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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Podzim vypadá zajímavě, né enom barvama, do vinobraní fut pršalo, včíl máme bargdy hezky a na 

drakiádu, když mělo fúkat, tož byl nafučaný akorát starosta, že draka co měl, nemohl pustit. Ale drakú 

bylo hodně, to sa mosí nechát a včíl zasej už vyhlédáme Martina na bílém koňovi. Pola a humna 

sú zorané, letošní slivovica vyvětrává, víno tej najvyšší kvality sa čistí a myslivci budú hónit zvěřinu. 

Vánoce sa nám kvapem blížá a né enom v kalendáři. Když ideme do supermarketů, tož tam už snáď 

Ježíšek nakládal. Usmívajme sa na sebja, úsměv nic nestójí a potěší. Víte, jak sa rodí kotě? Kotěním. 

Víte, jak sa rodí tele? Telením. A víte, jak sa rodí vůl...? Zasej sa ale na sebja nemosíme škňúřit, 

jak telacka. 

 

V minulých dnech oslavila 85 let paní Václava Krejčiříková. Radnice gratuluje ke krásnému 

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

Josefov má staronového starostu! 
Na ustavujícím Zastupitelstvu obce Josefov dne 3. listopadu 2014 byli jednomyslně zvoleni 

starostou obce Mgr. Vojtěch Pospíšil a místostarostou obce Mgr. Přemysl Růžička, kontakt 

na starostu: 602 246 680, starosta@josefov.eu, kontakt na místostarostu: 602 733 337, 

ruzicka@josefov.eu.  

Dále byli jednomyslně zvoleni zastupitelstvem předsedové výborů zastupitelstva a jejich členové. 

Předsedou Finančního výboru byl zvolen Ing. Tomáš Salajka a členové Jiří Hasil, 

Bc. Viktor Machač.  

Předsedou Kontrolního výboru byl zvolen Bc. Viktor Machač a členové Lenka Rebendová, 

Emil Vnenčák.  

Předsedkyní Kulturního a sportovního výboru byla zvolena Lenka Rebendová a členové 

Jiří Hasil, Růžena Hasilová, Ing. Tomáš Salajka, Emil Vnenčák. 
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Radnice bude nadále pokračovat v transparentním informování o všem, co koná. Starosta děkuje 

všem občanům za účast ve volbách a za důvěru projevenou hlasy, čehož si velmi váží 

a zastupitelům pak za vyslovenou důvěru, kdy jej jednomyslně zvolili. Je zjevné, že jedni občané 

jsou spokojení a je jich většina, což nás velmi těší a zavazuje k dobré práci. Jiní svou 

nespokojenost vyjadřují nejrůznějšími způsoby a ostatním je jedno, kdo obec vede, pakliže ji vede 

dobře. Starosta i zastupitelé jsou tu pro Vás všechny občany, kteří jste je volili i pro ty, kteří 

je nevolili i pro ty, kteří k volbám nepřišli. 

Starosta se zavazuje, že bude pracovat ve prospěch obce a jejích občanů tak jako dosud, aby byli 

v co nejvyšší míře spokojení. Pracujeme s tím, co dokážeme sami ovlivnit a splnit, nikoliv stavět 

vzdušné zámky a slibovat nesplnitelné. Slibovat něco, co se nezakládá na reálném základu, by byla 

špatná cesta. Naše cesta je cíl a tím je spokojený občan a rozvíjející se obec. 

Nyní se snažíme získat dotaci na čistírnu odpadních vod a k tomu dobudování kanalizace, 

žádost máme na Ministerstvu zemědělství podanou. Držte pěsti radnici a jejímu vedení, ať se nám 

všem jen daří. Starosta je přesvědčen, že nastolený trend pro budoucnost investic a zvelebování 

naší obce je správný. K tomu je zapotřebí dbát rozpočtové zodpovědnosti. 

