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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Skončily prázdniny a děcka nastúpily do škol, ať už v rúškách nebo bez nich, přejeme jim, ať majú 

úspěšný školní rok. Hody byly u nás letos perfektní tak, jak dycky a zvládli sme jich. Naša milá 

Lanžhotčanka hrála naprosto fenomenálně a bude u nás hrát aj příští rok, protože sa jim u nás lúbí 

a my chceme to najlepší, patřá prostě k našim hodám a sú fakt najlepší. Šohajé s děvčicama vyvŕťali 

jedno sólo za druhým a všeckým sa u nás lúbilo. Víno bylo take exelentní a na keho nevyšla večeřa 

tož dostal od pana hospodského. Zme rádi, že nikdo neomaródil mimo tych, co moc zedli a vypili, 

protože kdo sa ráno nestydí, ten sa večer nebavil. O prázdninách sa jel aj jubilejní desátý ročník našého 

Plkač trofy kapu a strýc Řádek zasej nachystali nejaké ty traktory a o bombastické výkony nebylo núze. 

Dokonca jeden závodník chtěl projet struhu a jiný zasej posunút mostek, ale nepovédlo sa mu to. Fotbal 

sa hrál také a letos ten legendární, šohajé proti ženáčom, v televizi to sice nebylo, ale aj tak dobře, 

protože by nás bolely oči, že našim borcom ubývá sil, ale do příštího roka natrénujú a zas bude fotbálek 

jak z partesu. Přelakovali sme parkety na kulturáku a naši pingpongáři tak možú vyhrávat jedna báseň. 

Na obci máme aj nový traktor, a to přímo Lambordžíny, esli bude jezdit jak sa menuje, to bude práce 

podělanej. No a teď v sobotu zarazíme horu a nebude sa dat chodit do vinohradu, vybereme dyně 

a budeme sa asi těšit na Vánoce, šak co na dárečky sa těšá všecí. Tož tak… 

 

HODY 2020 – jak to dopadlo 
Sobota 18. 7. 2020  

Předhodové zpívání  

Předprodej   vstupenek     94 ks á 100,- Kč 

vstupenek   102 ks á 150,- Kč  

celkem vybráno: 25.050,- Kč 

Náklady na předhodové zpívání 2020: 36.239,- Kč 

 

 

Předprodej: 

Neděle 19. 7. 2020 vstupenek   135 ks á 100,- Kč 

Pondělí 20. 7. 2020 vstupenek   61 ks á 80,- Kč 

Úterý 21. 7. 2020 vstupenek   52 ks á 100,- Kč 

Pátek 24. 7. 2020 vstupenek   4 ks á 80,- Kč 

   celkem:           26.600,- Kč 

 

Neděle 19. 7. 2020 vstupenek 559 ks á 150,- Kč 

   celkem vybráno: 121.547,- Kč  

 

Pondělí 20. 7. 2020 vstupenek 105 ks á 100,- Kč  

Výběr po dědině    14.815,- Kč 

   celkem vybráno: 36.141,- Kč  

 

Úterý 21. 7. 2020 vstupenek 373 ks á 120,- Kč 

   celkem vybráno: 65.151,- Kč 

 

Pátek 24. 7. 2020 vstupenek 76 ks á 100,- Kč  

   celkem vybráno: 9.291,- Kč 



 

Celkem obrat hody 2020 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 258.730,- Kč  

Náklady na hody 2020 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 225.376,- Kč  

Zůstatek z hodů byl předán stárkům a stárkám k ročnímu hospodaření chasy. 

 

Celé hody nám hrála ta nejlepší kapela, naše milá Lanžhotčanka, která bude hrát také příští rok. 

