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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Léto skončilo tak rychle, že sa mosí už aj topit, no a snáď budeme mět krásný podzim. Horu sme 

zarazili, aj dyž po dlúhých rokách lélo jak z konvy. Vůbec nám to nevadilo, tradica byla dodržaná 

a Josefáci s hosťama sa bavili dobře aj na kulturáku. Letošní úroda ve vinohradech je dobrá a aj kvalita 

má byt nadprůměrná. Zbírá sa v plném prúdu, všecko to kyše a bečky nekemu ani nestačá. Naši vinaři 

sa zasej nachystajú na Burčákový pochod, kdy Josefovem projde tisíce žíznivých krků a určitě sa jim 

tu bude líbit jak dycky. Na helovín bylo docela dost zahrádek vyzdobených dyňama a nekde 

to vypadalo, jak dyby jich doma nechceli a vystěhovali jich ven, tak špicovní to měli. Děcka nemosá byt 

nafučané, zasej na nich čekajú nejaké prázdniny, aspoň sa nečemu ve škole naučijú. Naši pingpongáři 

zahájili sezónu, první vyhrání z kapsy vyhání, první zápas nešťastně prohráli, aby teď už enom 

vyhrávali. Fandime jim, fakt sú dobří. Za čtrnáct dní bude sběr odpadů a sběroví referenti sa už těšá 

na naše letité poklady z húr, šop a stodol. Aby sa u teho nenudili, tož nachystajú hasičom aj luďom, 

co budú chcet dojít třebas ze žárovkú neco dobrého na zakúsnútí aj zapití. Teď nás čekajú volby, 

né enom u nás, ale take v ostatních dědinách aj městech sa budú volit ludé do zastupitelstev. 

Říká sa, že je lepší byt Zvolen, jak Bánská Bystrica. Tož tak… 

 

Nedávno oslavila 85 let paní Marie Mrláková. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

Zanedlouho oslaví 85 let pan Josef Prčík. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu a přeje 

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

Zarážání hory 
První sobotu v září jsme přes silný déšť tradičně zarazili horu v areálu u vrb a následně jsme poseděli 

v Kulturním domě, kde nám k poslechu zahrála cimbálka Zádruha s primášem Mirkem Klubusem. 

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

tak se příjemně bavili. 

Upřímné poděkování starosty si zaslouží zaměstnanci obce Petr Bílek, Petr Nesvadba, Ilona Mrákavová, 

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 Václav Tománek st. 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 Štohandl, Vinařství Blažek, Vinařství Nechory, Ing. Josef Zimák, Vinařství Klubus, 

Vinařství Hnidák Jaromír, Víno Vašíček, Vinařství Sůkal, Bc. Viktor Machač, Vinné sklepy u Jeňoura, 

Vinařství Šimek Milan, Petr Bílek, Jaroslav Bartík st., Lubomír Marčík, Radek Kuběna, Petr Netopilík, 

Martin Esterka, Antonín Šupa, Jaromír Ištvánek a hospodský Zdeněk Klečka, který nám pochutiny 

nachystal, dále zastupitelům a zaměstnancům v čele s místostarostou Přemyslu Růžičkovi, Lence 

Rebendové st., Tomáši Salajkovi st. a Radce Pospíšilové s Růženou Hasilovou a Pavlou Salajkovou 

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, Jiřina Bílková, Růžena Hasilová, Ludmila Malhocká, 

Hana Netíková, Anežka Petrášová, Hana Piharová, Helena Pospíšilová, Radka Pospíšilová, 

Lenka Rebendová st., Eva Růžičková, Eva Zhřívalová. 

Starosta je přesvědčen, že letošní Zarážání hory i přes nepřízeň počasí podle ohlasu proběhlo 

ke spokojenosti všech a bylo opět úspěšné. Věří pak, že i příští rok, první sobotu v září, se sejdeme 

v tak hojném počtu a bude nám přát počasí, abychom poseděli v pěkném areálu Výletiště pod zeleným. 



 

Josefovský helovín 
V sobotu 8. září byly josefovské zahrádky vyzdobeny výtvory z dýní a drobností budou oceněni všichni, 

kdo své zahrádky pro tuto příležitost zkrášlili. Nejoriginálnější zahrádky měly stejně jako loni Jaroslava 

Damborská, Hana Piharová a Marie Štohandlová.  

