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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Burčáky hučá v bečkách, trnky kyšú v hobokách, babí léto máme krásné a návštěvníkom pochodu 

Slováckými vinohrady se u nás hodně líbilo, a to tak, že přes Josefov budú chodit aj další roky. 

 

V minulých dnech nás opustil navždy pan Antonín Šupa, čest jeho památce, všichni na něj 

budeme vzpomínat jako na skvělého myslivce a vinaře. 
 

Hlodavci v obci 

Ve dnech nedávno uplynulých v obci proběhla deratizace proti hlodavcům. Jed na hlodavce byl nasypán 

do obecní kanalizace tak, aby jej nespláchla voda. 

Jed na hlodavce si můžete zakoupit také v místní knihovně v její otevírací dobu, jeden pytlík za cenu 

50,- Kč. 

 

Zarážání hory 

Starosta děkuje všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh Zarážání hory, kterou jsme už tradičně zarazili 

v areálu u vrb a následně, protože nám počasí přálo, jsme poseděli Pod zeleným, kde nám k poslechu 

zahrála cimbálka Husaři. 

Letošní rok, co do počtu účastníků, byl opět hodně navštíven a tato vinařská slavnost, při které se 

můžeme všichni setkat spolu i s přáteli odjinud, se spolu s Hody stává velmi významnou a nabírá 

přátelské atmosféry v jinak těžkém období. 

Velké poděkování starosty si zaslouží 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, zaměstnanci obce, kteří připravili zázemí a část pochutin. 

Letos, jako jiné roky, jsme měli hosty z lázní, kteří za svoji návštěvu zaplatili a tím významně hradili 

náklady na tuto akci. 

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

bylo úspěšné.  

Starosta věří, že i příští rok, první sobotu v září, se sejdeme v tak hojném počtu a tak jako letos nám 

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

 

Josefovský helovín 

Radnice děkuje všem, kteří se zapojili do podzimní akce Josefovský helovín, o nejlépe vyzdobenou 

zahrádku dýňovými výtvory. Protože nebylo vyzdobeno tolik zahrádek, radnice obdarovala všechny 

zúčastněné. 

 

Hřbitov 

Po dlouhých letech nám opět teče na hřbitově voda. Byla provedena oprava prasklého vodovodu cca 10 

m od hřbitovní zdi, kdy vedení z plastu poškodil křeček, což bylo překvapivé i pro pracovníky Vak 

Hodonín, kteří únik vody zjistili a odborně opravu provedli. Starosta v místě úniku vody ztratil gumové 

pantofle. Předpokládejme, že za nějaké to století budou tyto pantofle cenná relikvie, pokud je někdy 

archeologové najdou.  

Opravili jsme márnici na hřbitově. Naše márnice má nový kabát, pracovníci obce vylíčili vnitřek, udělali 

novou fasádu, natřeli ji a vyspravili střechu a natřeli rýny. Po dlouhých letech to bylo skutečně potřebné. 

 

Cesta ve sklepech pod Roztrhanským 

Vyspravili jsme asfaltovým recyklátem kus rozbité cesty od sklepa Š. Rampáčka, ke sklepu Š. 

Lekavého. 



Pochopitelně, povrch není ideální, ale vzhledem k možnostem jsme se snažili tuto část vyspravit co 

nejlépe. Věříme, že zemědělci nám nebudou asfaltku tuto, ani jinde v obci ničit. 

 

36. pochod slováckými vinohrady 

V sobotu 6. října přes naši obec vedl 36. ročník pochodu Slováckými vinohrady, který pořádal Český 

klub turistů. Návštěvníkům této akce se u nás velmi líbilo a pochvalovali si pohostinnost našich vinařů i 

krásu naší obce i oblasti vinných sklepů. Tento pochod vedl přes naši obec první rok a bude vést i 

následující roky. Starosta děkuje všem vinařům, kteří vynikajícím způsobem reprezentovali jak sebe, tak 

i obec. 

