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                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Podzimní barvy sú krásné a příroda sa vybarvuje, stejně tak aj barjací vtáci. Při letošním sběru odpadů 

sa udála taková nová věc, že nekolik šikovných obstárních šohajú pod zeleným udělalo ovárek 

aj oškvarky, no blbě z teho nikemu nebylo, tož sa to povédlo. Je po vinobraní a poslední hrozénky 

sa těšijú, až z nich vinaři nadělajú nejakú dobrotu. Drakiáda dopadla zasej dobře jak dycky, drakú bylo 

hodně a piťá pak aj málo. Před tým ale byly volby do žvanírny, jak říkávajú strýc Babiš a co strýc 

Kalúsek nechtěl, tož strýc Babiš ty volby vyhrál. Enom chybělo múdro, tož tak a teď si vás kúpím 

všeckých. Uvidíme, jak sa to teda v tej Praze zasej zformuje. Martin na bílém koni nedojel, asi mu ho 

nekdo přebarvil nahnědo, no a Martinské je skoro povypíjané. Jak na sviňu nám nekdo nasral čističku, 

ale né hovnama a pak byl nasraný starosta, aj pán hoven. Myslivci majú nachystané kvéry na ušákú, 

co sa bargde schovávajú po polách. Ručičky teploměrů na kotloch už sa začínajú třepat a plynaři zasej 

na peníze, které sa jim z teho posypů. Tož tak… 

 

Zarážání hory 

První sobotu v září jsme tradičně zarazili horu v areálu u vrb a následně jsme poseděli Pod zeleným, 

kde nám k poslechu zahrála cimbálka Zádruha s primášem Mirkem Klubusem. 

Počasí nám letos moc nepřálo, bylo chladno, ale všichni, kdo přišli a nebylo jich málo, protože pod 

zeleným bylo plno, tak se příjemně bavili. 

Upřímné poděkování starosty si zaslouží zaměstnanci obce Petr Bílek, Petr Nesvadba, Petra Pavlišová 

a Radek Pihar, kteří přichystali horu a zázemí, Petr Bílek i část pochutin, pan Jan Netík za průvodní 

slovo s horenským právem, pan Ivan Janošek za úvodní přivítání, pan Václav Tománek za přichystání 

věnce, paní Růžena Bílková st. za přichystání kytice, naši myslivci, kteří věnovali srnčí na guláš 

a slavnost doprovázeli salvami, Josefovští mužáci, kteří dali vyniknout svému zlatu v hrdle, všichni 

vinaři, kteří věnovali či přinesli na ochutnávku víno, aby se s ním pochlubili, jmenovitě dle počtu vzorků 

Vinařství Prath, Vinařství Blažek, Vinařství Nechory, Ing. Josef Zimák, Vinařství Klubus, Vinařství 

Hnidák Jaromír, Vinařství Štohandl, Víno Vašíček, Vinařství Sůkal, Petr Bílek, Lubomír Marčík, 

Radek Kuběna, Ivan Janošek, Antonín Šupa, Jaromír Ištvánek, Lukáš Salajka, Josef Kudrna nejstr. 

a hospodský Zdeněk Klečka, který nám pochutiny nachystal, dále zastupitelům v čele s místostarostou 

Přemyslu Růžičkovi, Lence Rebendové st., Emilu Vnenčákovi a Radce Pospíšilové s Růženou 

Hasilovou za chystání pochutin a vína a ostatním, kteří přispěli ke zdárnému průběhu.  

Speciální poděkování patří Josefovským ženám, které napekly vynikající pochutiny, bylo to naprosto 

vynikající. Které to byly? Zdeňka Bartíková, Anna Esterková, Růžena Hasilová, Ludmila Kudrnová, 

Marie Macůrková, Zuzana Macůrková, Ludmila Malhocká, Hana Netíková, Anežka Petrášová, 

Hana Piharová, Helena Pospíšilová, Radka Pospíšilová, Lenka Rebendová st., Eva Zhřívalová. 

