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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Vinobraní je plném prúdu a v bečkách kyše to dobrotisko, na keré sa všecí tešíme. Letošní by měuo byt 

vynikající, hrozny nehnily a cukru majú na kopec. Ořechy aj trnky po dědině sú vyzbírané, tož bude teda 

co pit a ořechové buchty sú take dobré. Včil v sobotu bude také zběr, ale odpadů a hasiči budú po dědině 

vybírat gdejaké žgarby. A dyby negdo chtěl mermomocú pod zelené donést okoštovat letošní 

marhulovicu nebo Mopr, tož sa zběrový referenti zlobit nebudú. Totkaj v sobotu přes dědinu prošel 

burčákový pochod a byla to špica akca. Naši pingpongáři zahájili sezónu tak, že nešťastně prohráli 

a myslivci si už chystajú kvéry na letošní podzimní hony. Strýcé Kalúsek s Babišem sa furt nepřestávajú 

hádat a nadávat si do zlodějů. Tož tak. 

 

V minulých dnech nás opustila navždy paní Marie Janulíková, čest její památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým, všichni na ni budeme vzpomínat jako na hodnou a milou ženu. 
 

Zarážání hory 

První sobotu v září jsme zarazili horu tradičně v areálu u vrb a následně jsme poseděli Pod zeleným, 

kde nám k poslechu zahrála cimbálka Zádruha. 

Přestože bylo chladno a chvilku i pršelo, tak letošní ročník, byl co do počtu účastníků opět hojně 

navštíven a tato vinařská slavnost, při které se můžeme všichni setkat spolu i s přáteli odjinud 

v přátelské atmosféře, je neodmyslitelnou tradicí naší obce. 

Upřímné poděkování starosty si zaslouží zaměstnanci obce Petr Bílek, Petr Nesvadba a Radek Pihar, 

kteří přichystali horu, zázemí a Petr Bílek i část pochutin, pan Jan Netík za průvodní slovo s horenským 

právem, pan Václav Tománek za přivítání a přichystání věnce, paní Růžena Bílková st. za přichystání 

kytice, naši myslivci, kteří věnovali srnčí na guláš, Josefovští mužáci, kteří dali vyniknout svému zlatu 

v hrdle, všichni vinaři, kteří věnovali či přinesli na ochutnávku víno, aby se s ním pochlubili 

a hospodský Zdeněk Klečka, který nám pochutiny nachystal a věnoval nějaké to pitivo a ostatním, kteří 

přispěli ke zdárnému průběhu.  

Speciální poděkování patří Josefovským ženám, které napekly vynikající pochutiny, bylo to naprosto 

vynikající. Které to byly? Zdenka Bartíková, Jiřina Bílková, Růžena Hasilová, Anežka Petrášová, 

Hana Piharová, Helena Pospíšilová, Kateřina Rebendová, Eva Zhřívalová. 

Také letos jsme měli hosty z lázní, kteří za svoji návštěvu zaplatili. 

Starosta je přesvědčen, že letošní Zarážání hory podle ohlasu proběhlo ke spokojenosti všech a bylo 

úspěšné. Věří pak, že i příští rok, první sobotu v září, se sejdeme v tak hojném počtu a nadále nám bude 

přát počasí, abychom poseděli v pěkném areálu Výletiště pod zeleným. 

 

Pochod slováckými vinohrady (Burčákový pochod) 
Klub českých turistů pořádal 39. Pochod slováckými vinohrady, který se uskutečnil v sobotu 

3. října 2015. Starty byly dva, jeden v Hodoníně a druhý v Dolních Bojanovicích. Cíl byl 

v prušáneckých Nechorách. 

Akce to byla velmi zdařilá i co do počtu účastníků, kterým se v Josefově líbilo a už nebloudili jako 

minulé roky. Naši vinaři se pak prezentovali vynikajícími pochutinami, burčákem i vínem.  

 

Změna č. 2 Územního plánu obce Josefov 
V Josefově již platí Změna č. 2 Územního plánu, která znamená, že je možno stavět v oblasti vinných 

sklepů vinné sklepy podél obslužných komunikací a také je možno legalizovat stávající stavby vinných 

sklepů. Více informací u starosty. 



