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Tož tento podzim je v dědině fakt hutný. Jinak bylo celkem aj teplo a Martin zasej na bílém koňovi 

nedojel, zato martinského bylo dost a prej dobrého, čuli zme teda. Akcí bylo požehnaně a každý sa mohl 

dojít pobavit kam sa mu chcelo a nekemu sa ani nechcelo. Naši hasiči obětavě sbírali na sběrný den 

žgarby po dědině a pak sa pod zeleným zasej slavilo při prasackových pochutinách. Děcka hónily draků, 

draké tatů a potem aj lampióny svítily. Sútěž v třídění odpadů je u konca a letos teda sútěží dost lidí. 

Myslivci s kvérama proklatě nízko začali hónit ušáků po polách a mezitým dvá ušáci hopkajú 

u zastávky, ale ti prej nejsú lovní. Eště nám chybí obecní koza. Zednický majstr dělá všecky práce 

a ze starostů po večerách aj péří derú do duchen. Zme dědina pilná se šikovnýma lidma a z mála děláme 

hodně. Nekeří moc múdří sa furt starajú o Josefov a dyby náhodú neexistoval, tož si ho budú moset 

vymyslet, dobře jim tak! Čerti už začínajú u Jána hrkotat řeťazama a Mikoáš si začal česat fúsa, 

aby nebrblal. Rožneme si stromeček u kostela a budeme čekat na krásné a veselé Vánoce. Poutníci 

z Josefova navštívili ve Vatikánu svatého otce a předali mu dar. Tož tak… 

 

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. Starosta děkuje hasičům za jejich práci. 

Při této příležitosti čtveřice josefovských sběrových referentů, Milan Netík ml., Vojtěch Pospíšil st., 

Martin Prát st., Lubomír Tománek a Jiří Imrich s Václavem Šůrkem, připravili pro hasiče a ostatní 

příchozí vepřové pochutiny a také něco dobrého na zapití a všem se opět pod zeleným líbilo. 

 

Drakyáda 

V sobotu 19. října proběhla tradičně na josefovských pastviskách. Děcek a jejich rodičů s drakem bylo 

zasej hodně, letos neco přes stovku. Draci létali vysoko, větr fúkal, špekáčky sa opékaly do zlatova, 

tatranky sa zedly a marhulovica voněla. Všecí sa teda skvěle bavili. Poděkování starosty patří všem 

organizátorům i drakoletcom. 

 

Lampionový průvod 

V neděli 27. října proběhl druhý ročník lampionového původu ke dni státnosti. Maminky jej uspořádaly 

ve spolupráci s obcí Josefov i s následnou zábavou pro zúčastněné na Kulturním domě, které 

se zúčastnilo značné množství dětí i jejich rodičů. Starosta děkuje všem maminkám, které se podílely 

na přípravě a průběhu této krásné akce. 

 

Benefiční koncert na podporu dětského průvodce rozvodem 
V pátek 22. listopadu v našem Kulturním domě Centrum pro rodinu uspořádalo benefiční koncert, jehož 

výtěžek šel na podporu dětského průvodce rozvodem, kdy zpíval Jarda Svoboda doprovázen hrou 

na kytaru a harmonium. 

 

Josefovská setkání  

V sobotu 23. listopadu Výbor seniorů a Obec Josefov uspořádali již tradiční Josefovská setkání 

seniorů, posedět a vzájemně se pobavit při příjemném programu přišlo nakonec více, jak polovina 

seniorů a zazpívaly jim naše sbory ženský a mužácký. K tanci a poslechu hrál pan Antonín Schäffer. 

Bylo také možno vyhrát v tombole a pan hospodský připravil znamenité pohoštění. Starosta děkuje 

seniorům za účast i přípravu této krásné akce. 



 

INFORMACE 

V polovině října měl pan starosta na radnici a v obci vzácnou návštěvu ze základní školy v Prušánkách, 

kdy jej navštívili žáci 3. A se svými učitelkami. 

 

Parkoviště u radnice 

Koncem října nám zednický mistr M. Redek se svými spolupracovníky opravil parkování u radnice 

a část plochy zastávky směrem na Hodonín. 

 

Lípa před kostelem 

25. října firma Larix z Lužic zasadila před kostelem Všech svatých vzrostlou lípu srdčitou velkolistou 

stříbrnou. Věříme, že se stromu bude dobře dařit a bude na nás vznešeně vhlížet. 

 

M. Redek se svými spolupracovníky a zaměstnanci obce rozebrali dlažbu před kostelem, odstranili 

kořen staré lípy a následně, po výsadbě opět dlažbu uvedli do původního stavu. Příští rok chceme 

před kostelem dlažbu vyměnit. 

 

Lípa v sádcích 

Zaměstnanci obce ve spolupráci s p. Štěpánem Lekavým v polovině listopadu vysadili u kříže, v sádcích 

předních Kukvic, lípu srdčitou velkolistou, jako památku na rodinu p. Pavla Uhra. 

