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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Končí nám jarní počasí a vypadá to, že zasej bude sucho, jak na Sahaře. Snáď aj sem tam normálně 

zaprší a budeme dúfat, že si svatý Medard nachladil ledviny. Naši hokejisté vypadli ve čtvrtfinále, asi to 

bylo tým, že nedojel náš Jarek. A jak dopadneme na podzimním svěťáku bez Jarka, no hrůza pomyslet. 

Naši fotbalisti si už brúsijú štuple na střelkách a na Evropě určitě zaperlijú. Ináč, protikuřácký zákon 

zatím nebyl schválený, tož sa nebude hulit enom z komínů, ale aj v hospodách. Túto sobotu nás čeká 

sběr odpadů, esli má nekdo nejaký vzorek vína nebo slivovice na vyhodění, nech ho vezme 

překontrolovat pod zelené, ujmú sa teho kontrolního úkola zkušení sběrový referenti. Jo a děckám 

sa blížijú prázdniny, tož ať sa jim vyvedú a dom donesú ze škole co najvíc jedniček. S takovýma bičama 

sa po tem nemosijú vytlúkat ty gule. Tož tak… 

 

V minulých dnech nás opustil navždy pan Eduard Prát nejstr., čest jeho památce a upřímnou 

soustrast pozůstalým, všichni na něj budeme vzpomínat jako na skvělého vinaře, ale především jako 

na vynikajícího člověka, který pomáhal lidem v obci i obci samotné. 

 

Májový volejbalový turnaj 
V sobotu sedmého května proběhl v naší obci tradiční volejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti. 

Za bouřlivé atmosféry jej k velké škodě nevyhrál domácí Black team Josefov, který tradičně postavil 

dvě družstva, Áčko skončilo čtvrté a Béčko poslední, vítězem se stal Rohatec. Další zúčastněné týmy 

byly druhý Moravský Žižkov, třetí Radějov, páté Prušánky a šestý Starý Poddvorov. Hvězdou turnaje 

byl vyhlášen člen Black team Josefov, Filip Vlk.  

 

Muzikálové představení ke Dni matek 
V neděli 8. května proběhlo v místním Kulturním domě operetní představení pořádané ke Dni matek pod 

názvem Operetně muzikálový expres Vídeň-Paříž-New York. Účinkovali přední sólisté Národního 

divadla Moravskoslezského v Ostravě a zazpívali mnoho krásných operetních a muzikálových písniček 

a postarali se tak o krásné nedělní odpoledne.  

 

X. ročník soutěžní přehlídky dětských verbířů z Podluží 
V neděli 15. května proběhla v naší obci akce Regionu Podluží, soutěžní přehlídka Dětských verbířů 

Podluží. Máme šikovného a úspěšného mladého verbíře, Renka Zhřívala, který svoji kategorii „starší“ 

vyhrál a postoupil do dalšího kola o verbíře Slovácka v Uherském Hradišti. Druhou kategorii „mladší“ 

vyhrál Matěj Halady ze Staré Břeclavi. Cenu starosty obce Josefov obdržel Jaroslav Černý z Lužic 

a cenu předsedy Regionu Podluží Josef Čech z Nového Poddvorova. Jak na potvoru je náš starosta 

aj předseda, tož to měl v rozhodování těžší. Soutěž probíhala na Výletišti pod zeleným. Za výborné 

divácké kulisy domácích, měla akce skvělý náboj, který vyprovokoval i porotce, skládající 

se z úspěšných verbířů Podluží a Slovácka, kteří ukázali přítomným verbuňk v dospělém provedení. 

 

Pohádka pro děti 
V neděli 29. května proběhlo v místním Kulturním domě divadelní představení pořádané ke Dni dětí pod 

názvem Aladin a kouzelná lampa. Účinkovali přední sólisté Národního divadla Moravskoslezského 

v Ostravě, přítomným dětem a jejich rodičům se tak postarali příjemně strávené nedělní odpoledne. 

 

Vojtěch Pospíšil ml. vzorně reprezentoval Základní školu Prušánky, Jižní Moravu a naši 

Obec Josefov na 45. ročníku celorepublikové dějepisné olympiádě na Ministerstvu školství v Praze 

a umístil se na sympatickém jedenáctém místě. Gratulujeme! 