 

INFORMACE 

Voda ve sklepech – výměna vodoměrů 

Během vinobraní a po vinobraní bude probíhat výměna vodoměrů ve sklepech, z tohoto důvodu 

se uskuteční schůzka představitelů obce s vinaři ve čtvrtek 15. října 2015 v 19.00 hodin v Kulturním 

domě, kdy budou podány informace, dohodne se postup a termíny výměn s instalatérem. Nahlásit stav 

a zaplatit vodu můžete na schůzi. 

 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU  

Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 10. října 2015 

od 9.00 hod. do 13.00 hod. 

Místo sběru: Výletiště pod zeleným 

 

Sběr nebezpečných odpadů 

Druhy nebezpečných odpadů, které se odebírají: 

Barvy, laky, lepidla, léky, suché monočlánky, akumulátorové baterie (autobaterie), oleje motorové, 

převodové, mazací, jedlé oleje (ze smažení), pneumatiky, zářivky, výbojky, ledničky, TV, monitory, 

ostatní drobné elektropřístroje (mikrovlnky, rádia, konvice atd.) 

Co se nepřijímá: při sběru nebezpečných odpadů: odpady obsahující azbest. 

 

Sběr ostatních odpadů 

Odebírat budeme textil, koberce, sedačky, skříně, rámy oken, linoleum atd.,  

Co se nepřijímá: recyklovatelné odpady, papír, plastové obaly, sklo (kromě autoskla), železo. Vše, 

co se normálně vejde do kontejnerů a do pytlů, se tedy nepřijímá. 

 

Mimo určenou dobu se žádný odpad přijímat nebude!!! 

Žádáme občany, aby věci byly řádně zabaleny tak, aby bylo možné je snadno naložit a pokud to budou 

kapaliny, aby byly v uzavřených nádobách tak, aby nedošlo k jejich vytečení!!! 

Výše uvedené odpady musí jejich původce, eventuálně vlastník, sám dovést na místo sběru 

(na tancplac).  

 

SBĚR ŽELEZA A OSTATNÍCH KOVŮ  

Naši hasiči budou v sobotu 10. října 2015 vybírat železo a ostatní kovy. Budou tradičně jezdit po obci 

a budou vybírat i elektro odpad (televize, ledničky, mrazničky, mikrovlnky a jiné elektrospotřebiče).  

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s čistotou naší obce!  
 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 
E.ON Distribuce oznamuje občanům, že z důvodu plánovaných prací (rekonstrukce, údržby, revize 

a opravy) na zařízení distribuční soustavy bude v pátek 9. října 2015 od 7.30 hod. do 15.30 hod. 

přerušena dodávka elektrické energie v celé obci Josefov, včetně oblasti vinných sklepů. 

 

Oznámení obce Prušánky k vývozu suti 

Obec Prušánky oznamuje, že na sběrné místo nepřijímá žádnou zeminu. Přijímá pouze čistou stavební 

suť členěnou na betonovou či cihelnou bez příměsi zeminy! 

 

Komunitní kompostárna 

Opakovaně dáváme na vědomí, že komunitní kompostárna je určena k rostlinným zbytkům z veřejných 

prostranství a ze zahrad a ne k zavážení kdejakým bordelem. Jestliže zde bude přichycen, ten kdo tam 

naveze jiný odpad, stavební suť či zeminu, bude pokutován! Naše kompostoviště už máme oficiální, 

tak si toho skutečně važme. 

Totéž se týká místa na větve u noroviště, slouží ke sběru větví ze stromů a ne k zavážení nejrůznějším 

nepořádkem. 



 

POZVÁNKA 

 

DRAKYÁDA!!!  

Termín púšťání drakú je v sobotu po obědě 24. října, po obědě je tak nejak po druhej hodině, jak nám 

posedne. Snáď bude ideální počasí a bude fúkat a né jak loni, že sa nafúkli akorát nekeří. Všecko 

sa to odehraje na hřišti a přilehlých polách. Nejakých draků dycky máme na pučení, ale bude lepší, když 

si vyrobíte nebo kúpíte svojich, protože ty naši draci moc nelécú, nevíme, čím to je. Nekdo s drakem 

dojde, jiný si ho tradičně odnese. Děckám pak dáme špekáčky a dospěláci si tradičně donesú nejaký ten 

vzorek a vyvětranú letošní marhulovicu. Akce je pro všecky děcka a tych, co sa jak děcka cíťá, no prostě 

Josefáků! Vstup aj pro přespolních zdarma! Opečeme si aj chleba a třeba sa budú opékat erteple. 

