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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

 

Jaro nám začalo, děvčice zimu vynésly utopit do struhy a všecko nám kvete. Kluci chodili po šlahačce, 

aj po vajcách. Furt sa něco děje, uprchlíci prchajú k nám a od nás zasej inam, naštěstí nám sa u nás lúbí. 

Totkaj byla aféra s čapím hnízdem, důvodem šeckých sporů si myslíme, bylo, že to čapí hnízdo ležalo 

kdesi v Čechách na zemi a né na komíně, beztak ho nejaká jaderná elektrárna chtěla mět na tem svojém. 

A představte si, kdyby sa na vás vyplkl taký čáp, podle teho hnízda, to by byl čapinec. To už by si jeden 

nemosel ani čapnút. No nic, co už, nasadíme konvy a půjdeme postříkat vinohrady a sádky a budeme 

si přát, aby aspoň jednú týdně rozumně zapršalo, ináč može byt hezky. Jo a dávajte bacha kam šlapete, 

ať nezašlápnete brůka Pytlíka, beztak je chráněný… 

 

Nedávno oslavila 85 let paní Anna Macůrková. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

 

Tenkrát na západě proběhl ples, který pořádala obec. Tolik zápaďáků v Josefově nikdy nebylo. 

Bank byl nadítý a byl vybrán do poslední Penny. Večer nám zpříjemnily děti pod vedením 

Nikol Kordulové z Hodonína, k tanci a poslechu hrál DJ Martin. 

 

Další akcí byl dětský karneval. Letos se zúčastnil opět velký počet dětí domácích i rodáků a přespolních. 

Děti měly krásné masky a při soutěžích obdržely sladkosti a na závěr také krásné dárečky. Za přípravu 

i zábavu dětí si zaslouží poděkování starosty paní Radka Pospíšilová, paní Růžena Hasilová st., 

pan Ing. Tomáš Salajka a ostatní zastupitelé. 

 

INFORMACE 
 

V místě plánované výstavby ČOV a obslužné kanalizace proběhlo kácení dřevin v rozsahu 

stavebního povolení. 

 

Zpevnili jsme pražci břehy hluboké cesty, které byly nebezpečné a již se značně svážely. Toto odborně 

provedl pan Miroslav Redek se svými pracovníky a obecní zaměstnanci. 

 

Zaměstnanci obce provedli výsadbu nové zeleně v obci, která v loňském roce, vlivem extrémního 

sucha uschla, a upravili zeleň hřbitova. 
 

Dětské a víceúčelové hřiště 

Klíče od dětského a víceúčelového hřiště je možno zajistit u jejich správkyně, kterou je knihovnice, paní 

Růžena Hasilová. U paní knihovnice se také platí poplatky související s víceúčelovým hřištěm nebo 

za vydání klíčů. Dbejte dodržování pořádku a pravidel na hřištích.  

 

Upozorňujeme všechny majitele psů, že veřejné prostranství neslouží k tomu, aby na něj posílali 

psy vykonat kokošanel, ale k venčení psů. Nechávejte psy vykonat potřebu tam, kam nikdo 

nechodí nebo téměř nikdo nechodí. Zaměstnanci by vám mohli vyprávět jaké to je, když jim při 

sekání trávy „hovna“ liskají tváře! 

Především na hřišti, okolo zeleného a kolem rybníku to často vypadá jak na hnojišti. Chovejte 

se jako doma, ať víme, jak to u vás vypadá, anebo jak byste nechtěli, jak by to vypadalo! Fotí 

se u nás svatby, protože se snoubencům z okolí u nás líbí, tak ať se nemusíme stydět.  



 

Pozemky Za Dvorem 
Stále probíhá soudní řízení u Okresního soudu v Hodoníně ve věci pozemků Za Dvorem, kdy žalobkyně, 

Obec Josefov, podala žalobu na učení vlastnictví na žalovanou spol. DIMA CZ s.r.o. Přerov z důvodu 

porušení rozvazovacích podmínek kupní smlouvy na pozemky, žalovanou společností. 

 

ČOV 
V minulých měsících proběhlo výběrové řízení na zhotovitele díla Josefov – kanalizace a ČOV, 

nejvhodnější nabídku podal uchazeč Společnost SWIETELSKY – ZEMSKÝ Rohatec jejímiž účastníky 

jsou SWIETELSKY stavební s.r.o. a ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. Dle predikce Ministerstva zemědělství, 

byla hodnotícím kritériem nejnižší cenová nabídka. Nabídková cena zhotovitele nejvýhodnější nabídky 

dle elektronické aukce je 26.721.763,- Kč vč. DPH. Z důvodů průtahů ve výběrovém řízení jsme museli 

požádat o prodloužení lhůt dodání veškerých podkladů pro udělení dotace do 31. 6. 2016 a ministerstvo 

nám vyhovělo. Nyní tedy, po podpisu smlouvy o dílo a smlouvy na technický dozor investora, které 

bude schvalovat zastupitelstvo obce, budeme pracovat na potřebné administraci podkladů pro udělení 

dotace. Držte palce, pracujeme na Josefovském díle století a věříme, že se podaří. 