Letošní hody tedy vyšly a byly velmi úspěšné a krásné, také díky snaze všech, kteří se podíleli na jejich 

přípravách i organizaci a byly i ekonomicky nejúspěšnější ve své historii. Předhodové zpívání bylo také 

velmi úspěšné, přestože skončilo mírným prodělkem, a to díky pohoštění značného počtu účinkujících, 

kteří se postarali o příjemnou zábavu při připraveném krásném programu. Počasí nám přálo, 

až na občasné dešťové přeháňky, ale zvládli jsme to a nikomu to nevadilo. Naše hody jsou jedny 

z nejkrásnějších na Podluží a hojně navštěvovány jak stovkami členů chas, milovníky folkloru domácími 

a přespolními, tak i náhodnými návštěvníky. Letos k nám opět zavítali velmi významní hosté 

z veřejného sektoru, jako paní senátorka Anička Hubáčková, poslanci Jan Bartošek, Stanislav Juránek 

a Jiří Mihola, zastupitelé Jihomoravského kraje a starostové Jan Grolich (Velatice) a Jiří Horák 

(Bučovice), starostové Libor Střecha (Hodonín), Josef Osička (Moravský Žižkov) a Igor Vavřík 

(Malá Vrbka), místostarosta Richard Zemánek (Břeclav), místostarosta a rodák Petr Hasil 

(Velké Pavlovice), pan ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík a další, ale také významní 

podnikatelé ze soukromého sektoru.  

Vína byla letos skvělá, jako vždy. Snažili jsme se zabezpečit všem návštěvníkům našich hodů 

potřebný komfort a bezpečí. Učinili jsme veškerá hygienická opatření, aby se u nás všichni cítili 

bezpečně a co je nám známo, tak nedošlo k přenosu žádného onemocnění, což potvrzuje, že jsme 

se skutečně pečlivě připravili. Josefovské stojany na dezinfekci se staly folklorním fenoménem 

hodů. Můžeme být opravdu potěšeni, jak moc se nejen mladí lidé chtějí bavit, a to především 

folklorem. A za ty měsíce strádání a trpělivosti si to plně zasloužili a zaslouží.  

Společenský život v našich obcích a městech nejen na jižní Moravě je velmi důležitý, a pokud 

by byl dlouhodobě utlumen, občané by začali propadat společenské a sociální apatii.  

Nezbývá nám tedy než přát si, aby příští hody byly minimálně stejně krásné a úspěšné jako letošní, ne-li 

lepší. K tomu budeme tradičně potřebovat značné množství párů šikovných rukou a zdravé myšlení 

zapálených Josefáků, kteří to, co by sa měuo, udělají rádi. 

 

Starosta děkuje všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh hodů a předhodového zpívání.  

P. Janu Hasilovi za vedení při stavjání máje, p. Vilémovi Prčíkovi za výrobu a úpravu spojů máje, 

p. Jiřímu Petříkovi ml. za spojení máje a práci na zeleném, pí. Lence Rebendové za přípravu 

předhodového večera, pí. Lence Rebendové a p. Martinu Klubusovi za provázení slovem 

předhodového večera, našim mužákům a ženskému sboru pod vedením pí.  Ludmily Klubusové 

a p. Tadeáše Janoška. Dále pracovníkům obce pod vedením p. Romana Šedi, jak zvládali uklízet 

obec od nepořádku, chase za přichystání zeleného, stárkům a stárkám za její vedení, ekonomické 

a velmi efektivní fungování, chlapům u pokladny a hlavně také všem maminkám a babičkám, 

že nachystaly naši chasu do krojů a všem, kteří neváhali a nezištně pomáhali s přípravou 

a průběhem hodů, na které případně neúmyslně zapomněl.  

Poděkování je projevem slušnosti za odvedenou práci, která přestává být poslední roky 

samozřejmostí. Josefovské hody jsou o tradici a prestiži, nikoliv o hlouposti a pýše.  
 

Plkač Trophy Cup 2020 – ve výsledcích   
 

V sobotu 8. srpna 2020 proběhl jubilejní desátý ročník závodů plkačů, traktorů veteránů, traktorů 

skoronoviců a fechtlů babet. 

Zahájení proběhlo v 14.00 hodin u Rybníku zápisem do startovní listiny a narážením startovních čísel. 

Do závodu se přihlásilo 37 strojů do hlavní soutěže a 14 soutěžících do dětských kategorií.  

Diváků bylo na hlavní tribuně u rybníku i kolem trati cca 300, díky neskutečně parnému počasí něco 

méně než v loňském roce, ale i tak vytvořili skvělou atmosféru, jako na závodech Formule 1. 