 

Připravujeme 

Josefovské setkání, 28. listopad 2015 – setkání seniorů - důchodců  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hledáš smysluplnou a odpovědnou práci? Nejsi lhostejný/á ke svému okolí? 
Nehledej a přijď mezi nás! 

 
Jsi občan ČR starší 18 let, máš maturitu, jsi bezúhonný/á  

s dobrou fyzickou a zdravotní kondicí? 
 

N E V Á H E J ! 
 

Nabízíme stabilní finanční ohodnocení, kariérní růst,  
6 týdnů dovolené, příspěvky na dovolenou, odchodné,  

výslužné a řadu dalších výhod. 
 

VÍCE INFORMACÍ SDĚLÍ ODBOR PERSONÁLNÍ, 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,  

ÚZEMNÍ ODBOR HODONÍN 
Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín 



 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí   
Dva páry vyrazí spolu na víkend do přímořského hotelu. Po dobré večeři a několika skleničkách v baru 

někdo navrhne, že by si mohli na noc vyměnit partnery. Po dvou hodinách intenzivního sexu se ten 

chlápek otočí na bok a říká: „Paráda, takhle jsem si už dlouho neužil. Doufám, že holky se mají taky 

dobře.“ 

 

Učitelka nakreslila na tabuli jablko a ptá se dětí: „Co jsem to nakreslila?” Přihlásí se Honzíček: „Prdel.” 

Učitelka se rozplakala a vyběhla ze třídy. Za chvíli do učebny vkročí ředitel a křičí: „Proč jste paní 

učitelku dohnali k slzám? A kdo nakreslil na tabuli tu prdel?”   

 

Policajt zastaví sedláka s povozem a povídá: „Co to vezeš, sedláku, na té káře?”  

„Ále, to je banánova šťáva,” odpoví sedlák.  

„A můžu ochutnat?”  

„No jistě, jen si poslužte!”  

Policajt se tedy napije, ale hned to vyplivne a znechuceně zařve: „Fuj, vždyť je to koňská moč!”  

Nato sedlák pobídne koně bičem: „Hyjé, Banáne!” 

 

Přijde stará paní k doktorovi a říká: „Pane doktore, mám velký problém. Trápí mne větry, ale co je horší, 

nejsou slyšet a nemají žádný zápach. Třeba teď, co jsem tady, jsem si prdla už nejmíň desetkrát. 

Poraďte, co mám dělat?“ Doktor jí napíše recept: „Berte tyhle pilulky třikrát denně a přijďte za týden 

na kontrolu.“ Babka dorazí o týden později a vypadá naštvaně: „Pane doktore, nejenže prdím stejně jako 

před týdnem, ale navíc po těch pilulkách to teď úplně hrozně smrdí! Co mi k tomu řeknete?“ 

„Uklidněte se, paní. Teď, když jsme vám srovnali čich, napíšu vám ještě něco na sluch.“ 

Lepší pivo v žaludku, než-li voda na plicích. 

Jára Cimrman 

 

„Kdykoli piji víno, starosti usínají.“ 

Anakreón 

 

„Rozděl a panuj.“ 

Filip II. Makedonský 

 

„Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího.“ 

Marcus Aurelius 

 

„Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.“ 

Niccolo Machavelli 

 

„Mluví-li bohatí lidé o blahu společnosti, vím, že to není nic jiného než spiknutí boháčů, kteří 

pod jménem a pod záminkou obecného blaha hledají svůj vlastní prospěch.“ 

Sir Thomas More 

 

„Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád 

či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život, ale poté trvá celý 

život, než na tu osobu zapomene.“ 

Honoré De Balzac 

 

„Žena je nepodařený muž.“ 

sv. Tomáš Akvinský 

 

Jestliže člověk dělá něco dobrého s těžkostí, těžkost pomine a dobro zůstane. Jestliže dělá něco 

špatného s potěšením, dobré pomine a špatné zůstane. 

sv. Augustin 


