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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Hora je zarazená a vinobraní valí o sto péro, no moc teho po jarních mrazoch néni, ale určitě to bude 

o to lepší kvalita. Po dědině sa zbírá kde co - trnky, ořechy, pletky no a včíl v sobotu sa budú vybírat 

odpady a hasiči budú zbírat barjaké žgarby. Tož, když půjdete volit, tak možete neco pod zelené donést, 

mimo čurbesu klidně aj nejaký dobrý vzorek ohnivej vody nebo hrotek burčáku, zběrový referenti 

sa beztak zlobit nebudú. Na náš helovín sa v záhonkoch objevilo krásných dyní a nekemu v gaťách 

aj dyňový květ. Čistička nám v hliníku utěšeně roste, nekeho napadlo, že by tam mohla byt 

aj observatoř. Nevíme, esli to bylo myslené na hvězdy nebo na ty smradlavé kokošanele, co splachujeme 

v záchodoch. Pingpongáři chcú vyhrát sútěž a tradičně zahájili sezónu prohrú, protože první vyhrání 

z kapsy vyhání. Zajícé s bažantama sa těšá, až jich naši myslivci postřílajú a kdo netrefí zlatého bažanta, 

dostane umělého. Minulý týdeň sa přes naše sklepy přehnal burčákový pochod, fšeckým sa u nás líbilo 

a nekeří nalévali aj hodně kvalitní matroš. Za tři týdně vypustíme za humnama  drakú. A dyž sú ty 

volby, je dycky byt lepší zvolen, jak bánská bystrica. Tož tak… 

 

Nedávno oslavila 85 let paní Anna Šimková. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu a přeje 

do dalšího života pevné zdraví, lásku bližních, štěstí a Boží požehnání. 
 

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 s primášem Mirkem Klubusem. 

Počasí nám letos přálo, bylo krásně teplo, a tak letošní ročník, byl co do počtu návštěvníků opět hojně 

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

v přátelské atmosféře, je krásnou 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 Ivan Janošek za úvodní přivítání, pan Václav Tománek za přichystání věnce, paní Růžena 

Bílková st. za přichystání kytice, naši myslivci, kteří věnovali srnčí na guláš a slavnost doprovázeli 

salvami, 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, zastupitelům obce a ostatním, kteří přispěli ke zdárnému průběhu.  

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

vynikající. Které to byly? Zdeňka Bartíková, Marie Bílková, Anna Esterková, Růžena Hasilová, 

Ludmila Malhocká, Anežka Petrášová, Petra Petrášová, Hana Piharová, Helena Pospíšilová, 

Radka Pospíšilová, Lenka Rebendová st., Radka Vnenčáková, Eva Zhřívalová. 

Také letos jsme měli hosty z lázní, kteří za svoji návštěvu zaplatili stejně jako mnozí hosté. 

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

nadmíru úspěšné. Navštívili nás opět významní hosté, jako radní Jihomoravského kraje pan Ing. Antonín 

Tesařík, o. Petr Karas, úspěšní podnikatelé, starostové z různých koutů Moravy či představitelé veřejné 

správy. 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. 

 

Josefovský helovín 

V sobotu 10. září byly josefovské zahrádky vyzdobeny výtvory z dýní a drobností byli oceněni všichni, 

kdo své zahrádky pro tuto příležitost zkrášlili. Nejoriginálnější zahrádky měly Hana Piharová, 

Táňa Prčíková a Marie Štohandlová.  



 

ČOV  

Výstavba čistírny pokračuje v plném proudu. Pokračovaly i vykopávky a nálezy různých atributů 

z bývalé vesnice Kukvice. Proběhlo také kácení v okolí čističky, které budeme upravovat. Vzhledem 

k obdržené dotaci od Jihomoravského kraje také administrujeme tuto záležitost s Ministerstvem 

zemědělství. 

Naše upřímné poděkování si zaslouží všichni, kteří nám pomohli s udělením dotací, anebo 

administrací, především poslanec pan Ing. Josef Uhlík, radní Jihomoravského kraje 

pan Ing. Antonín Tesařík, starostka Ratíškovic paní Ing. Bc. Anna Hubáčková, projektová 

manažerka paní Bc. Patrícia Juráňová, ale hlavně ministr zemědělství pan Ing. Marian Jurečka. 
 

