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                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Prázdniny skončily, děcka z teho nemajú vůbec radost a my sa jim moc nedivíme a přejeme jim úspěšný 

školní rok. Všecko krásné jednú skončí, aby mohlo začat něco nového a děcka sa možú těšit na další 

prázdniny. Hodová sezóna furt frčí dál. A dyž sa ohlédneme za létem, tož ho pořád máme a bylo sucho, 

jak na Sahaře a beztak bude zasej vlhký podzim, asi sa s týmto budeme moset do budoucna smířit. 

Protože je málo dyní, tož letošní rok starosta mosel zrušit Josefovský helovín. A dyž nemáme co lúpat, 

tož po sobě možeme lúpat aspoň očima, nekeří určitě aj zlostně, šak sme v Josefově, kde je jeden 

z druhým an cvaj hotový, dyž mu nevyjde vstříc hned, jak si představuje. Ale stejně je tu krásně! Naše 

hody sú široko daleko hodnocené jako nejlepší a všeckým sa u nás lúbí. Takže, nachystajme 

sa na Zarážání hory a ukažme, že sme fakt najlepší. Tož tak. 

 

Turnaj ulic Josefova 
V sobotu 15. srpna 2015 se konal VII. ročník turnaje ulic Josefova v malé kopané. Hrál se fotbal 

pro radost bez zbytečných faulů a zranění. Bylo vidět, že Josefáci fotbal hrát umí a kdo měl chuť a zápal 

pro hru, mohl přijít reprezentovat svoji ulici. Letos došlo míň reprezentantů ulic Horní, U Školy 

a Záhumenní, tak hráči ulice U Školy hráli za ulice Horní a Záhumenní. 

Letos vyhrála ulice Záhumenní! 

Reprezentovali ji Š. Bravenec, T. Janošek, M. Klubus, J. Malhocký, L. Svoboda. 

Ulice Záhumenní po slabších letech tedy poprvé triumfovala a sláva těchto reprezentantů je zvěčněna 

na podstavci poháru určeném vítězi, který je umístěn v síni slávy v místním pohostinství.  

Nejlepší střelec byl Šimon Bravenec, který vstřelil 17 gólů. Nejlepším rozhodčí byla děvčata Kateřina 

a Lenka starší Rebendovi. 

Na druhém místě skončila ulice Nová, na třetím místě ulice Horní, na čtvrtém místě ulice Dolní. 

Hospodský věnoval bečku brněnských pivoněk a starosta bečku Kofole, protože ju všecí milujeme. 

 

Zpevnění břehu hluboké cesty 
Pod hlubokou cestu navážíme pražce, kterým zpevníme její břeh, který se uváží. Na určené místo tento 

materiál navážíme z důvodu následné snadnější manipulace. 

 

Kadúbek 
Studna Kadúbku byla opětovně vyčištěna a zednickým mistrem Miroslavem Redkem byla usazena nová 

horní skruž. Truhlářský mistr Jiří Hasil se spolupracovníky pracují na rumpálu, který tam v dohledné 

době bude umístěn. Po té bude probíhat úprava prostranství. 

 

Kanalizace a ČOV  
Momentálně probíhá dokončování prováděcí projektové dokumentace pro výběrové řízení z důvodů 

nutných změn projektu reagující na změny legislativní i příslušných standardů ve vodohospodářství, 

které mají celou akci i provoz samotné čistírny zlevnit. Současně probíhá řízení na stavebním úřadě 

a vodoprávním úřadě. Držte palce, ať vše stihneme, děláme pro úspěch maximum a věříme v něj. 

Postavit v obci velikosti Josefova čistírnu by byl neskutečně úspěšný historický počin a současně 

největší investiční akce. Rozhodně nespíme a neválíme si šunky! 

 

Komunitní kompostárna 
Naše kompostoviště už máme oficiální, tak si toho važme. Je určeno k rostlinným zbytkům z veřejných 

prostranství a ze zahrad a ne k zavážení kdejakým bordelem. 



 

Socha sv. Panny Marie Bolestné 
V dohledné době budeme restaurovat naši sochu sv. Panny Marie Bolestné. Restaurovat tradičními 

technologiemi ji bude vynikající sochař, pan Michal Vinduška, který nám vysochal Josefa II. 

 

INFORMACE 

Voda ve sklepech 

Během vinobraní a po vinobraní bude probíhat výměna vodoměrů ve sklepech. Vinaři budou včas 

upozorněni a děje se tak, protože v době vinobraní bude mít vodař ideálnější podmínky se dohodnout 

na jednotlivých termínech u vinařů. 

 

Občané, kteří mají doručování pošty na radnici z důvodu adresy trvalého pobytu, nechť 

si  pravidelně kontrolují poštu. 
 

POZVÁNKA 

Zarážání hory 
V sobotu 5. září 2015 v 19.00 hodin se koná Zarážání hory v prostoru „u vrb“. Mužáci a myslivci 

tradičně předvedou krásný program, jak jsme od nich zvyklí. Po zaražení hory bude přichystáno 

občerstvení v našem kulturním domě. Pokud bude dobré počasí, sedneme si v areálu Výletiště pod 

zeleným. Koštovačky si prosím vezměte s sebou z domu a nezapomeňte vzít na pochlubení nějaký 

ten vzorek vína. Při našem posezení bude hrát cimbálová muzika Zádruha. Těšte se na ochutnávku 

vín, zvěřinový a vepřový guláš, zabijačkové speciality a ochutnávku místních domácích pochutin. 