 

Terénní úpravy hliníku  
Na těchto se bude rovněž pracovat, nyní jsou ve fázi zpracování PD pro územní souhlas či rozhodnutí 

a projektu hodnocení vlivu záměru stavby ČOV Josefov a revitalizačních úprav okolního prostoru 

na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody tak, abychom mohli zažádat na tuto akci dotaci u AOPK. 

 

Ulice Sportovní vedle hřiště 
V plánované ulici Sportovní vedle fotbalového hřiště je zbudována kanalizace, v brzké době zde bude 

také dovedena sít NN, jednáme také o vodovodu, je také třeba upravit stávající komunikaci. 

 

Cyklostezka a pozemky na pozemkové úpravy 
Ve věci cyklostezky na Prušánky nám zbývá vykoupit 27 pozemků. Pan Ing. Sedlák, který tuto 

záležitost řešil, v rámci Mikroregionu Hodonínsko, již výkupy nebude řešit z důvodu odchodu 

do důchodu, tedy problematiku výkupu budeme řešit sami. Dva pozemky jsou předmětem soudního 

řízení a u některých se změnila vlastnická struktura. Věříme, že vlastníci budou nakloněni nám malé 

kousky svých pozemků prodat, protože naše plánovaná cyklostezka má jako jedna z mála své 

opodstatnění děti jezdí do školy, jezdíme do Prušánek k lékařům, na poštu atd. 

Rádi bychom také uskutečnili komplexní pozemkové úpravy, kterými můžeme vyřešit spoustu 

pozemkových nepravostí z minulosti a zbudovali mnohé záležitosti spojené s ochranou životního 

prostředí či zadržením vody v krajině. Rozhodně nenutíme nikoho pozemky prodávat obci, jak se nám 

doneslo. Zdvořile však žádáme, pokud uvažujete o prodeji pozemků, zkuste je také nabídnout obci. 

Uvádí se, že pro pozemkové úpravy je třeba 10% výměry katastru, což u nás znamená 70 ha a musí 

s nimi souhlasit cca 50% vlastníků pozemků. Jestliže obec nebude vlastnit podstatnou část, pak nebude 

moci komplexní pozemkové úpravy zahájit. Uvádí se také, že nyní je poslední rozpočtové období, kdy 

je možno získat 100% dotace na tyto pozemkové úpravy, na rozlohu Josefova jsou to desítky milionů 

korun. Bez takovéto výše dotace v budoucnu je také nebudeme moci zahájit. 

 

Stavební suť 
Stavební suť, cihly, střešní tašky, betony aj. je třeba vozit na sběrný dvůr. Sběrné dvory jsou v okolních 

obcích, je třeba se informovat na podmínky a cenu. Je také nutností respektovat podmínky a pravidla 

provozovatele svěrného dvora, kterým je příslušná obec. Protože dle sdělení, Josefáci opakovaně dělali 

„bordel“ v Prušánkách, nedivíme se, že nám sousedi nejsou nakloněni. S okolními obcemi budeme 

jednat o podmínkách. 

S tímto také souvisí potřeba sběrného dvoru či sběrného místa v naší obci do budoucna, o této záležitosti 

jednáme a bude se řešit bezprostředně po výstavbě ČOV. 

 

Veřejně prospěšné práce 
Budeme v rámci svazků obcí jednat s úřadem práce o systému VPP, přes který zaměstnáváme občany. 



 

Poplatky v obci Josefov na rok 2016 
Informujeme občany, že veškeré vybírané poplatky a platby v roce 2016 zůstávají stejné jako v loňském 

roce a pravidla jejich placení také. 

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2016, v případě, 

že výše poplatku za SKO převyšuje 1.000,- Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou splátkách, 

první do 30. června 2016 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2016. 

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2016.  
 

Ohlašovna obecního úřadu 
Občany, kteří mají pobyt na ohlašovně Obecního úřadu Josefov, upozorňujeme, aby se občas 

informovali na poštu, která jim na ohlašovnu chodí. 

 

Voda ve sklepech 
Vodoměry ve sklepech jsou již vyměněny, vodovod nikde poškozen není, splňujeme legislativu, tedy 

věřme, že se nenajde černý odběratel! 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2016: 
termín – 27. 6., 30. 6., 4. 7., 7. 7. 

termín – 26. 9., 29. 9., 3. 10., 6. 10. 

termín – 8. 12., 15. 12., 16. 12., 17. 12. 