Pochod slováckými vinohrady (Burčákový pochod) 
Klub českých turistů pořádal 40. Pochod slováckými vinohrady, který se uskutečnil v sobotu 

1. října 2016. Startovalo se v Hodoníně a Dolních Bojanovicích. Návštěvníci si mohli vybrat trasy, kratší 

přes Josefov a delší přes Starý Poddvorov a Nový Poddvorov. Cíl byl v prušáneckých Nechorách. 

Počasí přálo a akce to byla velmi zdařilá i co do počtu účastníků, kterým se v Josefově líbilo. Naši vinaři 

se pak prezentovali vynikajícími pochutinami, burčákem i vínem. 

 

Martin Tomaštík je vítězem letošního ročníku Mistrovství republiky motoristických sprintů 

Náš spoluobčan vyhrál celý ročník bodovacích závodů Mistrovství republiky motoristických sprintů 

do 3,5 ccm
3
 se svým vozem BMW. Ročník se skládá z dvanácti závodů a Martin Tomaštík tedy obsadil 

celkové 1. místo. Gratulujeme ke skvělému úspěchu a děkujeme za vynikající reprezentaci obce 

a do dalších let a závodů přejeme mnoho vítězných závodů, zdaru a štěstí. 

 

INFORMACE 

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu ČR 
V termínu 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu 

Parlamentu ČR, případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční 14. a 15. října 2016. 

 

Deratizace 
V minulých dnech provedli zaměstnanci obce deratizaci proti hlodavcům.  

 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU 
Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 8. října 2016 

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 8. října 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! 

 

K volbám 
Milí spoluobčané, všichni máme v rukou demokratický nástroj, kterým rozhodujeme, kdo vede obec, 

kraj nebo tuto zemi a jmenuje se volby. Volebního práva můžeme využít tak, že se můžeme zúčastnit 

pasivně tím, že budeme kandidovat, anebo aktivně, že se voleb zúčastníme jako voliči.  

Není divu, že mezi lidmi panuje celkově blbá nálada, protože naděje vkládané především do vrcholných 

politiků jsou s pravidelnou jistotou pohřbívány poté, co se dostanou ke svým funkcím a na své 

spoluobčany-voliče jaksi pozapomenou a vzpomenou si zase až v čase voleb. Jsme národem, který 

se velmi rád nechává obelhávat, a přitom k tomu není důvodu. Opravdu je třeba přijít k volbám a volit 

lidi, které známe, kteří pro nás něco udělali, a takových lidí na kandidátkách sice nebývá mnoho, ale 

jsou tam. Pokud se k volbám stavíme negativně, pak se mnohdy stane, že právě lidé, kteří chtějí 

pracovat pro nás a mají zkušenosti, a schopnost nás nezklamat, se do zastupitelských sborů nedostanou 

a naopak se dostanou ti, které neznáme a na které po té žehráme. 

Opravdu, neseďme doma, pojďme k volbám, máme jedinečnou příležitost změnit budoucnost našeho 

kraje či část Parlamentu ČR. 

 

K právnímu státu 
Vážení přátelé, stát jako politická forma organizace společnosti v mnohém zaostává za svým posláním, 

zejména v činnosti a respektování základních pravidel chování především představiteli volenými 

občany.  

Velmi zjednodušeně, v právním státě je třeba dodržování práva nad státem, tj. že státní moc je řízena 

právem, které jako jediné může stanovovat pravidla chování státních orgánů, které mají být zárukou 

ochrany před samotným státem a jeho orgánů, které by snad chtěly uplatňovat jakoukoli libovůli.  

Zákonodárci ve snaze předvést svou plodnou zákonodárnou iniciativu svému lidu, který je zvolil, chrlí 

jednu zákonnou normu za druhou a s tím přichází ruku v ruce nejrůznější způsoby vynutitelnosti práva 

a časté libovolné postupy státních orgánů. 

Je třeba si nyní položit otázku, mají se dodržovat zákony? Odpověď je zcela jednoznačná, ano musíme 

je respektovat a dodržovat, pokud nemá nastat anarchie a chaos!  

Jestliže stát po svých občanech vynucuje dodržování základních pravidel chování, kterými jsou zákony, 

pak především vrcholní představitelé a nositelé této zákonnosti musí jít příkladem. Avšak neděje se tak! 

Jak může stát chtít po občanech dodržování zákonů, když je nedodržují nejvyšší ústavní činitelé, 

zákonodárci, politické strany, ministerstva, anebo státní instituce. Vykládají si zákony po svém vlastní 

lidovou tvořivostí, nerespektují rozhodnutí soudů a naopak se jim vysmívají a mnohdy jim k tomu část 

společnosti tleská. Toto si obyčejný člověk dovolit nemůže. Je třeba a na čase nastavit řád práva. 