Také letos jsme měli hosty z lázní, kteří za svoji návštěvu zaplatili stejně jako mnozí hosté. 

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

nadmíru úspěšné. Navštívili nás opět významní hosté, jako bývalý poslanec pan Ing. Josef Uhlík, 

úspěšní podnikatelé, starostové z různých koutů Moravy či představitelé veřejné správy. 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 

V sobotu 9. září byly josefovské zahrádky vyzdobeny výtvory z dýní a drobností byli oceněni všichni, 

kdo své zahrádky pro tuto příležitost zkrášlili. Nejoriginálnější zahrádky měly Jaroslava Damborská, 

Hana Piharová a Marie Štohandlová. 



 

Návštěva naší obce hejtmanem Jihomoravského kraje  

V úterý 12. září naši obec poctil návštěvou pan hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. 

Po debatě na radnici o chodu, administrativě a investicích jsme mu předvedli naši obec a také novou 

čistírnu odpadních vod, včetně lokality vinných sklepů a viničních tratí. Panu hejtmanovi se v naší obci 

velmi líbilo i způsob hospodaření hodnotil velmi kladně a k našemu potěšení nám sdělil, že k nám opět 

velmi rád zavítá a rád se přijede také podívat na některou z našich tradičních akcí jako hody nebo 

zarážání hory. Budeme se na něj těšit. 

 

Pochod slováckými vinohrady (Burčákový pochod) 

Klub českých turistů pořádal 41. Pochod slováckými vinohrady, který se uskutečnil v sobotu 

7. října 2017. Startovalo se v Hodoníně a Dolních Bojanovicích. Návštěvníci si mohli vybrat trasy, kratší 

přes Josefov a delší přes Starý Poddvorov a Nový Poddvorov. Cíl byl v prušáneckých Nechorách. 

Počasí přálo a akce to byla velmi zdařilá i co do počtu účastníků, kterým se v Josefově líbilo. Naši vinaři 

se pak prezentovali vynikajícími pochutinami, burčákem i vínem. 

 

Sběr nebezpečného a objemného odpadu, kovů a elektro odpadu 

Druhou říjnovou sobotu proběhl sběr odpadů v obci, kdy pod zeleným se vybíral objemný a nebezpečný 

odpad a naši hasiči po obci vybírali kovy a elektroodpad. Pokladů je v domácnostech pořád více než 

dost a těch historických skvostů kolik stále naši občané přinášejí, co měly být už dávno zrecyklovány. 

Při této příležitosti čtveřice josefovských borců ve zmijovkách, Milan Netík ml., Vojtěch Pospíšil st., 

Martin Prát st., a Lubomír Tománek, toho dne pracující v potravinářském průmyslu, připravila 

pro hasiče a ostatní příchozí zabijačkové pochutiny a také něco dobrého na zapití. Všem se to líbilo a tak 

další akce tohoto týmu hvězd proběhne snad v zimě a dokonce společná obecní, hasičská a myslivecká. 

 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 

co nám tyto výsledky přinesou, uvidíme následující volební období. 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Josefov 

Volební účast 72,49% 

pořadí dle 

zisku hlasů 
název strany/hnutí 

zisk 

hlasů 

1. KDU-ČSL   61 hlasů 

2. ANO 2011   55 hlasů 

3. SPD-Tomio Okamura   35 hlasů 

4. Česká pirátská strana   25 hlasů 

5. ODS   24 hlasů 

6. ČSSD   12 hlasů 

7. TOP 09   10 hlasů 

8. KSČM     9 hlasů 

9. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ     8 hlasů 

10. Strana zelených     6 hlasů 

11. Strana svobodných občanů     3 hlasy 

12. – 13. ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU     2 hlasy 

14. – 26. 
SPR-Republ.str.Čsl. M. Sládka     2 hlasy 

Řád národa - Vlastenecká unie     0 hlasů 



 