 

Zaměstnanci obce provedli deratizaci v obci proti hlodavcům. 

 

Firma Larix nám podsazuje stromy po pravé straně na Dolní Bojanovice. 

 

Firma Veos nám vyzdobila sloupy VO vánočním osvětlením a připravila osvětlení vánočního 

stromu před kostelem Všech svatých. 

 

Čistírna odpadních vod 

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

ze zpracování vína do kanalizace a také je zakázáno vhazovat do kanalizace látkové či jiné ubrousky 

a dětské pleny. 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! 

 

Odpadové hospodářství – dokola! 

Opakovaně vyzýváme občany, aby dbali pořádku u sběrných míst na tříděný odpad. Velmi často, 

spíše furt, je k vidění poházený nejrůznější nepořádek okolo kontejnerů, anebo komodity ke třídění 

naházené v kontejnerech na směsný odpad, přestože vedle jsou kontejnery na tříděný. Zpravidla bývá 

nejvíc nepořádek u kontejneru na směsný odpad a je zakázáno vhazovat nepořádek do kontejnerů, 

pokud jsou plné! A to jsme posílili četnost vývozů kontejnerů na sběrných místech! 
Naše obec se pravidelně umísťuje v okrese i kraji na předních místech v tříděném odpadu, 

ale přestože poslední sezonu došlo téměř k vyrovnání třídění, jako v minulosti, tak vzrostl a hlavně 

výrazně zdražil směsný odpad. Díky dobrému třídění v minulosti a díky zavedení soutěže ve třídění 

odpadu si můžeme dovolit mít místní poplatek za SKO v poměrně nízké ceně 350,- Kč/osoba/rok, a to 

Obec za své občany ještě značnou částku doplácí!!! Důvodem této skutečnosti je fakt, že za některé 

složky plastů se musí nově platit a tyto plasty také nejsou hodnoceny v soutěži. Pokud bychom lépe 

třídili, tak by poplatek mohl být dokonce snížen, protože prostředky od Ekokomu za dobré třídění 

se vracejí zpět do odpadového hospodářství. Ale od roku 2021 budeme platit víc, protože zlepšení 

ve třídění nezastoupí zhoršení ve vyhazování směsného odpadu a také jeho zdražení, kdy dokonce stát 

nás tlačí, aby se vybíralo minimálně 700,- Kč/rok. Evidentně některé občany netrápí stav životního 

prostředí, ani stav své peněženky či peněženky spoluobčanů k odpadovému hospodářství, až dojde 

ke zdražení, tak právě tito budou nejvíce nespokojeni! 



 

 

Kompostoviště – zde patří rostlinné zbytky ze zahrad a veřejného prostranství a rostlinný odpad, který 

se stává tlením kompostem, rozhodně sem nepatří nejrůznější druhy jiného odpadu jako větve, dřevo 

a už vůbec ne stavebního!!! Životnímu prostředí se naše kompostoviště přestalo líbit, nevíme, ale tušíme 

proč a od konce příštího roku je zákaz vyvážení rostlinných odpadů na toto místo a díky 

nezodpovědnému chování se bude nejspíše na novém kompostovišti platit!!! 

Místo na pálení větví – zde patří větve stromů a křovin, ani sem nepatří žádný jiný odpad. Pokud 

se někdo domnívá, že cihla nebo kachlička také shoří, ať si je vypálí doma!!! 

 

Na obě místa ukládejte bioodpad, co nejdále od cesty, ať zde není opakující se nepořádek, který pak 

uklízejí zaměstnanci obce a rozhodně zaměstnance nemáme proto, aby uklízeli úmyslně dělaný bordel. 

Někdo neustále nechápe systém s nakládání s bioodpady, a to je u nás zaveden dlouhé roky. Je velmi 

pravděpodobné dle svědků, že nám sem zaváží odpad i občané z okolních obcí, a proto pokud uvidíte 

někoho, kdo není Josefákem, neprodleně to nahlaste starostovi. 

Jestliže bude pachatel přistižen či nahlášen a jednou bude, bude mu udělena finanční pokuta!!! 

 

Soutěž v třídění odpadu 

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

v letošním roce spěje k závěru, poslední termín odevzdat tříděný odpad do soutěže je tuto sobotu 

30. listopadu 2019. Níže uvádíme průběžné pořadí přihlášených soutěžících s průběžně celkovými 

počty. Věříme, že příští ročník se zapojí ještě více občanů, především mládeže. 

děti     mládež    dospělí 

1. Barbora Formanová 227 1. Petra Petrášová 651 1. Helena Pospíšilová  256 

2. Tobiáš Macůrek  225 2. René Zhříval 311 2. Kateřina Bravencová 154 

3. Tomáš Salajka  191 3. Jan Kobzík  129 3. Petr Netopilík  122 

4. Florian Hasil  120 4. Adam Mrákava     4 4. Martin Tománek      97 

5. Josef Prčík   114 5. Barbora Prátová     3 5. Martin Esterka      76 

6. Gabriela Benešová    89     6. Jaromír Ištvánek      43 

7. Hynek Prčík    86     7. Dana Chludilová        33 

8. Tereza Pavlišová    80     8. Vojtěch Lekavý          2 

9. Michaela Kudrnová     9     9. Růžena Bílková          1 

10. Sandra Chludilová     2  

 

 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2019 

4. termín – 9. 12., 12. 12., 16. 12., 19. 12. 