 

Po přivítání závodníků a diváků starostou obce a zaváděcím kole v 15.15 hodin, kdy Safety car Zbyněk 

Uhýrek seznámil závodníky s tratí, která byla stejná jako minulé roky, proběhl start podle kategorií. 

Plkače, traktory a babety jely přes 3 km dlouhou trať, velmi technickou s šesti těžkými vracečkami, 

kačírkem a šikanou z pneumatik. Jelo se tradičně na asfaltovém povrchu a částečně na travnaté polní 

cestě. K vidění byly dech beroucí výkony jezdců, ke slyšení řev nadupaných motorů, naprosto strhující 

a josefovsky přátelská atmosféra byla cítit po celou dobu, ale hlavně byla vidět skvěle připravená 

technika, především starších strojů. Během závodů došlo také k několika neočekávaným i očekávaným 

technickým závadám, při kterých se jeden závodník napoprvé netrefil na hlavní most a druhý závodník 

chtěl mostek v sádcích posunout, aby mu nezavazal, naštěstí se nikomu nic nestalo.  

Po hlavním závodu si soutěžení užily také děti na kolech, odrážedlech, koloběžkách, či dětských 

motorkách. Mimo cen ještě všechny zúčastněné děti obdržely spoustu sladkostí. 

V letošním ročníku byla opět udělena cena pro nejlepší Safety car a získal ji Zbyněk Uhýrek. Také 

byla udělena cena pro nejlepšího činovníka depa a zde nedošlo k překvapení, protože ji obdržela 

Lenka Rebendová. Cenu o nejlepšího konstruktéra získal závodník a konstruktér Roman 

Novotný. Cenu pro nejlepšího mechanika získal zaslouženě závodník a mechanik Luboš Koliba. 

Byla také udělena cena starosty pro mistra Plkač Trophy Cup 2020 za nejlepší celkový čas, získal 

ji závodník Roman Novotný.  

Umístění na stupních vítězů v kategoriích: 

I. Plkač vinný uan – 1. Stanislav Esterka (stroj Zlostek) 2. Bedřich Kuběna se spolujezdcem 

Viky Kuběnou (stroj Viky 2012) 3. Ladislav Tomaštík (stroj Kubota) 

I. Plkač vinný tú – 1. Radim Bílek (Stáje Jožky Půtníčka a stroj Jožky Půtníčka) 

III. Plkač vinný free – 1. Roman Novotný (stroj Dráček) 2. Rostislav Svačina (stroj Karkulka) 

3. Libor Holický (stroj Modrá) 

IV. Traktor veterán – 1. Roman Pihar (stroj Romík 25) 2. Luboš Koliba (stroj Řádek 25) 

3. Martin Tomaštík (stroj Bohouš 25) 

V. Traktor skoronovic – 1. Antonín Hanák (stroj Super) 2. Tomáš Trpík (stroj Plkač) 

3. Lukáš Salajka (stroj Červený traktůrek)  

VI. Fechtl babette – 1. Jiří Hasil (stroj S22) 2. Michal Hrala (stroj Bílý drak) 3. Radek Šeďa 

(stroj Stařenka) 

Výsledky v dětských kategoriích: 

I. Plkač kindr uan – 1. Jeník Netopilík, 2. Zuzanka Esterková, 3. Alžbětka Esterková 

II. Plkač kindr tú – 1. Ladík Malich, 2. Míša Rampáček, 3. Toník Hanák  

III. Plkač kindr free – 1. Tadeáš Bohun, 2. Ondřej Klubus, 3. Vladislav Nosek 

Všem zúčastněným se opět akce líbila a organizačně jsme ji zvládnuli na výbornou, včetně dodržování 

zvýšené hygieny.  Používalo se jednorázové gastronomické příslušenství a byla připravena také 

dezinfekce, voda a antibakteriální mýdlo. 

Starosta tradičně věnoval několik beček piva a Kofole, ostatního občerstvení bylo také dostatek. 

