhají sáhnout po zbrani či jedu, zastoupit své manžely na poli 

diplomacie a získat to, co si zamanou. HISTORY revue představuje významné 

ženy italské renesance... 

 

Otrávená synem 
Dáma: Bianca Maria Visconti 
Životní data: 1425-1468 

Původ: nemanželská dcera milánského vévody 

Charakteristika: schopná vládkyně 

 

Štěstí milánskému vévodovi Filippu Mariu 

Viscontimu (1392-1447) nepřeje. Nedaří se mu 

zplodit mužského dědice. Má ale dceru. Při pohledu 

na malou Biancu Marii se dme pýchou. Jak je mu 

podobná. Je chytrá, stejně jako on miluje lov 

a divokou jízdu na koni. Ona bude jeho dědičkou. 

Aby upevnil milánské državy, už v jejích šesti letech 

ji zasnubuje se skvělým válečníkem Francescem 
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Sforzou (1401-1466), který momentálně působí v jeho službách. Itálií tehdy 

zmítají války mezi jednotlivými vévodstvími i městskými státy. Takové 

spojenectví se zkrátka hodí... 

 

Jediné selhání 

Zmatky a změny stran provázejí vztahy kolem Viscontiů, ale v roce 1441 Bianca 

Maria přece jen kráčí k oltáři po boku Francesca Sforzy. O 24 let starší muž 

je jí nadšený. Brzy se ukáže, že kromě věrné manželky vyženil i ženu nesmírně 

schopnou a obratnou v politice i diplomacii. Francesco v první řadě zůstává 

vojákem. Kdykoli je u vojska, Bianca Maria přejímá vládu nad milánským 

vévodstvím, které společně s mužem zdědila po svém otci. „Do zbraně!“ 

neváhá navléknout brnění a vyhoupnout se do sedla koně, když její území 

napadají Benátčané. V životě ji trápí jediná prohra - ač se plně věnovala 

výchově svých dětí, z jejího prvorozeného syna vyrůstá krutý netvor. Sama 

to pocítí, když se Galeazzo Maria Sforza (1444-1476) stává milánským 

vévodou. Matčiny rady jsou mu brzy na obtíž, vykazuje ji od svého dvora. 

Někteří autoři ho dodnes podezírají, že ji nakonec nechal i otrávit. 

 

Potupená Borgii 
Dáma: Kateřina Sforza 
Životní data: asi 1462-1509 

Původ: nemanželská dcera milánského vévody 

Charakteristika: krutá mstitelka 

 

„Je krásná,“ neubrání se povzdechu Sixtus 

IV. (1414-1484). Při pohledu do blankytně 

modrých očí Kateřiny Sforzy snad 

na okamžik zalituje, že jeho hlavu zdobí 

papežská tiára. Nádherná dívka s loknami 

zlatých vlasů přichází do Říma, aby se stala 

manželkou papežova synovce Girolama 

Riaria (1443-1488), pána Imoly a Forli 

a velitele papežského vojska. „Je to Sixtův 

levoboček,“ šušká se o něm ovšem 

ve Věčném městě. Zvěsti bezpochyby 

nezůstají utajeny ani Kateřininým uším. 

Co na tom, i ona je nemanželského původu. 

Její otec, milánský vévoda Galeazzo Maria 

Sforza, ji zplodil s manželkou jednoho svého dvořana a přítele. 

 

Brání Andělský hrad 

„Svatý otec je mrtvý, papež zemřel!“ nese se Římem v srpnu 1484. V ulicích 

propukají nepokoje. Chudina začíná rabovat v honosných palácích. Kateřina 
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se tehdy, třebaže je zrovna ve vysokém stupni těhotenství, vydává bránit jedno 

z papežských sídel - Andělský hrad. Na jeho hradbách se pak vyjímá v šatech 

ze zlatého saténu, hlavu jí zdobí klobouček se pštrosím peřím. Pevnost Kateřina 

úspěšně drží až do října 1484. Tehdy ji choť vyzývá, aby Andělský hrad vydala 

sboru kardinálů. Uposlechne. Je vzornou manželkou, kterou její současníci 

obdivují i pro její vzdělanost. V průběhu dalších let však vynikne jiná její 

vlastnost - krutost... 