 

Ve dnech 13. a 14. prosince budou zaměstnanci obce dělat ve vinných sklepech odečty vodoměrů 

a paní knihovnice bude ještě vinaře informovat. Buďte tedy připraveni. 

 

Vývěsní tabule u obchodu, které jsou poškozeny máme objednané ve výrobě, ale z důvodu vytíženosti 

firmy nám přijdou až před vánocemi, tak je nainstalujeme až dovolí počasí, nejpravděpodobněji z jara. 

 

Od 1. 1. 2020 je ze zákona povinné čipování psů, kdy toto musí na svůj náklad a odpovědnost 

zabezpečit každý majitel psa. 

 

Společnost E.ON upozorňuje vlastníky stromů na ořez na vedení el. energie, kdy toto musí v době 

vegetačního klidu učinit každý vlastník, pokud tak neučiní, tak k tomuto kácení přistoupí společnost 

E.ON. 

 

Naši hasiči ve spolupráci se zaměstnanci obce tuto sobotu odstraní suché a nebezpečné břízy 

u hřbitova a za sv. Trojicí a nebezpečný smrk po levé straně v první třetině ulice Horní.  



 

POZVÁNKA 

Rozsvícení vánočního stromu 

Obec Josefov s Výborem seniorů srdečně zve všechny Josefáky na rozsvícení vánočního stromu 

u kostela Všech svatých, v neděli 1. prosince 2019, v 16.30 hodin. Přijďte si zazpívat společně koledy 

u našeho krásného vánočního symbolu a nasát vánoční atmosféru. 

 

Mikulášská besídka 
Připravujeme tradiční Mikulášskou besídku na čtvrtek 5. prosince 2019 v 16.00 hod. v našem 

Kulturním domě. 

Na radnicu letos už volali z pekla a informovali sa na místních nezbedníkú, 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 zástupkyní pekla na zemi pro Josefov a najdete ju v knihovně. Čekání 

na Mikuláša nám zpříjemní vystúpení kapely COUNTRIO s vánoční tématikú. 

Po dědině budú ve čtvrtek 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 

Výstava andělů, pátek 7. a sobota 8. prosince 2019 

7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, polovina prosince 2019 

Vánoční turnaj ve šnopsu, pátek 27. prosince 2019 

Silvestrovský turnaj ve stolním tenise, sobota 28. prosince 2019 

Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji, sobota 28. prosince 2019 

Sváteční koncert v kostele Všech svatých, sobota 28. prosince 2019 

Silvestrovský ohňostroj, úterý 31. prosince 2019 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Skotský Mikuláš navštíví rodinu a ptá se: „Tak, děti, co si ode mě koupíte?” 

Přijímací pohovor čerstvého absolventa práv v prestižní advokátní kanceláři: „Co uděláte, když vám 

někdo položí otázku, na kterou nebudete umět odpovědět?” „Vezmu si dva tisíce zálohy a řeknu, 

ať mi zatelefonuje zítra.” „Výborně, jste přijat!” 

Šéf má telefon, bere ho sekretářka: „To musíte zavolat za tři hodiny, on teď má desetiminutovou 

přestávku na svačinu!”  

„S nikým se nebudu mazlit!” vyhrožuje ředitel na schůzi. „Ani se svojí sekretářkou?” ozve se poťouchle 

vzadu. 

Tři zesnulí jdou do nebe. Aby smazali všechny hříchy, které spáchali, musí vytrpět zlo, které napáchali 

při svém řemesle. První byl obuvník, druhý krejčí a třetí cukrář. První vstoupil dovnitř, a pak bylo slyšet 

bolestný křik. Když vyšel ven, ptali se ho, co že mu tam dělali.  

„Něco hrozného, přitloukli mi na nohy boty.”  

Druhý šel dovnitř, zase bylo slyšet křik, a když vyšel, ptají se ho. „Příšerné, přišili mi na tělo oblek.” 

Cukrář povídá: „Co mně mohou provést, vždyť jsem byl jen cukrář.” 

Vešel dovnitř. Začal se ozývat úplně hrozný řev. Když se cukrář vypotácel ven, ti dva se ptají, co bylo. 

„Ani se neptejte. Šlehali mi vejce...!” 


