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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

těšíme se na Vánoce, příchod Krista, 

očekáváme spasitele, a to celé věky 

křesťanského života, ke kterému 

se váže způsob našeho smýšlení, 

přestože u některých nemusí jít 

přímo o víru. V našem konzumním 

světě jsme se naučili dávat pokrm 

tělu, ale na duši zapomínáme a právě 

v tomto období je k tomu velká 

příležitost. Adventní a vánoční doba 

je nazývána klidem, mírem 

a naplněná láskou k bližním. 

Ačkoliv, podívejme se do obchodů, 

na silnice i v našich zaměstnáních 

a do našeho myšlení, to je frmol, že? 

Dejme proto každému dni příležitost, 

aby byl tím nejkrásnějším dnem 

v našem životě. Nezapomínejme 

také vzpomenout na naše blízké, 

kteří už mezi námi nejsou a také 

na ty, kteří jsou sami nebo nemají 

v životě takové štěstí. Štěstí 

je pojem, který znázorňuje stav duše, 

ale co to je, na to musí přijít sám, pro 

každého znamená štěstí něco jiného. 

Děti nám určitě řeknou, že jsou 

šťastné, když dostanou dárek, který 

si přály. Je štěstí, když je člověk 

zdravý, jindy, když je bohatý. 

Za finanční bohatství si však 

nekoupíme zdraví, život ani lásku 

bližních. Bohatství spočívá 

v lidskosti a bohatým může být i ten, 

kdo jiným štěstí dává. Šťastný pak 

může být člověk jen tím, že je tu pro 

jiné. Mým štěstím je rodina, 

Vy, přátelé, a obec. Je mi ctí 

pracovat jako Váš starosta, protože 

Josefov je nejkrásnější obcí jakou  

 

 

 

 

 

 

 

znám, kde žijí ti nejlepší lidé. 

Všichni máme chyby a různé názory, 

ale v Josefově jsme vždy byli jako 

jedna rodina a věřím, že tomu tak 

zůstane napořád. Mám radost, když 

se teď projdu po dědině a vidím 

krásně nazdobené a osvětlené domy 

i zahrádky, jen ten sníh tomu nějak 

chybí, ale snad se sněhové vločky 

snesou i u nás a že to bude později, 

nevadí. 

Jako západní společnost 

žijeme v blahobytu, přitom 

se necháváme neustále něčím strašit. 

Strach je totiž spolu s penězi to, 

na co reagují zcela určitě všichni. 

Uvádí se, že v současné době 

je ekonomika společnosti na nejvyšší 

úrovni ve své historii, ale statistika 

je soubor čísel, protože více než dvě 

třetiny pracujících stěží dosahuje 

poloviny průměrné hrubé mzdy, tady 

nám něco palíruje. Ekonomové nás 

už straší finanční krizí a čím víc 

se o ní bude mluvit, tím 

je pravděpodobnější, že se dostaví. 

Kdy to bude nikdo netuší, ale máme 

mít všichni rezervu alespoň 66 tisíc 

korun. Jak se k tomuto číslu 

ekonomové dopočítali asi netuší ani 

oni sami.  

Přestože Vás informuji 

ve zprávičkách, na zastupitelstvech 

i při setkáních, co během roku 

děláme, tak ve zpravodaji vždy 

shrnu ty nejvýznamnější akce. Platí 

jednoznačně, že ten, kdo vidět práci 

chce, ten ji vidí a pochopitelně vždy 

jsou nejvíce slyšet nespokojení,



 

 

 
 

 

ti spokojení to nedávají najevo. 

Nejvýznamnějšími investičními 

a neinvestičními akcemi letos byly 

oprava tancplacu Výletiště pod 

zeleným, oprava silnic u zeleného, 

za radnicí a pod Novou ulicí, dále 

pak za významného přispění 

Jihomoravského kraje montáž 

klimatizace Kulturního domu. 

Oprava místního rozhlasu v ulici 

Záhumenní. Oprava parkoviště 

u radnice se také zdařila. Vysadili 

jsme památeční lípu před kostelem 

i v sádcích. Máme zakoupeny nové 

informační vitríny k obchodu, 

ale ty budou nainstalovány až z jara, 

kdy to počasí dovolí. Stále řešíme 

situaci pozemků za radnicí, a to hřišť 

a místních komunikací v rámci 

Změny č. 3 Územního plánu 

Josefov, kdy část komunikací 

a Výletiště pod zeleným je již téměř 

vyřešeno a po vydání změny 

územního plánu bude vše 

dokončeno. Ministerstvo 

zemědělství zkontrolovalo 

závěrečnou zprávu akce výstavby 

čističky s tím, že realizace, včetně 

čerpání finančních prostředků 

proběhlo správně a v pořádku. 

Řádně splácíme úvěr na čističku. 

V rámci Regionu Podluží jsme 

provedli péči o vysazené lípy 

směrem na Dolní Bojanovice 

a podsadili scházející, a také přes 

Region Podluží zakoupili pro 

potřeby obce elektrokolo, tyto akce 

byly podpořeny Jihomoravským 

krajem. 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. V letošním roce 

propukl v Josefově baby boom 

a jsme tomu velmi rádi, že můžeme 

rodičům finančně pomoci. 

V příštím roce budou 

projektanti pro nás připravovat 

výstavbu skladu obecní techniky 

s hasičárnou a sběrný dvůr a věříme, 

že na podzim, nejpozději na jaře 

2021, bychom mohli začít sběrný 

dvůr realizovat. Přidáme další lampy 

veřejného osvětlení v ulici 

Sportovní. Vyměníme tedy vitríny 

před obchodem. Chceme vyměnit 

dlažbu před kostelem. Musíme 

nechat přebrousit parkety v sále 

Kulturního domu. Chtěli bychom, 

pokud nám to stav pokladny dovolí, 

zrealizovat opravu chodníku 

a zastřešení autobusové zastávky 

směrem na Dolní Bojanovice 

a Hodonín. Možná dojde 

i na částečně zastřešení Výletiště pod 

zeleným. Samozřejmě budeme dělat 

další drobné opravy a údržby a akce, 

anebo pokud by se podařilo získat 

nějakou dotaci na jiné potřebné, tak 

toto zrealizovat a pokračovat 

v našem kulturně-společenském 

a sportovním vyžití pro naše občany, 

při kterých dochází k setkávání 

spoluobčanů a udržování 

společenského a sociálního života 

v obci. Určitě máme být v Josefově 

na co hrdí a můžeme o sobě říkat, 

že jsme pyšní Josefáci. 

V letošním roce jsme 

pokračovali v soutěži třídění odpadů



 

 
 

 

 

a právě díky soutěživosti našich 

spoluobčanů, kterým stav životního 

prostředí není lhostejný, se podařilo 

zlepšit v třídění komodit odpadů 

a navýšit tak příspěvek od EKO-

KOM. Přestože se několik rodin 

snaží zodpovědně třídit a vlastně 

všichni tvrdí, že zodpovědně třídí, 

tak vzrostl objem netříděného 

odpadu SKO a zároveň vzrostla 

o 20% cena za ukládání a v příštím 

roce o 20% i svoz odpadů, a také 

jsme museli posílit vývozy 

kontejnerů u sběrných míst, protože 

tam byl věčně neskutečný 

nepořádek, což také odpadové 

hospodářství prodraží o 15 tis. ročně. 

Pro příští rok jsme tedy cenu za SKO 

nezvyšovali, ale v roce 2021 bude 

muset dojít ke zdražení až o 100,- 

Kč na osobu a rok právě proto, 

že došlo k výraznému nárůstu 

netříděného odpadu a významnému 

zdražení těchto odpadů, přestože 

jsme dali možnost třídit za odměny 

a došlo k zlepšení. Nebýt soutěže, 

tak doplácíme za odpady více než 

50 tis. za rok. Již nyní víme, že 

za občany obec bude doplácet 

v příštím roce přes 100 tis. Kč, 

pokud nedojde ještě k razantnějšímu 

zlepšení ve třídění. Máme to v rukou 

a následně v peněženkách! Vyzývám 

tedy opakovaně zdvořile všechny 

spoluobčany, aby co 

nejzodpovědněji odpady třídili, 

protože jinak dojde k daleko 

výraznějšímu zdražení poplatku 

za SKO. 

