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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Hora je zarazená, burčáky hučá v bečkách, nekemu z teho pak hučí v hlavě, iným ve střevoch a dyňový 

květ néni ten najpěknější, šak víme. Posraným navrch to teda je, koronáč valí tak, že to nikdo nespočítá 

a esli sa dá věřit Churchillovi, kerý dysi řekl, že može věřit enom takovým statistikám, keré si sám 

zfalšuje, tož potěš béleš, a to byl také voják. Všecí furt řešá dokolečka kovida, ale že v obchodoch eště 

nemajú vánoční ozdoby nikeho nesere. Ale zas máme dědinu vyzdobenú dyňama až radost sa podívat. 

Podzim začíná všecko vybarvovat a burčákový pochod letos nebyl, teda na burčák kdosi došel a jak 

dycky, všeckým sa u nás lúbí a chutná jim. Byly aj volby do kraja a náš starosta byl Zvolen, to znamená, 

že néni Bánská Bystrica. Určitě nás bude suprovně reprezentovat v Brně nebo aj u nás za kraj. Teďkaj 

v sobotu sběroví referenti zasej vyberú pod zeleným poklady z domů a hasiči obkrúžá dědinu pro železo, 

ale mosá byt rychlí, protože tych sviní, co sem jezďá kract sa už mosí ujat obecní kat! Dojdite jak dycky 

ze žgarbama na štamprlu a jednohubku. Myslíte, že budeme púšťat aj drakú? Tož tak… 

  

Zarážání hory 
První sobotu v září jsme zarazili horu v areálu u vrb a následně jsme poseděli v areálu Výletiště pod 

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

Počasí nám letos přálo a všichni, kdo přišli, 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 Jiřina Bílková za přichystání 

kytice, naši myslivci, kteří věnovali srnčí na guláš a slavnost doprovázeli salvami, pan Ivan Janošek 

za přivítání hostí, Josefovští mužáci pod vedením pana Tadeáše Janoška, kteří nám dávali radost svým 

zlatem z hrdel, všichni vinaři, kteří věnovali či přinesli na ochutnávku víno, aby se s ním pochlubili. 

Jmenovitě dle počtu vzorků Vinařství Prath, Vinařství Blažek, Vinařství Štohandl, Vinařství Nechory, 

Vinařství Hnidák Jaromír, Vinařství Klubus, Vinařství Zimák, Vinařství Prát, Víno Vašíček, 

Vinařství Sůkal, Vinařství Kosík, Vinařství Bílek, Vinařství Bartík, Vinařství Marčík, Vinařství Kopta, 

Vinařství Netopilík, Vinařství Šupa, Vinařství Macůrek a pan hospodský Zdeněk Klečka, který nám 

pochutiny nachystal, dále zastupitelům a zaměstnancům v čele s místostarostou Přemyslem Růžičkou, 

Lence Rebendové st., Tomáši Salajkovi st. 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? Zdenka Bartíková, Jiřina Bílková, Anna Esterková, Růžena Hasilová, 

Marie Macůrková, Hana Netíková, Anežka Petrášová, Helena Pospíšilová, Radka Pospíšilová, 

Lenka Rebendová st., Eva Růžičková, Marie Štohandlová, Šárka Uhlíková, Helena Vrablcová. 

Starosta je přesvědčen, že letošní Zarážání hory bylo podle ohlasu všech opět úžasné. Věří, že příští rok, 

první sobotu v září, se opět sejdeme v tak hojném počtu a opět posedíme v pěkném areálu Výletiště pod 

zeleným. 

 

Josefovský helovín 
V sobotu 12. září byly josefovské zahrádky vyzdobeny výtvory z dýní. Nejoriginálnější zahrádky měly 

MUDr. Tereza Bílská, Kateřina Formanová, Hana Piharová a Marie Štohandlová. Starosta všem děkuje. 

 

KRÁTCE CO SE DĚJE 

Josefovská setkání seniorů se prozatím odkládá na pátek 13. listopadu.   

Obecní zaměstnanci postupně čistí dešťové vpusti kanalizace. 

Zednický mistr pan Miroslav Redek nám umístí nové vitríny u obchodu. 



 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje  
 

Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhly volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, co nám tyto 

výsledky přinesou, uvidíme následující volební období. 

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v obci Josefov 

Volební účast 66,85%  

 

pořadí dle název strany/hnutí            počet hlasů v % 

zisku hlasů 

 

1.   KDU-ČSL     199 hlasů 83,61 

2.   ANO 2011       15 hlasů   6,30 

3.   Česká pirátská strana        9 hlasů   3,78 

4. - 7.  SPD          3 hlasy   1,26 

  Starostové pro Jižní Moravu       3 hlasy   1,26 

  KSČM          3 hlasy   1,26 

  Trikolóra         3 hlasy   1,26 

8.  ODS s podporou Svobodných a SOM     2 hlasy   0,84 

9.  ČSSD          1 hlas   0,42 

10. – 16. DSZ-ZA PRÁVA ZVÍŘAT       0 hlasů   0,00 

  Moravané         0 hlasů   0,00 

  Zdraví Sport Prospetita       0 hlasů   0,00 

Spolu pro Moravu        0 hlasů   0,00 

  Levice          0 hlasů   0,00 

  DSSS - ČiKR         0 hlasů   0,00 

  Rozumní – Petr Hannig       0 hlasů   0,00 

   

Nejvyšší počet přednostních hlasů obdržel Mgr. Vojtěch Pospíšil (KDU-ČSL), 170 hlasů. 

