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Slovo starosty 

 

Vážení spoluobčané, 

nastal čas být se svými blízkými. 

Vánoce, kdy vzpomínáme a čekáme 

na příchod Krista, jsou obdobím 

rozjímání a vyvolávají v mnohých 

srdcích pocity radosti, ale i smutku. 

Největší radostí je, když člověk tuto 

dobu může strávit s těmi, kteří jej 

milují a on miluje je, ne všichni však 

takové štěstí mají, a proto 

vzpomeňme i na ně, nic nás to 

opravdu nestojí. Malý Ježíšek 

se netrpělivě vrtí v kolébce a Vánoce 

klepou na dveře, tím nejkrásnějším 

dárkem nejsou hromady 

nejrůznějších vymožeností 

vytoužených méně či více, ale pocit, 

že je tu někdo pro nás a my pro něj. 

Vysvětlujme to ale dětem, 

že namísto nového počítače nebo 

telefonu mají být rádi za své rodiče 

nebo sourozence a jejich zdraví, 

protože kamarád už nový telefon má 

a počítač dostane a ve hře je tolik 

životů, kolik si nakoupí. Ale doba 

tomu tak chce, abychom se dívali 

na rozzářená očka spokojených dítek 

i blízkých, proto jim Ježíšek 

nenaloží, co si zaslouží, ale na co 

má. Časem pochopí každý člověk, 

že tím největším a nejvzácnějším 

darem je život sám. Život je třeba 

žít, ne jej prožít. Pro každého z nás 

znamená štěstí něco jiného, já vím, 

co znamená pro mě. Jsem šťastný, 

že tu jsem, že mohu být se svou 

rodinou a s Vámi, mými přáteli. 

Letošním Vánocům, tak jako těm 

minulým chybí sněhová peřina, která 

svou čistotou překryje vše, 

co nečisté je.  

 

Ale mám pro nás potěšující zprávu, 

někde určitě sněží. 

 Na podzim proběhly 

komunální volby do zastupitelstva 

obce, ve kterých jsme volili své 

zastupitele. Osobně si velmi vážím 

a je pro mě zavazující skutečnost, 

kdy jste mi dali opravdu velkou 

důvěru projevenou Vašimi hlasy 

a věřím, že Vás nezklamu. Velmi 

si také vážím kolegů zastupitelů, 

kteří mě opět jednomyslně zvolili 

starostou té nejkrásnější obce jakou 

znám. Nejenom já, jako starosta 

ale všichni zastupitelé jsme tu pro 

Vás a budeme pracovat ve prospěch 

obce a všech občanů. Jsem také 

velmi potěšen, že naše zastupitelstvo 

pracovalo a pracuje jako jeden celek, 

což je podstatné pro jakékoliv 

konání a rozhodování. Podívejme 

se kolem sebe, v zastupitelstvech 

velké části obcí se to hádá, 

pomlouvá, vymýšlejí se nejrůznější 

a nejneuvěřitelnější zaručené zprávy 

o tom či onom a kdo z toho 

má užitek? Obec a občané zcela 

určitě ne! Je mi obrovskou ctí 

pracovat jako Váš starosta 

a spravovat naši společnou obec. 

Tak jako každoročně 

připomenu několik významných 

akcí, které se nám v letošním roce 

povedly, protože kdo chce, tak vidí, 

co se děje prospěšného, kdo nechce, 

tak to neuvidí, kdyby mu to člověk 

opakoval a dal třikrát podtrženo. 

Největší letošní investiční akcí byla 

bezesporu výměna dlažby 
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na hřbitově, kdy hřbitov dostal 

novou přívětivou tvář, prodloužil 

se tam také vodovod a přichystalo 

krycí vedení pro veřejné osvětlení. 

Všem se na hřbitově líbí, chodí tam 

rádi, ale ještě raději se vrací. V ulici 

Sportovní jsme osadili k novým 

domům lampy veřejného osvětlení 

a do poloviny této ulice zavedli 

vodovod. Chystáme prostor 

za čističkou odpadních vod 

na realizaci sběrného dvora. Opravili 

jsme místní rozhlas v ulici Hlavní. 

Měníme světla veřejného osvětlení 

v lokalitě vinných sklepů. Stále 

řešíme situaci pozemků za radnicí, 

a to hřišť, místních komunikací 

a Výletiště pod zeleným, nyní už 

v rámci Změny č. 3 Územního plánu 

Josefov. Vysadili jsme novou zeleň 

u chodníku ulice Hlavní s drenážním 

zavlažovacím potrubím. Řádně 

splácíme úvěr na čističku. Podali 

jsme řádně a včas závěrečnou zprávu 

k vyúčtování dotace na čističku. 

Z neinvestičních akcí jsme podpořili 

místní košt vín, Setkání mužáckých 

sborů na Podluží, byli jsme nuceni 

z důvodu havarijního stavu pokácet 

lípu před kostelem Všech svatých, 

finančně jsme podpořili opravy 

kostela Všech svatých. Finančně 

a materiálně podporujeme spolky 

v obci. Finančně podporujeme mladé 

rodiny, ale i seniory a nemocné, kdy 

přispíváme sociálním službám 

a mnoho dalšího potřebného pro naši 

obec a občany. Chci poděkovat také 

všem, kteří se zapojili do 

dotazníkového šetření k potřebám 

naší obce a musím konstatovat, 

že dopadl pro naši obec velmi 

pozitivně a v absolutní většině 

se naše konání shoduje s přáním 

občanů. Dotazník také poskytl 

několik podnětných návrhů. 

Výsledky jsou na webových 

stránkách obce v sekci Investice. 

Nyní probíhá dopracování analytické 

části a zpracování návrhové části 

Programu rozvoje obce. 

V příštím roce z významných 

akcí bychom rádi opravili povrch 

Výletiště pod zeleným a případně 

rozšířili jeho zastřešení a snad 

se nám konečně podaří sehnat 

únosná lana. Chtěli bychom do sálu 

Kulturního domu instalovat 

klimatizaci. Začneme také projekčně 

připravovat sběrný dvůr a sklad 

obecní techniky s hasičárnou. 

Přidáme další lampy veřejného 

osvětlení v ulici Sportovní. 

Vyměníme vitríny před obchodem. 

Společnost O2 zruší telefonní 

automat z důvodu neefektivity pro 

ně. Chtěli bychom, pokud nám 

to stav pokladny dovolí, zrealizovat 

zastřešení autobusové zastávky 

směrem na Dolní Bojanovice 

a Hodonín. Dozvěděl jsem se, 

že varhany v našem kostele jsou 

nefunkční a bude je třeba opravit. 

S tímto obec ráda finančně pomůže, 

ale může se také stát, že opravit 

nepůjdou a naši farníci budou 

potřebovat varhany nové. Nové 

varhany jsou pochopitelně drahé, zde 

bych chtěl požádat všechny 

spoluobčany, pokud by bylo třeba, 

zda by byli ochotni v případné sbírce 

finančně pomoci. Náš kostel 

je dominantou obce, nejen 

historickou a duchovní. Je pro nás 

všechny symbolem západních 

civilizačních hodnot. Začátkem roku 
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budeme hledat a přijmeme na obec 

pracovníka s řidičským průkazem id. 

na traktor a údržbářskými 

zkušenostmi pro údržbu čističky 

a obce. Pochopitelně budeme 

realizovat další drobnější akce a 

pokračovat v kulturně-společenském 

a sportovním vyžití pro naše občany, 

kdy právě při těchto setkáních 

dochází k udržování společenského 

a sociálního života v obci. Jsme 

pyšní Josefáci a rozhodně máme být 

na co. 

To, co se nám dlouhodobě 

nedaří, je výkup pozemků 

na cyklostezku do Prušánek, kdy 

vlastnická struktura je tak spletitá, že 

pokud se nám podaří pozemky 

vykoupit do 3-5 let bude to opravdu 

zázrak, navíc jsou stále ještě 

vlastníci, kteří ten malý kousek 

pozemku nechtějí vůbec prodat. 

Záležitost, která mě nejvíce trápí 

a nejen mě, spočívá ve sporu 

o pozemky Za Dvorem, kdy naše 

soudní soustava dala průchod 

spravedlnosti tím, že naší žalobou, 

respektive odvoláním, dovoláním 

i ústavní stížností se vůbec 

nezabývala obsahem smlouvy a její 

podstatou a všechny opravné 

prostředky soudy shledaly jako 

nedůvodné a nepřípustné. Chtěli 

jsme podat žalobu na náš stát 

k Evropskému soudu, ale obec 

takovou žalobu podat nemůže a naši 

právní zástupci přemýšlí nad 

postupem právní ochrany zájmů 

obce. Zjištění, že domoci se práva, 

spravedlivého procesu a 

spravedlivého rozsudku je v naší 

republice velmi problematické 

a mnohdy nemožné, je pro 

společnost v právo věřící, šokující. 