Starosta každé obce je tu pro všechny občany, aby je stmeloval, byl prostředníkem a pomáhal jim, 

pokud bude třeba a bude to v jeho kompetenci, ne aby je nemístně buzeroval, pokutoval, 

rozeštvával, podával stížnosti nebo nedej Bože udával, jak by si někteří zjevně představovali práci 

starosty.  

Zde také platí pravidlo, že jestliže na někoho poukazuji, že má nebo dělá nepořádek, je třeba 

se podívat, jestli také já mám zameteno před svým vlastním prahem a nedělám nepořádek 

nebo jestliže si stěžuji, že mě někdo omezuje, hluboce se zamyslím, jestli také já svým jednáním 

neomezuji jiné. V případě, že chci jiné poučovat o tom, co se má dělat a jak se to má dělat, 

odhlédnu se za svou dosavadní činností a zvážím, jestli jsem vykonal něco potřebného pro jiné 

či zda to, co navrhuji, není čistě náhodou pouze můj pohled, jak bych to dělal, kdybych to vůbec 

uměl, ale neumím nebo dokonce nezištně můj soukromý zájem oproti ostatním. 

 

Poděkování starosty 
Starosta děkuje jménem svým, za farníky i obec panu Františku Sasínovi za jeho dlouholetou a obětavou 

práci kostelníka naší kaple všech svatých. Práce kostelníka je důležitá pro farnost a správu kostela a tuto 

práci pan František Sasín vykonával dobře. 

Starosta děkuje jménem svým i za obec panu starostovi Miroslavu Hradilovi, za jeho dlouholetou, 

obětavou a přínosnou práci pro obec a občany. Pan Miroslav Hradil si právem zaslouží oslovování 

starosta. Nemusí každý se starostou souhlasit, ale starosta Hradil se významným způsobem zasadil 

o rozvoj a správu obce v dobách daleko těžších pro obec, než-li jsou nyní.   

 

Nové stojany na kola 
Starosta nechal po dohodě s otcem Petrem Karasem nainstalovat nové stojany na kola i s uchycením 

k zamčení, stojany mají sloužit farníkům, kteří přijíždějí do kostela na kole. Tyto stojany jsou 

nainstalovány vedle rozvodné elektrické bedny u autobusové zastávky. Místo vybral starosta společně 

s otcem Petrem jako nejvhodnější. 

 

Sběr nebezpečného, objemného odpadu a železa 
Proběhl v obci v sobotu 18. října 2014, kontejner na objemný odpad se zaplnil a naši hasiči po obci 

vybrali spoustu elektrospotřebičů a železa. Za tuto pomoc jim patří starostův dík, ale také i občanům, 

že objemný a nebezpečný odpad nevyváží do větrolamů, tak jako je tomu v některých obcích, ale při 

sběrných dnech do připraveného kontejneru. 

 

Odpadové hospodářství 
Poslanecká sněmovna v minulých dnech schválila novelu zákona o odpadech, ze které vyplývá 

od 1. dubna 2015 povinnost obce svážet i bioodpad, tedy kompost. Co z toho plyne pro nás pro 

všechny? Jedná se tedy o zákonnou povinnost (dosud však není prováděcí předpis této novely zákona) 



a odpad, který lze nechat zkompostovat se již nejspíše nebude moci vozit na naše kompostoviště, 

ale bude se dávat do speciálních popelnic. Tato složka odpadu je velmi drahá, resp. jeho likvidace, 

proto budeme muset pravděpodobně zdražit poplatky za vývoz odpadu.  

 

Kácení dřevin 
Od 1. listopadu 2014 platí nová vyhláška, kterou se mění podmínky při kácení stromů. Nově je možno 

kácet bez povolení ovocné dřeviny v zahrádkářských koloniích a u rekreačních objektů, nadále platí 

možnost kácení ovocných stromů bez povolení v zahradách v obci, náměstích a parcích.  

Oproti tomu, už není možné tak jako dosud bez povolení kácet ostatní dřeviny s obvodem kmenu větším 

jak 80 cm. Toto povolení nově uděluje orgán ochrany přírody Obecní úřad v Josefově. 