 

Cyklostezka Josefov – Prušánky 

Všichni si mohou jistě všimnout, že od Prušánek se buduje dlouho očekávaná nová cyklostezka, která 

bohužel končí na hranici katastru s naší obcí. Tímto vlastně vede odnikud nikam. Tato cyklostezka je 

určena primárně občanům Josefova, ale hlavně dětem. Smutnější o to je, že do Josefova nebude 

pokračovat dříve, než-li se podaří vyřešit majetkoprávní vztah s majiteli pozemků. Nás čeká výkup ještě 

asi 14-ti pozemků. Bohužel jejich majitelé kousky z pozemků na výstavbu cyklostezky buď nechtějí 

vůbec prodat nebo mají tak vysoké finanční požadavky, protože se domnívají, že se tam snad bude 

budovat letiště nebo nákupní centrum, že je nedokážeme uspokojit. 

Cyklostezka je veřejnoprospěšná stavba, splňuje proto všechny předpoklady, veřejný přístup všem a 

zdarma. 

 

Prořez stromů v sádcích a u hřiště 

Pracovníci obce provádějí prořez nemocných a suchých stromů v sádcích. Posléze budou vysázeny nové 

ovocné stromy, a to švestky a hrušně. 

Dále se budou kácet plané třešně u hřiště a na jejich místě se budou vysazovat nové třešně a višně. 

Kdo má zájem o dřevo z třešní na uzení, může se přihlásit na radnici nebo na tel. 602 246 680. Toto 

dřevo se bude prodávat za cenu 100,- Kč za jeden strom, který bude nakrácen. 

 

Osvětlení ve sklepech 

Neustále nám vypadává veřejné osvětlení ve sklepech. Tuto důležitou záležitost budeme řešit, musí se 

zjistit příčina a následně vyčíslit cena pořádné opravy. Opravu následně provedeme, podle finančních 

možností. 

 

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 

Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhly volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, co nám tyto 

výsledky přinesou, uvidíme následující čtyři roky. 

Výsledky v obci Josefov: 

 

1. 84 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová - 43 hlasů 28,85% 

2. 26 NEZÁVISLÍ - 25 hlasů 16,77% 

3. 60 Česká strana sociálně demokratická - 19 hlasů 12,75% 

4. 43 Komunistická strana Čech a Moravy - 16 hlasů 10,73% 

5.   3 "Sdružení nestraníků" - 13 hlasů 8,72% 

6. 93 Česká pirátská strana - 10 hlasů 6,71% 

7. 70 Občanská demokratická strana - 9 hlasů 6,04% 

8. 20 Moravané - 4 hlasy 2,68% 

9. 48 TOP 09 a Starostové pro JMK - 3 hlasy 2,01% 

10. 30 Věci veřejné - 2 hlasy 1,34% 

11. – 15.    7 Volte Pravý Blok www.cibulka.net - 1 hlas 0,67% 

13 Folklor i Společnost - 1 hlas 0,67% 

44 SUVERENITA - Blok JB pro JMK - 1 hlas 0,67% 

77 Strana svobodných občanů - 1 hlas 0,67% 

80 Dělnická strana sociální spravedlnosti - 1 hlas 0,67% 

 

 

http://www.cibulka.net/


INFORMACE  

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU  

Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 20. října 2012 

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 20. října 2012 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! 

 

Opětovné upozornění! 

Kompostoviště u brodu slouží ke sběru trávy a jiných bio složek (rozuměj: přírodních), které se rychleji 

a snadno rozloží a tím se přemění v kompost. Opětovně zdvořile žádáme občany, aby trávu a jiné 

vozily co nejdále. Starosta kompostoviště 3x ročně nechává shrnovat, protože je neustále zaváženo 

z kraje. 
Místo pro vývoz bio složek (rozuměj: přírodních) určených ke spálení, např. větve, malé kořeny apod. 

(ne pytle s odpadem, jako např. plasty, na ty máme sběrné zvony a domeček) se nachází u bývalého 

noroviště u sv. Vendelínka. 

Někteří občané to neustále vyvážejí obráceně!  

Tam, kde naši pracovníci nebo hasiči pálí větve apod., laskavě nevyvážejte plasty a pneumatiky!!! 