 

Neušetří ani starce 

Kateřina Sforza se zalyká hněvem: „Prokletí Orsiové! Já se pomstím!“ 

14. dubna 1488 konkurenční rod ve Forli zavraždil jejího manžela Girolama 

v jeho vlastním paláci. Nepomohla mu ani přítomná osobní stráž. Nebožáka 

propíchli mečem a jeho mrtvé tělo předhodili na náměstí běsnícímu davu. 

Kateřina se zatím nachází v bezpečí místní pevnosti. Na pomoc jí nakonec přijde 

její příbuzný, pozdější milánský vévoda Lodovico Il Moro Sforza (1452-1508). 

Společně potlačí ve Forli jakýkoli odpor a ona může pomstít manželovu smrt. 

Příslušníci rodu Orsiů končí na popravišti. Nejkrutější smrt má ale Kateřina 

přichystanou pro hlavu rodu - starce, který přesáhl osmdesátku. Nechá ho, 

aby se díval, jak je jeho sídlo srovnáno se zemí. Následně mu dává zaživa rvát 

vnitřnosti a usekávat končetiny. Že by tím její krvelačnost skončila? Naopak. 

O sedm let později se situace opakuje. 

 

Oběti hází do studny 

Giacomo Feo (asi 1471-1495) je vyhlášený tyran, kterému ve Forli nikdo 

nemůže přijít na jméno. Jen Kateřina tohoto vojáka bláznivě miluje. Už v roce 

1488 se za něj tajně provdala. Roku 1495 je však Feo zavražděn v rámci 

rozsáhlého spiknutí, do kterého jsou údajně zapleteny Kateřininy děti z prvního 

manželství. Pomsta bude strašlivá. Hraběnka nemá s nikým slitování. Nechává 

vyvraždit celé rodiny včetně batolat. Lidi dává házet do studny, kde na ně čeká 

pomalá smrt. I ti poddaní, kteří ji doposud zbožňovali, jsou teď otřeseni. Nad 

Kateřinou se začíná smrákat. Tím spíš, že se v Římě na Petrově stolci uvelebil 

Alexandr VI. (1431-1503), vlastním jménem Rodrigo Borgia. 

 

Lidé už ji nechtějí 

Ačkoli se s ním Kateřina snaží navázat přátelské vztahy, oko mocného muže 

zálibně spočine na jejích územích. Měla by se stát základem rodového impéria 

Borgiů, konkrétně Alexandrova syna Cesareho (1475-1507). „Dcera neřesti, 

dcera pekla,“ označuje papež Kateřinu v bule, kterou proti ní vydává. Cesare 

Borgia vyráží proti hraběnce s mnohatisícovou armádou. Žena se v pevnosti ve 

Forli brání dlouho, ale marně. Jakmile padne zdejší citadela, Cesare ji navíc 

znásilní. „Pevnost hájila mnohem urputněji než ctnost,“ Chlubí se pak před 

svými kumpány. Vláda Borgiů nad Itálií nemá dlouhého trvání. Jakmile umírá 

Alexandr VI., odváží se Kateřina požádat nového papeže Julia II. (1443-1513) 
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o vrácení svých území. Ten je jí nakloněn, ale celou záležitost si rozmyslí, když 

se proti návratu kruté hraběnky zvedne ve Forli a Imole velká vlna nevole. 

Kateřina dožije v klášteře. 

 

Závěs neodhrnula 
Dáma: Beatrice d'Este 

Životní data: 1475-1497 

Původ: dcera vévody z Ferrary 

Charakteristika: noblesní za všech okolností 

 

Bledá jako stěna, podpírána jednou dvorní 

dámou, prochází Beatrice d'Este milánským 

palácem na Piazza del Duomo. Patří 

Lucrezii Crivelli (1452-1508), další z jejích 

dvorních dam. V ní by se právě nikdo krve 

nedořezal. Sinalostí pleti se podobá Beatrici. 