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI     0 hlasů 

 
Radostné Česko     0 hlasů 

 
Blok proti islam.-Obran.domova     0 hlasů 

 
Občanská demokratická aliance     0 hlasů 

 
Referendum o Evropské unii     0 hlasů 

 Dobrá volba 2016     0 hlasů 

 

Česká strana národně sociální     0 hlasů 

REALISTÉ     0 hlasů 

SPORTOVCI     0 hlasů 

Dělnic.str.sociální spravedl.     0 hlasů 

Strana Práv Občanů     0 hlasů 

Národ Sobě     0 hlasů 

Nejvyšší počet přednostních hlasů obdržel Ing. Josef Uhlík (KDU-ČSL) 22 hlasů. 

Do Poslanecké sněmovny se dostalo devět subjektů politických stran a hnutí v pořadí: 

ANO 2011 – 29,64 %, ODS – 11,32 %, Piráti – 10,79 %, SPD – 10,64 %, KSČM – 7,76 %, ČSSD – 

7,27 %, KDU-ČSL – 5,80 %, TOP 09 – 5,31 %, STAN – 5,18 % 

Podrobné výsledky najdete na www.volby.cz 

Starosta děkuje josefovským občanům za vysokou účast ve volbách.  
 

Kanalizace a ČOV – výzva občanům k uzavírání smluv 
Obec Josefov děkuje občanům za snahu při přepojování svých nemovitostí na veřejnou kanalizaci 

a vyzývá občany, aby ti, kdo tak neučinili, přepojili své nemovitosti na veřejnou kanalizaci a zároveň 

občany, kteří již připojení jsou, vyzývá k podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou 

kanalizací. Tuto povinnost stanovuje zákon o vodovodech a kanalizacích.  

Smlouvy jsou přichystány k podpisu a s občany jsou uzavírány. Výzvu k uzavírání smluv také 

hlásíme v místním rozhlase.  

Smlouvy o napojení musí být podepsány dříve, než bude ČOV zkolaudována. 

Bez smlouvy je odvádění odpadních vod do kanalizace neoprávněné a vlastník nemovitosti 

tak neprokáže nakládání s odpadními vodami a vystavuje se tedy vysokému finančnímu postihu 

úřady, dbajícími nad ochranou životního prostředí. 

 

Znečištění ČOV 

V polovině října došlo ke znečištění ČOV, a to mlátem a zbytky ze zpracování vína. Věříme, že tak 

někdo učinil z neznalosti a zvyku, že dosud jsme čistírnu neměli. Takovýmto záležitostem je třeba 

předcházet, protože chod čistírny je pak značně problematický a také může dojít k tomu, že takto může 

dojít i k její otravě. Žádáme tedy ty vinaře, kteří jakkoli nakládají s hrozny doma, byli obezřetní 

a informovali se na radnici, jak s tímto nakládat. Správci čističky denně téměř 14 dní pracovali 

na obnově dobrého chodu! Važme si práce i druhých, nejen své. 

 

Jihomoravský kraj podpořil naše hasiče 

Požádali jsme o dotaci Jihomoravský kraj na dovybavení naší zásahové jednotky SDH zásahovými 

obleky a zásahovými botami a ten naší žádosti vyhověl ve výši 57.000,- Kč. Naší finanční spoluúčastí 

se budeme rovněž podílet na tomto dovybavení a také jsme dovybavili naši jednotku zásahovými 

přilbami. 

Upřímně děkujeme Jihomoravskému kraji za podporu naší jednotky SDH a udělenou dotaci. 

http://www.volby.cz/


 

Veřejné osvětlení ul. Sportovní a dotace 

V letošním roce jsme se spol. VEOS Pospíšil Dolní Bojanovice zahájili první etapu rozšíření veřejného 

osvětlení v ulici Sportovní v ceně cca 136 tis., a to výkopem a pokládáním kabeláže. Na tuto etapu 

rozšíření veřejného osvětlení jsme požádali Jihomoravský kraj o dotaci. Věříme, že budeme úspěšní 

a Jihomoravský kraj nám prostředky na tuto akci poskytne. Následně budou probíhat etapy osazování 

lamp veřejného osvětlení v této ulici dle potřeby. 

