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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

 

Děckám skončily prázdniny. Hodová sezóna eště valí jak steklá. A jak porychtovat výsledky léta? 

Bylo nekdy aj hezky. Vinařom snáď nepopukajú bobule a kemu sa nepodařilo vyorat erteple, bude mnět 

prej dvojitú úrodu. Dyně sa pěkně oranžově blištijú a jejich jádra sa nemožú dočkat až ich zíme. Trnky 

už kyšú a fšecí sa těšíme na Horu a Burčákový pochod. Dyž sa tak podiváme po Josefově, tož je tu 

stejně krásně. 

 

Zákaz vyvážení stavební suti!!!  

Obec Josefov na základě rozhodnutí pracovníků Městského úřadu Hodonín, odboru životního 

prostředí, zakázala vyvážet stavební suť nejen do hliníku, ale vůbec kamkoli v katastrálním území 

Josefov u Hodonína obce Josefov. Stavební suť a zemina nepoužitá v daném místě vyprodukování 

je nebezpečným odpadem a musí se nechat ekologicky recyklovat nebo uložit (za vysoké finanční 

částky), tak mluví legislativa (zákony a podzákonné právní předpisy) v naší republice. 

Toto je však výsledek práce nějakého záškodníka, kterému se nelíbí naše obec ani prostředí v obci. 

Pro životní prostředí jsme za poslední roky učinili skutečně mnohé, mj. vyčištění bývalých skládek, 

výsadba stovek stromů a křovin, parková úprava veřejné zeleně, dobré odpadové hospodářství. 

Místo Hliníku, jako bývalé pískovny, vždy svádělo k tomu, aby se sem vyvážel nejrůznější 

nepořádek. Ten jsme uklidili a z důvodu toho, že stěna byla nebezpečná a písek se trhal a také, že 

zde má v budoucnu stát čistírna odpadních vod, jsme se rozhodli stěny hliníku svahovat. Děje 

se tak, že spodní materiál je ze stavební suti, kvůli zhutnění a vrchní ze zeminy. Dle našeho zdravého 

uvážení z přírodních materiálů. Nyní budeme muset nechat zpracovat drahý projekt, kdy nám někdo 

za statisíce řekne, co víme všichni. Následně se pokusíme vybavit povolení rekultivovat krajinu, to se 

ovšem nemusí podařit. Po tomto administrativním martyriu pak stavební suť a zeminu kupovat. A pak 

zjistíme, že jsme zbytečně vyhodili peníze, které jsou třeba jinde. Opravdu takto chceme hospodařit!?  

Pro občany toto také znamená, že každou suť budou muset vozit na sběrné dvory a zaplatit 

likvidaci, totéž platí o větším množství zeminy, která se nespotřebuje v místě. Takto to jistě ten, 

komu vadí, že se snažíme obec mít krásnou, nedomyslel!!! 

Starosta, stejně tak místostarosta nevystudovali práva, aby se dívali, jak se někdo dopouští na naší obci 

svévole!!! 

 

Cesty ve sklepech, vinicích a polích 
Cesty v polních tratích jsme vysypali recyklátem ze stavební suti, která ležela u rybníku a mezi 

ulicemi Nová a Dolní, kdy tato místa upravíme a bude zde parková zeleň a stromy. 

Že jsou cesty hrbaté? Až se zajezdí, nebudou hrbaté tolik! Téměř všude se dostaneme po pevném 

a suchém. 

Na pražcové cesty ve sklepech jsme dali povrch z asfaltového recyklátu, který se při letních 

teplotách stává asfaltkou. Udělali jsme z téhož materiálu asfaltku k Hasičské zbrojnici a obecnímu 

dvoru mezi ulicemi Nová a Dolní. Ještě chceme udělat kousek asfaltky jako křížení mezi ulicemi 

k rybníku dále ve sklepní uličce u hluboké cesty a u Kynologického klubu. Pochopitelně povrch 

není ideálně stále rovný, nicméně takové cesty jsme nikdy neměli. 

 

Veřejné osvětlení 

U rybníka nám svítí nové lampy veřejného osvětlení a ve vrbách brzy budou. Proč? Aby tam v noci 

nebyla tma. Po tmě se dají dělat různé lumpárny. Zvláště pak tam, kde to svádí dělat nepořádek. 