V letošním roce jsme 

pokračovali v soutěži ve třídění 

odpadů. Díky velké soutěživosti 

našich spoluobčanů jsme významně 

snížili velký propad ve třídění 

odpadů a navýšil se příspěvek 

od EKO-KOM a nemuselo tak dojít 

díky soutěži ke zdražení poplatku 

za SKO, ale opravdu máme ještě 

značné rezervy. To, co bychom 

zaplatili za odpady, dostanou 

soutěžící jako odměny a nezdražuje 

se poplatek za odpady. Nicméně vše 

se zdražuje a tak jako dříve se za 

tříděný odpad neplatilo, nyní se platí 

i za část komodity plastů, kvůli 

neodebírání ke zpětnému využití 

na trhu v Číně. Stejně tak to bude 

v příštím roce s pneumatikami, kdy 

poplatky za ně vzrostou o 100%. 

Za loňský i letošní rok obec za své 

občany přesto doplácela přes padesát 

tisíc korun. Nebýt soutěže, doplácela 

by daleko více. Vyzývám tedy 

zdvořile všechny spoluobčany, aby 

co nejzodpovědněji odpady třídili, 

protože jinak bude muset dojít 

ke zdražení poplatku za SKO.  

Naší obci i mně osobně 

se dostalo opakované pocty, kdy 

jsem byl opětovně jednomyslně 

zvolen předsedou svazku obcí 

Region Podluží a místopředsedou 

opět pan starosta Mgr. Josef Osička 

z Moravského Žižkova. Region 

Podluží a jeho obce musí žít svým 

Podlužáckým životem, kterému 

rovno není. 

V letošním roce k nám 

zavítala vzácná návštěva, a to jeho 
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excelence Jan Vokál, biskup 

královehradecký, který sloužil 

hodovou mši a také jeho excelence 

Petr Esterka emeritní, pomocný 

biskup Brněnský, Jihomoravští 

zastupitelé a radní, několikrát paní 

Senátorka Anna Hubáčková a další 

významní hosté z veřejného 

i soukromého sektoru. 

Děkuji 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 pomáhají nejen mně, 

ale všem spoluobčanům 

a potřebujeme je pořád a bez jejich 

pomoci bych nemohl realizovat 

mnohé pro ostatní v naší krásné 

a hrdé obci Josefov. 

Milí Josefáci i Josefáci 

odjinud, srdečně Vás zvu na tradiční 

Silvestrovský ohňostroj, který začne 

pro nás typicky v 19 hodin, a naši 

hasiči nám opět předvedou 

nevídanou světelnou show. Jak nám 

velí slušnost a tradice, bude 

přichystán svařák a čaj. 

S místostarostou budeme chodit 

si s Vámi připít pálenkou 

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 2019 přeji Boží 

požehnání, bez kterého je život 

bezduchý, pevné zdraví, které 

je životně důležité, dobrou vůli, bez 

které není hříchu ani pokání 

a jadernou energii, tu hledejme 

v nejen v jádrech trnek. Rozum přát 

netřeba, protože to je to jediné na co 

si nikdo nestěžuje že mu chybí, 

ale mějme jej. Máme se velmi dobře, 

ale přesto věřím, že nám bude ještě 

lépe a také že se nám Všem splní 

všechna tajná přání!  

Starosta obce 

Vojtěch Pospíšil 

tel.: 602 246 680 
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Informace z ohlašovny 
 

NAROZENÍ: 

Natálie Holická 

 

 

MANŽELSTVÍ: 

7. 4. 2018  Václav Klubus 

   Klára Haluzová 

23. 6. 2018  Eduard Prát 

   Lucie Kokulová 

23. 6. 2018  Šimon Bača 

   Šárka Lekavá 

21. 7. 2018  Michal Svatek 

   Iva Lichtenberková 

29. 9. 2018  Aleš Kotásek 

   Michaela Skoumalová 

 

 

ÚMRTÍ: 

Albína Pospíšilová 

Miroslav Prokůpek 

 

 

JUBILANTI:   věk                 věk 

Mrákava Roman   50 

Skoumalová Lenka  50 

Šindarová Jana   50 

Prátová Vladimíra   50 

Klička Tomáš   55 

Lichtenberk Lubomír  55 

Bílek Josef    55 

Prát Eduard    55 

Bílek Pavel    55 

Přikryl Vladimír   55 

Redková Jitka   55 

Bílek Petr    60 

Kychler Josef   60 

Kudrnová Anežka   60 

Zvařič Zdeněk   65 

Munduch Jiří   65 

Netíková Pavla   65 

Kuběnová Antonie  70 

Kůřilová Marie   70 

Lekavá Marie   75 

Poláchová Květoslava  80 

Přikrylová Drahomíra  85 

Šagátová Josefa   85 

Kudrnová Ludmila  85 

Mrláková Marie   85 

Prčík Josef    85
 

 

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 2019 
 

Provádí se vždy každou druhou sudou středu: 

Leden    9. 1. 2019 

Únor    6. 2. 2019 

Březen    6. 3. 2019 

Duben    3. 4. 2019 

Květen    1. 5. 2019 

Červen    5. 6. 2019 

Červenec 10. 7. a 24. 7. 2019  

Srpen  21. 8. 2019 

Září   18. 9. 2019  

Říjen       16. 10. 2019 

Listopad       13. 11. 2019  

Prosinec       11. 12. 2019 
 

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 2018 uskutečnil 2. června 2018 a podruhé 

13. října 2018 na Výletišti pod zeleným, dále se zde uskutečnil sběr objemného 

odpadu. 

 

Odevzdaný nebezpečný odpad: 

 

Olej                 50kg 

Barvy               608kg 

Pneumatiky                    1500kg 

Léky          3kg 

Zásady       20kg 

Pesticidy       35kg 
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Rozpouštědla      15kg 

Obaly obsahující zbytky NL    83kg 

Stavební materiál obsahující azbest        1450kg 

 

Celkem se za likvidaci tohoto odpadu zaplatilo 36.132,- Kč. 

 

Objemný odpad měl celkovou hmotnost 7,39 t a cena za jeho likvidace činila 

21.326,- Kč. 

Směsný komunální odpad vyvezený v roce 2018 měl celkovou hmotnost 67,83 t. 

 

Náklady na svoz odpadů v roce 2018: 

 

Směsný komunální odpad: =110.222,- Kč 

Objemný odpad:   =21.326,- Kč 

Nebezpečný odpad:  =36.132,- Kč 

Separovaný odpad:  =112.658,- Kč 

 

Příspěvek od EKO-KOM na separovaný odpad : =91.694,50- Kč   

 
Krátké zprávy 

 

V naší obci proběhly v letošním roce následující akce. 

 

    7. 1. 2018 - Tříkrálová sbírka  

  20. 1. 2018 - Ples SDH Josefov, Pyžamový    

  17. 2. 2018 - Ples obce Josefov, Černobílý 

  25. 2. 2018 - Dětský maškarní karneval 

  18. 3. 2018 - Smrtnica 

  24. 3. 2018 - Josefská místní výstava vín  

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

  28. 4. 2018 - Josefovské posezení  

    5. 5. 2018 - Májový volejbalový turnaj 

  13. 5. 2018 - Operetní představení ke svátku dne matek, Od operety k muzikálu 

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

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

  23. 6. 2018 - Dětský den 

  10. 7. 2018 - Ruční stavění hodové máje 

  14. 7. 2018 - Podlužácká beseda u cimbálu 

  15. 7. 2018 - Hodová mše svatá celebrovaná biskupem Janem Vokálem 

  15. 7. 2018 - Tradiční krojové hody 

  16. 7. 2018 - Tradiční krojové hody 

  17. 7. 2018 - Tradiční krojové hody  
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  20. 7. 2018 - Pohodová beseda u cimbálu  

  28. 7. 2018 - Pohárový turnaj ve fotbale     

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

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

    1. 9. 2018 - Zarážání hory 

    8. 9. 2018 - Josefovský helovín 

  5. 10. - 6. 10. 2018 - Volby do zastupitelstva obce 

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

20. 10. 2018 - Drakiáda 

28. 10. 2018 - Dětský lampionový průvod 

10. 11. - 11. 11. 2018 - Výstava hraček 

24. 11. 2018 - Josefovská setkání 

25. 11. 2018 - Závody psů dle mezinárodního zkušebního řádu 

  1. 12. 2018 - Hon MS Diana 

  2. 12. 2018 - Rozsvícení josefovského vánočního stromu 

  5. 12. 2018 - Mikulášská besídka  

 