 

Veřejné osvětlení ve sklepech 

Po letech by si veřejné osvětlení ve vinných sklepech zasloužilo celkovou rekonstrukci, ale díky 

členitosti lokality našich sklepů to bude investice finančně náročnější než v samotné obci, v řádu 

statisíců až milionů korun. Mějme proto strpení, když občas po bouřce osvětlení nesvítí, stará se o něj 

Mirek Kychler ve spolupráci s VEOS a starosta mu za jeho obětavou práci tímto děkuje. V letošním roce 

by měl VEOS udělat novou rozvodnu s pojistkovou skříní a dojde také k výměně čidla reagující 

na stmívání, chtěli bychom také dát rozpěry do vedení, aby se při bouřkách nedotýkalo, ale k tomu 

je třeba přístup po soukromých polích a věříme, že nám osvětlení ve sklepech dál bude dobře sloužit. 

 

Lípa před kostelem 

V letošním extrémně suchém roce naše lípa před kostelem všech svatých dostala pořádně zabrat 

a vypadá to, že se z toho už nevzpamatuje. Naše přírodní dominanta v obci je léta sužována jak 

fyzickým poškozením, tak nemocí a houbou a již několikrát jsme zvažovali na základě doporučení 

odborníků na dendrologii o její pokácení, ale dosud jsme tak neučinili. Lípa však začíná být nebezpečná, 

její kmen je ze 2/3 vyhnilý a vykotlaný, větve značně proschlé, poslední velkou větrnou bouřku ještě 

přečkala, ale každá větší další může být nebezpečná pro majetek a zdravý občanů. Proto necháme 

zpracovat relevantní dendrologický posudek naší lípy a dle něj rozhodneme o jejím pokácení. Pokácet 

se bude rozhodně muset nejpozději příští podzim a na jejím místě po ročním odpočinutí půdy vysázíme 

novou vzrostlou lípu, která se jednou opět stane přírodní dominantou obce a symbolem svornosti 

Josefáků. 

 

Smrk před hospodou 

Poslední větrná vichřice nadzvedla kořeny velkého smrku před hospodou a tím hrozilo jeho spadnutí, 

a tak starosta musel nechat tento smrk z havarijních důvodů pokácet. Toto odborně provedli mistři 

motorových pil kluci Petříkovi a naši hasiči. Pan hospodský od domečku na tříděný odpad nechá na svůj 

náklad vysázet živý plot z habrů na základě doporučení odborníků na zahradnickou urbanistiku. Za toto 

mu patří poděkování. 

 

Vyčištění rybníčku za ČOV 

Před týdnem jsme společně s našimi hasiči vyčistili rybníček a jeho okolí u ČOV. Starosta všem 

zúčastněným děkuje. 

Probíhají také postupně práce na úpravě protějšího břehu Hliníku. 

 

Výsadba zeleně v Hliníku 

V dohledné době bude okolo rybníčku u ČOV na břehu Prušánky a svahu a hraně Hliníku vysázena 

náhradní výsadba stromů a křovin. Věříme, že jakmile se vše zazelená a stromy uchytnou, ale také 

křoviny, bude tam krásné prostředí jak oku lahodící člověku, tak pro ptactvo, obouživelníky a jinou 

zvěř. Avšak s křovinami to bude na jihozápadním svahu složité, ale budeme se snažit, aby se co nejvíce 

uchytily. 

 

Ořez stromů 

Naši zaměstnanci ve spolupráci s p. Václavem Tománkem ml. provedli ořez suchých a přerostlých větví 

stromů za stodolami ul. Horní a v ul. Sportovní a také ve sklepech, panu Tománkovi starosta děkuje 

za zapůjčení techniky. 