Chodníky 
Právě probíhá výměna dlažby chodníků v ulici Dolní po pravé straně od kostela ke sv. Trojici.  

Z důvodu prodražení této akce díky zákazu vyvážení suti a zeminy na Hliník se bude na druhé straně 

chodníku v ulici Dolní pokračovat až v příštím roce. Na pokračování v letošním roce už nebudeme mít 

v rozpočtu prostředky. 

Zbudování nových vjezdů nebo výměna jejich stávajících povrchů si můžete nechat udělat po dohodě 

s řemeslníky a na svůj náklad poté, co bude hotov rozdělaný chodník. 

 

Kanalizace a ČOV  
Momentálně probíhá budování nové kanalizace u hřiště za zahradami ulice Horní a následně v ulici U Školy 

pro novostavby na základě řádného stavebního povolení, projektu a ohlášení dotčeným orgánům. 

Tato kanalizace je narozpočtována v obecním rozpočtu a bude stát cca 340 tisíc korun českých. 

Tímto zhodnotíme zahrady vlastníkům na stavební místa. Jen pro zajímavost, kanalizace byla naprojektována 

na téměř tři miliony korun, podařilo se tedy ušetřit neskutečné prostředky, které ani nemáme.  

Takto se hospodaří!!! 

Připravujeme žádost o dotaci na čistírnu odpadních vod, dle výše spoluúčasti se rozhodneme, zda budeme 

žádat. 

 

Plkač Trophy Cup 2014 ve výsledcích   
V sobotu 9. srpna 2014 proběhl čtvrtý ročník závodů fréz, plkačů, traktorů veteránů a traktorů 

skoronoviců. 

Zahájení proběhlo v 14.00 hodin u Rybníčku zápisem do startovní listiny a narážením startovních čísel. 

Do závodu se přihlásilo 19 strojů, což bylo o jeden méně, jak v loňském roce. Do závodu se tak jako 

v loňském roce nepřihlásil žádný závodník s frézou, proto byla tato kategorie pro letošní ročník zrušena. 

Pro další ročníky bude zavedena nová kategorie Plkač mini, pro tovární stroje, které nedosahují 

takových časů, jako stroje domácí výroby.  

Diváků bylo i díky příjemnému počasí nejvíce ze všech ročníků a vytvořili neskutečně bouřlivou, 

ale přátelskou atmosféru a celé soutěži dali kulisu velkého závodu, bouřlivější než v Monze. 

Po zaváděcím kole v 15.00 hodin proběhl start podle kategorií. Plkače jely mírně upravenou, 

přes 2,5 km dlouhou trať, velmi technickou oproti minulým ročníkům a doplněnou o cca kilometrové 

prodloužení, jednu těžkou vracečku a šikanu z pneumatik. Jelo se částečně na asfaltovém povrchu 

a částečně na travnaté polní cestě. K vidění bylo mnoho dech beroucích výkonů, ke slyšení burácení 

nadupaných motorů a strhující atmosféra byla cítit po celou dobu, ale hlavně skvěle připravená technika, 

především starších strojů. 

Po hlavním závodu si soutěžení užily také děti na odrážedlech, koloběžkách, či šlapacích autíčkách 

a ceny si odnesly stejné jako v hlavních kategoriích, k tomu ještě obdržely spoustu sladkostí všechny 

zúčastněné děti. 

Couvat se nikomu letos nechtělo, pouze obhájci, ale ten neměl vyzyvatele, tak necouval. 

Umístění na stupních vítězů v kategoriích: 

II. Plkač – 1. Ladislav Ištvánek (Prušánky, stroj Drak) 2. Roman Maršálek (Dol. Bojanovice,  

stroj MT 8) 3. Jan Vajbar (Kroměříž, stroj Zelený) 

III. Traktor veterán – 1. Milan Maláník (Dol. Bojanovice, stroj Pekelný stroj 25) 2. Martin  

Tomaštík (stroj Bohouš 25) 3. Antonín Hanák (stroj Bedřich 25) 

IV. Traktor skoronovic – 1. Rostislav Svačina (Podivín, stroj Zetor) 2. Zdeněk Prát ml. (stroj  

Šemík) 3. Aleš Tománek (stroj Erteplomet) 

Akce, dle všech přítomných, to byla velmi zdařilá a inspirativní, organizačně kvalitně zvládnutá 

a všichni si odnášeli dobrý pocit ze skvěle prožitého odpoledne a mnozí i večera.  