Hospodským u výčepu a udírny ruce div neupadly, ale zvládli to tradičně skvěle, a za to jim patří dík.  

Polovina výtěžku z dobrovolného nápojového, byla věnována na zdravotní péči naší Barunky. 

Poděkování starosty patří všem účastníkům Plkač Trophy Cupu, závodníkům, divákům, organizátorům 

a pomocníkům jmenovitě Luboši Kolibovi, Lubomíru Tománkovi, Martinu Tomaštíkovi, 

Romanu Šeďovi, Antonínu Hanákovi, Emilu Vnenčákovi, Radkovi Piharovi, Jiřímu Petříkovi ml., 

Romanu Piharovi, Zbyňkovi Uhýrkovi, Miriamě Štaffenové, Václavu Šůrkovi, René Zhřívalovi, 

Šárce Uhlíkové, Michalu Hralovi, Liboru Hložankovi, Táni Prčíkové, Liboru Holickému, 

Vojtěchu Pospíšilovi ml., Radce Pospíšilové, Lence Rebendové st., Přemyslu Růžičkovi, Vítu Bílkovi, 

Vilémovi Prčíkovi a Viktoru Machačovi, našim hasičům, zaměstnancům obce a všem, kteří pomohli 

i sponzorům – obci Josefov, Pohostinství Klečka, KP print s.r.o., Výroba krojové obuvi 



 

Martin Tomaštík, Swietelsky stavební s.r.o. Hodonín, vinařství Prátová Zuzana, 

vinařství Klubus Václav, Sonnentor s.r.o. Čejkovice. 

Po úspěšném letošním ročníku již vyhlížíme příští jedenáctý ročník Plkač Trophy Cup 2021. 

 

Legendární fotbalový zápas Josefáků 

V sobotu 15. srpna se na půlce fotbalového hřiště uskutečnil legendární fotbalový zápas svobodných 

proti ženáčům. Hrál se fotbal pro radost a bez faulů.  

V řádné hrací době vyhráli svobodní 3:2. Po té se kopali tradiční penalty, a protože furt nemohl nikdo 

vyhrát, tak rozstřel skončil spravedlivě 4:4. 

Nejlepší hráč byl Martin Prát ml. Nejlepší střelec byl Radim Bílek. 
Starosta věnoval bečku Starobrna, nejlepšího piva na celej Moravě.  

  

INFORMACE 

Roušky a doba covidí 

Od 1. září je opět na některých místech zavedeno povinné nošení roušek, viz. níže krátký výčet. 

Chovejme se k sobě ohleduplně a dbejme zvýšené hygieny. Není dobré tuto situaci podceňovat 

a zlehčovat, ale za toho půl roku jsme si určitě udělali všichni nějaký názor a není dobré občany neustále 

něčím strašit, naopak nás těší, že v Josefově nám zodpovědnost a odvaha nechybí, proto můžeme být 

příkladem ostatním. Zdraví je dar s životem nejcennější! 

Povinnost nosit roušky: 

- ve veřejné dopravě, 

- při návštěvě úřadů, 

- při návštěvě zdravotnických zařízení a sociálních služeb, 

- ve volební místnosti, 

- při vnitřní hromadné akci nad 100 osob. 

Je také mnoho doporučení a spousty výjimek, více informací na https://koronavirus.mzcr.cz/  

 

Soutěž v třídění odpadů 

Níže uvádíme průběžné pořadí dosud přihlášených soutěžících s aktuálním počtem pytlů.  

děti       mládež 

1. Josef Petráš ml.  604   1. Jan Kobzík             138 

2. Nikol Vlašicová  523    

3. Karolína Bravencová  255    

4. Adam Zhříval   228   dospělí 

5. Kateřina Formanová  177   1. Helena Pospíšilová            145 

6. Sofie Salajková  174   2. Petr Netopilík   93 

7. Gabriela Benešová  163   3. Martin Esterka   60 

8. Florian Hasil   118   4. Dana Chludilová   19 

9. Tobiáš Macůrek  103   5. Jaromír Ištvánek   13 

10. Josef Prčík ml.    98   6. Vojtěch Lekavý     2 

11. Hynek Prčík     83 

12. Matyáš Krejčiřík    38 

13. Tereza Pavlišová    34 

14. Patrik Holický     27 

15. Zuzana Esterková    22 

16. Michaela Kudrnová    12 

17. Klára Říhánková      5 

18. Tereza Hajduchová      3 

https://koronavirus.mzcr.cz/


 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2020 

3. termín – 28. 9., 1. 10., 5. 10., 8. 10. 

