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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Skončily prázdniny a začala nám doba vinobraní. Letošní počasí je tak divné, že sa střídajú vedra 

s chladem a deštěm. Trnky kyšú v hobokoch. Ořechy schnú v bednách a kolikrát nestihnú ani spadnút 

ze stromu, jaký je o nich zájem. Vinařom snáď hrozny ve vinohradech nezhnijú a náš moravský poklad 

bude tej najlepší kvality. Za měsíc si budeme volit lidí do strakovky, na kterých budeme beztak 

po nejakej době nadávat. Né nadarmo sedijú ve Strakovej akademii, neco společného s tým vtákem 

mněuo, má a bude mnět hodně našich zástupců. 

 

V minulých dnech oslavili 80 let paní Marie Mrláková a 85 let pan Petr Komosný. Radnice gratuluje 

ke krásnému životnímu jubileu a přeje do dalšího života pevné zdraví, štěstí a Boží požehnání. 

 

Turnaj ulic Josefova 
V sobotu 17. srpna 2013 se konal V. 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 vyhrála ulice Horní! 

Reprezentovali ji M. Bravenec, J. Klubus, M. Novotný, M. Lekavý, Š. Lekavý, V. Lekavý, P. Prát, 

Z. Prát, F. Prčík, J. Prčík. 

Sláva těchto reprezentantů nebeských výšin se dotýkající, je zvěčněna na podstavci poháru určeném 

vítězi, který je umístěn v síni slávy v místním pohostinství.  

Nejlepší střelec byl Kryštof Prčík.  

Na druhém místě skončila ulice U Školy, na třetím místě ulice Dolní, na čtvrtém místě ulice Záhumenní 

a na pátém místě ulice Nová. 

Starosta věnoval dvě bečky Starobrna, nejlepšího piva na celej Moravě, a bečku Kofole, protože ju všecí 

milujeme. 

 

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 Zádruha. 

Letošní ročník, co do počtu účastníků, byl opět hojně navštíven a tato vinařská slavnost, při které 

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

přátelské atmosféry v jinak těžkém období. 

Upřímné 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 ke spokojenosti všech a bylo 

úspěšné a věří, že i příští rok, první sobotu v září, se sejdeme v tak hojném počtu a tak jako poslední 

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

 

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

zahrádku dýňovými výtvory. Bylo k vidění několik originálních výtvorů. Je pravdou, že ten kdo chce a 

má kreativní myšlení, dokáže potěšit nejen sebe, ale i ostatní. Protože nebylo vyzdobeno tolik zahrádek, 

byli obdarováni všichni zúčastnění. 



Lidé, kroje, tradice 
Tato obsáhlá publikace, na které se podílela také naše obec s našimi spoluobčany, by měla být 

připravená k tisku a v listopadu dána do obecní distribuce. Zájemci budou včas informováni. 

 

Cesty ve sklepech 
Začali jsme dělat na pražcových cestách ve sklepech povrch z asfaltového recyklátu, který se při letních 

teplotách následující roky stane asfaltkou. Pochopitelně povrch není ideálně stále rovný, nicméně 

se dostaneme ke sklepům po pevné cestě. Postupně budeme podle materiálu a techniky dělat povrch 

na všech pražcových cestách a dále cesty, které nejsou zpevněny, zpevňovat. 

 

Pochod slováckými vinohrady (Burčákový pochod) 
Klub českých turistů pořádá 37. Pochod slováckými vinohrady, který se uskuteční 5. října 2013. Kvůli 

úspěšnému loňskému 36. ročníku, který poprvé vedl novou trasou také přes naši obec, se Klub českých 

turistů rozhodl pokračovat do budoucna touto trasou. Starty budou letos dva, jeden v Hodoníně 

v restauraci Merlin a druhý v Dolních Bojanovicích v Obecním domě. Cíl je pak v prušáneckých 

Nechorách. 