Už ví, že milánská vévodkyně nechala 

předtím její dům obklíčit vojáky. Beatrice 

po velkém schodišti stoupá do ložnice. Její 

doprovod otevírá Lucreziinu šatnu i všechny 

truhly v místnosti. Ano, něco nebo někoho 

hledají. V té chvíli sama Beatrice spatří pod 

jedním z těžkých závěsů dlouhou špičku 

pánské boty. Je jí na omdlení. Má odhrnout 

závěs? Odolá pokušení. Ví, koho by za ním 

našla - svého manžela a milánského vévodu 

Lodovica Sforzu. Beatrice nestojí o takové ponížení, žal skryje hluboko ve své 

duši a odchází... 

 

Zlomila ji nevěra 

Není to první nevěra, na kterou Beatrice svému o 23 let staršímu manželovi 

přišla. Teď je ale sama těsně před porodem, sužují ji zdravotní potíže, boj 

s osudem vzdává. Krátce po incidentu na Piazza del Duomo umírá při porodu 

svého třetího dítěte. Sforzu její smrt zasáhne. Svoji mladou ženu velmi miloval, 

i když mu věrnost byla cizí. Obdivoval nejen její krásu a noblesu, jakou 

si zachovávala za všech situací, ale také inteligenci. Nejednou ji nechával, aby 

ho zastupovala při diplomatických jednáních. Tuší, že bez ní by nikdy na titul 

milánského vévody nedosáhl. ,,Odevzdala svou duši Bohu,“ píše zlomený muž 

na samém počátku roku 1497 svému švagrovi Francescu Gonzagovi (1466-

1519). Pohřební průvod, který vyprovází Beatrici na věčnost, se táhne celým 

Milánem. ,,Zatímco jeho první řady už vstupovaly do chrámu, konec ještě 

neopustil hrad Sforzů,“ dodává francouzská autorka Juliette Benzoni (1920-

2016). 
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Čarodějnice z Benátek 
Dáma: Bianca Cappello 
Životní data: 1548-1587 

Původ: příslušnice bohatého patricijského rodu z Benátek 

Charakteristika: cílevědomá 

 

Je chladné listopadové ráno roku 1563. Slunce se ještě nevyhouplo nad obzor, 

vody benátských kanálu halí mlžný opar. Jejich hladinu nyní rozráží jediný člun, 

mířící pryč od města. Dvojice mladých lidí na jeho palubě se neustále nervózně 

otáčí, zda je někdo nepronásleduje. Bianca 

Cappello, dcera jedné z nejvznešenějších 

a nejbohatších benátských rodin, totiž prchá 

po boku prostého bankovního úředníka 

Pietra Buonaventuriho († 1572). Kdyby je 

dopadli, čekala by je oba s největší 

pravděpodobností smrt. ,,Dám za jejich hlavy 

2000 dukátů,“ vyhlašuje ostatně Biančin otec, 

jakmile se vzpamatuje z prvotního šoku 

po zmizení dcery. Měl s ní jiné plány. 

Zasnoubil ji synovi benátského dóžete. 

Všichni, kdo se na útěku zamilované dvojice 

nějakým způsobem podíleli nebo o něm 

věděli, skončí na mučidlech. 

 

Florentský kuplíř 

To už se Bianca nachází v Pietrově rodné Florencii, v domě jeho rodičů. 

Zklamaně se rozhlédne kolem. Je zvyklá na větší přepych. Zklamaný je ovšem 

i Pietro - čekal, že si skrze bohatou nevěstu trochu přilepší, ale kde nic tu nic. 