 

Asfaltové účelové komunikace v obci 
Tyto cesty jsou účelovými komunikacemi, které jsou obslužné pro oblast vinných sklepů, vinic a polí. 

Po těchto cestách se dostáváme ke svým polím, vinicím i sklepům, toto každý ví. Je však třeba dbát také 

toho, že vlastníkem komunikací je obec a slouží všem a také se k ní tak chovat! Tato důležitá 

informace slouží především zemědělcům, ale také vinařům a drobným pěstitelům. Pokud kdokoliv 

znečistí, ať už účelovou (mimo zastavěnou část obce) nebo místní komunikaci (cesty uvnitř obce), 

je povinen ji očistit na svůj náklad! Není také možné ničit majetek obce špatnou zemědělskou 

činností tak, že zemědělci orají svá či pronajatá pole až po cestu, na těchto cestách se otáčejí 

s těžkou technikou a následně orná půda vlivem eroze znečišťuje komunikace a odtéká 

do Prušánky! Máme v obci zbudováno několik kilometrů asfaltek, a poroto si je chraňme. 

Při nepříznivém počasí se dá znečištěná komunikace při polních pracích pár dní tolerovat, ovšem pak 

musí zemědělci tyto cesty očistit.   

Stěžejní asfaltku od vrb pod Židlíky nyní pročistila spol. MND a.s., která ji také užívá, nicméně 

znečišťuje minimálně, zbytek je třeba, aby pročistili ti zemědělci, kteří komunikaci znečistili!!! 
 

Oprava dešťových vpustí do kanalizace v Nové ulici 
Minulý týden zaměstnanci obce opravili nejhorší kanalizační dešťové vpusti v Nové ulici. Tyto dešťové 

vpusti již byly značně propadlé a mnohdy nebezpečné. Přestože jsou kanály v obci podbetonovány 

a ve velké míře zaasfaltovány, nabádáme občany, aby jezdili co nejvíce po komunikacích a co nejméně 

po kanálech. Je to mnohdy složité, protože cesty máme plné stojících aut. Buďme k sobě, 

ke vzájemnému majetku i k tomu obecnímu více ohleduplní! 

 

INFORMACE 
Voda ve sklepech 

V prosinci budou zaměstnanci obce kontrolovat a zapisovat stavy vodoměrů! Termíny jsou v pátek 

12. prosince 2014, 13 - 18 hod. a v sobotu 13. prosince 2014, 8 - 12 hod. Vezměte s sebou i peníze, 

bude se zároveň platit za spotřebovanou vodu. Ti, kdo z vážných důvodů nemohou ve stanovený termín, 

dohodnou se na alternativním termínu s paní Hasilovou na tel. 777 991 404. 

 

POZVÁNKA 

Mikulášská besídka 
Připravujeme tradiční Mikulášskou besídku na sobotu 6. prosince 2014 v 16.00 hod. v našem 

Kulturním domě. 

Na radnicu už volali z pekla a informovali sa na místní nezbedníky, proto nabádáme rodiče, 

aby domluvili děckám, ať sa rychle polepšá nebo si jich čerti odnesú v měchu, kerý bude nachystaný 

jak každý rok. Ale na druhú stranu sa snesú aj zástupci neběšťanú a budú tým našim hodným 

aj polepšeným děckám rozdávat balíčky. 

Pro naše děti od 3 – 10 let budou u Mikuláše nachystané balíčky. 

Mikuláš vzkazuje, že pokud chcete balíček pro mladší dítě nebo přespolní, musíte se spojit s paní 

knihovnicí Hasilovou, která je zástupcem pekla na zemi pro Josefov a najdete ju v knihovně. 

Po dědině budú v pátek 5. prosinca chodit čerti s andělama aj Mikulášem. Hodné děti Mikuláš 

obdaruje vlídným slovem a sladkosťú a tych zlobivcú si možná odnesú čerti v pořádném měchu. 