Z důvodu zdražení cen energií 

jsme byli nuceni od Nového roku  

 

 

 
 

 

také zvýšit cenu za pronájem sálu 

kulturního domu. Ceník je závěrem 

tohoto zpravodaje a bude také 

na webových stránkách obce. 

Pochopitelně budou naši občané 

zvýhodněni. Nadále také držíme 

cenu stočného, přestože cena 

el. energie poroste a hlavně někteří 

nezodpovědní lidé se snaží čistírnu 

vypouštěním nejrůznějších splašků 

otrávit, a také vyhazováním 

vlhčených ubrousků do kanalizace 

ucpat čerpadla, což zvýšením 

četnosti chodu čerpadel také 

ekonomicky obci neprospívá. Zatím 

se našim údržbářům dařilo udržet 

čističku v chodu, ale pokud 

zkolabuje, bude to velký finanční 

problém pro naše peněženky! 

Naftaři provádějí v Žajdlíkách 

zkušební těžbu sondy Jo24 a přejme 

si tedy, aby těžili zemní plyn 

v Josefově co nejdéle. Díky financím 

za těžbu se nám daří realizovat 

mnohé a také držet ceny poplatků. 

Děkuji všem, co pomáhají 

nejen mně, ale i spoluobčanům, obci, 

ať už zištně nebo nezištně. 

Zaměstnancům obce, bývalým 

i mým současným, za dobrou práci 

pro obec, mým kolegům i kolegyni 

v zastupitelstvu a místostarostovi. 

Žhavé poděkování zaslouží naši 

hasiči, kteří obětavě pomáhají nejen 

obci a mně, ale také spoluobčanům. 

Buďme rádi, že máme své hasiče, 

protože je potřebujeme pořád. 

Upřímný dík zaslouží i naši myslivci 

za pomoc mně i obci a osobně mne 

velmi těší, že uplynulé roky 

se aktivně zapojují do dění v obci,



 

 

 
 

 

jako plně funkční spolek. Bez 

pomoci Vás, mých spoluobčanů, 

by Josefov nebyl tak krásné místo, 

jakým je dnes a věřím, že s Vaší 

pomocí a mojí snahou bude ještě 

krásnější. 

Vážení 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 úžasnou 

světelnou show. Protože jsme velmi 

pohostinní a štědří, bude přichystán 

svařák a čaj. S místostarostou 

budeme chodit si s Vámi připít 

pálenkou a omlouvám se, tradičně, 

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, ale ani 

on to nemusí stihnout. Vynahradíme 

si to po ohňostroji na Kulturním 

domě, kam jste srdečně zváni připít, 

posedět a popovídat si. 

 

 
 

 

 

 

Moji milí spoluobčané, 

ze srdce Vám přeji požehnané 

Vánoce a příjemně strávené celé 

svátky ve společnosti nejbližších 

a rodiny. Ježíšek existuje a věřím, 

že Vám přinese ty nejkrásnější 

dárky, jeden máme všichni, náš 

život. Do nového roku 2020 nám 

všem přeji Boží požehnání s vírou, 

že duše je věčná, pevné zdraví, štěstí 

měrou vrchovatou, lásku bližních, 

dobré přátele, pevné nervy, 

ty je totiž dobré mít a cestu k dobré 

vůli. Také pak nerozpustitelné 

rezervy, kdy toto je vše dobrým 

základem, zbytek emocí se dostaví 

s prvními pocity blaženosti, anebo 

s nezištnou pomocí sklenky dobrého 

vína, každému, co libo jest. Mějme 

se stále tak dobře a buďme k sobě 

upřímní, já věřím, že se nám všem 

splní všechna přání a nezůstanou 

utajena! 

Starosta obce  

Vojtěch Pospíšil 

602 246 680 

 

 

 

Informace z ohlašovny 
 

NAROZENÍ: 

Hynek Prčík 

Samuel Pešát 

Natálie Lelková 

Šimon Salajka 

Natálie Turková 

Marek Bůšek 

Filip Najgebaur 

Benedikt Tureček 

František Prčík 

Valerie Hasilová 

Nikol Vlašicová 

Jakub Netopilík 

 



 

 

 
 

 

MANŽELSTVÍ: 

15. 6. 2019  Ctibor Brančík 

   Simona Chludilová 

27. 6. 2019  Tomáš Bezděčka 

   Eva Syrovátková 

31. 8. 2019  Ondřej Damborský 

   Lucie Hnidáková 

21. 9. 2019  Marek Bůšek 

   Lenka Archlebová 

19. 10. 2019  Zdeněk Tetur 

   Stanislava Kychlerová 

 

 

ÚMRTÍ: 
Stanislav Esterka 

Libuše Kolibová 

Josef Prčík 

Miroslav Havelka 
 

 

JUBILANTI:   věk               věk 

Tománek Václav   50 

Příkaský Josef   50 

Svobodová Jana   50 

Kychler Libor   50 

Prčík Leoš    50 

Rebendová Lenka   50 

Chludil Vladimír   50 

Hamršmídová Jana  55 

Bílková Růžena   55 

Hložek Miroslav   55 

Rybová Juliana   55 

Růžičková Eva   55 

Růžička Přemysl   55 

Prát Zdeněk    55 

Doležalová Zina   60 

Bílek František   60 

Redek Miroslav   60 

Modra Vladimír   60 

Mrlák Karel    60 

Hasil Vít    60 

Ištvánek Jaromír   60 

Skoumal Josef   60 

Hasilová Růžena   65 

Imrich Josef    65 

Netíková Hana   65 

Pavka Stanislav   65 

Zvařičová Alena   65 

Bobáková Stanislava  75 

Prátová Anna   75 

Vnenčáková Emilie  75 

Pospíšilová Helena  75 

Nový Jan    80 

Marčíková Marie   85 

 

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

osobní pohody a vitality. 

 



 

 
 

 

 

Obecní úřad informuje 
 
Termíny vývozu SKO v obci v roce 2020 
 

Provádí se vždy každou druhou sudou středu: 

Leden    8. 1. 2020 

Únor       5. 2. 2020 

Březen    4. 3. 2020 

Duben    1. 4. 2020 

Květen    6. 5. 2020 

Červen    3. 6. 2020 

Červenec    8. 7. a 22. 7. 2020  

Srpen  19. 8. 2020 

Září   16. 9. 2020  

Říjen                14. 10. 2020 

Listopad         11. 11. 2020  

Prosinec           9. 12. 2020 

 

Kvůli termínu hodů a potřebným dvěma vývozům v červenci, je květnový 

a první červencový vývoz po pěti týdnech, aby vše navazovalo 

v čtyřtýdenním intervalu. 

 

Nebezpečný odpad 

Sběr nebezpečného odpadu se v roce 2019 uskutečnil 1. června 2019 a podruhé 

12. října 2019 na Výletišti pod zeleným, dále se zde uskutečnil sběr objemného 

odpadu. 

 

Odevzdaný nebezpečný odpad: 

Olej        105kg 

Barvy        526kg 

Pneumatiky       680kg 

Léky          13kg 

Zásady         19kg 

Pesticidy         41kg 

Rozpouštědla        39kg 

Obaly obsahující zbytky NL      94kg 

 

Celkem se za likvidaci tohoto odpadu zaplatilo 17.200,69 Kč. 

 



 

 

 
 

 

Objemný odpad měl celkovou hmotnost 7,94 t a cena za jeho likvidace činila 

19.583,67 Kč. 

Směsný komunální odpad vyvezený v roce 2019 měl celkovou hmotnost 55,96 t. 

 

Náklady na svoz odpadů v roce 2019: 

 

Směsný komunální odpad:  132.565,84Kč 

Objemný odpad:      19.583,67Kč 

Nebezpečný odpad:     17.200,69Kč 

Separovaný odpad:   138.170,86Kč 

 

Příspěvek od EKO-KOM na separovaný odpad: 107.301,50 Kč 

 
Krátké zprávy 

 

V naší obci proběhly v letošním roce následující akce.  