4. termín – 7. 12., 10. 14., 16. 12., 17. 12. 

 

Oprava povrchu parket sálu KD Josefov 

Jihomoravský kraj nám opět významně finančně pomohl schválením dotace ve výši 80.000,- Kč na akci 

Oprava povrchu parket sálu KD Josefov, kdy nám firma Blažek Podlahy s.r.o., Dolní Bojanovice 

za celkovou cenu 89.692,- Kč přebrousila a nalakovala parkety sálu kulturního domu. Díky kvalitnímu 

laku jsou parkety chráněny. Všem se bude dobře tančit a slavit, našim stolním tenistům nový povrch 

jistě pomůže ke skvělým výkonům. Jihomoravskému kraji Obec Josefov za poskytnutou dotaci upřímně 

děkuje. 

 

Sousoší sv. Anny v Josefově 

Ministerstvo kultury nám významně pomohlo schválením dotace ve výši 72.000,- Kč na akci Sousoší sv. 

Anny v Josefově, kdy nám pan restaurátor Josef Krososka z Bavor za celkovou cenu 90.162,- Kč naši 

krásnou kulturní památku aktuálně restauruje. Socha sv. Anny z roku 1760 je zapsaná na seznamu 

kulturních památek. Celkově by měla obnova sousoší sv. Anny stát cca 115 tis., kdy ještě p. M. Redek 

bude opravovat schod sousoší, který ale není součástí dotační akce. Ministerstvu kultury Obec Josefov 

za poskytnutou dotaci upřímně děkuje. 

 

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 dochází značnému prodražení provozu čistírny, které následně zaplatí všichni 

občané. Nicméně, dotyčnému následně hrozí vysoká pokuta! Díky nezodpovědnému vypouštění 

zbytků ze zpracování vína v průběhu uplynulého roku se prodražil provoz čistírny o 100 tisíc 

korun! Protože čistička jela opakovaně více jak 3 měsíce na plný výkon, vzrostla spotřeba el. energie 

o 60 tisíc, také vzrostla spotřeba vody na vyplachování zařízení o víc jak 4 tisíce a následné čištění 

čistírny za 35 tisíc. Toto je výsledek chování někoho vůči všem občanům! Jsou dvě varianty, buď máme 

nezodpovědného vinaře, anebo nám takové odpadní vody načerno někdo do kanalizace dováží. 

 

Technika obce 

Pokazil se nám koncem jara obecní traktor a jeho oprava byla neekonomická a neefektivní, proto byl 

prodán za 20 tisíc na náhradní díly. Také jsme byli nuceni prodat hasičskou cisternu, jejíž provoz byl 

neefektivní z důvodů technického stavu, byla prodána za 30 tisíc.  

Proběhlo výběrové řízení na techniku i banku a zakoupili jsme techniku novou, traktor Lamborghini 

za 759.100,- Kč a travní traktor Goliath za 195.900,- Kč, celkem za 955 tisíc korun, kdy 850 tisíc jsme 

si vzali úvěr na 4 roky s náklady úroků úvěru bezmála 21 tisíc, což je velmi výhodné a 105 tisíc jsme 

hradili ze svého.  

 

Hovna po dědině – příběh  

Vyzýváme důrazně majitele pejsků, aby dodržovali vyhlášku o pohybu psů na veřejných prostranstvích 

a uklízeli po svých miláčcích jejich kokina nebo je posílali „vysrat“ na pole, protože ostatní občané, 

přestože také mohou být milovníci psů, jistě nejsou milovníky jejich hoven, kterých je po dědině 

opravdu hodně!!! Po této výzvě občanům z jara letošního roku bylo na druhý den před vchodem před 

radnici „nasrané“ a výsledek nebylo možno rozeznat od lidského, tož takto postižená husa reagovala!!! 