Akce v obci roku 2019 
 

Leden        

    6. 1. 2019 - Tříkrálová sbírka  

  19. 1. 2019 - Ples SDH Josefov, Pyžamový  

Únor      

  16. 2. 2019 - Ples obce Josefov, Naruby 

  23. 2. 2019 - Dětský maškarní karneval 

Duben       

    7. 4. 2019 - Smrtnica 

  18. 4. - 20. 4. 2019 - Hrkačování    

  27. 4. 2019 - Josefovské posezení pod zeleným 

Květen       

    4. 5. 2019 - Májový volejbalový turnaj 

  12. 5. 2019 - Operetní představení ke svátku dne matek 

  25. 5. 2019 - Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře 

Červen        

  22. 6. 2019 - Dětský den 

Červenec     

  16. 7. 2019 - Ruční stavění hodové máje 

  20. 7. 2019 - Podlužácká beseda u cimbálu 

  21. 7. 2019 - Tradiční krojové hody 

  22. 7. 2019 - Tradiční krojové hody 

  23. 7. 2019 - Tradiční krojové hody  
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  26. 7. 2019 - Pohodová zábava  

  27. 7. 2019 - Turnaj ulic Josefova v malé kopané 

Srpen        

    3. 8. 2019 - Pohárový turnaj ve fotbale 

  10. 8. 2019 - Plkač Trophy Cup 2019, 9. ročník 

Září        

    7. 9. 2019 - Zarážání hory 

  14. 9. 2019 - Josefovský helovín 

Říjen      

  5. 10. 2019 - Pochod slováckými vinohrady – 43. ročník 

19. 10. 2019 - Drakiáda 

27. 10. 2019 - Dětský lampionový průvod 

Listopad 

23. 11. 2019 - Josefovská setkání 

Prosinec     

  1. 12. 2019 - Rozsvícení josefovského vánočního stromu   

  5. 12. 2019 - Mikulášská besídka  

  7. 12. - 8. 12. 2019 - Výstava andělů 

27. 12. 2019 - Vánoční turnaj ve šnopsu 

28. 12. 2019 - Silvestrovský turnaj ve stolním tenise 

28. 12. 2019 - Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji 

31. 12. 2019 - Silvestrovský ohňostroj 

 
Pasport obyvatelstva v roce 2018 
 
OBECNÍ ÚŘAD JOSEFOV 

 

Ukazatel  Celkem     

ženy 

Počet obyvatel k 1. 1. 2018      407     188 

Vývoj obyvatelstva počet živě narozených         1         1 

 počet zemřelých         2          1 

Migrace počet přistěhovalých       16          8 

 počet vystěhovalých       11          6 

Počet obyvatel k 20. 12. 2018      411     190 
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Vánoční přání 
 

Milí přátelé, někteří z vás pravděpodobně viděli film Hacksaw Ridge 

od režiséra Mela Gibsona. Vypráví o skutečném příběhu muže jménem 

Desmond Doss.  

Hlavní hrdina se v průběhu druhé světové války dobrovolně přihlásil 

do armády s tím, že chce pomáhat své vlasti, ale pod jednou podmínkou – jeho 

křesťanská víra mu bránila vzít do ruky zbraň. Chtěl se tedy stát zdravotníkem. 

Kvůli svému zásadovému postoji si při výcviku mnoho vytrpěl od svých 

budoucích spolubojovníků, kteří ho měli za zbabělce.  

Ve skutečné válce se ale jejich postoj vůči Desmondovi velmi rychle změnil. 

Tento muž se zúčastnil bitvy o Guam, bojů o Filipíny a nakonec jedné 

z nejkrutějších bitev druhé světové války – dobývání ostrova Okinawa. I přes to, 

že dostál svému předsevzetí a nikdy nepoužil zbraň, stal se z něj brzy v očích 

ostatních vojáků hrdina. S bezpříkladným nasazením svého života se neúnavně 

vydával na místa nejprudších bojů a vynášel odtud své zraněné spolubojovníky. 

Jen na Okinawě – především při dobývání útesu nesoucího název, podle nějž 

je pojmenován Gibsonův film – se mu jich podařilo takto zachránit přes 

sedmdesát. Utrpěl při tom čtyři vážná zranění. Po válce byl oceněn nejvyššími 

vyznamenáními.  

Proč zmiňuji tento válečný příběh v pokojném čase Vánoc? Snad můžeme najít 

některé styčné body mezi životem hrdiny našeho filmu a vánočním příběhem.  

Desmond šel do války dobrovolně. Může nám to připomenout jeden 

ze základních bodů křesťanské víry. Ježíš – Boží Syn – se o Vánocích 

dobrovolně stává člověkem, jedním z nás: šlo o oběť daleko větší, než si člověk 

umí představit… 

Desmond si stál za svým přesvědčením, i když byl ostatními nepochopený, 

pohrdaný, ponižovaný. Věděl, že čisté svědomí je víc, než uznání většiny. 

Naplnil tak Ježíšova slova, že ti, kdo v něj věří upřímně a opravdově, 

se nevyhnou nepochopení, někdy i pronásledování. Kristus ovšem také dává 

najevo, že síla víry a pravdy nakonec vždy zvítězí. 

Desmond nezvítězil silou zbraní, ale silou své statečnosti a víry. Následoval tak 

Ježíšův příklad, který nepřišel na tento svět „udělat pořádek“ svojí božskou 

mocí, ale svým příkladem a svým učením plným lásky a pokoje. 

Desmond byl ochotný obětovat svůj život pro své spolubojovníky. Ježíš se stal 

člověkem, aby se obětoval nejen za ty, kdo ho uctívají, ale i za své nepřátele.  

Desmond zachraňoval pozemské životy, které stejně musely za dalších pár let 

či desetiletí skončit. Ježíš přišel proto, aby nám byl posilou v tomto pozemském 

životě, ale především, aby člověku otevřel cestu do plného a věčného života 

v Božím království.   

…Možná působí toto propojování filmového příběhu se zprávou o narození 

a životě Ježíšově tak trochu násilně. Na druhou stranu – třeba nám to může 

pomoci znovu o něco více docenit a lépe pochopit velikost té skutečnosti, 
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že se díky Ježíši k nám Bůh sklání a vstupuje do života tohoto světa, aby se pro 

všechny, kdo o to stojí, stal cestou, pravdou a životem.  

Všem vám přeji pokojné a požehnané Vánoce. 

o. Petr Karas 

 
Slovo místostarosty 
 

Vážení spoluobčané,  

určitě je Vám známo, že odedávna tvrdím, že nejjasnější světlo má nejtemnější 

stín a také to, že komunisté nebo jim podobní magoři a darebáci vždy byli a jsou 

a budou traviči studní, jejich srdce jsou příbytkem zločinu a půdu svými 

veškerými skutky naplňují dračí setbou. Takzvanou a bolševiky determinovanou 

falešnou demokracii, kde se tito výše označení fatálně narušení jedinci mají 

účastnit našeho obecního a obecného či společenského dění, přece 

my standardní a soudní občané nemůžeme připustit. Vzpamatujme se! Vím, 

že dokonalý občan není dokonalý člověk, ale oni přece nejsou tvůrci žádných 

hodnot, jsou to zřejmí a zjevní parazité na slušné občanské existenci a dosud 

to vždy byli, a jak jsem přesvědčen, budou to jako vždy, 100% zločinci a vrazi. 

Ať se domáhají svých bolševických či machometánských nároků jinde, přece 

nemohou rozhodovat u nás v našich domovech. Máme přece normální soudnost 

a disponujeme tím, co oni nemají, to je zaslouženou existencí slušnou vůči 

ostatním, kdy nejsme parazity a nikomu neubližujeme a hlavně si musíme a snad 

i umíme přiznat, že za naše neúspěchy si můžeme sami.  

Svědomí, tedy schopnost rozlišit dobré a zlé, má překvapivě méně lidí, 

než tušíme, svědomí do svých skutků promítne jen málokdo. Jak jsem před 

mnoha lety fyzicky dospěl, a také to na mně začalo být zjevné, zjistil jsem, 

že obecnou kvalitu vína nezlepšíte tím, že to horší smícháte s tím lepším. Hodně 

často o tom nemohu ostatní přesvědčit, ale přesto všichni mají raději to lepší. 

Jsem ve věku, kdy už o tom nikoho nepřesvědčuji, jsem tím unavený, nemá 

to asi smysl. I když moje hlava je jako Pythagorův pohár, dobře vím, 

že bolševismus a netolerance k nám nesmí, byť se někdy ohání a dovolávají 

našich pravidel, zdůrazňuji, že to jsou naše pravidla pro nás a ne jejich pravidla 

pro ně a u nás. 

Od pradávna víme, že dýcháme, pak jsme zjistili, že dýcháme vzduch, a někdo 

schopný zjistil, že v něm musí být kyslík. Tak je to i s tolerancí, ta musí být 

mezi námi, ale ne mezi námi a těmi machometány. U nich doma nikoho 

z našinců netolerují a tak nemohou vyžadovat naši toleranci pro ně mezi námi 

a u nás. 

