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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Těšíme sa na Vánoce. Nejvíc sa těšá děcka, celý rok byly hodné a nikoho nezlobily a nemajú ani žádnú 

hračku. Začalo platit EET, zákazníci doplatili a hodně podnikatelů už na to doplatilo. Na pracáku jim 

bude určitě lepší. Poslanci schválili protikuřácký zákon a vypadá to, že v hospodách sa bude kúřit enom 

z komína, teda pokáď bude řádně vyčistěný a kotel mět revizu. Kuřáci na pivě budú moset chodit kúřit 

do trňá jak kdysi, dyž sa kúřit učili. Tak sa podporuje ekonomika živnostníků a malých firem. Na setkání 

seniorů bylo vidět, že naši důchodci sa teda umňá bavit. Čerti, co sa u Jána spustili, tož nikeho letos 

neodnésli, měli teda políčené na starostu, ale ten sa jim nevlézl do měcha a z teho většího jim vypadl, 

protože je moc ťažký. A jak to Mikoláš viděl, zpomněl si, že starosta je velice hodný a dokonca mu dal 

aj kokino. Oslavme Vánoce v pohodě a s úsměvem, hlavně ať nekemu nezaskočí kost z ryby. Tož tak… 

 

Nedávno oslavila 80 let paní Štěpánka Kučerová. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

Josefovská setkání  

V sobotu 19. listopadu v Kulturním domě proběhl druhý ročník Josefovských setkání seniorů. Podvečer 

zpříjemnily děti z Mateřské školy v Prušánkách se svým programem a Josefovští mužáci, proběhla také 

krátká beseda o tom, jak vznikala naše kniha Josefov, císařská obec. Poděkování patří ženám z výboru 

seniorů a všem, kteří se na této krásné akci podíleli. 

 

Rozsvěcení vánočního stromu  

První adventní neděli proběhlo u kostela Všech svatých slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, 

symbolu našich křesťanských Vánoc. Značné množství Josefáků si přišlo zazpívat koledy, popovídat 

a připít na poklidné čekání příchodu narození Krista a Vánočních svátků. 

Vánoční výzdoba v obci 
Starosta se rozhodl, tak jako v loňském roce, nejkrásnější výzdobu domů v adventu a vánočních svátcích 

ohodnotit drobnou pozorností. Loni bylo vyzdobených domů přes 40. Ti, co budou mít výzdobu 

nejhezčí, dostanou ocenění po Třech králích.  

 

Mikulášská besídka 

V neděli 4. prosince v našem Kulturním domě proběhla Mikulášská besídka. Mikuláš s andělem a čerty 

navštívili naše malé děti a rozdali jim balíčky, podvečer nám zpříjemnila kapela COUNTRIO, a ty děti, 

které se bály přijít, navštívil Mikuláš s anděly a čerty den po té večer. 

 

Voda ve sklepech – odečty vodoměrů 

V pátek 2. prosince a v sobotu 3. prosince 2016 proběhly odečty vodoměrů ve sklepech. Voda 

ve sklepech musí být zaplacena nejpozději do 15. prosince 2016 v knihovně. Ti, kdo z vážných důvodů 

nemohli ve stanovený termín, dohodnou se na alternativním termínu a postupu s paní Hasilovou na tel. 

777 991 404. 

 

Aktiv zasloužilých hasičů okresu Hodonín 
V pátek 9. prosince se v našem Kulturním domě konal Aktiv zasloužilých hasičů a zasloužilých 

funkcionářů dobrovolných hasičů okresu Hodonín. Starostovi a jeho hasičům bylo ctí přivítat v naší obci 



 

významné osobnosti z řad hasičů, které pro své občany a obce ve svém životě učinily mnoho 

příkladného a důležitého. 

 

Kompostoviště 
Z důvodu výstavby čerpací stanice mezi rybníkem a kompostovištěm, je provoz na kompostovišti mírně 

omezen, nicméně se tam dá dojet od hliníku nebo vrchem. Opakovaně vyzýváme, aby travní odpad 

ze zahrad v termínu od března do listopadu občané sypali co nejdále a hlavně jej nevozili na spáleniště. 

Všude se dá dostat a nedá to ani moc práce, ani si nikdo nezajede, stačí se podívat!!! Na spáleniště, které 

slouží k likvidaci větví ořezaných stromů, také nevozte nejrůznější bordel!!! Pokud tam uvidíte vozit 

bordel někoho cizího i domácího, nevykládejte si o tom v hospodě, ale zavolejte starostovi, ale zavčasu, 

ne až po půl roce, jak bývá zvykem!!! 

 

Obecní majetek 
Majetek obce budujeme a průběžně opravujeme, někdy se nedostaneme k opravě hned, jak si jiní 

představují, ale jednou bude snad vše hotovo. Na druhou stranu, jak praví jedno přísloví, je-li stavitelův 

dům hotov, přichází smrt, proto nemějme zcela hotovo nikdy. Proto, pokud je někdo z jakéhokoliv 

důvodu i úmyslu nucen obecní majetek poškodit či zničit a mnohdy tím i omezí své spoluobčany, ať tuto 

skutečnost projedná se starostou či oznámí na obec a nedělá tak na tajňačku, vše se dá vysvětlit, našemu 

starostovi zcela určitě! 