Připravujeme 

 
Vánoční turnaj ve stolním tenise, sobota 27. prosince 2014  

 

Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji, sobota 27. prosince 2014  

 

Silvestrovský turnaj ve šnopsu, pondělí 29. prosince 2014 

 

Silvestrovský ohňostroj, středa 31. prosince 2014 
 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí 
Dva lovci jsou venku v lese, když v tom jeden z nich zkolabuje. Vypadá, že vůbec nedýchá a má skelné 

oči. Druhý lovec rychle vytáhne telefon z kapsy a volá pohotovost. 

Rozčileně křičí do sluchátka: „Můj kamarád je mrtvý! Co mám dělat?!“ 

Operátorka odpoví? „Uklidněte se. Pomohu Vám. Ze všeho nejdříve se tedy ujistěte, že je opravdu 

mrtvý.“ 

Chvílí je ticho a pak se ozve výstřel z brokovnice. 

Chlápek je zpět na telefonu: „Dobře, a co teď?“ 

 

Lord William je na recepci u královny. Ale stal se mu malér. Přejedl se dopoledne čočky.  

No prostě, strašně prděl. 

A tak sedí večer u královské tabule, mučí se, ale už to prostě nemohl vydržet a pustil ducha. 

Dáma vedle něj se otočila a říká: „Barry, jdi pryč!“ 

Lord William se taky otočí, a přímo za ním leží na zemi obrovský bernardýn. Bylo vyhráno! 

Jenže když si William ulevil asi potřetí, dáma se zase otočila a řekla? „Barry, jdi pryč proboha!  

Vždyť tě ten pán posere!“ 

 

Pepa utrpí na stavbě těžkou nehodu, při které přijde o obě uši. Když se má vrátit z nemocnice, 

mistr všechny svolá a upozorňuje zejména Honzu, bývalého to policajta, ale i ostatní, aby byli na Pepu 

hodní, že to těžce nese, aby mu to nepřipomínali.  

Pepa je první den zas v práci, dělají s Honzou a ten neví, na co by zavedl řeč, aby kolegovi zvednul 

náladu. Tak povídá: „Koukám, že se ti zlepšil zrak, co?“ „Jo? Proč myslíš?“  

„No, že už nenosíš brejle.“ 

 

Otázka na Rádio Jerevan: „Je pravda, že kosmonaut Gagarin vyhrál v loterii automobil?” 

Odpověď: „Ano, máte naprostou pravdu. Nebyl to však kosmonaut Gagarin, nýbrž učitel 

Afanasij Krivošejov, a nevyhrál automobil, ale ukradli mu bicykl.” 

 

„Sire, jste dnes nějaký nakvašený...“ „Nedivte se, lorde. Přišel jsem včera večer z klubu tak dobře 

naladěn, že jsem zašel do ložnice naší pokojské..., třikrát jsem ji zcela uspokojil, abych pak ráno 

s hrůzou zjistil, že jsem si spletl pokoje, a že to byla moje žena.“ 

 

Winston Churchill, jako premiér britské vlády, přišel na interpelaci do sněmovny v povznesené náladě. 

Poslankyně Philipsová, která jej neměla příliš v lásce, předstoupila před jeho křeslo a pronesla vzrušeně: 

„Pane předsedo, vy jste opilý. Vy jste hrozně opilý. Pane předsedo, vy jste hrozně moc opilý.“ Churchill 

se s pomocí sněmovního Butlera postavil a odpověděl: „Paní poslankyně, vy jste ošklivá. 

Paní poslankyně, vy jste moc ošklivá. Paní poslankyně, vy jste strašně moc ošklivá!“ A mávaje svým 

velkým doutníkem, dodal se smíchem: „Já se z toho ale do rána vyspím!“ 

 

Amicus est tamquam alter idem – Přítel je něco jako druhé já 

Marcus Tullius Cicero 

 

Aut Caesar, aut nihil – Chci být buď Caesarem, nebo ničím 

Cesare Borgia 