Zjistil jsem, že máme také typicky český předsudek, že nejlépe by bylo, kdyby 

veřejné úřady zastávali takzvaní dobří lidé, kteří netrpí neřestmi, jako jsou 

sobectví, chamtivost, přetvářka nebo domýšlivost. Předsudky nám neslouží 

k dobrému, historie totiž nabízí příliš mnoho příkladů, kdy dobří lidé podstatnou 
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měrou přispěli ke špatné vládě. Mám na paměti, že jedno haitské přísloví říká, 

že ústava je z papíru, bodáky jsou ze železa.  

Co následuje, je potvrzením staré a přesto aktuální pravdy, že na chytrou 

odpověď musíte položit chytrou otázku. Opakuji se, přesto soudím, 

že s ohledem na pochybnou minulost a nejistou budoucnost, k Josefovu je třeba 

připojit Kaláby a Prušánky a bude to trošku jiné, než unie!  Nikoli obráceně! 

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

Jsem často atakován za svoje názory, a tedy přiznávám, s těmi 

Bojanovicemi a Prušánkami je to trošku jinak, než obvykle informuji. Není 

třeba je připojovat z naší vůle, zjišťuji, že tomu chtějí oni sami.  
Závěrem chci něco sdělit nám všem pijákům místních a lahodných vín: dvě deci 

jsou akorát, ale sedmička už je málo! Také je pravdou, že sklenka vína nám 

poradí, láhev to za nás udělá!!! No nic, musíme s tím žít a budeme to muset 

vydržet, není jiné cesty. 

Děkuji za pochopení. S přáním pevného zdraví. 

Přemysl Růžička  

 
Knihovnické okénko 

 
Milí čtenáři, 

dovolte mi, abych Vám i letos poděkovala za přízeň, kterou naše malá knihovna 

má. V letošním roce proběhl opět odpis starších titulů knih. Mnozí jste toho 

využili a knihy si za mírný poplatek odkoupili. Další odpis bude asi koncem 

měsíce února 2019. Informace, kdy se odpis uskuteční, bude vyhlášena místním 

rozhlasem. Knihy nejen odpisujeme, ale i nakupujeme. V letošním roce jsem 

koupila 63 nových knih. Někomu se to zdá málo, ale při dnešních cenách, kdy 

jedna kniha stojí v průměru 300,- Kč, si myslím, že na naši malou knihovnu je to 

dost. Děkuji touto cestou vedení obce, že podporuje obecní knihovnu a dává mi 

možnost vybírat tituly knih dle přání čtenářů. Touto cestou zvu čtenáře 

do knihovny, která bude opět otevřena 3. ledna 2019. 

Přeji všem čtenářům krásné a radostné prožití vánočních svátků, hodně dárků 

pod stromečkem a hodně zdraví, štěstí a Boží požehnání v roce 2019. 

Vaše knihovnice. 

Růžena Hasilová 
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Soutěž ve sběru tříděného odpadu 2018 
 

Zastupitelstvo obce Josefov schválilo na svém 2. veřejném zasedání konaném 

dne 19. 12. 2018, usnesením č. 2/24 výsledky a odměny motivační soutěže 

ve sběru tříděného odpadu pro soutěžící děti, mládež a dospělé. Soutěž v roce 

2019 bude pokračovat po Novém roce. 

Zastupitelstvo obce Josefov rozhodlo o nákupu poukazů pro soutěžící na zboží 

v prodejně elektro. 

Níže výše odměn a umístění. 

Děti:    Mládež:   Dospělí: 

1. 10.000,- Kč  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 

 
Děti  

konečný stav   papír plast 

nápojový 

karton celkem 

1. Petr Pospíšil 129 155 8 

 
292 

2. Adam Zhříval   81 141 13 

 
235 

3. Kateřina Formanová  100 104 7 

 
211 

4. Josef Prčík 69 98 6 

 
173 

5. Gabriela Benešová 36 81 15  132 

6. Tomáš Salajka  51 63 4 

 
118 

7. Tobiáš Macůrek  61 40 1 

 
102 

8. Sandra Chludilová 4 4   8 

9. Tereza Pavlišová  4   4 

 

Mládež  

konečný stav   papír plast 

nápojový 

karton celkem 

1. Petra Petrášová  120 425 14 

 
559 

 

Dospělí 

konečný stav   papír plast 

nápojový 

karton celkem 

1. Lenka Rebendová  74 84 3 

 
161 

2. Petr Netopilík 59 93 4 

 
156 

3. Martin Tománek  61 72 4 

 
137 

4. Martin Esterka 33 41 4 

 
78 

5. Jaromír Ištvánek 13 17 5 

 
35 
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6. Dana Chludilová 14 14 2  30 

7. Vojtěch Lekavý 1 3 3  7 

8. Martin Prát  2   2 

9. Růžena Bílková 1    1 

 
Stolní tenis  
      

     Členská základna oddílu stolních tenistů TJ Sokol Josefov eviduje v letošním 

roce celkem 14 členů. Z toho je 13 členů registrovaných v České asociaci 

stolních tenistů (8 dospělých, 5 mládež). 

     V letošním roce jsme z finančních prostředků obce nakoupili síťky, plastové 

míčky a další materiál potřebný k naší činnosti. Rovněž jsme dostali dva druhy 

dresů pro řádnou reprezentaci obce Josefov. Chtěli bychom zastupitelům obce 

poděkovat za jejich podporu našeho oddílu. 

     Po první části sezóny 2018/2019 jsme v Okresní soutěži na 7. místě, což není 

zrovna naše představa, ale ztráta na soupeře před námi není výrazná, takže 

to snad ve druhé polovině sezóny vylepšíme. 

    Naši mladí stolní tenisté se pravidelně zúčastňují turnajů, které jsou pořádány 

jak v okrese Hodonín, tak i v rámci celého Jihomoravského kraje. 

 

Tabulka: 

 
družstvo PU V R P K skóre body 

1. TJ Vlast Ježov B 11 9 0 2 0 118:80 38 

2. TJ Sokol Vlkoš A 11 9 0 2 0 130:68 38 

3. TJ Sokol Svatobořice B  11 7 2 2 0 119:79 34 

4. SKST Hodonín F 11 7 2 2 0 128:70 34 

5. TJ Jiskra Strážnice E 11 6 2 3 0 120:78 31 

6. TJ Sokol Bzenec B 11 6 2 3 0 113:85 31 

7. TJ Sokol Josefov A 11 5 1 5 0 110:88 27 

8. TJ Sokol Veselí nad Moravou B  11 4 1 6 0 95:103 24 

9. TJ Slovan Hodonín C 11 4 0 7 0 68:130 23 

10. SKST Dubňany B  11 3 0 8 0 84:114 20 

11. SK Čejč z.s. B 11 0 1 10 0 42:156 12 

12. TJ Sokol Lužice C 11 0 1 10 0 61:137 12 

 

     Dne 29. 12. 2018 v sobotu pořádáme již tradiční turnaj ve stolním tenise pro 

neregistrované hráče. Přihlašování hráčů bude od 08:00 hod. do 08:55 hod. 

Začátek turnaje je v 09:00 hod. Tímto jste všichni srdečně zváni, ať už jako 

hráči nebo fanoušci. Kategorie hráčů do 15 let byla zrušena. Bude pouze jedna 

věková kategorie, a to bez omezení věku.     

Marek Macůrek za TJ Sokol Josefov 

https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33706&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33719&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33727&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33697&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33724&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33685&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33680&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33708&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33678&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=35081&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33702&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33717&rocnik=2018
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  Charitní pečovatelská služba Hodonínsko 

                          
Charitní pečovatelská služba Hodonínsko poskytuje péči seniorům a zdravotně 

postiženým v těchto obcích: Mutěnice, Dolní Bojanovice, Starý Poddvorov, 

Nový Poddvorov, Čejkovice, Ratíškovice, Josefov, Lužice, Prušánky 

a Dubňany. Službu zajišťuje tým 12 pracovnic, které jsou rozděleny 

v příslušných obcích.  

V roce 2018 využilo služeb pečovatelské služby celkem 188 uživatelů. 

Od roku 2019 se péče rozšiřuje i do města Hodonína. 

Cílem pečovatelské služby je pomáhat seniorům překonávat obtížné životní 

situace, které vznikají v důsledku pokročilého věku, nemoci nebo ztrátou 

blízkého člověka. 

Všichni pracovníci pečovatelské služby Vám přejí požehnané svátky 

Vánoční a pevné zdraví do Nového roku 2019. 

Jitka Koperová, vedoucí služby 

 

Ten vánoční čas, už je tady zas 
 

Na chvíli si sedněme a zpomalme v tom dnešním uspěchaném světě. Všude 

kolem slyšíme, nestíhám, nemám uklizeno, napečeno atd. V obchodech 

neskutečné fronty, nákupní koše plné jídla. Lidé jsou nervózní, pokladní 

utahané. Když popřejete paní na pokladně krásné vánoční svátky, sice odpoví, 

děkuji, ale zároveň přidá, už aby byly ty svátky za námi, je to blázinec. 