 

Změny v legislativě 
Zcela obecně a pochopitelně uvádíme, že platí nový přestupkový zákon, který se pochopitelně vztahuje 

i na dodržování nočního klidu. Nic tak závažného se nezměnilo oproti původní právní úpravě, 

jen se posunul čas nočního klidu z půlnoci na desátou večer a ve vyhlášce opravující noční klid 

nemohou být výjimky. Na druhou stranu Ústavní soud zcela jasně judikoval, že občané obce na daném 

území žijící jsou povinni strpět rušení nočního klidu u akcí tradičních a v obcích se opakující. Z tohoto 

důvodu tedy není nutno regulovat noční klid vyhláškou, protože Ústavní soud jako garant ústavnosti 

mluví zcela jasně a zřetelně. 

A dále, že od nového roku je, dle změny zákona o ochraně ovzduší, nutno mít provedenou revizi kotlů 

na tuhá paliva, bez výjimky roku výroby. Revizi nemusí mít krbová kamna a krbové vložky. Kontrolu 

může provádět orgán ochrany životního prostředí obce s rozšířenou působností, v našem případě 

Hodonín. 

Dále pak změna loterijního zákona pamatovala na obecní veselice s tombolami, kdy se nemusí tombola 

nahlašovat na Finanční úřad, pokud nepřesáhne sto tisíc korun. 

Novela daňových předpisů praví, že při úplatném převod majetku je již od listopadu letošního roku 

plátcem daně nabyvatel. Další jiné a výživné změny v zákonech příště… 

 

INZERCE 

Mám zájem o pořízení pozemku v prostoru „búd“ pro výstavbu sklepa a také výsadku vinice. Nabídněte 

na tel. 602 789 649. 

Prodám původní vinný sklep v Dolních Bojanovicích s posezením, lisovnou a sklepem, lokalita 

Pod ořechama, nad základní školou. Zájemci volejte na tel. 602 245 935. 

 

Připravujeme 

Adventní turnaj ve stolním tenise, sobota a neděle 17. a 18. prosince 2016  

Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji, sobota 17. prosince 2016  

15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov 27. nebo 29. prosince 2016 

Štěpánský turnaj ve šnopsu, středa 28. prosince 2016 

Silvestrovský ohňostroj, sobota 31. prosince 2016  



 

PPrroo  zzaassmmáánníí   

Přijde Žid do obchodu s náboženskými potřebami - rozhodnutý, že přijme křesťanskou víru a že si tedy 

koupí ten krucifix. Ukáže na jeden a ptá se prodavače: „Kolik stojí?“ „Tisíc korun,“ odpoví prodavač. 

„Hm, to je moc,“ řekne Žid. Rozhlídne se a ukáže na jiný: „A kolik by stál tadyhle ten bez toho atleta?“ 

Jede kamioňák, pustí si rádio, kde hlásí: „Pozor na 15. kilometru dálnice D1 pravděpodobně přistáli 

Martani, tak pozor na ně, nejsou sice nebezpeční, a když se na ně mluví pomalu, tak rozumí i česky.“  

Kamioňák jede dál, zapomene na to, přijede na 15. kilometr, zajede na krajnici, že se skočí vyčůrat. 

Přijde ke svodidlům, tam zelený mužíček, vytřeštěné oči. Kamioňák si říká, to je ono, to jsou ti Marťani, 

jak říkali v rádiu a pomalu říká: „Ahoj, přicházím v míru, jsem Pepik, a to je můj kamión.“ Ten furt sedí, 

čumí, vytřeštěné oči a kamiońák zase: „Já Pepik, toto kamión, můj.“ A ten na něj: „Noo, já jsem tady 

hajnej, tak mě nech aspoň vysrat.“  

V Tatranské Lomnici v hotelu v pátém patře bydlí nějaký arabský host, a protože se chodí každý den 

v pět hodin modlit, tak si jde na balkon vyprášit koberec. Klepe s ním na balkoně a dole pod ním jde 

nějaký bača, hledí na něj a volá: „Čo Aladin neštartuje, neštartuje?“ 

 

 

 

Mistrovství Josefova 

ve stolním hokeji Stiga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 17. 12. 2016 od 15.00 hod. po stolním 

tenisu na sále Kulturního domu Josefov, od 14.00 

hod. je možnost se nahlašovat do soutěže.  

 

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. 



 

 

TJ SOKOL JOSEFOV  

pořádá 
 

v sobotu 17. 12. a v neděli 18. 12. 2016 
 v sále kulturního domu v Josefově  

tradiční 

 

TURNAJ 

ve  

STOLNÍM TENISE 
 

neregistrovaných hráčů. 

 
Dne 17. 12. 2016 v 09:00 hod. pro hráče od 14 let 

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

 

Začátek turnaje v 09:00 hod. 
 

 

Dne 18. 12. 2016 v 10:00 hod. pro hráče do 14 let 
Zápis hráčů bude od 09:00 hod. do 09:55 hod 

 

Začátek turnaje v 10:00 hod. 