Starosta věnoval čtyři bečky toho nejlepšího piva a dvě bečky Kofole. Závodníci ze statku věnovali 

rovněž bečku nejlepšího moravského zlatavého moku a ostatního občerstvení byl rovněž dostatek. 

Hospodskému málem upadly ruce, ale zvládl to bravurně. 

Poděkování patří všem účastníkům, divákům i organizátorům a už teď se těšíme na příští ročník 

Plkač Trophy Cupu 2015. 



Turnaj ulic Josefova 
V sobotu 16. srpna 2014 se konal VI. 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 došlo míň reprezentantů ulic Dolní a Záhumenní, 

tak tyto dvě ulice bojovali společně. 

Letos vyhrála ulice U Školy! 

Reprezentovali ji Š. Bravenec, V. Prčík, V. Prčík ml., O. Růžička, T. Šindar. 

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 Šimon Bravenec. Nejlepším fanouškem byl vyhlášen Stanislav Esterka st. Nejlepším 

rozhodčím byl Roman Šeďa a nejlepším podavačem kopačáků byl Adámek Zhříval. 

Na druhém místě skončila ulice Nová, na třetím místě ulice Horní, na čtvrtém místě ulice Dolní-

Záhumenní. 

Starosta věnoval dvě bečky pivoněk a bečku Kofole, protože ju všecí milujeme. 

 

Rybářské závody 

V sobotu 30. srpna odpoledne naši rybáři uspořádali rybářské závody pro děti i dospělé. Dětí i dospěláků 

přišlo dost a při tomto tichém a klidném sportu nebo chceme-li koníčku, se všichni příjemně pobavili. 

Ryby byly docela zakrmené, tož braly málo, ale kdo chytat umí, bylo vidět. Občerstvení bylo dostatek 

a nejlepší rybáři si odnesli krásné ceny. Starosta děkuje pořadatelům. 

 

INFORMACE 
 

Voda ve sklepech 

V průběhu měsíce září bude probíhat kontrola vodoměrů! Termíny budou včas zveřejněny. Vodoměry 

budou přeplombovány obecními plombami. Příští rok proběhne plošná výměna všech vodoměrů starších 

6 ti let, v prvním čtvrtletí se vybere záloha na výměnu a za tyto prostředky se nakoupí nové vodoměry. 
 

POZVÁNKA 

 

Zarážání hory 
V sobotu 6. září 2014 v 19.00 hodin se koná Zarážání hory v prostoru „u vrb“. Mužáci a myslivci 

tradičně předvedou krásný program, jak jsme od nich zvyklí. Po zaražení hory bude přichystáno 

občerstvení v našem kulturním domě. Pokud bude dobré počasí, sedneme si v areálu Výletiště pod 

zeleným. Koštovačky si prosím vezměte s sebou z domu a nezapomeňte vzít na pochlubení nějaký 

ten vzorek vína. Při našem posezení bude hrát cimbálová muzika Zádruha. Těšte se na ochutnávku 

vín, zvěřinový a vepřový guláš, zabijačkové speciality. Jste všichni srdečně zváni, malí i velcí, 

vinaři i nevinaři, prostě všichni Josefáci i „Josefáci srdcem i duší“ odjinud. Vstupné bude 

dobrovolné. 

Starosta zdvořile žádá místní vinaře o vzorky vína na ochutnávku a pochlubení se, jak je umíme 

v Josefově dělat vynikající. Vzorky vína můžete nosit v pátek 5. září na radnici do 14 hodin a poté 

nebo i v sobotu dopoledne ke starostovi (tel. 602 246 680) nebo místostarostovi (tel. 602 733 337). 

Děkujeme! 