 

Vodovod a odpady v kostele 

Konečně máme kostel zásoben pitnou a také odpadní vody budou odváděny do kanalizace. Sociální 

zázemí je velmi důležité pro hygienu a komfort farníků. Místní komunikace vedle kostela bude finálně 

opravena příští rok na jaře, až si zemina a drť ve výkopu sedne. 

 

Revize katastrálního operátu v našem katastru přináší soulad skutečného stavu nemovitého 

majetku s údaji vedenými katastrem nemovitostí, ale nesoulad v našem uvažování, což nám nedělá 

vůbec radost, protože se dotýká práv a povinností a také pokojného stavu věcí. Zákonodárci zase 

cosi vymysleli… 
 

Obecní úřad upozorňuje, že veškeré poplatky za letošní rok, vybírané obcí Josefov, musí být 

uhrazeny do 30. listopadu 2017. 

 

Soutěž v třídění odpadu 

Motivační soutěž v třídění odpadu pro občany s pobytem v obci Josefov, primárně pro děti a mládež již 

v plném proudu probíhá a vyzývá občany, aby se do soutěže přihlásili v co nejvyšší míře, přestože 

letošní ročník je již u konce a ukázali, že jim na životním prostředí i obci záleží. Níže uvádíme průběžné 

pořadí dosud přihlášených soutěžících bez počtů (ať je zachována soutěživost s tím, že u prvních třech 

v dětech je to vyrovnané a velmi dobré). Věříme, že příští ročník se zapojí více občanů především 

mládeže. 

děti 

1. Josef Petráš ml. 

2. Petr Pospíšil 

3. Tomáš Salajka ml. 

4. Barbora Formanová 

5. Josef Prčík ml. 

6. Adam Zhříval 

dospělí 
1. Petr Netopilík 

2. Martin Esterka 

3. Jaromír Ištvánek 

4. Dana Chludilová 

5. Vojtěch Lekavý 

7. Tobiáš Macůrek 

8. Sandra Chludilová 

 

Zprávy z místní knihovny 

Milí čtenáři, 

dovolte mi, abych všem poděkovala za vaše návštěvy v naší malé knihovně. Čas rychle plyne, horké 

letní dny jsou za námi, země se pomalu připravuje k zimnímu spánku. To však nejde říct o nás lidech, 

i když by to vůbec nebylo špatné po horkých úmorných dnech a těžkých polních pracích zalehnout 

někde do teploučka, vzbudit se na námi očekávané krásné vánoční svátky, vydovádět se v jednom metru 

napadaného sněhu při teplotě mínus deset stupňů a pak zase s plným bříškem zalehnout a vzbudit se až 

na jaro, kdy sluníčko už zase zahřívá naši krásnou zem. Ale bohužel, tak to nejde a my můžeme jen 

konstatovat, že přichází pomalu plíživým tempem zimní čas a to je typický znak toho, že dlouhé večery 

máme na dosah. V televizi programy nic moc, tak co s volným časem? Setkáváme se jednou v měsíci 

na tzv. malém posezení seniorů v místním KD, ale přes zimní období je to asi trochu málo. A proto 

všechny zvu k nám do naší knihovny, kde na všechny čtenáře čekají krásné tituly knih. Nové knihy 

od spisovatelky Táni Keleové, které si oblíbilo velké množství čtenářů, bestsellery od Jojo Moyesové, 

dále knihy od Sidney Sheldon, Jackie Collins, stále vede ve výpůjčkách Patrik Hartl, Evžen Boček 

a vtipně jsou psané i knihy od Haliny Pawlowské. Jakoubková poradí, jak na manžela i když ten Ideální 

manžel z nebe nespadne. Taťána Březinová píše v humoristické knize o starší generaci, Babička 

na inzerát. S Jo Nesbo se ponoříte do kriminálních románů a pokud máte rádi válečné romány, určitě 

všechny zaujme spisovatel Leo Kessler. Půjčit si můžete i knihy o obcích např. Ladná, Tvrdonice, 

Prušánky, Týnec, Dolní Bojanovice, Moravský Žižkov, Josefov – císařská obec… a další velké 

množství knih, které vám umožní překlenout dlouhé zimní večery.  