Přímo Josefova se dotýkají dvě změny, a to tyto, na trase přes naši obec budou umístěny dvě přenosné 

TOI toalety a pochod z rozhodnutí Českého klubu turistů povede od vrbiček cestou v sádcích kolem 

vinných sklepů a pak dále do Nechor. 

Informační schůzka zástupců obce s vinaři ohledně této akce proběhne v pondělí 30. září 2013 

v 19.00 hod. v místním Kulturním domě. Vinaři si tak v případě zájmu budou moci nahlásit 

vypůjčení stolů a lavic a případně dohodnout mezi sebou i místa pokud budou mít zájem 

se prezentovat a trasa nepovede přes jejich sklepy.  

 

INFORMACE 
 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU  

Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 12. října 2013 

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 12. října 2013 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! 



Obecní pracovníci mají nový travní traktor, který nejenom, že mírně usnadní práci, ale hlavně lépe 

poseká trávu v dědině a zároveň ji také posbírá. Byl pořízen i motorový sběrač listí. Tato technika 

je pochopitelně na práci a nedělá sama, tak jako v jisté pohádce podžírač trávy v podobě kosy a nežere 

vás, ale benzín. Vždy je třeba, aby techniku, která přestože usnadňuje práci, ovládali lidé. Pracovníci 

obce mají práce dost a Ti, kdo je pomlouvají, jakoby snad nikdy nepracovali. 

 

Kniha o Josefově 
Starosta se po dohodě se zastupiteli rozhodl zpracovat a vydat ucelenou knihu o Josefově, kterou 

si za těch 231 let jistě zasloužíme. Začne na ní pracovat ve spolupráci se spoluobčany, kteří mají zájem 

se na tomto díle podílet.  

 

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 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!!! 

Nejrůznější domovní odpad se objevuje i v místě kde je umístěna stavební suť a na hliníku, kde se bere 

písek. Po obci máme sběrná místa a sběrný domeček, není přece takový problém PET láhve a jiné 

vyhodit, tam kam patří!!! 

Obecní kat už má přichystané mučící nástroje pro nepolepšitelné, kteří budou přistiženi! 
Patříme k nejlépe hodnoceným obcím v Jihomoravském kraji, co se týká třídění odpadů i čistoty, 

tak si to nepokazme. 

 

Voda ve sklepech 
Vybírat se bude v knihovně, a to v pondělí 17-19 hod. a čtvrtek 14-19 hod. 

Cena vody - 50,- Kč/m
3
 

Termíny výběru vody ve sklepech v 2. pololetí roku 2013: 

3. termín - 30. 9.,   3. 10.,   7. 10.,   10. 10. 

4. termín - 5. 12.,   9. 12.,   12. 12.,   16. 12. 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky. Budeme tedy rozhodovat, kdo nám bude čtyři roky vládnout. 
 

POZVÁNKA  
 

DRAKYÁDA!!!  

Termín je v sobotu po obědě 26. října, po obědě je tak po druhej hodině, teda po volbách. Snáď bude 

ideální počasí tak, že bude fúkat a nebude zasej tak veliká zima nebo pršat. Děckám dáme párky 

a dospěláci si tradičně donesú nejaký ten vzorek a vyvětranú letošní meruňkovicu. Všecko sa odehraje 

na hřišti a přilehlých polách. Nejakých draků máme od loňska, ale bude lepší, když si vyrobíte nebo 

kúpíte svojich. Nekdo s drakem dojde, jiný si ho odnese. Akce je pro všecky děcka od 0 do 130 let 

z Josefova aj z okolí, z Hradišťa kúsek dál až po Vídeň! Vstup aj pro přespolních zdarma! Opečeme si aj 

chleba nebo jabka a třeba sa budú opékat erteple, teda pokáď víte, co to je. 

 

Tadyk mněl byt ftip, ale už nebylo místo, tož tu žádná hovadina néni, určitě to nekeho nemrzí 