 

Dotazník pro Program rozvoje obce 
Vážení spoluobčané, naše obec zpracovává Program rozvoje, ve kterém chceme stanovit perspektivu 

obce ve všech oblastech působnosti na následujících 7 let. Vypracování programu rozvoje je nově 

nezbytnou součástí žádostí o dotace. V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za velmi důležité 

zjistit Vaše názory, a proto se na Vás obracíme se žádostí o zodpovězení otázek v dotazníku. Kromě 

vyjádření k situaci v obci bychom chtěli rovněž zjistit další konkrétní podněty. 

 

V případě, že je Vás v domácnosti více, než jste obdrželi dotazníků, můžete si vyzvednout další 

dotazník na Obecním úřadě v Josefově.  

Dotazník můžete vyplnit i elektronicky na webových stránkách obce www.josefov.eu 
 

Vyplněný dotazník odevzdejte na Obecním úřadě v Josefově, nebo vhoďte do poštovní schránky 

před obecním úřadem, která bude k dispozici i ve dny voleb. Tištěný dotazník, zdvořile žádáme, 

vyplňte a odevzdejte, nejpozději do 14. října 2018. Taktéž elektronický dotazník, zdvořile žádáme, 

vyplňte nejpozději do 14. října 2018. 

 

Dotazník je anonymní a jeho výsledky poslouží výlučně jako podklad pro zpracování Programu rozvoje 

obce. Poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na webu obce, 

v Josefovském zpravodaji a na besedě s občany Josefova. 

 

INFORMACE 

Zaměstnanci obce v nejbližší době provedou deratizaci proti hlodavcům, čistí svah hliníku 

od přerostlé trávy mezi nově vysazenými křovinami a stromy, odstraní uschlé thuje vedle 

chodníku Hlavní ulice, pročistí protierozní kanál za ulicí U Školy. 

 

Připravujeme postupně prostor v Hliníku za čističkou na sběrné místo na stavební suť. 

 

Proběhlo u nás po letech setkání obcí Hodonínska jejich zaměstnanců a zastupitelů. 

 

Opravili jsme místní rozhlas u kostela. 

 

Na podzim společně s hasiči a myslivci vyčistíme rybníček za čističkou. 
 

Schůzka s vinaři na Burčákový pochod 
V pondělí 1. října 2018 v 19.00 hodin v Kulturním domě proběhne krátká informativní schůzka s vinaři, 

kteří budou mít otevřené sklepy na Pochod slováckými vinohrady, budou mít také možnost nahlásit 

počet stolů a lavic k zapůjčení. 

 

Volby do zastupitelstva obce 
Volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018 ve volební místnosti v Kulturním 

domě. V pátek 5. října bude volební místnost otevřena od 14.00 hodin do 22.00 hodin a sobotu 6. října 

bude volební místnost otevřena od 8.00 hodin do 14.00 hodin, volební lístky byly rozneseny a budou 

také ve volební místnosti. Volit můžete s platným občanským průkazem či platným cestovním pasem. 

 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2018 

3. termín – 1. 10., 4. 10. 

4. termín – 7. 12., 8. 12., 13. 12., 17. 12. 

http://www.josefov.eu/


 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU 
Oznamujeme, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 13. října 2018 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 13. října 2018 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! 
 

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

Martin Prát st., a Lubomír Tománek spolu s vrchním opékačem, zámečníkem Jiřím Imrichem, kolem 

13.00 hodiny připraví opékané sele a něco dobrého na zapití pro hasiče i ostatní příchozí. 

 

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.  

Málo přes 90% domů našich občanů je ošetřeno smlouvou o odvádění odpadních vod. ČOV 

je zkolaudována, proto je vhodné tyto smlouvy uzavřít. Ti, co tak neučinili a jsou připojeni, aby mohli 

prokázat, že nakládají řádně s odpadními vodami. V říjnu budeme dělat závěrečné vyhodnocení akce 

stavby ČOV a kanalizace pro Ministerstvo zemědělství 

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. 
 

POZVÁNKA 

Výbor seniorů zve všechny seniory na tradiční každoměsíční setkání, které se uskuteční ve středu 

3. října 2018 v 17.00 hodin v Kulturním domě. 

 

Naši stolní tenisté Sokol Josefov odehrají ve čtvrtek 4 října 2018 v 18.00 hodin v Kulturním domě 

soutěžní zápas s Čejčem, přijďte je podpořit. 

 



 

Pochod slováckými vinohrady - 42. ročník 
Klub českých turistů Hodonín ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Městem Hodonín, Regionem 

Podluží a TV Nova pořádá v sobotu 6. října 2018 – 42. ročník turistického pochodu Pochod slováckými 

vinohrady. 