Jste všichni srdečně zváni, malí i velcí, vinaři i nevinaři, prostě všichni Josefáci i „Josefáci srdcem 

i duší“ odjinud. Vstupné bude dobrovolné. 

 

Starosta zdvořile žádá josefovské ženy, jako nejlepší kuchařky, které mají zájem upéct nějakou rodinnou 

specialitu z těsta a prezentovat ji všem na Zarážání hory, ať se přihlásí u starosty nebo na jeho tel.  

 

Starosta zdvořile žádá místní vinaře o vzorky vína na ochutnávku a pochlubení se, jak je umíme 

v Josefově dělat vynikající. Vzorky vína můžete nosit v pátek 4. září na radnici do 14 hodin a poté 

nebo i v sobotu dopoledne ke starostovi (tel. 602 246 680) nebo místostarostovi (tel. 602 733 337). 

Děkujeme! 

 

POZVÁNKA 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat ve středu dne 2. září 2015 v 19.00 hodin 

 v sále Kulturního domu obce Josefov. 
 

Navrhovaný program: 

 

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3. Kontrola plnění minulého usnesení 

4. Schválení  

- smluv a dohod 

- vydání Změny č. 2 Územního 

plánu obce Josefov 

- přijetí obce Terezín jako člena 

Mikroregionu Hodonínsko 

a uzavření dodatku č. 5 

k zakladatelské listině 

- návrhu nového znění stanov 

Mikroregionu Hodonínsko  

5. Schválení 

5.1  Rozpočtového opatření č.j. 3/2015 

5.2  Rozpočtového opatření č.j. 4/2015 

6. Projednání žádostí a stížností 

7. Různé 

- záležitosti ve věci ČOV 

a kanalizace 

- záležitosti Regionu Podluží  

8. Diskuse 

9. Závěr 



 

Připravujeme 

Pochod slováckými vinohrady, sobota 3. října 2015 – burčákový pochod pořádaný Klubem českých 

turistů 

Drakyáda, 24. října 2015 – pouštění papírových draků a opékání špekáčků 

Setkání seniorů (důchodců) – listopad 2015 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Ptá se novopečený soudce staršího kolegy: 

„Mám tu chlapa, co byl dopaden, jak načerno pálí slivovici, kolik mu mám dát?” 

„Rozhodně ne víc, jak stovku za litr!” 

 

Přijde Bůh k Adamovi a Evě a povídá: 

„Mám pro vás dva dárky. Jeden z nich je čůrání ve stoje...“ 

Adam se hned hlásí: „Jé, to chci já.“ 

Bůh na něj ukáže prstem a Adam začne poskakovat a ve stoje počůrá tamhle kytičku, tamhle strom a má 

z toho ohromnou radost.  

Eva s Bohem ho chvíli pozorují, pak se Eva otočí na Boha a zeptá se: „Co je ten druhý dárek?“ 

„Mozek, Evo, mozek.“ 

 

Chlap na hřbitově z jednoho hrobu začne odsouvat vodorovnou žulovou desku. Jeho konání vyděsí 

postarší vdovu, která jde právě kolem: „Haló, pane?! Co to děláte?!“ 

Muž však pokračuje dál, desku hrobu už má z poloviny odsunutou. 

Paní křičí: „Prosím vás, to se nedělá, nechte je odpočívat v pokoji! Proč to děláte?!“ 

Muž odsune celou desku a z hrobu vyskočí chlapeček a holčička a hned se mu radostně vrhnou kolem 

krku: „Tati, tati!“ 

Vdova mezitím omdlela. Muž jí pak křísí a když se probere, vysvětluje jí: „Co se lekáte, paní?! Šli jsme 

s manželkou do kina a tak jsme děti dali na večer k našim.“ 

 

Přijde nová učitelka zeměpisu do školy. Otevře dveře do třídy, postaví se před žáky a začne: „Děti chtěla 

bych Vám říct...“  

Ale děti po paní učitelce začnou házet papírky a křičet, aby vypadla. Celá uplakaná vyběhne ven a utíká 

za ředitelem.  

Ředitel povídá: „Paní učitelko, já Vás chápu, ale jak to učil Komenský? Děti je třeba zaujmout a potom 

začít vykládat. Tak se pojďte podívat.“  

Ředitel rozkopne dveře do třídy: „Nazdar parchanti.“ „Ahoj řediteli!“ „Dokážete vy polointeligentní 

hovada natáhnout prezervativ na glóbus?“  

„A co je to glóbus?“  

„Právě to vám teď vysvětlí vaše nová učitelka zeměpisu.“ 

 

Muž se ženou jedou tábořit. Postaví stan a večer se uloží ke spánku. Po nějaké době se žena vzbudí, 

probudí manžela a říká: „Podívej se na nebe a řekni mi, co vidíš?“ 

Muž: „Vidím miliony hvězd.“ 

Žena: „A co na to říkáš?“ 

Muž na chvíli přemýšlí a pak řekne: „Viděno z hlediska astronomie, jsou to miliony galaxií a biliony 

možných planet. Astrologie mi říká, že Saturn leží v konjunkci se Lvem. Co se času týče, usuzuji, 

že máme 3 hodiny a pár minut.  

Teologicky, že náš Pán je všemohoucí a my všichni jsme jen nicotně malí.  

Meteorologicky mi to říká, že budeme mít zítra krásný den. No a co to říká tobě?“ zeptá se nakonec. 

Žena: „Prakticky viděno, někdo nám ukradl stan.“  

 

Rozhořčený Skot píše do redakce časopisu: „Pokud nepřestanete psát ty hloupé vtipy o šetřivých 

Skotech, přestanu si váš časopis půjčovat!“ 



 

 