 

Cyrilometodějská pouť na Podluží v Mikulčicích 
V Mikulčicích na Valech na místě posvěceném působením soluňských bratří, se letos uskuteční tradiční 

Cyrilometodějská pouť dne 5. července 2016. 15.30 hod. – modlitební program, 16.30 hod. – 

koncelebrovaná mše svatá biskupů Čech a Moravy.  

Římskokatolická farnost a Obec Mikulčice srdečně všechny zve, zejména krojované. 

Letošní rok se Cyrilometodějská pouť koná pod záštitou obcí Josefov a Prušánky. Starosta proto 

zdvořile žádá josefovské občany, farníky, chasu, mužáky, aby se pouti zúčastnili. 

 

VaK Hodonín a.s. oznamuje, že v době od 6. 6. – 10. 6. 2016 budou její zaměstnanci v obci 

provádět odečty vodoměrů. 

 

INFORMACE 
 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU 
Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 4. června 2016 

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 4. června 2016 vybírat železo a ostatní kovy. Budou tradičně jezdit po obci 

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

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s čistotou naší obce! 

 

ČOV 
Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o. Hodonín, tedy ten, kdo vyhrál výběrové řízení a má s obcí 

uzavřenou smlouvu o dílo a bude stavět naši čistírnu s obslužnou kanalizací, plánuje začít stavět 

v polovině června letošního roku, podle toho, jak se bude dařit uzavřít smlouvu s MZe na udělení 

dotace. Potřebná oznámení dotčeným orgánům již byla zaslána. Pracujeme všichni zainteresovaní, obec, 

zhotovitel, projektanti, znalci, projektová manažerka, administrátor výběrového řízení v součinnosti 

na potřebné administraci podkladů pro udělení dotace a věříme, že to stihneme, pomáhá nám také paní 

starostka Ratíškovic, Ing. Bc. Anna Hubáčková, jako člověk odborně nadaný na životní prostředí 

a především na vodohospodářství. Dále ještě pracujeme na případné dotaci od Jihomoravského kraje 

na obslužnou kanalizaci čistírny a dotaci u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na úpravu Hliníku. 

Vypadá to, že fakt budeme mít čističku. Počítejme však i se skokovým nárůstem stočného oproti zvyku 

mít skoro vše zadarmo či za hubičku. Provoz čistírny musíme zaplatit, vyjde to však daleko levněji než 

desetitisícové pokuty nebo vývozy septiku!!! Držte palce!!!  



 

Dětské hřiště 
Na dětském hřišti máme nové herní prvky pro nejmenší. Věříme, že vydrží sloužit dětem dlouho 

a nedopadnou jako některé jiné herní prvky, které jsou mnohdy ničeny úmyslně! Dbejte dodržování 

pořádku a pravidel na všech hřištích. 

 

Kompostoviště – opětovné upozornění 
Pravidelně upravujeme kompostoviště, je nutností, aby všichni, kdo sem naváží rostlinné zbytky 

ze zahrad, je dávali, co nejdále od cesty. Kompostoviště neslouží k vývozu kdejakého bordelu, třídíme 

odpady a snažíme se chovat v souladu s přírodou i platnou legislativou. Přesto na kompostoviště občas 

někdo vyveze, co tam nepatří, naposled to byly hlavičky vinné révy, které patří na spálení, to by nebylo 

až tak nejhorší, ale ten inteligent je tam vyvezl i s dráty!!! A když se takto někteří chováme i u sousedů 

na sběrných dvorech, tak se nemůžeme divit, že nás odevšad vyhazují. Tož jsme hovada nebo co!!! 

 

Třídění odpadů 
Obec Josefov se v třídění odpadů umístila celkově na krásném 2. místě v okrese 

Hodonín. Vyhodnoceny byly i jednotlivé druhy tříděného odpadu, i zde jsme byli 

úspěšní, 1. v nápojových kartonech, 1. v bílém skle, 3. v barevném skle, ostatní jsme 

zůstali pod stupni nejlepšími. Třídit odpady tedy umíme, ale pokusme být ještě 

lepší, okolní obce se na nás dotahují. Čím budeme lepší, může to mít pozitivní dopad 

na naše peněženky, a tím bychom mohli snížit poplatek za SKO. Jak nakládáme 

s odpady, rozhodujeme sami svým aktivním přístupem. 
 

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.  
 

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. 