    6. 1. 2019 - Tříkrálová sbírka  

  19. 1. 2019 - Ples SDH Josefov, Pyžamový  

  16. 2. 2019 - Ples obce Josefov, Naruby 

  23. 2. 2019 - Dětský maškarní karneval 

    7. 4. 2019 - Smrtnica 

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

  27. 4. 2019 - Josefovské posezení pod zeleným 

    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 

  22. 6. 2019 - Dětský den 

  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  

  26. 7. 2019 - Pohodová zábava  

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

    3. 8. 2019 - Pohárový turnaj ve fotbale 

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

    7. 9. 2019 - Zarážání hory 

  14. 9. 2019 - Josefovský helovín 

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

19. 10. 2019 - Drakiáda 

 



 

 

 
 

 

27. 10. 2019 - Dětský lampionový průvod 

22. 11. 2019 - Adventní charitativní koncert 

23. 11. 2019 - Josefovská setkání 

  1. 12. 2019 - Rozsvícení josefovského vánočního stromu   

  5. 12. 2019 - Mikulášská besídka 

  7. 12. 2019 - Hon MS Diana  

  7. 12. - 8. 12. 2019 - Adventní výstava 

 

Akce v obci roku 2020 

Leden        

    5. 1. 2020 - Tříkrálová sbírka  

  18. 1. 2020 - Ples SDH Josefov, Pyžamový  

Únor      

   1. 2. 2020 - Dětský krojový ples 

 15. 2. 2020 - Ples obce Josefov, Hawai 

 22. 2. 2020 - Dětský maškarní karneval 

Březen       

  29. 3. 2020 - Smrtnica 

Duben 

    9. 4. - 11. 4. 2020 - Hrkačování 

  25. 4. 2020 - Josefovské posezení pod zeleným 

Květen       

    2. 5. 2020 - Májový volejbalový turnaj 

  10. 5. 2020 - Operetní představení ke svátku dne matek 

  23. 5. 2020 - Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře 

Červen        

  27. 6. 2020 - Dětský den 

Červenec     

  14. 7. 2020 - Ruční stavění hodové máje 

  18. 7. 2020 - Podlužácká beseda u cimbálu 

  19. 7. 2020 - Tradiční krojové hody 

  20. 7. 2020 - Tradiční krojové hody 

  21. 7. 2020 - Tradiční krojové hody  

  24. 7. 2020 - Pohodová zábava u cimbálu  

  Srpen        

    1. 8. 2020 - Pohárový turnaj ve fotbale 

    8. 8. 2020 - Plkač Trophy Cup 2020, 10. ročník 

  15. 8. 2020 - Turnaj ulic Josefova v malé kopané 



 

 

 
 

 

Září        

    5. 9. 2020 - Zarážání hory 

  12. 9. 2020 - Josefovský helovín 

Říjen      

  3. 10. 2020 - Pochod slováckými vinohrady – 44. ročník 

17. 10. 2020 - Drakiáda 

25. 10. 2020 - Dětský lampionový průvod 

Listopad 

28. 11. 2020 - Josefovská setkání 

29. 11. 2020 - Rozsvícení josefovského vánočního stromu 

Prosinec     

  5. 12. 2020 - Mikulášská besídka  

28. 12. 2020 - Štěpánský turnaj ve šnopsu 

31. 12. 2020 - Silvestrovský ohňostroj 

Leden 2021 

    2. 1. 2021 - Novoroční turnaj ve stolním tenise 

    2. 1. 2021 - Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji 

 
Pasport obyvatelstva v roce 2019 
 

OBECNÍ ÚŘAD JOSEFOV 

Ukazatel  Celkem     ženy 

Počet obyvatel k 1. 1. 2019      412     191 

Vývoj obyvatelstva počet živě narozených       12         4 

 počet zemřelých         4          1 

Migrace počet přistěhovalých       20          8 

 počet vystěhovalých         9          4 

Počet obyvatel k 22. 12. 2019      431     198 

 

    

 



 

 

 

OSAMĚLÉ VÁNOCE 
 

     V roce 1994 jsem ještě coby student prožíval Vánoce v komunitě Jeunesse-

Lumiére ve Francii. Svátky jsme společně oslavili právě v této komunitě, 

ve které jsem měl možnost žít a studovat po celý školní rok.  

     Po Vánocích následovaly asi desetidenní prázdniny. Z časových i finančních 

důvodů jsem nejel domů; zůstal jsem ve Francii. Velkou část těchto volných dnů 

jsem strávil na cestách. Cestoval jsem stopem. Celkem jsem za těch pár dnů 

urazil asi dva tisíce kilometrů; setkal jsem se při tom s desítkami řidičů a mnoha 

a mnoha dalšími lidmi... Bylo to stále nové, zajímavé, někdy i trochu napínavé, 

často únavné. Stopem jsem hodně jezdil před tím i potom, nikdy mi to nedělalo 

potíže. Ale – ve vánočním čase to bylo tak nějak jiné. Při těch dlouhých cestách, 

za dlouhých osamělých hodin při čekání v drobném dešti na kraji silnice, za nocí 

ve spacáku pod studeným zimním nebem mi v čase Vánoc víc než jindy došlo, 

jak těžká musí být samota pro množství lidí: bezdomovců, opuštěných dětí, 

mladých lidí, kteří nevědí, jakou cestu životem zvolit, nemocných, ovdovělých, 

osamělých, starých, umírajících. Mé vlastní osamělé putování mi pod vlivem 

těchto myšlenek ztěžklo. Posilou mi byla víra v Pána, který mě na cestách vedl 

a chránil, i vědomí, že se mám kam vrátit. 

     Vánoce mohou být nejkrásnějšími i nejtěžšími dny v roce.  

     Pokud prožíváte Vánoce v hojnosti, v blízkosti lidí, které máte rádi, ve víře 

v příchod Vykupitele, pamatujte i na ty, které tíží samota a beznaděj. Možná 

je někdo takový někde v sousedství. Možná mu můžete dobrým slovem, malým 

dárkem či modlitbou pomoci.  

     Pokud jste v roli těch osamělých, hledejte sílu a naději u Božího Syna, jenž 

se stal člověkem kvůli každému z nás; neodmítejte ani lidskou pomoc a útěchu. 

Snad i vy ji můžete někomu nabídnout...  

     A všichni bez rozdílu buďme vděčni za dar těchto svátečních dnů.  

     Ať jsou to pro nás všechny dny pokojné a požehnané. 

o. Petr Karas 

 
Slovo místostarosty 
 

Vážení spoluobčané,  

chci Vám toho tolik sdělit! Jen se lekám, že Vás to nemusí jako obvykle zajímat. 

Je ovšem třeba brát v úvahu, že pevnost názoru není silná stránka mojí osobnosti 

a pravděpodobně ani vaší, což jsem si dost často ověřil (čest výjimkám, jste to 

Vy?) a jsem natolik pragmatický, abych byl standardně hloupý, a předpokládám 

a doufám, že jsem stále lucidní, což údajně znamená při smyslech. Pokud se



 

 

 
 

 

něco z mých názorů nebude shodovat s Vaším úsudkem, tak tomu nevěřte. 

Zjistil jsem, že na svobodě není nic svobodného, musíme si ji zasloužit. Pokud 

máte zlé sny, jsou to jen sny, pokud máte dobré sny, je to Vaše budoucnost. Loď 

v přístavu je sice v bezpečí, ale to není důvod, proč byla zbudována. Pamatujte, 

že některým se nezavděčíte a nejlepší je tedy se přestat snažit, tedy snažit se 

zavděčit. Naše životy jsou příliš krátké na to, abychom pili špatná vína a třepali 

se ze špatných zpráv a hlavně ztráceli čas s lidmi, pro které nic neznamenáme, 

aniž pro to oni mají důvod. Jak známo, všichni lidé Vás dělají šťastnými, jedni 

tím, že jsou a druzí tím, že nejsou. Nadále samozřejmě platí, že komunisti jsou 

traviči studní. 

Náš současný svět je nepřehledný, plný změn a nepředvídatelný. Tento stav není 

ani zvláštní, ani nečekaný a ani neobvyklý, přesto v tomto chaosu se těžko 

buduje, nicméně u nás v Josefově se buduje velmi, možná jste si toho někteří 

všimli. Ač je to přes mnohé překážky, staví se nové rodinné domy tam, kde to 

dříve nebylo ani myslitelné, natož možné, naší malé obci se daří. Za všechno 

může pan starosta. Nikdy dříve Josefov neměl tolik občanů a ani nebyl tak 

úspěšný v řešení jejich potřeb. Považuji to za nevídané a to i v rámci okolních 

obcí a celého kraje. Ovšem to, co si já myslím, pro Vás nemusí být důležité, jen 

to doporučuji Vaší pozornosti. 

Cokoli, zejména obavy a vztahy založené jakoby na pouhém nepřejícím cizím 

slově a pomluvě a pochybnosti o sobě a svých schopnostech, nás posílají 

k neúspěchu, a v jejich důsledku mám hlavně za to, že peklo začíná strachem. 