Zdravé sebevědomí, pokora a rozum by měli být cností každého politika. 

Vojtěch Pospíšil, starosta 

 

POZVÁNKA 

DRAKYÁDA!!!  

Termín púšťání drakú je v sobotu po obědě 22. října, po obědě je tak nejak po druhej hodině, jak nám 

posedne. Snáď bude ideální počasí a bude fúkat. Všecko sa to odehraje na hřišti a přilehlých polách. 

Nejakých drakú dycky máme na pučení, ale bude lepší, když si vyrobíte nebo kúpíte svojich. Nekdo 

s drakem dojde, jiný si ho tradičně odnese. Děckám pak dáme špekáčky a dospěláci si tradičně donesú 

neco dobrého na vypálení červa. 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 

Josefovská setkání, 19. listopad 2016 – setkání seniorů (důchodců), při příjemném programu  

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí   

Nastoupí nový šéf do podniku a říká: „Jsem váš nový ředitel, nemám smysl pro humor, jsem mrzout, 

věčně jsem nasraný, tak se mi raději vyhýbejte. Jmenuji se František Kot, pro ty z vás, co koktají, jsem 

pouze František!“  
 

Pán se ráno probudí po opici, draka jako prase, zbytkáč 3,2. Manželka sedí na kufru ubrečená a on říká: 

„Miládko, kampak jdeš?“ Ona: „Jdu od tebe pryč. Že jsi přišel ve tři ráno nalitý, to bych ještě zvládla, 

žes poblil předsíň a kus obýváku, tak to by nebylo poprvé, ale že ses na mě v půl čtvrté tlemil mýma 

zubama, to už je moc.“ 
 

Stojí takhle dva kosmonauti na Marsu a čuměj střídavě na sebe, na Zemi, na raketu, na Zemi na sebe, na 

raketu a pořád dokola. Až to jeden nevydrží a vybuchne: „Co čumíš na mě? Já jsem ty klíčky 

nezabouchl!“ 

 

Malý chlapeček si hraje na pískovišti a něco žvýká. Zvědavá sousedka se ptá: „Jiříčku, copak papáš?“ 

Jiříček s plnou pusou odpoví: „Ňevím, šamo to pšiležlo.“ 

 

Klein dostane v noci telegram: VASE PANI V LAZNICH NAHLE ZEMRELA. Opatrně složí ten 

telegram a položí ho na noční stolek. Zhasne, zaboří hlavu do polštáře a řekne si: „Teď se nebudu 

rozčilovat, celou noc bych nemohl spát, ale zítra ráno, to bude probuzení!“ 

 

Opilec si zkrátil cestu domů přes hřbitov. Spadne do vykopané jámy a usne. Ráno se probudí a nadává: 

„Sakra to je kosa!“ 

Paní, která kousek opodál pokládá kytičku, povídá: „Tak co ses odkopal?“ 

 

Dva chlapíci sedí v baru, najednou začne hořet vedlejší budova a Franta se zvedá se slovy: „Co dělat, 

musím jít, povinnost volá.“ Pepa se ptá: „Copak, ty jsi dobrovolný hasič?“ Franta povídá: „Já ne, ale 

manžel Kateřiny ano!“ 

 

Chcete někomu vyvrátit názory? Nejdřív jej pozvěte na burčák a potom na kolotoče. 

 

Víte, jaký je rozdíl mezi rádiem a cihlou? Zkuste si pustit cihlu na plný koule!  

 

„Vláda si těžko zjedná poslušnost, bude-li se omezovat jen na to, aby ji lidé poslouchali.“ 

Jean Jacques Rousseau 

„Se zákony je to podobné jako s párky. Je lepší, když nevidíme, jak se dělají.“ 

Otto Von Bismarck  

„Čím horší je stát, tím více má zákonů.“ 

Publius Cornelius Tacitus  

„Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému.“ 

Immanuel Kant 

„Svoboda tisku! Máme tolik zákonů na ochranu svobody tisku, a ani jediný trochu spolehlivý 

zákon na ochranu lidí před tiskem.“ 

Mark Twain 

„Starý zákon má pravdu: někdy padají hradby pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nedá 

postavit nic.“ 

Karel Čapek 