 

POZVÁNKA 

Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře  
Obec Josefov zve všechny na pátý ročník tenisového turnaje ve čtyřhře (mohou být i smíšené dvojice) 

o přeborníky Josefova, který se uskuteční v sobotu 11. června 2016 v 9.00 hod. na místním 

víceúčelovém hřišti. 

Účastnit se mohou všichni Josefáci srdcem i tělem a budeme se těšit na skvělé výkony, v případě 

nepříznivého počasí se akce nekoná. 

Vítězové získají trofej v podobě císařského skla. 

Srdečně zvou pořadatelé a občerstvení je zajištěno. Starosta věnoval bečku Starobrna, nejlepšího piva 

na celé Moravě. 

 

Agentura Grafton nabízí práci 
Myslíte si, že jste manuálně zručný? Nevadí Vám vysoké pracovní nasazení a vícesměnný provoz? 

Neváhejte a ozvěte se na 724 875 143 nebo na e-mail lenka.strempekova@grafton.cz.  V současné chvíli 

obsazujeme pozici Dělník Dělnice  v Hodoníně. 

mailto:lenka.strempekova@grafton.cz


 

Připravujeme 

Dětský den – neděle 26. června 2016 v 15.00 hod. 

Stavění hodové máje – úterý 12. července 2016 

Podlužácká beseda u cimbálu – sobota 16. července 2016 

Josefovské krojové hody – neděle 17., pondělí 18., úterý 19. července 2016 

Páteční pohodová zábava – pátek 22. července 2016 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí   

Jednou se lord vrací ve značně podroušené náladě domů. Ulehne do postele a do sklenice vedle postele 

dá svoje skleněné oko. V noci má však velikou žízeň, poslepu nahmatá sklenici a hodí 

obsah do sebe. Ráno se probudí a něco ho tlačí v dolní části těla. Zavolá tedy sluhu, aby se podíval, 

co tam má. Ten koukne a povídá: „Hrůza, Vaše lordstvo, někdo vám kouká ze zadku!“  

Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, podle jakých kritérií bude rozhodnuto, zda někdo 

bude zavřen nebo ne.  

Ředitel vysvětluje: „No, my napustíme vanu vodou, dáme kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl a poprosíme 

ho, aby vanu vyprázdnil.“  

Návštěvník povídá: „Aha, rozumím, normální člověk vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že?“  

Ředitel: „Ne, normální člověk vytáhne špunt... Chcete pokoj s balkonem nebo bez?“ 

Nová učitelka se rozhodne uspořádat pro žáky 9. třídy hodiny psychologie. Hned v první hodině vymyslí 

zajímavý test, když řekne dětem: „Děti, kdo z vás si myslí, že je hloupý, ať vstane.“  

Všichni ve třídě dlouho bez hnutí sedí na židlích. Až po chvíli se Pepíček osmělí a vstane.  

„Pepíčku, zkus mně i třídě vysvětlit, co tě vedlo k tomu, že jsi vstal. Opravdu si myslíš, že jsi hloupý?“ 

„Paní učitelko, já nejsem hloupý. Ale bylo mi vás strašně líto, jak jste tu jediná sama stála.“ 

Přijde Žid do obchodu s náboženskými potřebami - rozhodnutý, že přijme křesťanskou víru a že si tedy 

koupí ten krucifix. Ukáže na jeden a ptá se prodavače, kolik stojí.  

„Tisíc korun,“ odpoví prodavač.  

„Hm, to je moc,“ řekne Žid.  

Rozhlídne se a ukáže na jiný: „A kolik by stál tadyhle ten bez toho atleta?“ 

Kat si chystá nože a sekery, odsouzenec na to hledí a poznamená: „Jestli si můžu vybrat, tak bych byl 

raději sťatý slivovicí.“ 

 

„Občas vážně nevím, jestli svět řídí chytří lidé, kteří si z nás utahují, nebo imbecilové, kteří 

to myslí vážně.“ 

Mark Twain 

„Jen málo důvěry zaslouží, kdo mnoho namluví řečí.“ 

 Marcus Porcius Cato starší 

„Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé.“ 

 Marcus Tullius Cicero 

„Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu neuvěřitelnou.“ 

Napoleon Bonaparte 

„Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.“ 

Antoine de Saint-Exupéry 

„Hloupost a nespravedlnost mne popuzují k řevu. A řvu ve svém koutě na hromadu věcí, do nichž 

mi nic není.“ 

Gustave Flaubert 

„Lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než odsoudit nevinného.“ 

Ulpianus 