Dvojice se jedné noci přesto potají vezme. Stále však žijí ve strachu, 

že je rozzuření Benátčané dopadnou a odvlečou do města na laguně. Bianca 

téměř nevychází na ulici. Pietro se nakonec rozhodne situaci vyřešit svérázným 

způsobem. Požádá o ochranu Francesca Mediciho (1541-1587), syna 

toskánského velkovévody Cosima I. (1519-1574). Dědic Florencie jde 

v otcových šlépějích jako mecenáš umělců, zabývá se alchymií a přírodními 

vědami. Když na to přijde, projevuje se ale jako despota. Především je však 

vyhlášený svou slabostí pro krásné ženy. Navštěvuje ho snad Pietro s tímto 

záměrem? Každopádně zakrátko synovi velkovévody zpřístupní svůj dům, aby 

se v něm mohl stýkat s Biancou. Na oplátku žádá peníze, zlato, tituly... 

 

Manželka padá ze schodů 

,,Osamělé noční projížďky ulicemi Florencie nesvědčí Vaší cti a nejsou ani 

bezpečné,“ vytýká brzy otec Francescovi v listě. O jeho vztahu s Biancou 

si šušká celé Toskánsko a jejímu manželovi lidé přezdívají ,,Pietro zlaté 
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parohy.“ Francesco se musí podvolit otcově vůli a oženit se s habsburskou 

arcivévodkyní Johanou (1547-1578), dcerou císaře Ferdinada I. (1503-1564). 

Jen taková nevěsta je hodna Mediceje! Jakmile Francesco splní své povinnosti 

vůči rodině, vydává se ovšem za Biancou. Učiní z ní dvorní dámu své choti 

a pořídí jí nový dům v blízkosti paláce Pitti. Za ne zcela vyjasněných okolností 

je v roce 1572 zavražděn Pietro Buonaventuri jen kousek od něj. O šest let 

později ho na věčnost následuje Johana. Těhotná, zesláblá žena padá ze schodů. 

Francescovi, který je už tehdy sám toskánským velkovévodou, a Biance tak nic 

nestojí v cestě. 

 

Útočí na ni kamením 

Tajně se berou v roce 1579. Poté, co je pravda o jejich manželství sdělena 

veřejnosti, je Bianca korunována toskánskou velkovévodkyní. Plní se jí velký 

sen. Tehdy ji berou na milost i její rodné Benátky, které ji nyní pyšně označují 

za ,,dceru vlasti.“ Přijíždí její otec, aby ji po dlouhých letech objal. Nadšení, 

které ze sňatku panuje v Benátkách, ovšem nesdílejí občané Florencie. Biance 

neřeknou jinak než ,,čarodějnice.“ Její kočár zasypávají kamením, na klid 

musejí dohlížet žoldnéři. Velkovévodský pár raději opouští město a uchyluje 

se na venkov. Problém s novou švagrovou má i Francescův bratr, kardinál 

Ferdinando (1549-1609). Právě u něj se koná hostina, po níž se Biance 

a Francescovi udělá špatně. Pár dnů nato již ani jeden z manželů není mezi 

živými. Dodnes se spekuluje o otravě arzenikem. Poslední výzkumy 

velkovévodových ostatků ale ukazují i na možnou nákazu malárií. 

 

Dáma s hranostajem 
Plynule hovoří latinsky, miluje hudbu, 

je skvělou zpěvačkou, pouští se i do 

filozofie. Především je ale krásná. Cecilia 

Gallerani (1473-1536) je jednou 

z nejznámějších milenek Lodovica Sforzy. 

Okouzlený muž chce její tvář uchovat 

navěky. Obrací se proto se žádostí o pomoc 

na florentského vladaře Lorenza 

Medicejského (1449-1492), který do Milána 

i na znamení přátelských vztahů mezi oběma 

vévody vysílá Leonarda da Vinci (1452-

1519). Jeho portrét Cecilie vchází později do 

dějin jako Dáma s hranostajem. V Miláně 

umělec zůstane celých 18 let a ve zdejším 

kostele Santa Maria delle Grazie vytvoří 

slavnou fresku Poslední večeře. 

zdroj History, transkripce Vojtěch Pospíšil 
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Pozvánka 

 

Turnaj ve šnopsu ve středu 27. prosince 2017 v místním Pohostinství U Klečků 

od 14.00 hod. 

