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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Horu sme zarazili a už je aj zlomená, bodaj by temu zasrancovi ruky upadly. Do vinohradů už sa chodí, 

protože bečky už sa nemohly dočkat teho vynikajícího moku a mohly by jim spadnút obrúčky. Nejaká 

dobrá duša vypustila do kanálu kalisko z burčáku, asi ho neměl dobrý a nedalo sa to pit, ináč by to do 

kanála nepúšťal a nechtěl nám tak otrávit baktérije v čistírně, šak to néni drahé, enom pár desítek tisíc, 

co by to lidé zvýšením stočného nezaplatili, né? A co dyby to zaplatil na pokutě, to by byla inačí 

pěsnička. Dědina byla vystrójená strašákama z dyní a dyňama má nekdo vyhezkané zahrádky dovčilku. 

Burčákový pochod sa prohnal o víkendu skrz sklepy, tisíce turistů prohnal liják a eště aj ten burčák, 

záchody byly v permanenci a v luftě byl cítit odér dobréj nálady, zasej sa u nás všeckým lúbilo. 

Teď v sobotu bude sběr odpadů, tož pod zelené doneste historické poklady a za dozoru našich najlepších 

hasičů dostanete od sběrových referentú aj neco dobrého na zakúsnútí, aj zapití. Josefáci sú stejně samí 

dobří borci. Tož tak… 

 

Nedávno oslavil 80 let pan Jan Nový. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu a přeje 

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

 

Nedávno oslavil 50 let otec Petr Karas náš duchovní pastýř. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu 

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

Zarážání hory 
První sobotu v září jsme i přes deštivé počasí tradičně zarazili horu v areálu u vrb a následně jsme 

poseděli v Kulturním domě, kde nám k poslechu fantasticky zahrála cimbálka Zádruha s primášem 

Mirkem Klubusem. 

Počasí nám po roce opět nepřálo, pršelo a bylo chladno, ale všichni, kdo přišli a rozhodně jich nebylo 

málo, tak se příjemně bavili. 

Upřímné poděkování starosty si zaslouží zaměstnanci obce pod vedením pana Romana Šedi, kteří 

přichystali horu a zázemí, Petr Bílek za přichystání části 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, pan 

Ivan Janošek za přivítání hostí, Josefovští mužáci pod vedením paní Ludmily Klubusové, 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 Nechory, 

Vinařství Hnidák Jaromír, Vinařství Blažek, Vinařství Klubus, Ing. Josef Zimák, Víno Vašíček, 

Vinařství Sůkal, Petr Bílek, Jaroslav Bartík st., Petr Netopilík, Marek Macůrek, Antonín Šupa 

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? Lucie Damborská, Růžena Hasilová, Marie Macůrková, Hana Netíková, 

Anežka Petrášová, Hana Piharová, Helena Pospíšilová, Radka Pospíšilová, Lenka Rebendová st., 

Eva Růžičková, paní Skorčíková, Jitka Typltová, Kateřina Vondrová, Eva Zhřívalová. 

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

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

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

zeleným. 



 

Josefovský helovín 
V sobotu 14. září byly josefovské zahrádky vyzdobeny výtvory z dýní a drobností budou oceněni 

všichni, kdo své zahrádky pro tuto příležitost zkrášlili. Nejoriginálnější zahrádky měly MUDr. Tereza 

Bílská, Hana Piharová a Marie Štohandlová. 

 

Pochod slováckými vinohrady (Burčákový pochod) 

Klub českých turistů pořádal 43. Pochod slováckými vinohrady, který se uskutečnil v sobotu 

5. října 2019. 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 moc krásné nebylo, ale akce to byla velmi zdařilá i přes nižší počet účastníků oproti loňskému 

ročníku, kterým se však v Josefově líbilo a dostalo se značných pochval Josefovským vinařům, kteří 

prezentovali vynikajícími pochutinami, burčákem i vínem. Jedinou kaňkou však bylo, že nějací 

vandalové zlomili ve vrbách Horu. 