Před adventní dobou jsme si mohli odpočinout na 4. výročním posezení seniorů, 

které bylo dne 24. 11. 2018 v KD. Nevím, proč nás bylo letos tak málo, přišlo 

jen 28 seniorů. Je to škoda, myslím si, že program jsme měli docela hezký. 

Mužáci nám krásně zazpívali, připravena byla také bohatá tombola a k poslechu 

i tanci nám hrál pan Antonín Schaffer z Velkých Pavlovic. Jeho vybraný 

repertoár skladeb 60 – 70 léta byl úžasný. Abychom netrpěli hlady a žízní, tak 

to zařídil pan starosta, který dal příkaz šéfovi hostince, aby se o nás jeho 

zaměstnanci vzorně postarali. Velký dík patří všem, kteří přinesli nějakou 

tu pochutinu ke kávičce, či lahvinku vínečka. Zábava se protáhla až do pozdní 

noční 23 hodiny. Už to ukazuje, že to byla další skvělá akce, i když nás bylo tak 

málo. Doufám tedy, že příští rok bude 5. výroční setkání seniorů více seniory 

navštívené.  

Vánoční svátky jsou nejkrásnější svátky roku. Proto přeji všem lidem dobré vůle 

radostné a požehnané vánoční svátky, pohodu a lásku v kruhu rodinném a Boží 

požehnání do Nového roku 2019. 

Růžena Hasilová 
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Co asi v obecní kronice není zaznamenáno 
 

V letošním roce tomu bude již 68 let, co komunistický režim pod vedením 

Gottwalda a ministra obrany Čepičky zneužil armádu a zřídil Vojenské tábory 

nucených prací pod názvem Pomocné Technické Prapory určené 

na převychování těžkou prací a politickým školením pro nepřátele socialismu.  

Byla to podivná součást armády - chlapci s prvním chmýřím na bradě 

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

kulaků i živnostníků, kulaci i živnostníci, úředníci, synové úředníků, kněží, 

řeholníci i bohoslovci. Co je spojovalo, byl vedle lopaty, krumpáče a sbíječky, 

které se staly jejich „služební zbraní“ - cejch méněcennosti, jenž byl vypálen 

hlouběji, než si mysleli. Šel s nimi celý život po dobu komunistického režimu. 

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

zaměstnání i tehdy, když syn nebo dcera chtěli studovat. 

Ponížení, které se jim dostalo, nebylo možné zapomenout. Žili s ním jako s koulí 

na noze tím, že jen oni sami znali pravdu, na niž nebyl nikdo zvědavý a kterou 

vyslovit bylo nebezpečné. 

Pomocné Technické Prapory byly zřízeny dvoje. 1. září 1950 byly zřízeny 

Lehké Pomocné Prapory. Do těchto byli 5. září povoláni kněží a bohoslovci. 

Příslušníci těchto útvarů pracovali ve vojenských lesích a statcích, na stavbách 

letišť, muničních skladů, kasáren, bytů pro důstojníky a podíleli se i na stavbě 

Vojenské nemocnice v Praze. 

Těžké Pomocné Prapory byly zřízeny 1. října 1950. Do těchto byli posíláni 

zvlášť nebezpeční nepřátelé socialismu, které režim označil klasifikací „E“. Byli 

nasazeni do dolů Ostravsko-karvinského revíru, na Mostecku a na Kladně. Účel 

těchto pomocných praporů byl, aby takzvaní nepřátelé socialismu byli těžkou 

prací a politickým školením převychováni. Vznik Pomocných Technických 

Praporů byl jedním z typických projevů počátečního budování totalitního 

systému, kdy vítězná KSČ se snažila izolovat, zastrašit čí přímo likvidovat své 

politické odpůrce, ať ji skutečné, potencionální, anebo vytvořené. 

Vytvoření Pomocných Technických Praporů skýtalo hned několik možností - 

izolace a odstranění „politicky nespolehlivých“ osob od civilního života, jejich 

potrestání a pokusy o „převýchovu“ i jejich využití jako velmi levných 

pracovních sil v nejdůležitějších oblastech národního hospodářství, včetně prací 

pro vojenskou správu. 

Za rok 1950 až do 30. dubna 1954, kdy byly tyto Pomocné Technické Prapory 

zrušeny, prošlo těmito Vojenskými tábory nucených prací asi 60000 občanů 

československé republiky. 

Vojenské pracovní jednotky odvedly ve prospěch vojenské správy a zejména 

národního hospodářství obrovský kus práce. Jejich pomoc byla rozhodující 

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

stále zvyšujících se potřebách při těžbě uhlí. 
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Mnoho pétépáků zaplatilo pobyt v těchto Vojenských táborech nucených prací 

svým životem, nejvíce v dolech. Četné úrazy byly i na dalších pracovištích, 

neboť na bezpečnost při práci při plnění tvrdých úkolů se nehledělo. Zvlášť 

v dolech byli nasazováni do nejnebezpečnějších úseků, kde civilní havíři 

nechtěli pracovat. 

Pracovalo se o nedělích, svátcích, bez nároku na dovolené. Byli to vlastně 

novodobí otroci. 

Vznik a existence Vojenských táborů nucených prací - Pomocných Technických 

Praporů je součástí historie Československé armády. Nikdy se o nich příliš 

nehovořilo a ani dnes se o nich nemluví. Představují jen „bílé“ místo armádního 

poválečného vývoje, ale i jednu z temných skvrn - zneužití armády k politické 

represi. Budiž to mementem i varováním. 

 

O tom, kdo je nepřítel socialismu a kdo půjde na převychování těžkou prací 

a politickým školením do Vojenského tábora nucených prací rozhodovali 

představitelé obce - členové Místního národního výboru. Byli to Rabušic 

Jaroslav, Imrich Martin, Mazůch Matěj a Čech Antonín. 

Tito představitelé obce byli velmi aktivní a na převychování poslali nejvíce 

mladých občanů z obcí bývalého okresu Hodonín. 

Byli to tito občané: 

Bílek Ladislav, Píža Jan, Prát Vítězslav, Pospíšil Jan, Pospíšil Oldřich a Sasín 

Vojtěch. 

Důvod k označení nepřítel socialismu byl, že při volbách roku 1948 rodiny 

volily bílé lístky jako nesouhlas s nástupem komunismu, rodiče živnostníci, 

rodiče zemědělci nechtěli vstoupit do JZD, a tak synové byli posláni 

na převýchovu těžkou prací a politickým školením. 

Jsem posledním žijícím rodákem z Josefova, který byl poslán na převychování 

do Vojenského tábora nucených prací, a proto jsem se rozhodl napsat příspěvek 

do Zpravodaje. 

V září 1950 obdržel jsem povolací rozkaz k nástupu Vojenské služby do Ostravy 

- Radvanic. Nevěděl jsem, co pro nás komunistický režim připravil. Marně jsem 

přemýšlel, k jakému útvaru půjdu. 

Po příjezdu do Ostravy-Radvanic 1. října 1950 na nás čekali důstojníci 

a nákladní auta Ostravsko-karvinských dolů, kteří nás odvezli do Petřvaldu, kde 

nás čekal tábor s velkým označením „Tábor Pokrok“. Oplocený tábor, hlídaný 

ozbrojenými vojáky. Byl jsem přidělen k rotě „O“. Na světnici nás bylo 10. Měli 

jsme přichystané šaty po německé armádě a pracovní šaty na práci v dole. 

2. října 1950 bez jakéhokoliv školení jsem musel fárat 585 m pod zem. Do dolu 

nás přivedli ozbrojení vojáci, kde jsme vyfasovali osobní známky, hornickou 

lampu, lopaty a sbíječky. 

Byl jsem přidělen do těžební party. Aby nás naučili havířskému řemeslu, byli 

s námi povoláni havíři z povolání na 5 měsíců z Hlučínska a Osoblažska za to, 

že sloužili u německé armády. 
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Pracovali jsme na nejnebezpečnějších úsecích ve slojích při těžbě do 130 cm, 

tedy po kolenou. Úrazů za dobu pobytu bylo mnoho. Vzpomínám si, že hned 

3. den po nástupu měl jeden kamarád smrtelný úraz.  

Převychováván jsem byl 36 měsíců. To, co jsem prožil za tu dobu při práci 

v dole, strachu a námahy nepřeji ani největšímu nepříteli. Po těžké a namáhavé 

práci jsme museli cvičit. 

Byla to zlovůle tehdejších představitelů obce. Na toto ponížení, které se mladým 

občanům dostalo od představitelů obce, by se nemělo zapomínat. 

Dnes již, jak tehdejší představitelé obce a téměř všichni příslušníci Vojenských 

táborů nucených prací, odpočívají svůj věčný sen. Budiž jim zem lehká. 