 

Kniha o Josefově 

Finišujeme na knize a věříme, že se nám všem bude líbit. Pokřtít bychom ji chtěli, pokud vše stihneme, 

na předhodový večer. Starosta děkuje všem, kteří se na knize podílejí. 

 

POZVÁNKA 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat ve čtvrtek dne 28. dubna 2016 v 19.00 hodin 

 v sále Kulturního domu obce Josefov. 
 

Navrhovaný program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

4. Kontrola plnění minulého usnesení 

5. Schválení  

- smluv a dohod 

- smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene se spol. 

E.ON (vedení  NN, ul. Sportovní 

vedle hřiště) 

- smlouvy o dílo na zhotovení díla 

Josefov – kanalizace a ČOV 

- smlouvy na technický dozor 

investora díla Josefov – kanalizace 

a ČOV 

6. Projednání žádostí a stížností 

7. Různé 

- záležitosti ČOV 

- záležitosti Regionu Podluží 

a Mikroregionu Hodonínsko 

- záležitosti soudního řízení 

pozemků Za Dvorem 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

 

Připravujeme 

Volejbalový turnaj – sobota 7. května 2016 v 9.00 hod. 

Představení ke svátku Den matek, Operetně muzikálový expres Vídeň-Paříž-New York – neděle 

8. května 2016 v 15.00 hod. 

Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře – sobota 14. května 2016 v 9.00 hod. 

X. ročník soutěžní přehlídky dětských verbířů z Podluží – neděle 15. května 2016 v 16.00 hod. 

Divadelní představení pro děti, Aladin a jeho lampa – neděle 29. května 2016 v 16.00 hod. 



 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí   

Paní učitelka přesvědčuje děti, aby si koupili společnou třídní fotografii. „Víte, jakou budete mít radost, 

když třeba po třiceti letech budete moci říci – hele, Petr, známý advokát. A tady Lenka, dětská lékařka, 

a Josef, generální ředitel!“ Jeden ze žáčků dodal: „A tohle je paní učitelka, která už je deset let pod 

drnem...“  

 

„Všiml jsem si, že tvůj otec má opuchlou tvář. To je od zubů?“  

„Ne, od modlitby.“ „Ale nekecej.“  

„Nekecám. Včera jsme se spolu celá rodina modlili otčenáš a když jsme došli po „zbav nás od zlého, 

otec se podíval na mámu a ona si toho všimla.“ 

 

„Splnilo se ti někdy nějaké přání z dětství?“ 

„Hmm, jo, jo.“ 

„A jaké?“ 

„Hmm, když mě otec tahal za vlasy, vždy jsem si přál, abych byl plešatý.“  

 

Přijde černoch k doktorovi na běžnou prohlídku. Doktor mu přikáže, ať se svlíkne do naha a spustí 

se na všechny čtyři. 

Černochovi to připadá podivný, ale provede doktorovo přání. 

Doktor poodstoupí dozadu a říká: „Přesuňte se do levého rohu!“ 

Černoch odcupitá, kam ho doktor poslal. 

Doktor si mne bradu a mručí: „To není dobrý, to není dobrý. Teď do pravého rohu!“ 

Černochovi se to už moc nezdá, a tak se ptá: „To je to se mnou opravdu tak špatný? Co jste zjistil, co mi 

je?“ 

Doktor: „Vy jste naprosto v pořádku, ale chci si koupit mahagonovej stolek a přemýšlím, kam ho nejlíp 

umístit.“  

 

Na nádražním hajzlíku sedí chlapík, sedí a tlačí už půl hodiny a hovno stále v poslední zatáčce, když 

přijde druhý, zavře dveře vedlejší kabinky a hned poté PRC-PRC a Žbluňk.  

Ten první se obrátí ke spolusráči povídá: „Teda pane, to vám závidím, já tu tlačím půl hodiny stále nic, 

vy si přijdete a hned PRC-PRC a Žbluňk.“  

Z vedlejšího hajzlu se ozve smutný hlas: „Pane, není co závidět, to PRC-PRC bylo dřív, než jsem 

rozepnul kalhoty a to Žbluňk, to byl můj mobil.“  

 

Nejlepší způsob, jak si zapamatovat narozeniny své ženy, je jednou na ně zapomenout. 

 

Nedávný průzkum ukázal, že žena s mírnou obezitou žije déle než muž, který se o tom zmíní. 

 

„Vegetarián“ je starý indiánský výraz pro „špatný lovec.“ 

 

„Žena, která je provdána za archeologa, se může považovat za šťastnou, protože čím je starší, 

tím je pro svého muže zajímavější.“ 

Agatha Christie 

„Miliony lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom nevědí, co mají dělat, když v neděli odpoledne prší.“ 

Susan Ertz 

„Knihy o zdraví čtěte pozorně, mohli byste zemřít na tiskovou chybu.“ 

Mark Twain 

„Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná.“ 

Moliére 

„Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.“ 

Seneca 