Slunce svítí pro všechny stejně… 

 

          ≡ 



 

Odpadové hospodářství – dokola! 

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

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! Občané mají 

zákonnou povinnost hradit poplatek za odpady a také mají zákonnou povinnost odpady třídit. 

Z důvodů značného nárůstu směsného komunálního odpadu oproti tříděnému, tak nejspíše dojde 

od příštího roku ke zdražení poplatku za SKO! Můžeme být rádi, že máme zavedenou soutěž 

v třídění odpadu, jinak by poplatek už nyní byl min. 450-500,- Kč na osobu. 

Stejně tak vyzýváme občany, aby do pytlů na tříděný odpad, respektive do modrého pytle 

na papír dávali maximálně 3-4 kg papíru. 

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 letošního roku je zákaz vyvážení rostlinných odpadů na toto místo a díky 

nezodpovědnému chování se bude nejspíše na novém kompostovišti na sběrném dvoře 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!!! Je neuvěřitelné, co sem 

lidé navezou, staré železné pletivo, betonové základy či ocelové sloupky. Připadne někomu normální 

do bioodpadu vyvážet různý bordel? Myslím, že normálním občanům ne! Z těchto důvodů zvažujeme 

umístění kamerového systému! 

Hasiče ani obecní zaměstnance nemáme proto, aby po někom uklízeli jeho bordel! 

Někdo neustále nechápe systém 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 nebo i takového Josefáka, neprodleně to nahlaste starostovi 

nebo místostarostovi či panu Šeďovi. 

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

 

POZVÁNKA 

Zarážání hory 
V sobotu 5. září 2020 v 19.00 hodin se koná Zarážání hory v prostoru „u vrb“. Mužáci a myslivci 

tradičně předvedou krásný program, jak jsme od nich zvyklí. Po zaražení hory bude přichystáno 

občerstvení v areálu Výletiště pod zeleným, pokud nám nebude počasí přát, sedneme si v Kulturním 

domě. Koštovačky si prosím vezměte s sebou z domu a nezapomeňte vzít na pochlubení nějaký ten 

vzorek vína. Při našem posezení bude hrát cimbálová muzika Zádruha. Těšte se na ochutnávku vín, 

zvěřinový a vepřový guláš, zabijačkové speciality a ochutnávku místních domácích pochutin. Jste 

všichni srdečně zváni, malí i velcí, vinaři i nevinaři, prostě všichni Josefáci i „Josefáci srdcem 

i duší“ odjinud. Guláš bude vydáván, dokud bude, přijďte tedy co nejdříve. Vstupné bude dobrovolné. 

Starosta zdvořile žádá josefovské ženy, jako nejlepší kuchařky, které mají zájem upéct nějakou 

rodinnou specialitu z těsta a prezentovat ji všem na Zarážání hory, ať se přihlásí u starosty nebo 

na jeho telefon. Své speciality můžete přinést v sobotu 5. září od 17 hodin na KD. Děkujeme! 

Starosta zdvořile žádá místní vinaře o vzorky vína na ochutnávku a pochlubení se, jak je umíme 

v Josefově dělat vynikající. Vzorky vína můžete nosit do pátku 4. září na radnici do 14 hodin 

a poté odpoledne ke starostovi (tel. 602 246 680) nebo místostarostovi (tel. 602 733 337). 

Děkujeme! 

Žádáme všechny o dodržování zdravého uvažování a vzájemnou ohleduplnost, dodržování zvýšené 

hygieny a používání jednorázového gastronomického příslušenství, případně vlastních skleniček 

na víno. Doporučení obce Josefov na https://www.josefov.eu/udalosti/zarazani-hory-6/  

https://www.josefov.eu/udalosti/zarazani-hory-6/


 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 5. září 2020 

Josefovský helovín, sobota 12. září 2020 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 19. září 2020 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 3. října 2020 

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, pátek 2 října 2020 a sobota 3. října 2020 

 