Někdo napsal, že strach plodí pochyby a pochyby vedou ke ztrátě sebedůvěry. 

Podporujme tedy pana starostu s vědomím, že pokud nebudeme živit vojáky 

vlastní, budeme živit vojáky cizí. Podle mého názoru není rozpor mezi slovy 

musím a chci, protože když opravdu chcete, stejně musíte. Je nutné si pořád 

uvědomovat, že riziko přichází, když nerozumíte tomu, co děláte, což údajně 

řekl Warren Buffett. 

Našeho vojáka pana starostu Vojtěcha musíme podporovat, tento náš voják 

neříká: „Zvolte mne a já vás zbavím vašich problémů.“ – „Ale my žádné 

problémy nemáme,“ může znít v odpověď. A on na to: „Vždyť jste mne ještě 

nezvolili.“ - Zní to jako vtip, ale k smíchu to není, protože starostou pro 

příjemné dny může být téměř kdokoliv, ale v běžném životě tomu tak není. 

Naštěstí NÁŠ starosta koná tak, jak je mu vlastní, tedy pro nás a je to u nás 

vidět. Volby u nás v Josefově - zatím dobrý, přesto z Vás hodně volby neřeší, 

což se nám všem může vymstít. Jsem přesvědčený, že není potřebné Vám něco 

složitě vysvětlovat, stejně slyšíte jen to, co chcete slyšet. Věnujte prosím aspoň 

pozornost předcházejícím slovům a změňte prosím svůj vztah k volbám, na Vás 

záleží! Budou další volby, prosím o podporu našeho vojáka Vojtěcha, který naše 

společné problémy řeší. Jistota, že to bude snadné, nám všem škodí, ztrácíme tak 

objektivitu a tah na bránu, proto nemusíme ničeho dosáhnout. Musíme konat



 

 
 

 

 

a volit všichni, šance se neopakují, správný kočár kolem každého z nás jede 

většinou jen jednou a to ani ne vždy. Závěrem volebního zamyšlení předkládám 

poučku, že když se sejdou tři, a dva z nich jsou idioti, tak NIKDY nesmí dojít 

k hlasování!!! 

Třeba to máte stejně nebo podobně: já, když nám pohár plný vína, s odvahou 

sobě vlastní jej na první hlt téměř polknu aspoň z poloviny...teď se lekám, 

co píšu...samozřejmě, že přiměřeně...a pak po dalších polovinách pohár zcela 

vyprázdním, samozřejmě jen pokud je víno konzumovatelné. Uvědomuji si, 

že dostatek dělá spotřebu. S tím asi nic nenadělám. Jistěže platí, s ohledem 

na výše uvedené, že kvalitního vína máme přiměřeně a kvalitních lidí máme 

zoufale málo. 

Závěrem chci něco sdělit nám všem pijákům místních a lahodných vín: čeho 

je hodně, toho je příliš, přesto hodně vína je tak akorát! 

Ještě k Vám některým, kteří jste aspoň někdy něco darovali (doufejme 

na dobrou věc!)…dar nečiní jeho velikost, ale to, co vám zbude. To, že svět není 

to, jak vypadá, dosvědčí zkušenost, že když dáma řekne ne, myslí možná, když 

řekne možná, myslí ano, když rovnou řekne ano, není dámou. 

Býval jsem často duchem nepřítomen, připravuji se být nepřítomen i tělem.  

S přáním pevného zdraví aspoň do nového roku! Třiďte odpad!  

Děkuji za pochopení.  

Přemysl Růžička 

 
Knihovnické okénko 
 

Vážení čtenáři, 

v letošním roce jsme se často setkávali 

v místní knihovně při výběru knih 

různého žánru. Máme tady velký výběr 

nejen pro ženy, ale také pro muže. Ráda 

bych proto přivítala v kruhu čtenářů 

další muže. Určitě si zde najdou knihy, 

které se jim budou líbit. Robert Bryndza 

je zavede do napětí v knihách Dívka 

ve vlaku, Dívka v ledu, Temné hlubiny 

nebo Smrtící tajnosti. V knihách 

s mysliveckou tématikou se ponoří 

do krásných loveckých vyprávění. Nechybějí zde ani knihy od Leo Kesslera, 

který píše poutavě o době válečné. Knihy od spisovatele Sidney Sheldona mají 

rádi jak muži, tak ženy.  Ženy mají stále v oblibě spisovatelky Táňu Keleovou, 

Alenu Jakoubkovou, Kláru Janečkovou, Radku Třeštíkovou, Táňu Kubátovou, 



 

 

 
 

 

nebo Magdu Váňovou. Z cizích spisovatelek vede Lisa Kleypas, Barbara 

Cartland, nebo Sandra Brown. Pokud si na dlouhé zimní večery domů přinesete 

nějakou knihu z naší knihovny, určitě nebudete litovat. Přeji Vám krásné 

a klidné čtení. 

Dovolte mi, abych všem čtenářům nynějším i budoucím přála krásný konec 

letošního roku 2019 a hodně zdraví a Boží požehnání do Nového roku 2020. 

Vaše knihovnice. 

Růžena Hasilová 

 

Soutěž ve sběru tříděného odpadu 2019 
 

Zastupitelstvo obce Josefov schválilo na svém 7. veřejném zasedání konaném 

dne 18. 12. 2019, usnesením č. 7/24 výsledky a odměny motivační soutěže 

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

za stejných podmínek pokračovat opět po Novém roce 2020. 

Zastupitelstvo obce Josefov rozhodlo o nákupu poukazů pro soutěžící na zboží 

v prodejně elektro. Úspěšným soutěžícím gratulujeme! 

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. 7.500,- Kč  2. 2.000,- Kč 

3. 5.000,- 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  

konečné pořadí   papír plast nápojový karton celkem 

1. Barbora Formanová  98 158 4 

 
260 

2. Tobiáš Macůrek  154 88 3 

 
245 

3. Tomáš Salajka  83 99 12 

 
194 

4. Florian Hasil  
 

60 73 1 
 

134 

5. Josef Prčík  

 

57 60 10 

 
127 

6. Hynek Prčík  
 

43 47 6 
 

96 

7. Gabriela Benešová  

 

22 62 11 

 
95 

8. Tereza Pavlišová  

 

18 68 6 

 
92 

9. Michaela Kudrnová  

 

7 2 
 

9 

10. Sandra Chludilová  

 

2 

  
2 

 

 



 

 

 
 

 

Mládež 

konečné pořadí   papír plast nápojový karton celkem 

1. Petra Petrášová  172 518 12 

 
702 

2. René Zhříval    94 212 17 

 
323 

3. Jan Kobzík    52 73 4 

 
129 

4. Adam Mrákava  

 

2 2 

  
4 

5. Barbora Prátová  

 

2 1 

 
3 

 
Dospělí 

konečné pořadí   papír plast nápojový karton celkem 

1. Helena Pospíšilová  125 130 8 
 

263 

2. Kateřina Bravencová  90 67 3 
 

160 

3. Petr Netopilík  56 67 4 

 
127 

4. Martin Tománek  45 50 2 
 

97 

5. Martin Esterka  33 42 6 

 
81 

6. Jaromír Ištvánek  20 23 6 
 

49 

7. Dana Chludilová  11 20 2 
 

33 

8. Vojtěch Lekavý  

  

3 
 

3 

9. Růžena Bílková  1 

   
1 

 
Stolní tenis  
 

     Pro letošní sezónu 2019/2020 má členská základna oddílu stolních tenistů 

TJ Sokol Josefov celkem registrovaných 7 členů v České asociaci stolních 

tenistů a další pravidelné 3, tzv. hobby členy. 

     Tak jako v loňské sezóně, tak i v letošní hrajeme Okresní soutěž a po první 

části sezóny 2019/2020 jsme na 7. místě. 

     V letošní sezóně nemáme žádné registrované mladší hráče, kteří by nás mohli 

reprezentovat na turnajích. Ale máme zcela nové hráče, kterým se věnujeme, 

a to K. Formanovou, T. Macůrka, P. Holického a S. Šiprovou (Prušánky), kteří 

by nás mohli reprezentovat třeba již příští rok. 

     Tréninky probíhají každé úterý a čtvrtek od 17:00 hod. do 19:00 hod. 