 

V sobotu 30. prosince 2017 a v neděli 31. prosince 2017 v místním Kulturním 

domě TJ Sokol Josefov pořádá tradiční turnaj ve stolním tenise 

neregistrovaných hráčů.  

Dne 30. 12. 2017 v 09:00 hod. pro hráče od 14 let 

Zápis hráčů bude od 08:00 hod. do 08:55 hod. 

Začátek turnaje v 09:00 hod. 

Dne 31. 12. 2017 v 10:00 hod. pro hráče do 14 let 

Zápis hráčů bude od 09:00 hod. do 09:55 hod. 

Začátek turnaje v 10:00 hod. 
 

Mistrovství Josefova ve stolním hokeji Stiga v sobotu 30. prosince 2017, 

cca od 15.00 hod. po skončení turnaje ve stolním tenise na sále Kulturního domu 

Josefov. 

Obec Josefov srdečně zve všechny josefovské příznivce stolního hokeje 

na Mistrovství Josefova o titul hokejový Josefák roku v kategorích dospělí a děti 

(do 15 let). 

Občerstvení je zajištěno, na vítěze čeká pohár. 

 

Obec Josefov Vás srdečně zve na tradiční SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 

31. prosince 2017 v 19.00 hodin.  

Vemte si rači brýle, najlepší budú svářecké a možná rači svářečskú kuklu, 

protože uvidíte, co ste eště neviděli a vidět už nemosíte a take ať Vám nenapadá 

neco do očí. Jo a vemte si aj špunty do uší, ať neslyšíte, co byste slyšet nechtěli. 

Klidně si vemte aj déšníky, kdyby na Vás z hospody spadl nejaký ten pyroman, 

hasič, starosta nebo jiný výlupek. Vemte si pálenku na vypláchnutí krku. Kdyby 

Vám v něm mělo vyschnút, tož sa vás budeme snažit obejít a eště Vám mimo 

ohňostroja budeme nalévat svařák. 

Strach mět nikdo nemosí, bacha na nás všeckých bude dávat sám císař Josef II. 

 

Hasičský ples 20. ledna 2018 – Pyžamový 

 

XV. ples Regionu Podluží 26. ledna 2018 – 

Ladná 

 

Obecní ples 17. února 2018 – Černobílý  

 

Dětský karneval 25. února 2018   
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Vánoční a Novoroční SMS 
 

V očích spokojenost, v srdci lásku a v duši klid, to vše chtěj o Vánocích mít. 

K tomu nějaký dáreček a voňavý stromeček a hlavně skvělou náladu pro tu zimní 

pohodu... přeji krásné Vánoce. 

  

Vánoce jsou lásky čas, to nejhezčí probouzí v nás, tak si tu pohádku užívejte 

a všichni se moc rádi mějte. 

 

Hodně sněhu na kopeček, hodně dárků pod stromeček, na Silvestra výdrž řádnou 

a v novém roce nemoc žádnou přeje…  

 

Neplánuj nic na dnešek, vyzvedne Tě Ježíšek, psala jsem mu do nebe, ať Tě taky 

přivede! Chci pod stromkem místo darů, každého z mých kamarádů. 

 

Padá snížek, z výše tiše, mráz na okna domu píše: „Ježíšek teď dárky shání, aby 

splnil všechna přání.“ Ať ti dárky na Vánoce, nesou štěstí v Novém roce…  

 

Ať Vánoce se změní v božské posvícení, láska vaše srdce blaží a každý se snaží 

dostat ze sebe to nejlepší, svátky jsou radost největší. Šťastné a veselé! 

 

Zima je letos naruby, bez sněhu jsou pláně, nemám letní gumy na soby, takže 

končím, nezničím si saně. Ježíšek.  