PPrroo  zzaammyyššlleenníí  aa  zzaassmmáánníí   
„Odvaha je odolnost vůči strachu, ovládnutí strachu, ne absence strachu.“ 

Mark Twain 

„Strach je reakce, odvaha je rozhodnutí.“ 

Winston Churchill 

„Velké epochy našeho života leží tam, kde získáme odvahu překřtít své zlo na to nejlepší, co máme.“  

Friedrich Nietzsche 

„Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“  

Marcus Aurelius 

 

Před písemkou: „Doufám, že nikoho neuvidím opisovat.“ Z prostřední řady se ozve: „Taky doufáme.“ 

 

Matka pracuje v kuchyni a poslouchá svého 5 letého syna, který si hraje v obýváku s elektrickým 

vláčkem. Najednou vláček zastaví a její syn říká: „Vy kokoti, který chcete vystoupit, vypadněte odsud, 

protože tohle je poslední zastávka. A vy kokoti, který chcete nastoupit, okamžitě hněte prdelí, protože 

hned odjíždíme.“ Zděšená matka vejde do pokoje a říká: „V tomto domě takovýhle jazyk nepoužíváme. 

Takže ihned běž za trest do svého pokoje a zůstaň tam dvě hodiny. Pak se můžeš vrátit a hrát si dál 

se svým vláčkem. Chci ale, abys mluvil jen slušně!“  

Po dvouhodinách syn vyjde ze svého pokoje a hraje si opět s vláčkem. Za chvilku vlak zastaví a matka 

slyší: „Všem pasažérům, kteří vystupují, připomínám, aby si nezapomněli vzít zavazadla. Chceme Vám 

poděkovat, že jste s námi cestovali, a doufáme, že jste strávili příjemnou cestu.“ 

Dále slyší: „Těm, kteří právě nastupují, připomínáme, aby si malá zavazadla dali pod sedadlo. 

Pamatujte, prosím, že kouření není v tomto vlaku dovoleno. Přejeme Vám příjemnou cestu.“ 

Když se matka souhlasně a spokojeně usmála, slyší, jak syn dodal: „A těm, co jsou nasraný 

z dvouhodinového zpoždění, připomínám, že za to může ta kráva v kuchyni!“ 

„Milý Kájo. Nezlob se, ale čekala jsem od manželství víc. Je to pořád stejné, stereotypní, nic se neděje 

a mě už to nebaví. Odjíždím k mamince a podávám žádost o rozvod. Božka.“  

Položí dopis na stolek, aby byl na očích a schová se pod postel.  

V tom přichází Kája. Přečte si dopis a nahlas uvažuje. „No co se dá dělat. Všechno zlé je k něčemu 

dobré.“ Zvedá telefon a volá: „Ahoj, miláčku, tak ta stará kráva to už asi pochopila a podává žádost 

o rozvod. Jen jí tu něco napíšu a za chvíli jsem u tebe.“ 

Vezme dopis, připíše k němu několik vět a zabouchne za sebou dveře.  

Boženka vyleze zpod postele celá ubrečená, přes slzy nevidí a vrhne se na dopis, kde je připsáno: „Taky 

jsem si dělal srandu. Šel jsem na pivo, byly ti vidět nohy. Kája.“ 

Manželský pár se vydá do města na velké nákupy. Manželka se trochu zakoukala v butiku s hadříky 

a najednou zjistí, že manžel nestojí vedle ní a že ho ani nikde nevidí. Tak vytáhne mobil, volá, mobil 

zvoní a zvoní, konečně manžel: „Haló?“ 

„No prosím tě, kde jsi, už jsem se bála, že se ti něco stalo, tak kde jako seš?“ „Co by se mi asi tak mohlo 

stát. Hele, pamatuješ se na ten zlatnickej krám, jak se ti tam před pěti lety líbil ten diamantovej 

náhrdelník a tenkrát jsme si ho nemohli dovolit, a já ti slíbil, že jednou bude tvůj?“ 

Ženě se stáhne hrdlo, hrknou slzy štěstí do očí: „No samozřejmě si ten obchod pamatuju.“ 

„Nooo, tak já sedím v té hospodě naproti, mají tady super pivo.“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