Vojtěch Sasín 

 

Betlémy:  
Lidový zvyk se rodí natruc císařovu zákazu! 
 

Kováři kovají, trubači troubí a nad vší tou nádherou se vznášejí andělé. 

Rozzářené dětské oči se nemohou nabažit a hlídají, která z figurek se dá do 

pohybu. 

 

Vzpomínka na dětství, kterou najde v paměti zasutou většina lidí, včetně 

zapřisáhlých ateistů. Zážitek z vánoční návštěvy kostela, kde je vystaven betlém 

neboli jesličky. Ty patří k nejstarším vánočním tradicím. Byly tu totiž mnohem 

dřív než kapr, bramborový salát a stromeček, které si dnes tak trochu ukradly 

Vánoce pro sebe. 

 

Místo mudrců králové 

Ingredience pro jednu z nejstarších 

vánočních tradic přibývají pomalu. 

Základem je legenda o narození 

Ježíše Krista. Lukáš a Matouš 

se o něm zmíní ve svých 

evangeliích, byť jen stručně. 

Ve 4. století se Helena 

Konstantinopolská alias svatá 

Helena (255-330) vytasí s několika 

prkýnky a tvrdí, že jde o zbytky 

jeslí, které místo krmení zvěře 

posloužily Ježíškovi coby lože. V 

roce 642 jsou převezeny do Říma, kde jsou pak o Vánocích společně s obrazem 

malého Ježíška vystavovány v kopii betlémské jeskyně. V dalších staletích se na 

základě změn v teologických pojednáních mění i scenérie zrození. Třeba tři 
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mudrce nahradí tři králové coby větší celebrity. Přibývá svědků zrození. Objeví 

se osel a vůl, a když dorazí i pastevci, je vše potřebné připraveno. 

 

František inscenuje zrození 

Tradice se rodí roku 1223, kdy František 

z Assisi (1182-1226)´tráví Vánoce v italské 

Umbrii. Rád by si zopakoval pocity, které 

zakusil jako poutník v Betlémě, a současně 

je touží zprostředkovat ostatním. Požádá proto 

svého hostitele, místního šlechtice 

Giovanniho di Velitu, zda by mu pomohl 

k oslavě Vánoc inscenovat narození Ježíše. 

Vybere si jeskyni nad vesničkou Greccio, 

kterou upraví jako kapli, a na večer 

24. prosince sem sezve vesničany z okolí. 

S pomocí několika dobrovolníků jim připraví 

výjev narození Páně, jakýsi první živý betlém. 

Nechybí ani živý oslík a telátko. František 

k tomu předčítá pasáže z Lukášova evangelia, 

vzpomíná na pouť do Betléma a také slouží 

první "půlnoční" v historii. Vyprávění o neobvyklém zážitku se šíří a spontánní 

Italové se rozhodnou akci zopakovat i další rok. Nápad se šíří do dalších míst 

v Itálii i za hranicemi. Ještě v témže století se objeví nový trend, kdy jsou živá 

zvířata i lidé ve statických scénách nahrazeni sochami. Zřejmě nejstarším 

takovým betlémem je skupina mramorových soch v římské bazilice Panny 

Marie Sněžné, vytvořených někdy mezi léty 1284 - 1289 sochařem Arnolfem 

di Cambiem (asi 1240 - 1302). 

 

  Akční jesličky a umělé jeskyně  

Posledním krokem na cestě ke klasickým 

betlémům se stávají jesličkové skříně. „Byly 

vystavovány v kostelech dlouhá léta ve stejném 

seskupení figur - bez nejmenší změny,“ píše 

ve své knize odborník na betlémy Vladimír 

Vaclík. Změnu přináší baroko, které zaplní 

kostely jeslemi v akčním provedení, kdy jsou 

jednotlivé postavy, často v životní velikosti, 

každý den vyměňovány a přesouvány, aby 

odpovídaly situaci daného dne. V 15. století přicházejí do módy věrné 

rekonstrukce betlémské jeskyně, údajného místa Kristova narození. Jedna 

vzniká v letech 1709 - 1712 pod vedením architekta Jana Blažeje Santiniho-

Aichla (1677 - 1723) i v Praze, v podzemí kostela Nanebevzetí Panny Marie 
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a sv. Karla Velikého. V roce 1738 sem přibudou sochy svaté rodiny v životní 

velikosti od Jana Jiřího Schlansovského (1682 - 1752).  

 

Od velkých, ale malých k malým, ale velkým 

Velikost soch postupně ustupuje trendu 

složitých scén s mnoha figurínami. Vedle 

kostelů se začínají objevovat i v soukromých 

sídlech. „V hradním inventáři z roku 1567 se 

uvádí, že vévodkyně Constanza tu má dvě 

truhly plné figurek, z nich si dává stavět scénu 

Narození Páně,“ uvádí Vaclík příklad 

z italského Celana. Velkým fandou betlémů je 

také španělský král Karel III. (1716 - 1788), 

který vystavuje rozsáhlé kompozice 

se stovkami figurek, z nichž mnohé se mohou 

pohybovat pomocí složitého mechanismu. Betlémy se stávají jedním ze symbolů 

luxusu. „Darovat někomu betlém se ve šlechtické společnosti považovalo 

za nejvyšší možný projev přízně,“ píše Vaclík. Jejich výrobu mají na starost 

profíci, ale často se zapojí i šlechtičny, které s oblibou navrhují a šijí pro figurky 

honosné šaty. 

 

Betlémánie 

Pokud jde o střední Evropu, je Praha v roce 1560 prvním městem, kde jsou 

jesličky vystaveny. Na hlavním oltáři kostela sv. Klimenta na Starém Městě. 

Jak vypadal, se dnes neví, ale asi dobře, protože vzápětí chtějí mít něco 

podobného i další pražské kostely. A brzy i kostely po celých Čechách, 

na Moravě i ve Slezsku. Tato betlemánie nečekaně pobouzí soutěživého ducha 

kostelů, které se začínají předhánět v tom, kdo bude mít betlém větší, 

honosnější, lepší. Tři králové už nepřicházejí sami, ale v čele zástupu 

poddaných, nechybí exotická zvířata, od žiraf po slony, a dokonce ani bájné 

bytosti, jako jednorožec. Ve snaze být nejlepší navíc začínají být betlémy nejen 

přeplácaně okázalé, ale s postavami komponovanými do různých, často 

komických situací, které s narozením Ježíše nemají nic společného. Situace 

dosáhne takových rozměrů, že císař Josef II. (1741 - 1790) praští v roce 1772 

do stolu a vydá edikt, kterým vystavování betlémů v kostelech zakazuje: „Neboť 

taková oslava narození Páně je dětinská, nemravná a pro církev nedůstojná.“ 

 

My jesličky nedáme, raději je... postavíme 

„A tak to ne!“ reaguje lid, protože jesličky miluje a nehodlá si je nechat vzít. 

Ti nejbohatší odkoupí betlémy od kostelů, ti bohatí si je nechají vyrobit 

od řezbářů a dalších řemeslníků a chudí si je začnou vyrábět sami. Vyřezávají 

je ze dřeva, vypékají z těsta, vystřihují z papíru nebo vyrábí ze slámy, a to tak 

houfně, že se výroba betlémů zařadí mezi lidové zvyky. Chalupa samozřejmě 
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není kostel, a tak se musí betlémy přizpůsobit. Zmenší se a nejsou tak honosné, 

což ovšem prospěje původnímu duchu Vánoc, neboť jesličkám vrací původní 

smysl připomínky narození Krista. Protože navíc lidová tvorba s tématem 

zachází mnohem volněji, stávají se betlémy pestřejší a často získávají národní 

ráz, kdy Ježíšek spočívá v krajině, která je mixem původní exotiky s typicky 

českou krajinou, obklopen postavičkami v místních lidových krojích 

a typickými krajovými atributy. Na příbramských betlémech třeba nechybí 

horníci, na jihočeských zase rybníkáři. 

 

Papírové betlémy 

Už kolem roku 1850 

přicházejí do obliby také 

jesličkové papírové 

vystřihovánky. Tištěné 

archy, zpočátku ručně 

kolorované, jejichž kvalita 

často není nijak 

ohromující. Což ovšem 

přestává platit v letech 

1902 - 1904, kdy 

Mikoláš Aleš (1852 - 

1913) postupně vydává čtyři archy nádherných jesliček, které se stanou 

tak populárními, že inspirují k podobnému počinu i další známé umělce. Protože 

jsou levné a populární, vydávají je ve 30. letech mnohé firmy coby reklamní 

materiál. Některé se spokojí s logem umístěným někde v kulisách, jiné nutí tři 

krále, aby Ježíškovi přinášeli jako dary jejich výrobky. Velkou oblibu získávají 

také jesličková leporela nebo různě rozkládací betlémy, které nakonec nechybí 

v žádné vánočně vyzdobené domácnosti.  