Mistrovská utkání se hrají každou neděli a to na střídačku, tj. jednu neděli doma 

a druhou venku. Domácí utkání se hrají v 10:00 hod., tak se přijďte podívat. 

Rovněž, pokud máte zájem si přijít jen tak „pinknout“, tak přijďte v uvedené 

tréninkové dny. 

     Dne 28. 12. 2019 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. 

     Chtěli bychom zastupitelům obce poděkovat za jejich podporu našeho oddílu. 

 



 

 

 

 

           Tabulka 

 
Pořadí Družstvo PU  V R P K Skóre Body 

 
1.  T. J. Sokol Svatobořice B  11  9 1 1 0  135:63  39  

 
2.  TJ Jiskra Strážnice z.s. E  10  9 1 0 0  129:51  38  

 
3.  SKST Hodonín F  10  7 2 1 0  121:59  33  

 
4.  TJ Sokol Veselí nad Moravou B  10  5 1 4 0  94:86  26  

 
5.  Tělocvičná jednota Sokol Kyjov C  10  5 1 4 0  99:81  26  

 
6.  TJ Slovan Hodonín C  11  4 2 5 0  105:93  25  

 
7.  TJ Sokol Josefov A  10  4 2 4 0  101:79  24  

 
8.  SKST Dubňany B  11  4 1 6 0  88:110  24  

 
9.  TJ Sokol Lužice B  10  4 0 6 0  64:116  22  

 
10.  TJ Kovoděl Moravský Písek A  10  3 2 5 0  93:87  21  

 
11.  SKST Rohatec D  10  1 1 8 0  60:120  14  

 
12.  T.J. Sokol Hodonín C  11  0 0 11 0  27:171  11  

     

Marek Macůrek za TJ Sokol Josefov 

 

Adventní výstava v Josefově 
 

Jak jistě mnozí víte, ve dnech 7. – 8. 12. 2019 místní senioři uspořádali 

Adventní výstavu. První nápad byl ten, že se bude jmenovat výstava andělíčků. 

Po zvážení jsme se nakonec domluvili, že bude lepší, když ponese název 

adventní. Byl tady větší prostor na různý sortiment, co se adventu týče. A tak 

jsme mohli vidět nejen různé andělíčky, ale také svícny, adventní věnce, 

pohlednice s vánoční tematikou, růžence, betlémy, vánoční ozdoby, různé 

vánoční dekorace, staré adventní kalendáře, kostelní knížky a mnoho, mnoho 

jiného. Děkuji touto cestou všem, kdo nám cokoli na tuto výstavu zapůjčili, bylo 

nás celkem 28 a zaplnili jsme 21 stolů, což si myslím, že je úctyhodné číslo.  

Co mě trochu mrzí je to, že mnoho místních občanů ani prý nevědělo, že nějaká 

výstava tady byla. Když jsem jim říkala, že to pravidelně hlásil místní rozhlas, 

psalo se o této výstavě i ve zprávičkách, měli jsme vyvěšeny plakáty, tak buď 

hlášení neslyšeli, zprávičky nečetli a plakáty přehlédli. Je to škoda, protože 

to děláme pro občany a určitě mohou litovat, protože se nám tato výstava opět 

moc povedla, dle ohlasu návštěvníků. 

Nové téma na příští rok už také máme, tak věřím, že se všem bude líbit.  

Pomalu, ale jistě se nám blíží konec roku, proto přeji Všem občanům naší krásné 

malé obce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a Boží požehnání do Nového roku 

2020. 

Růžena Hasilová 

https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-36478/svaz-420705/rocnik-2019/soutez-3688
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-36899/svaz-420705/rocnik-2019/soutez-3688
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-36188/svaz-420705/rocnik-2019/soutez-3688
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-36030/svaz-420705/rocnik-2019/soutez-3688
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-36315/svaz-420705/rocnik-2019/soutez-3688
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-36242/svaz-420705/rocnik-2019/soutez-3688
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-36026/svaz-420705/rocnik-2019/soutez-3688
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-36848/svaz-420705/rocnik-2019/soutez-3688
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-36029/svaz-420705/rocnik-2019/soutez-3688
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-37027/svaz-420705/rocnik-2019/soutez-3688
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-36106/svaz-420705/rocnik-2019/soutez-3688
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-36892/svaz-420705/rocnik-2019/soutez-3688


 

 

 
 

 

Národní škola   
 

O Národní škole v Josefově jsme se z kroniky nebo z knihy „Josefov, císařská 

obec“ už dočetli mnoho. Třeba, že ve škole se začalo učit před 135 lety, 

17. listopadu 1884.  

Ale o každodenním životě a školních akcích se z knih moc nedovíme. 

Ráda vzpomínám na našeho pana učitele Vladimíra Vítů. A moji dávní 

spolužáci mi určitě dají za pravdu, že je na co vzpomínat. Pan učitel si to 

zaslouží.  

Do školy chodily děti od 1. až do 5. třídy. Všichni jsme seděli v jedné velké 

místnosti. V jejím čele byl stupínek se školní tabulí a stolkem pro pana učitele. 

V rohu stála velká železná kamna, o které se v zimě pan učitel obětavě staral. 

Neměl to jednoduché.  

Při vyučování jsme byli rozděleni podle věku. Někdy jsme byli tři žáci, jindy 

i pět, podle toho, jak silný byl který ročník. Pan učitel musel zvládnout učivo 

pro všechny děti. Každou hodinu se věnoval jiné „ třídě“, ostatní děti musel 

umět zaměstnat. Ještě jsem chtěla připomenout, že přezůvky jsme nepoužívali. 

Boty jsme si museli řádně očistit před školou. 

Tělocvik, zpěv i kreslení jsme měli společné. Na hodiny náboženství přijížděl 

pan farář Humpolec z Dolních Bojanovic.  Tělocvik jsme měli všichni rádi. 

Líbily se nám hry s míčem, přetahování i cvičení. V zimě jsme hlavně sáňkovali 

a bruslili na struze.   

Od jara jsme pomáhali na školní zahradě, protože polní práce pro nás nebyly 

ničím cizím. Hlavně pro maminky jsme ke Dni matek na stupínku rádi 

přednášeli a zpívali. Pan učitel nás na housle hezky doprovázel. Den dětí jsme 

slavívali na hřišti vedle školy. Užívali jsme si závody v běhu i v pytlích 

a pojídali jsme koláče se zapečenou mincí uprostřed. Krásné bylo vystoupení 

v krepových sukýnkách, zejména taneček „O zakleté šípkové Růžence“ 

(paní Antonie Kuběnová) a jejím vysvobození. Prince zahrála paní Helena 

Tománková.  Kluci se styděli.  

V létě jsme chodívali do lesa na konvalinky a hledali bunkry. Po celé obci jsme 

sbírali železo.  Na konci školního roku jsme rádi jezdili na výlety. Většinou nás 

čekaly výlety dva. Jeden z výletů byl s tajemstvím, protože nikdo z nás nevěděl, 

kam jedeme. Cíl druhého výletu nám pan učitel oznámil. Nebylo to daleko, 

ale pro nás to byl vždy velký zážitek. Protože pan učitel rád fotil, máme na tyto 

akce vzpomínky i spoustu hezkých fotek. V květnu jsme nikdy nezapomněli na 

svátek našeho pana učitele. Paní řídící připravila pro nás pohoštění a naší 

odměnou byl den bez učení a zkoušení. Několikrát jsme byli na škole v přírodě



 

 

 
 

 

na Lučině. Spolu s námi tam jezdili i žáci z Hodonína. Vždycky na nás čekaly 

známé pokoje s patrovými postelemi. Dlouho do noci jsme si rádi povídali 

a šeptali různá tajemství. Ráno na nás čekaly rozcvičky, hlášení u praporu, pak 

učení a hlavně pobyt v blízkých lesích. Vzpomínám si, že jednou se náš pobyt 

nečekaně prodloužil. Spolužačka R. Filipovičová dostala žloutenku. Byla 

vyhlášena karanténa. A my jsme museli zůstat i přes hody na Lučině. Naši 

rodiče na nás mysleli a koláče z hodů nám přivezli. Na závěr naší školy 

v přírodě jsme měli večírek, kde jsme zpívali a tancovali. Pan učitel ve škole 

promítal filmy, přijít mohl každý. Autobus přivezl velké plechové krabice 

s filmovými kotouči. Večer se u filmu sešla celá dědina, židle si musel vzít 

každý s sebou. Je mnoho vzpomínek, které patří naší staré škole. I když budova 

byla už před 30. lety zbourána, zůstal po ní název ulice „U školy.“ Aspoň něco. 