 

Vůně jehličí, světla svíček a cukroví, to vše patří k Vánocům stejně jako sváteční 

atmosféra a vlídné slovo. Přeji Ti, ať jsou letošní Vánoce těmi nejkrásnějšími. 

 

Až tě pot studený po těle zamrazí a žhavá rachejtle prdel ti rozrazí, až všechny 

svatý uslyšíš hrát, tak bude pozdě ti štěstí přát. Proto už teď vše nej v roce 

2018…  

 

Mohl jsem pro tebe vymyslet klasické silvestrovské přání. Ale já jsem řekl NE. 

Škoda kreditu. PF 

 

Špunty už létají, za oknem sníh, všichni se radují, všude jen smích. Pijme 

a skotačme, dobře se mějme, nový rok za dveřmi, štěstí si přejme.   

 

Až nový rok na dveře zaklepá, ať všechno zlé za sebou zanechá a život je přece 

sladký jako med, začni si rok 2018 užívat hned.  

 

Rok, který je před námi, ať protkán je perlami, které v životě nejvíc znamenají, 

myslím hlavně štěstí, lásku a zdraví. PF 2018 

https://vanoce-silvestr.cz/cukrovi/medvedi-tlapky/


 30 

Do Vaší srdeční banky na číslo účtu 2018 Vám uložíme 365 dní. Utraťte je za 

zdraví, lásku a štěstí. Šťastný nový rok. 

 

SSSbbbooorrr   dddooobbbrrrooovvvooolllnnnýýýccchhh   hhhaaasssiiičččůůů   JJJooossseeefffooovvv   
 

Vážení spoluobčané, 

rok se nachýlil ke svému konci, a je na čase bilancovat. Starý rok jsme zakončily 

slavnostním ohňostrojem, který se už stal velkolepou tradicí a sjíždí se na něho 

čím dál víc lidí. Proběhla tradiční výroční schůze, kde jsme si vytyčili úkoly 

na další rok. Připravili jsme náš tradiční pyžamový ples, který zpestřily hostesky 

s Fernet stocku které nalévaly welcome drink a staraly se o vás během plesu. 

O zábavu se nám starala Agentura Tarock, která nás hudbou provázela večerem. 

Velmi kladně hodnotím, jak organizačně, tak po stránce zábavy velmi dobře 

zvládnutý. Dále proběhly dva sběry, jak železa, tak elektrowinu, 

kdy za odevzdané elektro a železného šrotu obdržíme finance, které slouží 

na chod techniky, anebo zakoupení ochranných pomůcek. Naše jednotka získala 

od Jihomoravského kraje dotaci, která posloužila k nakoupení čtyř členům 

JSDH kompletní zásahový oděv. Podíleli jsme se na pořádání tradičního 

dětského dnu, kde nemohla chybět naše pěna, na kterou se děti těší. Naše 

jednotka nezahálela. I pracovně probíhalo pálení klestí, čerpání rybníčku, čištění 

rybníčku za ČOV. Dále jsme se zúčastnili oslav 120let založení SDH Prušánek, 

130let založení SDH Čejkovice, žehnání a oslav předání nového cisternového 

vozidla SDH Velké Pavlovice. Absolvovali jsme 20 hodinový kurz první 

pomoci společně s kolegy s SDH Mikulčice, kde nás školila p. doktorka  

Balaštíková z RZS. Pustili jsme se do rekonstrukce našeho vozidla DA, zde 

bych rád poděkoval p. Lubošovi Kolibovi za velmi dobré počínání ve strojní 

službě, který se stará o to, aby nás naše technika nezklamala. Dále bych 

poděkoval p. starostovi, celému OÚ Josefov a mým kolegům hasičům. Všem, 

kteří se jakkoliv podíleli nápomocnou rukou hasičům a popřál Vám krásné 

prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a dovolil bych si Vás 

pozvat na tradiční ohňostroj a na náš Pyžamový ples, který se uskuteční 

20. ledna 2018. 

Emil Vnenčák, velitel SDH Josefov 

       

                                                   

 

 

 

                      