 

Navzdory rudé hvězdě 

Jesličky kralují vánoční výzdobě až do konce 19. století, kdy je v čele obliby 

nahradí vánoční stromek. Další ránu jim zasadí rok 1948. Komunisté 

náboženským tradicím nepřejí a snaží se je potlačit. Národ však vnucovaného 

dědu Mráze pošle tam, kam patří, a nedá si vzít ani betlémy. Dokonce i v tuhých 

50. letech patří k vánoční výzdobě většiny 

domácností. K Vánocům zkrátka betlém 

patří. Po celém světě vznikají stovky 

originálních variant. Od jesliček 

umístěných mezi egyptskými pyramidami 

až po betlém, kde si Josef s Marií fotí 

selfíčko a dary přivážejí tři hipsteři 

na segwayích. 

zdroj Epocha, transkripce Vojtěch Pospíšil 
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Nešťastný kapitán Kidd: 
Stal se korzárem úplným omylem?  
 
Na staré potrhané mapě je vyznačeno několik 

křížků. Mají ukazovat polohu pokladu 

jednoho z nejslavnějších mořských vlků 

všech dob. Kiddovy truhlice plné zlata, 

stříbra a diamantů se přesto dodnes 

nepodařilo nalézt. Možná, že vůbec 

neexistují. Zkazky o kapitánových pirátských 

úspěších jsou totiž z velké části smyšlené... 

 

Při pohledu na odplouvající plachetnici 

Antigua se William Kidd (asi 1645 - 1702) 

neubrání povzdechnutí. Bytelnou loď před 

pár dny prodal. Učinil tak proto, aby se mohl 

pustit do výnosného chytání pirátů. Ano, čtete 

správně. Slavný kapitán Kidd skutečně začíná 

jako lovec korzárů. Narodí se roku 1645 ve Skotsku, odkud ale v mládí odejde. 

Usadí se v New Yorku, kde se vyšvihne mezi místní smetánku. V roce 1691 

se ožení se Sarah Coxovou, s níž zplodí dvě děti. Přestože se nemá vůbec zle, 

rád by rodinné bohatství výrazně rozšířil. Velmi výnosným byznysem je tehdy 

privatýrství, tedy chytání nepřátelských a pirátských plavidel. Kidd prodá svou 

plachetnici Antigua, za niž si pořídí trojstěžník Adventure Galley s 34 děly 

na palubě a vydá se na moře. „Kvůli výpravě se ale výrazně zadlužil, což se záhy 

ukázalo jako velký problém,“ připomíná současný americký historik 

Joel H. Baer. 

 

Zabije člena posádky 

„Ty prašivý čokle!“ rozkřičí se kapitán Kidd. Plavba totiž vůbec neprobíhá 

podle jeho představ. Se svou posádkou obepluje mys Dobré naděje a zamíří 

k Madagaskaru. Přestože jsou zdejší vody obvykle plné pirátů, 

Kidd na žádného ne a ne narazit. Posádka, která je na množství 

obsazených lodí finančně závislá a kterou kosí cholera, se proti 

kapitánovi začne bouřit. „Napadněme ji,“ žádá 30. října 1697 

námořník William Moore. Kidd ale o útoku na holandskou 

obchodní loď nechce ani slyšet. Moore si ale vede svou. Oba 

muži se nakonec do sebe pustí. Kidd pozvedne vědro a praští 

jím Moora do hlavy. Ten na následky zranění druhého dne 

umírá.  



 25 

Přijde o rozum 

Kiddovi námořníci vynášejí na palubu zlato, diamanty, stříbrné šperky 

a hedvábí. V lednu roku 1698 se jim konečně podaří zajmout velké plavidlo. 

Je jím Kedašský kupec, indická bárka, kterou mají pronajatou arménští 

obchodníci. O piráty tedy rozhodně nejde. Za nepřátelské plavidlo ji ale Kidd 

může považovat. Nechá z ní proto na Adventure Galley odnést bohatý náklad 

zlata, stříbra, diamantů, mušelínu a hedvábí. Problém je v tom, že lodi velí 

anglický důstojník a pluje pod anglickou ochranou, o čemž ale Kidd nemá 

tušení. Naprosto nevědomky se tak z něj stává pirát. Poté, co se vrátí domů, 

je vylákán do Bostonu, kde je zatčen. „Přes rok strávil v drsném vězení 

na samotce, kde prý dočasně přišel o rozum,“ píše americký historik Cochran 

Hamilton (1898 - 1977). 

 

Utrhne se s ním provaz 

Kolem popraviště se srocuje dav lidí. William Kidd pomalým krokem vystoupá 

až ke katovi. Co se mu v té chvíli honí v hlavě, můžeme jen hádat. Zřejmě 

ale cítí nespravedlnost. K přepadávání cizích plavidel mu dal svolení sám 

anglický král. Soudní řízení s ním navíc rozhodně neprobíhá tak, jak má. Někteří 

ze svědků jsou podle všeho podplacení. Kidd tak k překvapení mnohých 

neodchází od soudu 

s trestem odnětí svobody, 

ale rovnou s rozsudkem 

smrti. Ten je vykonán 

23. května 1701. „Byla 

mu nasazena oprátka... 

on ale padl na zem lapaje 

po dechu,“ zpravuje nás 

Baer. Ani poprava totiž 

neprobíhá tak, jak má. 

Katovi se při ní přetrhne 

provaz a Kidda tak musí 

věšet nadvakrát. Po smrti 

je kapitánovo tělo ponořeno 

do dehtu a následně v kleci 

zavěšeno nad Temži. 

zdroj Akta History revue, transkripce Vojtěch Pospíšil 

 

Poplatky v obci Josefov na rok 2019 
 

Informujeme občany, že vybírané poplatky a platby v roce 2019, zůstávají stejné 

jako v loňském roce a pravidla jejich placení také. 
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Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 

2019, v případě, že výše poplatku za SKO převyšuje 1.000,- Kč, je možno 

poplatek uhradit ve dvou splátkách, první do 30. června 2019 a druhou 

nejpozději do 30. listopadu 2019. 

Poplatky za stočné se budou hradit 2x za rok: 1. splátka ve výši 50% je splatná 

do 30. června 2019, 2. splátka ve výši 50% je splatná do 30. listopadu 2019. 

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2019. 

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se týká i všech cizinců majících pobyt 

v ČR, na území obce Josefov. 

SKO – popelnice (350,- Kč osoba/rok) 

Stočné (900,- Kč osoba/rok) 

Voda na hřbitově (50,- Kč hrob/rok) 

Poplatek ze psů (50,- Kč rok/pes a 65,- Kč rok/každý další pes a rok) 

Voda ve vinných sklepech (50,- Kč/m
3
) 

Voda ve sklepech se platí čtvrtletně v místní knihovně v její otevírací době, 

harmonogram na rok 2019 bude uveden v příštích Josefovských zprávičkách. 
 
ANDĚLSKÝ HRAD:  
Mauzoleum, útočiště papežů i vězení kacířů!  

 

Krytou chodbou spojující Vatikán s papežskou pevností se rozléhají spěšné 

kroky nejvyšší hlavy církve. Zbývá jen pár metrů a bude v bezpečí bašty 

Andělského hradu. 
Papež Klement VII. se před císařskými žoldnéři v monumentální stavbě ubrání 

celý měsíc. Ironií osudu je, že ta samá pevnost se o několik desetiletí později 

stane krutým vězením. 

 

Nepřehlédnutelná kruhová 

stavba se tyčí na pravém břehu 

Tibery a pohled na ni nechává 

tušit, že se za jejími zdmi 

skutečně psala historie. 

Andělský hrad neboli Castel 

Sanť Angelo získává své jméno 

pravděpodobně v roce 590. 

Tehdy se má papeži Řehoři I. 

Velikému (asi 540-604) zjevit 

archanděl Michael, oznámit 

konec morové rány a tím spásu 
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Věčného města. Monumentální stavba však vzniká již za vlády císaře Hadriána 

(76-138) a má sloužit jako hrobka pro něj a jeho rodinu. 

 

      Skvost v každém detailu 

Již od počátku stavebních prací 

je jasné, že toto mauzoleum se bude 

vymykat. Má úctyhodné rozměry. 

Strany základního kvádru z cihel jsou 

dlouhé 89 a vysoké 15 metrů. Ten nese 

samotnou hrobku - 21 metrů vysoký 

válec o průměru 64 metrů - jež byla 

původně pokryta mramorovými 

deskami. Vestibul stráží obrovská 

socha císaře Hadriána a impozantnost celého díla ještě dokresluje černobílá 

mozaiková dekorace, jejíž zbytky jsou patrné dodnes. Vrtkavý osud však 

Hadriánovi plány překazí a císař umírá dříve, než je mauzoleum dokončeno. 