Připomínám jednu písničku, při které jsme rádi tančili.  

 

Znám křišťálovou studánku, 

kde nejhlubší je les, 

tam roste tmavé kapradí 

a vůkol rudý vřes.  

 

Tam ptáci, laně chodí pít, 

pod javorový kmen. 

Ti ptáci za dne bílého, 

Ty laně v noci jen. 

 

Když usnou lesy hluboké  

a kolem ticho jest, 

tu nebesa a studánka 

jsou plny zlatých hvězd. 

Marie Štohandlová 

 
 

 

 

 Mnoho z vás jistě slyšelo příběh o Jiřím Strakovi, který nalezl poklad 

a jako poděkování nechal na místě jeho nálezu zhotovit sochu sv. Anny. 

Nejedná se ovšem o jediný poklad, který byl v Josefově nalezen.  

 Dne 5. března 1901 byl na cestě, jež vedla od sv. Trojice k místu, kde byla 

dolní studna, nalezen hrnec se starými mincemi. Cesta byla po náporu sněhu 

a vody ze zimy dost rozbahněná a místy odplavená. Ten den vedl Martin Turek 

dobytek ke studni k napájení, přičemž jedna z krav kopytem zavadila o hrnec

Josefovský poklad 



 

 

 
 

 

a tím jej odkryla. Když to Turek zpozoroval, tak vykřikl, že našel poklad. 

Na jeho zvolání se na místo seběhla spousta občanů, kteří se snažili z pokladu 

získat co možná nejvíc. Strhla se doslova „rvačka“. Někteří však neměli to štěstí 

a místo mincí uzmuli jen hrst bláta.  
 

 

 

 

 

 

 

Správce místní školy Josef Kapica se poté snažil od lidí sehnat co možná 

nejvíc mincí. Podařilo se mu dát dohromady asi polovinu mincí a střep z hrnce. 

To vše pak poslal řediteli kyjovského gymnasia panu Josefu Klvaňovi. Ten 

spolu s expertem na numismatiku (nauka o penězích) I. L. Červinkou 

konstatoval, že se jedná o moravské brakteáty (tzv. malé plecháče) z období 

vlády Přemysla Otakara II. (vládl 1253-1278), tudíž se jedná o pozůstatek 

ze zaniklé osady Kukvice, která stávala poblíž. Pan Klvaňa poté poslal mince 

i s kusem hrnce do sbírek Moravského zemského muzea v Brně. Celkově 

se odhaduje, že bylo v hrnci asi 600 kusů mincí, přičemž v muzeu je v současné 

době 230 kusů. Některé dochované kusy se sem ovšem připletly z jiných nálezů. 

K tomu mohlo dojít i během manipulace s mincemi při stěhování sbírky muzea 

v období 2. sv. války.  Hrnec se bohužel nedochoval, ale existuje jeho popis. 

Jednalo se o hrubou ruční výrobu a horní okraje hrnce byly zdobeny dvěma 

rovnými a dvěma vlnitými čarami.  

 

Ukázka některých typů mincí z pokladu: 

 

Dva lvi s korunami na hlavách, jsou otočení zády k sobě, ale hlavy 

mají vytočené čelem k sobě. Tento typ mince byl v pokladu nejčastěji. 

Dnes existuje ve sbírkách Moravského zemského muzea 86 kusů. 

 

 

Pohled na cestu, kde byl poklad nalezen 



 

 

 

 

Na arkádách tenká věž se širokou (deštníkovou) střechou; po stranách 

dvě menší věže s cimbuřím, které jsou kryty velkou střechou prostřední 

věže.  

 

 

 

Kráčející ryba pod korunou. Tento obraz bychom si mohli vyložit jako 

symbol panovnické moci, která jde v souladu s křesťanskou vírou. 

 

 

Korunovaná hlava panovníka vlevo. V době nálezu se jednalo 

o neznámý typ. Jedná se o poměrně vzácný typ, protože další jediné 

naleziště je v Olomouci (ul. Barvířská). 

 

 

Kráčející postava krále s helmicí na hlavě jdoucí vpravo, v levé ruce 

drží štít a v pravé má meč. 

 

 

 

Korunované poprsí panovníka vlevo s liliovitým žezlem v levé ruce 

a jablkem v pravé ruce, za hlavou je malý rakouský štítek. 

 

 

Brakteát je jednostranná mince z tenkého stříbrného plechu (lat. bractea= 

plech). Brakteáty vznikly v oblasti Harzu (střední Německo), odkud se rychle 

šířily do dalších částí Německa jako je Durynsko, Hesensko, Švábsko, 

Braniborsko a Míšeňsko. K počátkům ražby brakteátových mincí na našem 

území došlo během vlády Přemysla Otakara I. (vládl 1198-1230), kdy tak 

nahradil denáry. Jednalo se o brakteáty velké, které se na Moravě nikdy 

nerazily. V 1. pol. 13. století byly na Moravě raženy tzv. denáry fénikového typu



 

 

 
 

 

(stříbrné oboustranné mince), ale s nástupem moravského markraběte Přemysla 

Otakara II. i na český trůn v roce 1253 se začala postupně razit mince 

brakteátová i na Moravě. V ražbě brakteátů na Moravě pak pokračoval i jeho 

syn Václav II., ale jen do roku 1300, kdy zavedl měnovou reformu, a začal tak 

s ražbou Pražského groše.  

 

Brakteáty byly (až na výjimky) tzv. němé mince, což znamená, že zde chybí 

jména panovníků jako vydavatelů. Tyto mince nakonec trpěly měněním 

velikosti i ryzosti, lidmi byly lámány, aby vznikly menší díly a mince se spíše 

vážily. 
 

Schéma mincí z profilu. Mince 

z pokladu mají většinou průměr okolo 

22 mm a jejich váha se pohybuje okolo 

0,400 g.  

 

Brakteátové razidlo (vyrobeno z bronzové 

slitiny tzv. zvonoviny), které bylo nalezeno 

v Brně. Na obrázku je vidět i detail spodní 

části razidla, kam byl zalit železný trn. 

V rohu je výsledný reliéf (dvě korunované 

hlavy z profilu obrácených k sobě, mezi 

kterými je lilie). 

Jedná se o razidlo jednoho z posledních 

typů středních brakteátů krále Václava II. 

(vládl 1278-1305) ražených v brněnské 

mincovně na konci 13. století. 

 

 

 

Mince vznikaly vložením stříbrného plíšku na razidlo. Toto razidlo bylo 

připevněno železným trnem do dřevěného špalku, do kterého se pak udeřilo 

kladivem. Na razidlo se zřejmě přikládala i měkká podložka (nespíš z kůže), 

díky které se reliéf vyryl hluboko. Na podložku pak bylo nasazeno kovové 

pouzdro. Mnohdy se vyrazilo více plíšků najednou, což pak způsobilo horší 

kvalitu vyraženého reliéfu. 

Šárka Bačová 

 



 

 

 

 

 
 

 Ve čtvrtek 24. října se třeťáci vypravili v rámci výuky Prvouky 

na návštěvu Obecního úřadu v Josefově. Pan starosta, Vojtěch Pospíšil, nás 

přivítal ve své kanceláři a podrobně nám vyprávěl o Josefově. Připomněl jeho 

historii i současnost a tradice a také trpělivě odpovídal na otázky našich dětí. 

Nabídl nám i možnost prohlédnout si čističku odpadních vod, kterou v Josefově 

vybudovali. I děti se na návštěvu připravily, vytvořily myšlenkové mapy 

i papírovou koláž znaku i vlajky obce Josefov, kterou panu starostovi předaly. 

Na zpáteční cestě jsme šli kolem sklepů až k oskeruši, pozorovali podzimní 

přírodu, pole, srnky i bažanty. 

Děkujeme panu starostovi Vojtěchu Pospíšilovi za milé přijetí, čas i za 

překvapení v podobě dárků a sladkého povzbuzení na zpáteční cestu. Věřím, 

že naše prvouka v praxi byla pro nás všechny hezkým zážitkem a my se budeme 

do Josefova vždycky rádi vracet. 

Děti 3. třídy, Luďka Trechová a Martina Kopečná 

 

 
 

Vážení přátelé, 

chtěli bychom touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste podpořili projekt 

Koruna svaté Anežky České k 30. výročí kanonizace Anežky Přemyslovny. 