 

Čistírna odpadních vod 

Obec Josefov upozorňuje občany, že je zakázáno vypouštět odpadní vody obsahující zbytky 

ze zpracování vína do kanalizace. Nezodpovědným nakládáním s takovými odpadními vodami může 

dojít ke znehodnocení a značnému prodražení provozu čistírny, které následně zaplatí všichni občané. 

Nicméně, dotyčnému následně hrozí vysoká pokuta! 

 

Údržbář obce 
V červenci nastoupil jako údržbář obecního majetku, ČOV a veřejné zeleně pan Radek Pihar, kterému 

však technické práce údržbáře nevyhovovaly, proto ve zkušební době ukončil pracovní poměr.  Od září 

má obec novou údržbářku obecního majetku, ČOV a veřejné zeleně, paní Šárku Uhlíkovou, 

která se pilně a svědomitě zapojila do pracovního procesu. 

 

Kalendář Regionu Podluží na rok 2020 
V místní knihovně, v její otevírací dobu v pondělí 17-19 hod. a ve čtvrtek 14-19 hod., je možnost 

zakoupit kalendář Regionu Podluží na rok 2020 s akcemi v naší obci i obcích okolních, cena 50,- Kč/ks. 

 

INFORMACE 

MUDr. Miriam Urbanová oznamuje 
že od 7. 10. do 18. 10. nebude z důvodu dovolené ordinovat. Zástup MUDr. Pernicová a MUDr. Ondruš, 

doba a časy níže. 

Zástup MUDr. Pernicová Lužice od 7. 10. do 11. 10. V čase od 7 do 12 hod. 

Zástup MUDr. Ondruš Dolní Bojanovice od 14. 10. do 18. 10. 

 

Povinné čipování psů 
MVDr. Novotný oznamuje, že v sobotu 12. října 2019 proběhne v době od 9.00 – 10.00 hodin 

u obecního úřadu povinné čipování psů. Průkazky vezměte s sebou nebo Vám vystaví nový průkaz. 

Cena za čipování psa je 450,- Kč. 

 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU 
Oznamujeme, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 12. října 2019 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 12. října 2019 vybírat železo a ostatní kovy. Budou tradičně jezdit po obci 

a budou vybírat i elektro odpad (televize, ledničky, mrazničky, mikrovlnky a jiné elektrospotřebiče). 

Hasiči však nejsou technickými službami, aby odváželi veškerý domovní nepořádek bez dohody s nimi. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s čistotou naší obce! 
 

POZVÁNKA 

Při příležitosti sběru odpadů 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, kteří jsou tímto 

srdečně zváni.  

 
Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 12. října 2019 

Drakyáda, sobota 19. října 2019, po 14.00 hodině 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 26. října 2019 

Dětský lampionový průvod, neděle 27. října 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 9. listopadu 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 16. listopadu 2019 

Benefiční koncert v kulturním domě, pátek 22. listopadu 2019 

Josefovská setkání, setkání josefovských seniorů při příjemné zábavě, kdy součástí je zajímavá 

tombola, sobota 23. listopadu 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 30. listopadu 2019 – 

poslední soutěžní den v letošním roce 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Nezaměstnaný Mirek Novák čte nahlas noviny: „Hledá se muž, střední postavy, okolo třiceti let, který 

v noci opilý obtěžuje sousedy a osamělé ženy.“ „Hele mámo, to by mě bavilo, myslíš, že by mě vzali?“ 

 

Bača volá na tiesňovú linku. „Mám v byte hada asi užovku.“ „Ste členom Zväzu ochrancov prírody, 

spolku Deti země, alebo inej ekológickej organizácie?“ „Nie, to nie som.“ „Tak ju normálne jebnite 

lopatou po hlave.“ 



 

DRAKYÁDA 
 

 

 

V sobotu 19. října 2019 od 14.00 hodin na fotbalovém 

hřišti a přilehlých prostranství uspořádáme pouštění 

draků. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vezměte s sebou své létající miláčky, po vypuštění draků bude 

následovat opékání špekáčků. Občerstvení zajištěno. 

 

 

 

 

Srdečně zvou pořadatelé 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