Jeho ostatky tak místo v Andělském hradě spočinou nedaleko Neapole, 

v Pozzuoli. O dokončení stavy se postará Antonius Pius (86-161) pouhý rok 

po Hadriánově smrti. 

 

Hrobka i nedobytná pevnost 

Během následujících let se stavba skutečně stane místem posledního odpočinku 

římských císařů, ovšem v roce 406 se císař Flavius Honorius (384-423) 

rozhodne funkci mauzolea rozšířit a původní budovu nechá přestavět na baštu. 

V průběhu staletí vzniká z bašty hrad a nedobytná pevnost sloužící k ochraně 

papežů. Přesto Andělskému hradu ještě něco chybí. I když je v poměrně těsné 

blízkosti Vatikánu, cesta do bezpečí je pro Svaté otce v době nepokojů velmi 

riskantní. Problém efektivně vyřeší papež Mikuláš III. (1210/1220-1280), který 

velmi prozíravě nechává vybudovat tzv. Passeto di Borgo, chodbu, jež spojuje 

Vatikán s papežskou pevností. 

 

Pokladnice a přepychové sídlo 

Po zkušenostech Klementa VII. (1478-1534), který v Andělském hradě dokáže 

vzdorovat vojákům císaře Karla V. (1500-1558) dlouhých 30 dní, se rozhodne 

jeho následovník Pavel III. (1468-1549) pevnost ještě vylepšit. „Co kdyby 

se situace náhodou opakovala a některý z nás by tam musel zůstat delší dobu,“ 

pomyslí si a okamžitě dává příkaz k přestavění hradu v přepychovou rezidenci. 

Učiní ještě další opatření. Nechává sem přemístit papežský archiv. Místa, kde 

byla kdysi pohřební komora, zase promění v pokladnici. 

 

Poslední Brunovo útočiště 

Svůj účel změní Andělský hrad ještě jednou. Ten však na rozdíl od předchozích 

zanechá v jeho zdech smutnou vzpomínku. Během inkvizice a honu na všechny, 
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jejichž myšlenky se neslučují s pojetím církve, je zde vězněn mimo jiné italský 

astronom Giordano Bruno (1548-1600). Zatímco Svatí otcové tak v Andělském 

hradě naleznou bezpečí, italský dominikánský mnich zde stráví v nuzných 

podmínkách poslední dny, než skončí na hranici! 

zdroj Akta History revue, transkripce Vojtěch Pospíšil 

 

Pozvánka 

 

Turnaj ve šnopsu ve čtvrtek 27. prosince 2018 v místním Pohostinství 

U Klečků od 14.00 hod. 

 

V sobotu 29. prosince 2018 v místním Kulturním domě TJ Sokol Josefov 

pořádá tradiční turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů.  

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

Začátek turnaje v 09:00 hod. Startovné 50,- Kč. 

 

Mistrovství Josefova ve stolním hokeji Stiga v sobotu 29. prosince 2018, 

cca od 15.00 hod., ale až 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 2018 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. 

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 19. ledna 2019 – Pyžamový 

 

XVI. ples Regionu Podluží 25. ledna 2019 – 

Hrušky 

 

Obecní ples 16. února 2019 – Naruby  

 

Dětský karneval 23. února 2019  
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Vánoční a Novoroční SMS 
 

Přejeme Vám krásný Štědrý den a kromě dárků, ať přinese Vám sen, který 

se promění v novém roce na ještě krásnější Vánoce! 

 

Ať se všechna starost zruší, ať zavládne pokoj v duši. Co bolelo, ať se zhojí, 

co těšilo, ať se zdvojí. Pohodu, klid a žádné hádky, štěstí, lásku a krásné svátky! 

 

Nejhezčí dárky ty nejsou v krabičkách, ty máme ukryté jen v našich srdíčkách. 

V ten večer vánoční zkusme si je přát, možná je přinese ten, kdo nás má rád. 

 

Třpytivá jsou dětská očka, dárečků se každý dočká. Nový rok nám dá zas teď, 

šanci na lepší začátek. 

 

Vánoce jsou nejkrásnější svátky, s nimiž se vydáte do pohádky. Přejeme Vám, 

ať jste v ní nejen teď, ale už navždy a nikdy zpět! 

 

Se zimou Vánoce přicházejí, radost do dětských očí přinášejí. Prožijte je v kruhu 

blízkých duší, ať štěstí a láska z Vás jenom srší. 

 

Už nadešel nádherný vánoční čas a kouzlo Vánoc je všude kolem nás. Tak 

oslavte tento svátek spolu, bok po boku u štědrovečerního stolu! 

 

Zelenej se jedličko, narovnej se maličko. Líbíš se mi, vezmu si tě, budeš vonět 

v našem bytě. Dám ti hvězdu na čelo, večer bude veselo. A to ti můžu předem 

slíbit, bude se ti u nás líbit. 

 

Letos jako každoročně, Vánoce Ti přeji šťastné, hodně dárků jako loni, když 

Ježíšek zvonkem zvoní. Na nový rok klid a sílu, k předsevzetí pevnou víru! 

 

Točte pivo, lijte rum, ty Ježíšku moc nečum. Myslíš, že se postíme, radši se tu 

zmastíme. Velmi veselé svátky přeje 

 

Krásný vánoční čas plný svařáku a borovičky, lásky a štěstí přeje... 

 

Do nového roku Ti posílám tolik pusinek, kolik je ve Tvém šampaňském 

bublinek. Dobře je spočítej, ať každý ví, kolikrát Tě budu líbat dalších 365 dní. 

 

Až Tě špunt na Silvestra trefí do oka, až Tě vyšetří a prohlásí za cvoka, 

až Ti z alkoholu bude zle, až Ti rachejtle v ruce vyprskne, pak bude pozdě štěstí 

Ti přát, proto Ti ho přeji teď a nastokrát! 
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SSSbbbooorrr   dddooobbbrrrooovvvooolllnnnýýýccchhh   hhhaaasssiiičččůůů   JJJooossseeefffooovvv   
 

Vážení spoluobčané, 

rok je za námi a nastává bilancování a hodnocení u SDH Josefov. Proběhla 

tradiční výroční schůze s hodnocením předešlého roku a vytyčováním nových 

úkolů. Dále proběhl náš tradiční pyžamový ples, který se neomrzel, ba naopak 

se těší velké návštěvnosti, což hodnotím velmi kladně. Emil Vnenčák a Martin 

Klubus prošli školením All Portal, což je webový portál, kde se zadávají veškeré 

datové informace o jednotce (zásahy, technika, zásahová jednotka, atd.). 

Pokračuje celková rekonstrukce vozidla DA A-30, která se dostává do konečné 

fáze a bude zase sloužit svým účelům. Naše jednotka provedla každoroční sběry 

železa a Elektrowinu i s malým občerstvením, které bylo nachystáno 

ve spolupráci s obcí Josefov i pro vás. Bohužel, každoročně chystaná pěna 

na den dětí po vyhodnocení klimatických podmínek, pro velkou zimu, byla 

odvolána, za což se dětem velice omlouváme. Na hodovou neděli nás poctil 

návštěvou kardinál královéhradecké diecéze a sloužil mši svatou pod zeleným 

a pro velmi velkou návštěvnost naše jednotka byla povolána k řízení 

a korigování dopravy. Probíhalo pálení klestí, tradiční organizace velmi 

úspěšného Plkač Trophy Cup, různé technické pomoci pro Obec Josefov. 

Dne 30. 10. 2018 naše jednotka byla povolána k výjezdu narušené statiky 

stromu ikony Josefova, což byla lípa před kostelem, kde díky vichru hrozilo 

nebezpečí zřícení. Díky včasnému zásahu pana J. Petříka, který za asistence naší 

jednotky a posléze povolané plošině HZS Hodonín provedl velmi profesionální 

skácení a nedošlo tak k žádné škodě na majetku, ani životech. Velké poděkování 

za včasný zásah patří panu J. Petříkovi st., HZS Hodonín, pánům J. Petříkovi 

ml., R. Piharovi, P. Netopilíkovi, L. Kolibovi, P. Bílkovi, L. Chludilovi 

a pochopitelně koordinátorovi zásahu starostovi obce Josefov. Celkové shrnutí 

roku, který se chýlí ke konci, bych hodnotil za velmi úspěšný. Rád bych ještě 

poděkoval panu starostovi za velmi dobrou spolupráci a kolegům, kteří se velmi 

zasloužili rekonstrukci vozidla (L. Koliba, M. Uhýrek, J. Petřík ml., R. Pihar). 

Tímto bych Vám popřál krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 

hodně zdraví a rád bych Vás pozval na tradiční silvestrovský ohňostroj 

a Pyžamový ples, který se koná 19. ledna 2019. 

Emil Vnenčák, velitel SDH Josefov 
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