Stále jsou ještě k prodeji knihy Josefov - císařská obec za 400,- Kč, Fanoš Mikulecký, kniha o jeho 

životě stojí 250Kč, Druhá světová válka v kronikách obcí regionu Podluží za 100Kč. Pokud chcete 



 

udělat radost někomu z místních občanů, který je odstěhovaný nebo někdo z vaší rodiny, o němž víte, 

že ještě naši knihu o Josefovu nemá, doporučuji ji jako krásný vánoční dárek. Tyto knihy si můžete 

zakoupit u mě v knihovně v Josefově. 

Jak jsem již psala, čas letí jako voda, proto již nyní přeji krásný podzim, veselou náladu a hojnost 

odnesených a přečtených knih z naší knihovny.  

Vaše knihovnice Hasilová Růžena 

 

V minulých dnech nás opustila navždy paní Václava Krejčiříková, čest její památce a upřímnou 

soustrast pozůstalým. Všichni na ni budeme vzpomínat v dobrém. 
 

POZVÁNKA 

Josefovská setkání  

Výbor seniorů a Obec Josefov pořádají setkání seniorů – důchodců, které se uskuteční v sobotu 

18. listopadu 2017 v 15.30 hodin v Kulturním domě a starosta srdečně zve místní seniory příjemně 

posedět a vzájemně se pobavit.  

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ – SENIOŘI 

Dny nám rychle ubíhají, máme tady opět listopad, čas odpočinku a přípravy na krásné vánoční svátky. 

Letos se sejdeme v KD v Josefově na již třetím setkání seniorů. Začátek bude v 15.30 hod., od 16.00 

do 17.30 hod. bude k poslechu hrát Countrio z Mikulčic, přijďte proto včas. Po večeři přijde malé 

překvapení a výdej bohaté tomboly. Losy budeme prodávat průběžně za 10,- Kč/ks.  

Dále oznamujeme, že o večeři a občerstvení je tradičně postaráno, PLATÍ JE JAKO VŽDY 

U TĚCHTO AKCÍ OBEC! Můžete však přinést na ochutnání víno a napéct nějaké dobroty ke kávě 

tak, jak tomu bylo v minulých letech. Všem předem děkujeme. 

Přijďte se opět pobavit v dobré společnosti.   

Váš přípravný Výbor seniorů Josefova 

 

Připravujeme 

Schůze místních vinařů, KD obce Josefov, čtvrtek 16. listopadu 2017 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 25. listopadu 2017 

33. veřejná Členská schůze Regionu Podluží, KD obce Josefov, čtvrtek 30. listopadu 2017 

Rozsvěcení vánočního stromu, neděle 3. prosince 2017, v 16.30 hodin 

Mikulášská besídka, úterý 5. prosince 2017 

20. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, polovina prosince 2017 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Pochlubí se jeden pracovník svým kamarádům: „Vešel jsem přímo do šéfovy kanceláře, praštil jsem 

pěstí do stolu a zařval: „Chci zvýšit plat!“ 

Kamarádi vystrašeně: „A co šéf na to?“ „Byl zrovna na svačině!!!“ 

Povídá vdovec své nové přítelkyni: „Moje nebožka žena neměla v životě žádné štěstí, až na konci, když 

jí kopali hrob, tak narazili na naftu.“ 

Jedna obdivovatelka Winstona Churchilla mu jednou řekla: „Představte si, jaké báječné děti bychom 

mohli spolu udělat. Kdyby po mně zdědily vzhled a po vás mozek, dokázaly by úplně všechno.“ 

Churchill odvětil: „Ano, zajisté. Ale kdyby po mně zdědily vzhled a po vás mozek, co potom s nimi?“ 

Potkají se Andrej Babiš a Petr Kellner, a ten říká: „Já už jsem tak bohatý, že bych si mohl koupit celou 

Českou republiku!“ 

Andrej Babiš: „Neprodám!“ 