Na trasách 6, 14, 15 a 23 km z Hodonína a Dolních Bojanovic přes Josefov, Starý Poddvorov a Nový 

Poddvorov do Nechor u Prušánek. 

Další informace na: www.spoluhraci.cz/kcthodonin 

 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 13. října 2018 

Drakiáda sobota 22. října 2018, po 14.00 hodině 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 27. října 2018 

Výstava hraček, Kulturní dům, pátek 9. listopadu 2018 - neděle 11. listopadu 2018 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Přijde pán do drogerie: „Potřeboval bych toaletní papír.“ „Hnědý nebo bílý?“ „Raději hnědý, ten se tak 

rychle nezašpiní!“ 

Přijde chlapík s rozbitou hlavou k doktorovi, doktor na něj: „Copak se vám, stalo?“ „Ale takhle stojím 

a najednou proti mně raketa a prásk přímo do hlavy. Oklepu se a najednou prase a prásk přímo do hlavy. 

Otevřu oči a proti mně kůň a řach do hlavy. Padl jsem na zem. Vstávám a najednou lokomotiva a prásk 

přímo do hlavy. Strašný rány!“ Raketa, prase, kůň, lokomotiva, brblá si doktor a vypisuje průvodku 

na psychiatrii „Bylo tam ještě něco?“ „Jo, pak přišel nějakej chlap a ten kolotoč vypnul!“ 

Lord Edvard říká své manželce: „Tento rok nemůžeme jet na dovolenou k moři, musíme myslet na své 

dluhy!“ „Nechápu,“ nedá se manželka, „proč bychom na ně nemohli myslet i u moře!“ 

Manželé slaví páté výročí svatby, ale zdá se, že to mezi manželem a jeho tchyní nějak neklape. 

„Heleďte,“ povídá jí naštvaně nakonec kolem půlnoci, už hodně opilý, „jestli se s manželkou někdy 

rozvedu, tak to bude jen kvůli vám!“ „Óóó,“ zčervená tchyně, „a to by ti vážně nevadil ten velký věkový 

rozdíl?!“ 

Budí Mečiara ráno ochranka: „Pán premiér, vstávajte! Vstávajte rýchlo!“ „Čo je? Čo sa stalo?“ 

„Pod prezidentovou limuzínou vybuchla bomba!“ „Do riti, to už je pol siedmej“? 

Inspektor navštíví hodinu němčiny. Mladá hezká učitelka v minisukni píše na tabuli věty k překladu. 

Pepíčkovi nechá přeložit větu, kterou právě napsala na spodní část tabule. Pepíček překládá: „Páni, 

to je ale krásný zadeček.“ Paní učitelka se rozčílí, a pošle Pepíčka za trest na chodbu. Ten se na odchodu 

otočí k inspektorovi a naštvaně říká: „Když to nevíte, tak alespoň tak blbě nenapovídejte.“ 

Chodí čeští turisté po Tatrách, potkají baču a spustí: „Bačo, prosím vás, kde se tady pálí nějaká fakt 

dobrá slovenská Slivovice?“ Bača: „Vidíte tu dedinku tam dole?“ Turisté: „Ano, vidíme.“ Bača: 

„A vidíte vzadu tam ten kostolík?“ Turisté: „Ano, ten taky vidíme.“ Bača: „Tak okrem neho – všade.“ 

Jdou hladoví a žízniví turisti po horách, až vylezou na kopec a tam u chalupy sedí bača. „Hele Bačo, 

máš mléko?“ „Mám, ale nedám!“ „Aha, a Bačo, co máslo, máš?“ „Tož máslo rovnako mám, 

ale nedám!“ Tak turisti sejdou z kopce, když v tom na ně bača volá: „Čujete? Vráťte sa!“ „Třeba 

si to rozmyslel, říkají si turisti.“ Vyběhnou ten šílenej kopec znovu a bača praví: „Eště mám aj tvaroh, 

ale tiež nedám!“ 

Chytí ostravský havíř zlatou rybku. „Pusť mne a splním ti tři přání.” Tak horník rybku pustí a povídá: 

„Ja chcu, aby takové ty industrialni skvosty, jake su v Ostravě, byly aj v Praze.” Stane se tak. 

„Jaké je tvé druhé přání, ptá se rybka?“ „Teď chcu, aby tam Pražaci dělali v sobotu aj v nedělu.” 

„Tak, už tam dělají i v sobotu a v neděli,” povídá rybka a už netrpělivě čeká na poslední, třetí přání. 

Havíř přemýšlí a říká: „Kurva, ja chcu byt Pražak!” 

http://www.spoluhraci.cz/kcthodonin