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v Jihomoravském kraji  

Volební účast 38,82%  

 

pořadí dle     počet hlasů v %  získané mandáty 

1. ANO 2011            71 712 19,76   15 

2. KDU-ČSL            56 423 15,54   11 

3. Česká pirátská strana          50 103 13,80   10 

4. ODS s podporou Svobodných a SOM        46 342 12,77   9 

5. Starostové pro Jižní Moravu         37 753 10,40   7 

6. Spolu pro Moravu           24 039   6,62   5 

7. SPD                    22 700   6,25   4 

8. ČSSD            20 582   5,67   4 

 

Nejvyšší počet přednostních hlasů obdržel Mgr. Jan Grolich (KDU-ČSL), 12 172 hlasů. 

 

Podrobné výsledky najdete na www.volby.cz 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Starosta upřímně děkuje svým spoluobčanům za to, že i v této měnící se době přišli ve značném 

počtu k volbám a v takové míře mu svými hlasy vyslovili podporu ve volbách do krajského 

zastupitelstva, ve kterých obdržel celkově 2151 hlasů, a získal mandát v krajském zastupitelstvu. 

Bude nadále starostou obce a prosazovat zájmy jihomoravských občanů, obce, okresu i regionu 

tak, aby náš kraj byl ještě krásnějším, než je. 

http://www.volby.cz/


 

INFORMACE 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU 
Oznamujeme, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne tuto sobotu 10. října 2020 

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 tuto sobotu 10. října 2020 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! 

 

Nouzový stav v ČR 
Vláda ČR vyhlásila na území České republiky nouzový stav s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 

hod. na dobu 30dnů. 

Je také mnoho nových opatření od 12. října do 23. října a stále se mění, více informací 

na https://koronavirus.mzcr.cz/ a https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ 

 

Restaurace 

 Budou muset zavřít ve 20:00, dosud to je ve 22:00. Platí od půlnoci na pátek 9. října. 

 U stolu budou moci sedět nejvýše čtyři osoby, dosud je to šest. 

 Provoz hotelů či penzionů se nemění.  

Sport  

 Ruší se veškeré sportovní aktivity, profesionální i volnočasové. Mezinárodní utkání bude možné 

hrát bez diváků. 

 Vnitřní sportoviště budou uzavřena. 

 Venku bude možné sportovat do 20 osob (např. tenis, fotbal). 

Kultura 

 Všechny kulturní události se ruší. Zavřou se divadla, kina i jiné prostory.  

Zoologické zahrady 

 Budou uzavřeny. 

Bazény, fitnesscentra, posilovny 

 Budou uzavřeny. V jejich případě platí opatření už od půlnoci na pátek 9. října. 

Obchodní centra 

 Zůstanou otevřena. 

https://koronavirus.mzcr.cz/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/


 

 V restauracích v obchodních centrech, tzv. foodcourtech, budou moci být u stolu nejvýše dvě 

osoby. 

 Vypnuta bude wi-fi, aby se tam neposedávalo. 

Úřady 

 Omezí se fungování na dva dny v týdnu na pět hodin. 

Nemocnice, seniorské domy 

 Na 14 dní se zakážou návštěvy. 

Školy 

Mateřské školy 

 Nic se nemění, zůstávají v provozu podle dosavadního režimu. 

1. stupeň základních škol 

 Nic se nemění, zůstávají v provozu podle dosavadního režimu. 

2. stupeň základních škol 

 Týdenní střídání prezenční a distanční výuky jednotlivých tříd. Příklad: třída 6. A chodí do školy, 

třída 6. B má distanční výuku. Druhý týden se to otočí. 

 Žáci nižších stupňů víceletých gymnázií budou ovšem dál chodit do školy, netýká se jich ani 

distanční výuka, ani střídání tříd. 

Střední školy 

 Prezenční výuka se ruší na celém území ČR s výjimkou praktické výuky. Přechází 

se na distanční výuku. 

Vysoké školy 

 Všechny přecházejí na distanční výuku. 

 Osobní přítomnost se zakazuje. Výjimku bude mít praxe lékařských a zdravotnických oborů. 

Zdroj: www.novinky.cz  

 

Výzva občanům k obezřetnosti 
Vyzýváme občany, aby neotvírali dveře a nepouštěli do svých domovů nikoho, koho neznají. Po obci 

se nám poslední dobou pohybují nejrůznější individua a občas něco ukradnou. Pokud uvidíte někoho 

krást, ničit majetek váš, sousedův či obecní nebo nahlížet do domů a jejich zahrad podezřelé lidi, 

zavolejte Policii ČR Hodonín tel. 974 633 470 a následně i starostovi tel. 602 246 680 či místostarostovi 

tel. 602 733 337. 

 

Oprava povrchu parket sálu KD Josefov 
Opravený parket sálu kulturního domu už prošel mnohými zátěžovými zkouškami, návštěvníci 

společenských akcí si povrch pochvalují a naši stolní tenisté na něm vyhrávají své domácí zápasy, 

děkujeme uctivě Jihomoravskému kraji za poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč na akci Oprava 

povrchu parket sálu KD Josefov. 

 

Sousoší sv. Anny v Josefově 
Socha sv. Anny byla zrestaurována a zkontrolována úředníky památkové péče. Děkujeme uctivě 

Ministerstvu kultury za udělení dotaci ve výši 72.000,- Kč na akci Sousoší sv. Anny v Josefově. 

  

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 17. října 2020 

11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, 2. polovina října 2020 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 31. října 2020 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Děvče říká otci: „Tati, jeden kluk ve škole mi povídal něco, čemu jsem moc nerozuměla. Říkal, že mám 

pěkné čelní sklo, krásný kufr, super karosérii a moje nárazníky jsou bezchybné.“ Otec na to: „Vyřiď mu, 

že jsi ještě v záruce, a když se opováží zvednout kapotu, aby zkontroloval hladinu oleje, tak mu urvu výfuk!“ 

http://www.novinky.cz/