Děkovná mše svatá byla sloužena 12. listopadu v bazilice sv. Petra v Římě a 13. 

listopadu při generální audienci byl předán dar papeži Františkovi společně 

s finančním obnosem pro chudé ve výši 1,2 mil. Kč. Této pouti se zúčastnili také 

někteří naši spoluobčané z Josefova, kde důstojně reprezentovali naši obec. 

Slova Svatého Otce při předání daru: „Jste zde dnes proto, abyste si připomněli 

výročí kanonizace sv. Anežky České, kterou uskutečnil zde v bazilice sv. Petra 

před třiceti lety sv. Jan Pavel II. Kéž se sv. Anežka, kterou zde připomíná vámi 

přinesená socha, za Vás i nadále přimlouvá. Kéž s novým nadšením žijete podle 

evangelia mezi tolika spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají, a nasazujete 

své síly pro společné dobro. Finanční sbírka pro chudé, kterou jste uskutečnili 

ve jménu sv. Anežky, je toho krásným znamením. Srdečně Vám děkuji. Ať Vám 

všem Pán požehná!“ 

 

Papež následně rozhodl o umístění sochy do Kaple svatých patronů Evropy, 

která se nachází v podzemí baziliky sv. Petra. 

 

Socha „KORUNA SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ“ je osobním projevem vděčnosti 

českého lidu za svatořečení princezny Anežky před 30 lety, nastolení svobody

Návštěva Josefova 

Koruna svaté Anežky České 



 

 

 
 

 

a pádu železné opony. Je utvořena ze dvou částí. Celková výška sochy je 2,45 m 

a váží 300 kg. Je odlita z bronzu, stříbra a doplněna barevnými skly. Spodní část 

sochy zdobí otisky dárců. Další, otištěny na speciální papír, jsou vloženy do těla 

sochy. 

Nápisy POKORA - HUMILITAS, LÁSKA - CARITAS a VÍTĚZSTVÍ - 

VICTORIA symbolicky vyjadřují ideje programu sv. Anežky České. Dále zde 

můžeme vidět ptáčky, tvory stvořené Bohem, kterým sv. František z Assisi 

pronášel svá kázání. Na korpusu sochy rotují fragmenty plátna – záplaty, jimiž 

sv. Klára vyspravila potrhaný oděv sv. Františka. Jejich životy byly pro Anežku 

velmi inspirující. Provaz se třemi uzly představuje řeholní povolání a s tím 

spojený slib chudoby, čistoty a poslušnosti Kristu. Vrcholem horní části sochy 

je jeden z atributů sv. Anežky České - KORUNA. 

Česká princezna pocházející z urozeného královského přemyslovského rodu 

se mohla stát první dámou Evropy. Této možnosti se vzdala a věnovala svůj 

život lidem nemocným a na okraji společnosti. Proměňovala slova v činy 

a pomáhala. Její korunu autor vytvořil z lipových listů, neboť lípa je náš národní 

strom. Ve všech slovanských jazycích se řekne stejně a má tvar srdce. Pro 

Slovany je pojem srdce velmi důležitý. Skleněné barevné krystaly prezentují 

naše národní barvy - červenou, modrou a bílou. 

Celá socha je koncipována jako relikviář. Schránka na relikvii se nachází 

pod korunou a je vsazena do „MLHY RÁJE.“ 

Přemysl Růžička 

 

Ještě Vám teče voda z vodovodu? 
 

Doufám, že ano a vězte, že to není úplně běžná věc. Asi hodně z Vás ví, jak moc 

je právě náš zdroj pitné vody ohrožen a kolik úsilí mnoha lidí stojí jeho ochrana 

před zničením těžbou štěrkopísků v jeho blízkosti. Otočíte-li doma kohoutkem, 

voda teče. Ale víte odkud? Kde se nachází zdroje pitné vody pro občany okresu 

Hodonín? 

Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody Koryčany. U ní je vybudovaná 

úpravna vody s kapacitou 50 litrů/sec. Dalším zdrojem, a to podzemní vody, 

je prameniště v obci Moravská Nová Ves, kde máme úpravnu vody s kapacitou 

100 litrů/sec. Našim největším zdrojem jsou prameniště podzemní vody 

na území Moravského Písku a Bzence. U nich je vybudována úpravna vody 

s kapacitou 400 litrů/sec. Z těchto tří úpraven vody se cestou mnoha vodojemů, 

přes vodovodní síť v délce 1 130 km a přes více než 40 000 přípojek dostává 

pitná voda až k Vám – 150 000 občanům.  

 

 



 

 

 
 

 

Právě toto prameniště v Moravském Písku 

je ohroženo záměrem těžby štěrkopísků jedné 

soukromé firmy. Pokud dojde ke znehodnocení 

nebo znečištění tohoto zdroje, je úplně jasné, 

že ani voda z Koryčan a Moravské Nové Vsi nám 

nebude stačit!  

Velmi si vážím všech, kteří jste se zapojili do akcí 

na ochranu naší vody. Vždyť štěrku se skutečně 

nenapijeme! Děkuji moc za aktivity starostů 

a spolku Za vodu pro lidi. Připomínám, že stále 

lze podepsat petici za ústavní ochranu vody online 

na: http://vodanadzlato.kdu.cz/. 

Vážení spoluobčané, Všem Vám ze srdce přeji 

krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví 

a dostatek vody celý příští rok! 

 

 „VODA NAD ZLATO“ 

 

Ing. Bc. Anna Hubáčková - senátorka za Hodonínsko  

 
Císař Josef II. se snažil sjednotit datum oslav 

Posvícení: Když se slaví nejen vysvěcení kostela  
Spousta dobrého jídla, nadýchané koláče a tanečky. Povedené posvícení 

se zkrátka neobejde bez stolu, prohýbajícího se pod horami dobrot, veselí 

a setkání s rodinou a přáteli. Kde však vzala tradicemi prosycená společenská 

akce svůj počátek a jak se dnes liší od původní podoby? 

 

Legenda tvrdí, že první posvícení slavil král Šalamoun 

(?1011-931 př. n. l.), který každý rok ve výroční den 

posvěcení Chrámu v Jeruzalémě uspořádal slavnostní hostinu 

na památku této události. Pověst napovídá, že posvícení 

je vlastně ve svém původním významu slavnost spojená 

s vysvěcením svatostánku. 

 

Podzimní slavnosti  

Výstavba kostela bývala pro každou obec svátkem. Stála sice mnoho peněz 

drobných dárců z řad místních obyvatel i z obecní pokladny a také spoustu 

vynaložené práce, ale výsledkem byla místní dominanta. Po dostavbě však 

nemůže být takový objekt ihned využíván pro církevní účely. Nejdřív se musí

http://vodanadzlato.kdu.cz/


 

 

 
 

 

vysvětit. Tato událost má vždy slavnostní charakter 

a výročí vysvěcení chrámu bývalo především 

ve středověku a i po velkou část novověku slavnostně 

připomínalo. Výraz „posvícení“ je vlastně synonymem 

pro posvěcení či vysvěcení. Protože se kostely stavěly 

většinou na jaře a v létě, dostavěny a vysvěceny byly 

obvykle na podzim. V té době byly také ukončeny polní 

práce a sklizená úroda, takže vše na pořádnou hostinu 

bylo k dispozici. Dřívější prameny však v této 

souvislosti zmiňují také pohanskou rovinu svátku, kdy 

se způsob oslav zřejmě vyvinul z pohanského zvyku 

oslavovat sklizeň a připravovat se na příchod zimy. Na 

Moravě se této slavnosti říká hody. I zde k ní neodmyslitelně patří koláče, místní 

speciality, taneční zábavy i další zvyklosti, lišící se podle jednotlivých regionů. 

 

Na císařův příkaz  

V minulosti došlo k pokusu o sjednocení posvícenských oslav, a to císařem 

Josefem II. (1741-1790). Ten nařizuje v roce 1786 slavit posvícení třetí 

říjnovou neděli po svátku svatého Havla (16. října). V té době se totiž posvícení 

slaví v každé farnosti v jinou dobu, lidé navíc s chutí navštěvují slavnosti 

v okolních vesnicích, aby se setkali s přáteli a příbuznými, potěšili žaludek 

a odpočinuli si od práce. Tyto oslavy mnohdy trvají až týden. Monarcha se tímto 

rozhodnutím snaží vyhnout potížím s pracovní morálkou. Jenže... V některých 

vesnicích si pak poddaní užívají dvojí posvícení, své původní a pak nařízené 

císařské. Podobně se slaví rovněž pouť. I když původní význam tohoto slova 

znamená cestu za účelem návštěvy určitého místa, které má náboženský 

význam, v našich podmínkách se jedná také o slavnosti k uctění patrona 

místního kostela. 