 

Připravujeme 
Josefovský helovín, sobota 13. září 2014 – soutěž o nejkrásněji vyzdobenou zahrádku dýňovými 

strašáky 

 

Pochod slováckými vinohrady, sobota 4. října 2014 – burčákový pochod pořádaný Klubem českých 

turistů 

 

Komunální volby do zastupitelstva obce, pátek 10. října 2014 a sobota 11. října 2014 



Sběr nebezpečného a objemného odpadu, sobota 18. října 2014 

 

Drakiáda, 25. října 2014 – pouštění papírových draků a opékání špekáčků 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí   
Manželský pár cestoval na víkend k jezeru, kde bylo možné ve stanovených úsecích lovit ryby. 

Manžel miloval rybaření za úsvitu a jeho žena zase velmi ráda četla. Jednou ráno se manžel po několika 

hodinách rybaření vrátil a chtěl si na pár hodin oddechnout. I když se jeho žena v okolí nevyznala, 

rozhodla se vyplout s loďkou na jezero. Kousek veslovala, zakotvila a vzala si knihu a začala číst.  

Za chvilku se na motorovém člunu objevil strážce parku, ve kterém se jezero nacházelo.  

Oslovil ji: „Dobré ráno milostivá, co děláte?“ 

„Čtu,“ odpověděla a pomyslela si pro sebe - není to snad vidět?  

„Nacházíte se ale v zóně, kde je zakázáno lovit ryby.“  

„Ale já přece ryby nelovím, to přece vidíte.“  

„Hmmm, ale máte s sebou kompletní výstroj. Musím Vás odvést a dát Vám pokutu!“  

„Když to uděláte, obviním Vás ze znásilnění!“ Odpověděla klidně žena.  

„Ale já jsem se Vás ani nedotknul!“  

„Hmmm, ale máte s sebou kompletní výstroj!“  

A jaké je ponaučení?  

NIKDY nediskutuj s ženami, které umí číst. 

 

Včera večer jsme s mojí ženou vedli trochu hlubší rozhovor o různých životních situacích.  

Přišla řeč na eutanázii.  

K tomuto citlivému tématu o volbě mezi životem a smrtí jsem poznamenal:  

„Nechci, abys mě nechala žít v takovém stavu, kdy bych byl závislý na přístrojích a živený tekutou 

stravou z nějaké flašky. Kdybys mě někdy takhle viděla, vypni ty mašiny, co mě drží naživu.“  

Ona vstala, vypnula televizi, počítač i ledničku a vylila mi pivo do záchodu.  

…No není blbá…!?? 

 

Tchýně vaří v kuchyni guláš. Malý domácí kocourek se přitulí k noze a mňoukáním si vyprošuje kousek 

masa. Tchýně ho odtlačí nohou. Kocourek se opět přitulí a prosí o kousek masa.  

„Vypadni!“ Zařve na něj tchýně a odkopne ho do kouta.  

Vzápětí přichází zeť z práce, posadí se ke stolu a tchýně říká: „Uvařila jsem výborný guláš jen pro tebe,“ 

a nabere mu plný talíř. Ještě než zeť začne jíst, přitulí se k němu kocourek a prosí o kousek masa. 

Zeť mu kousek masa hodí se slovy: „Dej si, mazlíku.“  

Kocourek maso zhltne a vzápětí leží natažený na zemi a nedýchá.  

Zeť se rozlítí a zařve na tchýni: „Tak otrávit jste mě chtěla, vy bestie,“ a prásk jí jednu po hubě, tchýně 

letí do kouta.  

Kocourek pootevře očko a pomyslí si: „A máš to, svině lakomá!“ 
 

Když umřeš, tak o tom nevíš, ale pro ostatní je to těžké… 

To samé platí, když jsi debil! 
 

Sobotní pařba je jak dětství. 

Všichni si pamatují, jak jsi vypadal a co jsi dělal, jen ty ne. 
 

Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Časy se mění, a my se měníme s nimi 

Marcus Tullius Cicero 

 

Timeo Danaos et dona ferentes – Obávám se Danaů (Řeků), přestože přinášejí dary 

Publius Vergilius Maro, Aeneis – trojský kněz Láokoón tak varuje Trójany před dřevěným koněm 

 

Quidquid latine dictum sit, altum videtur – Cokoli je řečeno latinsky, vypadá vznešeně  

Vystihující latinské rčení  

http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=51715
http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=99357

