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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

 

Letošní rok je fakticky bláznivý, a kdyby sa ho nekdo rozhodl vymazat už dopředu, ani bysme 

sa nedivili. Začátek roku byl suchý, a když mělo byt hezky a hrozny nabírat cukr, tož si asi Medard 

negde nachladil ledviny, lebo téj vody bylo a je už moc. Do teho všeckého všelijakých neuvěřitelných 

událostí a kolikrát aj lidskej hlúposti. Co už fčíl, nic a jak sa říká z děckama nezatopíš. Eště nás čekajú 

volby do obecního zastupitelstva a jeden zběr, né hroznů, ale odpadu. A nekeří eště aj zbírajú ořechy. 

Tož, ale kdyby sa negdo splétl a donésl při zběru na tancplac okoštovat letošní marhulovice, vůbec nic 

by sa nestalo. 

 

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

v areálu u vrb a následně jsme poseděli Pod zeleným, kde nám k poslechu zahrála cimbálka Zádruha. 

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

se můžeme všichni setkat spolu i s přáteli odjinud v přátelské atmosféře je neodmyslitelnou tradicí naší 

obce. 

Upřímné poděkování starosty si zaslouží pan Petr Bílek s obecními zaměstnanci, kteří přichystali horu, 

zázemí a část pochutin, pan Jan Netík za průvodní slovo s horenským právem, paní Růžena Bílková st. 

za přichystání kytice, 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 

a hospodský Zdeněk Klečka, který nám pochutiny nachystal a věnoval nějaké to pitivo. 

Také letos jsme měli hosty z lázní, kteří za svoji návštěvu zaplatili. 

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

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

zahrádku dýňovými výtvory. Bylo k vidění několik originálních výtvorů i krásně vyzdobených 

zahrádek. Protože nebylo vyzdobeno tolik zahrádek, byli obdarováni všichni zúčastnění. Nekrásnější 

zahrádku pak měla Táňa Prčíková a nejoriginálnějšího strašáka vytvořila Jitka Redková. 

 

Pochod slováckými vinohrady (Burčákový pochod) 
Klub českých turistů pořádal 38. Pochod slováckými vinohrady, který se uskutečnil 4. října 2014. 

Starty byly dva, jeden v Hodoníně v restauraci Merlin a druhý v Dolních Bojanovicích v Obecním 

domě. Cíl byl v prušáneckých Nechorách. 

Akce to byla velmi zdařilá i co do počtu účastníků a naši vinaři se prezentovali vynikajícími 

pochutinami, burčákem i vínem. Tuto akci však celkově zastínila tragická událost na rozhledně v Novém 

Poddvorově. 

 

INFORMACE 
 

Voda ve sklepech 

V druhé polovině měsíce října bude probíhat kontrola vodoměrů! Termíny budou včas zveřejněny 

a vyhlášeny obecním rozhlasem. 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. 



SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU  

Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 18. října 2014 

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 18. října 2014 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! 

 

POZVÁNKA 

 

Volby do zastupitelstva obce v pátek 10. října 2014, 14 - 22 hodin a sobotu 11. října 2014, 8 - 14 hodin 

Tyto dny budeme volit členy zastupitelstva naší obce a ti následně zvolí starostu a místostarostu. 

Kdo má zájem, aby k němu přišla volební komise s přenosnou volební urnou, nechť toto nahlásí 

na obecním úřadě nebo pověří blízkou osobu, aby tuto žádost vyřídila na obecním úřadě či volební 

komisi. 

 

DRAKYÁDA!!!  

Termín je v sobotu po obědě 25. října, po obědě je tak nejak po druhej hodině. Snáď bude ideální 

počasí a bude fúkat. Všecko sa to odehraje na hřišti a přilehlých polách. Nejakých draků máme 

od loňska, ale bude lepší, když si vyrobíte nebo kúpíte svojich, protože ty naši draci moc nelécú, nevíme 

čím to je. Nekdo s drakem dojde, jiný si ho odnese. Děckám pak dáme párky a dospěláci si tradičně 

donesú nejaký ten vzorek a vyvětranú letošní marhulovicu. Akce je pro všecky děcka a tych, co sa jak 

děcka cíťá 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 nezhnily. 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Muž měl už po krk stálého komandování manželky, tak zašel k psychiatrovi, co s tím. 

Psychiatr mu poradil, jak si budovat sebevědomí a dal mu knihu o asertivitě. 

Chlap ji v autobuse cestou domů celou přečetl. 

Přijde domů, rozkopne dveře, přistoupí k manželce, ukáže na ni prstem a přísně říká: „Odteďka chci, abys 

věděla, že JÁ JSEM PÁN V TOMTO DOMĚ A MOJE SLOVO JE ZÁKON!“ A pokračuje. 

„Chci, abys mi teď připravila dobré jídlo a až ho sním, očekávám dezert! Po večeři mi připravíš koupel, 

abych si mohl oddychnout. A po koupeli, hádej, kdo mě ještě učeše!?“ 

„Asi někdo z pohřebního ústavu,“ odpoví v klidu manželka. 