 

Posvícenské krutosti  

Také tato oslava je spojena s lidovou veselicí, atrakcemi, stánky 

i gastronomickými akcemi. V minulosti se s posvícením pojila řada zvyků, které 

bychom dnes označili za barbarské. Stínala se domácí zvířata, nejčastěji berani 

nebo kohouti, z věží se shazoval kozel, cepy se ubíjeli kačeři... Ale byly 

i veselejší. Obce se například vybavovaly májkami, obdobnými jako se staví na 

jaře, aby bylo vidět, že daná vesnice slaví v určitém týdnu posvícení nebo hody. 

Posvícenské máje se pak kradly stejně jako ty jarní a mělo to za následek stejné 

nesváry. Posvícení i pouť se dnes často mění z církevní události na akci 

světskou a řada lidí při nich kostel vůbec nenavštíví, jiní si bez slavnostní 

bohoslužby posvícení ani pouť představit nedokážou. 

zdroj Epocha, transkripce Vojtěch Pospíšil 

 



 

 
 

 

 

Poděkování 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat anonymnímu dárci, který věnoval 

finanční obnos na rehabilitace a kompenzační pomůcky pro naši dceru Barunku. 

Jsme upřímně dojati, že mezi námi žijí lidé, jako jste vy. 

S úctou Barunka, Kačenka, Kateřina a Jan Formanovi 

 

Poplatky v obci Josefov na rok 2020 
 

Informujeme občany, že vybírané poplatky a platby v roce 2020, zůstávají stejné 

jako v loňském roce a pravidla jejich placení také. 

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 

2020, v případě, že výše poplatku za SKO převyšuje 1.000,- Kč, je možno 

poplatek uhradit ve dvou splátkách, první do 30. června 2020 a druhou 

nejpozději do 30. listopadu 2020. 

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

do 30. června 2020, 2. splátka ve výši 50% je splatná do 30. listopadu 2020. 

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2020. 

SKO – popelnice (350,- Kč osoba/rok) 

Stočné (900,- Kč osoba/rok) 

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

Voda ve vinných sklepech (50,- Kč/m3) 

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

harmonogram na rok 2020 bude uveden v příštích Josefovských zprávičkách. 

Číslo účtu pro úhradu poplatků (mimo vody ve sklepech, ta se hradí hotově): 

24629671/0100, variabilní symbol: číslo rodinného domu. 

 

Ceník sálu kulturního domu 
 

Ples 3.500,- Kč  

Svatba, svíca, kulturní akce – občané Josefov 3.000,- Kč / cizí 3.500,- Kč 

Oslavy (narozeniny, večírek, sraz) – občané Josefov 2.000,- Kč / cizí 2.500,- Kč 

Trachta 600,- Kč  

Posezení po svatbě 1.000,- Kč 

Posezení po oslavách 600,- Kč 

Prodejní akce 1.500,- Kč/hod. 

Menší akce jako přednáška, seminář, schůze 300,- Kč (za první tři hodiny, další 

započatá hodina 100,- Kč) 

 



 

 

 
 

 

Pozvánka 

 

Turnaj ve šnopsu v pátek 27. prosince 2019 v místním Pohostinství U Klečků 

od 14.00 hod. 

V sobotu 28. prosince 2019 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 28. prosince 2019, 

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. 

 

Sváteční koncert v kostele Všech svatých v sobotu 28. prosince 2019 od 18.00 

hod. 

 

Obec Josefov Vás srdečně zve na tradiční SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 

31. prosince 2019 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 18. ledna 2020 – Pyžamový 

 

XVII. ples Regionu Podluží 31. ledna 2020 – 

Dolní Bojanovice 

 

Dětský krojový ples 1. února 2020 

 

Obecní ples 15. února 2020 – Hawai  

 

Dětský karneval 22. února 2020  
 



 

 
 

Vánoční a Novoroční SMS 

Kdyby se mě Bůh zeptal, co si přeji na tyto Vánoce, tak mu odpovím, 

aby s láskou opatroval toho, kdo čte tyto řádky. 

O Vánocích zkrásní svět, lásku cítíš ve vzduchu, ať vykvete ti v duši květ 
a raduješ se - ejchuchu! 

Na 40% se mi líbíš, na 50% Tě mám rád, na 60% Tě chci, na 70% Tě miluju, 

na 80% s Tebou chci chodit, na 90% s Tebou chci spát a na 100% si z Tebe 

dělám PRDEL :-) Šťastné a veselé! 

Prší, prší, padá voda. Sníh nebude, velká škoda. Ježíšek až přijede, sáně nechá 

doma. Na blátě mu nepojedou, bude mít jen soba. Sob toho moc neunese, proto 
zrychlí krok. Připijem si na Vánoce a šťastný nový rok. 

Příjemné vánoční chvíle při kradení smrčku, smažení leklého kapra, průjmu 
z poslední porce salátu a mnoho štěstí v novém roce při zásahu petardou přeje... 

Přeji vám do příštího roku ve vašem pracovním životě hodně pekelně dobrých 

nápadů, které vám přinesou ďábelský obrat, ze kterého vám zůstane po čertech 

dobry zisk. Dále vám přejeme andělský klid od finančního úřadu a vaši 

konkurenci, tu ať u všech rohatých vezme čert. Krásné prožití vánočních svátků 

a šťastný Nový rok Vám přeje… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

SSSbbbooorrr   dddooobbbrrrooovvvooolllnnnýýýccchhh   hhhaaasssiiičččůůů   JJJooossseeefffooovvv   
 

Vážení spoluobčané, 

rok je za námi, utekl jako voda a nastává bilancování a hodnocení u SDH 

Josefov. Proběhla tradiční výroční schůze s hodnocením předešlého roku 

a vytyčováním nových úkolů. Proběhl náš tradiční pyžamový ples, již 

10. ročník, což je neskutečné číslo. Hodně nás těší Vaše velmi kladné hodnocení 

a oblíbenost našeho plesu. Pokračuje celková rekonstrukce vozidla DA A-30, 

která se konečně dostala do konečné fáze, zbývá doladit pár úprav a bude zase 

sloužit svým účelů. Jen radosti nás nepotkávají, koncem ledna zasáhla Moravu 

sněhová kalamita a nevyhnula se ani naší obci, byli jsme nápomocni obci 

s úklidem sněhu v celé obci. Proběhly každoroční sběry železa a elektrowinu 

i s malým občerstvením, které bylo nachystáno ve spolupráci s obcí Josefov 

i pro vás, naše spoluobčany. Proběhl dětský den, ale bohužel nedošlo 

na toužebně očekávanou pěnu, na kterou se děti těšily, ale nebesa byla zase proti 

nám a spustil se déšť. Za co se dětem omlouváme. Probíhalo pálení klestí 

na našem spáleništi, chtěl bych tímto poprosit občany, aby haluze ze stromů 

dávali co nejdál od cesty. Tradiční organizace velmi úspěšného Plkač trophy 

cup, různé technické pomoci pro obec Josefov, čerpaní studny u bývalé vodárny. 

Pomoc obci Josefov s ořezem bříz u hřbitova. Rok 2020, který je za dveřmi, 

je pro naši jednotku významným, a to tím, že jednotka SDH Josefov dosáhla 

krásného čísla, a to 95let od založení sboru. Tímto bych sboru popřál, ať se mu 

dál daří a dosáhne krásných dalších let. Rád bych ještě poděkoval panu 

starostovi za velmi dobrou spolupráci a všem kolegům, kteří se velmi zasloužili 

o to, že je ve sboru tak skvělý tým, na který se dá spolehnout. Bez těchto kluků 

by dávno zanikl, ještě jednou velké díky. Tímto bych Vám popřál krásné prožití 

vánočních svátků a do Nového roku hodně zdraví a chtěl bych Vás pozvat 

na tradiční ohňostroj a Pyžamový ples, který se koná 18. ledna 2020. 

Emil Vnenčák, velitel SDH Josefov 
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