Pneumatiky se sice vyrábějí z kaučuku, tzn. bioložky, ale chemickým zpracováním se z nich stává 

nebezpečný odpad, který svážíme každoročně!!! 

Pokud na spáleniště dovezete větve, dávejte je co nejdále a ne hned k cestě a také větve, slámu, 

seno apod. na tomto místě nepalte, toto odborně provádí naši hasiči!!! 

Někdo to furt nechápe!!! 

 

INFORMACE 
Voda ve sklepech 

Vybírat se bude poslední týden čtvrtletí a první týden čtvrtletí nového v knihovně, a to v pondělí 17-19 

hod. a čtvrtek 14-19 hod. 

Voda spotřebovaná v období po 17. 12. 2012 bude připočtena k prvnímu čtvrtletí roku 2013. 

Cena vody - 50,- Kč/m
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4. termín -   6. 12.,   10. 12.,   13. 12.,   17. 12. 

 



Platba poplatků za rok 2012  
Obecní úřad v Josefově upozorňuje občany, že veškeré vybírané poplatky a platby v roce 2012, a to 

poplatek ze psů, poplatek za směsný komunální odpad za 2. pololetí 2012 /popelnice/, platba za stočné a 

platba za vodu na hřbitově, musí být uhrazeny nejpozději do 30. listopadu 2012.  

Děkujeme za dodržení termínu splatnosti. 

 

POZVÁNKA  
DRAKYÁDA!!!  

Termín je v sobotu po obědě 27. října, kdy bude už snáď konečně ideální počasí tak, že bude fúkat a 

nebude zasej tak veliká zima. Děckám dáme párky a dospěláci si snad donesú nejaký ten vzorek a 

vyvětranú letošní meruňkovicu. Vše sa odehraje na hřišti a nafúkneme skákací hrad. Nejakých draků 

máme od loňska, ale bude lepší, když si vyrobíte nebo kúpíte svojich.  Akce je pro všecky děcka od 0 do 

130 let z Josefova aj z okolí od Hradišťa po Vídeň! Vstup aj pro přespolních zdarma! Třeba sa budú 

opékat erteple, tedy pokáď víte, co to je. 
 

Připravujeme 
 

Neděle 18. listopadu 2012 Výstava obrazů a ručních prací našich Josefáků. 

 

Reklama 
Silvie Kobzíková, Dolní 3, Josefov nabízí: 

Drogerii pouze od německých výrobců – aviváže, tekuté prací prostředky.  

Mycí prostředky na nádobí, na vany a umyvadla, leštidla na okna.  

Pěny do koupele, sprchové gely, šampóny.  

Dětské vlhčené ubrousky s aloe vera. 

Informace na tel.: 737 779 043 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí 
Na lovu došlo k neštěstí. Lord Bubac postřelil neúmyslně maželku Lorda Pickeringa.  

Lord Pickering přistoupil k Lordu Bubacovi a rozzlobeně pravil: 

"Pane, postřelil jste moji ženu! Žádám okamžitou satisfakci!"  

Lord Bubac nevzrušeně odpovídá: 

"Ale ano, beze všeho, zde je prosím moje manželka." 

 

Přijde montér na jednotku intenzivní péče, chvíli si prohlíží pacienty, všichni na přístrojích, a pak 

povídá:  

"Pořádně se nadechněte, budu měnit pojistky." 

 

Milé ženy, pokud muž řekne, že něco udělá, tak to udělá. Nemusíte mu to každých 6 měsíců připomínat. 

 

U soudu: 

"Takže tito dva svobodní spolu žili jako manželé?" 

"Ne, slavný soude, o mnoho šťastněji!" 

 

Do salónu vběhne kovboj a povídá popíjejícímu farmáři: "Vaši ženu nabral na rohy býk!"  

Farmář nic. Kovboj silnějším hlasem: "Býk vám nabral na rohy ženu!!!"  

Farmář: "...slyším, ale nemohu se smát, bolí mě zub." 

 

V sídle české vlády se pokazilo WC. Přišel opravář a ptá se: 

"Kde je ten hajzl?" 

"Před hodinou odletěl do New Yorku." 

"Ale myslel jsem ty dvě nuly." 

"Ty letěli s ním."   


