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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Na drakiádu nám fšecí létali jak draci, enom ty draci na nás za humnama moc nečúhali. Bylo to špica, 

enom ty větry byly zarazené, ale né starostove, ten měl fazulnicu. Po dlúhých rokách nám Martin ukázal, 

že má ve stáji aj bílého koňa, esli to teda nebyl měkoň. Na Šumavě nám mrzne, až praští a na horách 

je už snih, tož si nejaké hory budeme moset udělat v hliníku a Šumavu bez kúrovca přestěhovat k nám, 

klidně nekde za hřiště. Myslivci budú hónit s kvérama posledních zajícú na světě a hasiči budú hónit 

vlny s novýma vysílačkama. Blíží sa nám advent a dyž budete sfúkávat svíčku, tož ať si neopálíte chupy 

v nose. Čerti sa už párkrát spójili se zástupkyňú pekla na zemi a co z teho vyleze, uvidíme nebo 

neuvidíme, ale možná učujeme, dyž budú zlobivé děcka džgat do měchů. Tož tak…   

 

Nedávno oslavila 90 let paní Božena Netíková. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

ČOV  

Výstavba ČOV úspěšně pokračuje dle plánu. Po dokončení, v prvním čtvrtletí příštího roku proběhne 

kolaudace připojovacích stok a kanalizací mezi objekty ČOV a samotná ČOV bude uvedena 

do zkušebního provozu. Z tohoto důvodu obec uzavře se všemi domácnostmi smlouvu odvádění 

odpadních vod, tedy o připojení na kanalizaci. Všechny domácnosti musí mít doklad o nakládání 

s odpadními vodami a na základě tohoto odvádět odpadní vody do kanalizace. Zdvořile vyzýváme 

občany, aby se začali po výzvě, která bude následovat začátkem příštího roku, připojovat na kanalizaci, 

abychom mohli co nejvíce přesně stanovit provoz ČOV a jejích nákladů, na základě kterých bude 

vypočteno a stanoveno stočné. 

Financování výstavby investiční akce čistírny „Josefov – kanalizace a ČOV,“ kdy celkové 

předpokládané náklady dle smlouvy o dílo činí 26.721.763,- Kč. Dotace Ministerstva zemědělství činí 

19.857.000,- Kč, dotace Jihomoravského kraje činí 1.900.000,- Kč, spolufinancování obce ve výši 

4.964.763,- Kč je složeno z vlastních prostředků 1.664.763,- Kč a úvěr ve výši 3.300.000,- Kč. 

 

Proběhlo 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov 

Dne 8. listopadu 2016 proběhlo 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, kdy v nejdůležitějších 

bodech bylo mj. schváleno, návrh na pořízení změny č. 3 Územního plánu Josefov. Garance 

spolufinancování sociálních služeb na rok 2017. Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2020. Žádost 

Římskokatolické farnosti Dolní Bojanovice o příspěvek na opravu našeho kostela Všech svatých. Výše 

úvěru na financování ČOV a poptávkové řízení na banku. Cenová nabídka na položení obrubníků v ulici 

U Školy za hřištěm od Josefa Prčíka. Zastupitelstvo mj. vzalo na vědomí záležitost soudního řízení 

o pozemky Za Dvorem, kdy Okresní soud v Hodoníně naši žalobu na určení vlastnictví zamítl. Protože 

s odůvodněním rozsudku z právního ani morálního důvodu nemůžeme souhlasit, proto jsme se odvolali 

ke krajskému soudu, kdy věříme, že po rozhodnutí bude naše vlastnické právo potvrzeno.  

 

Protierozní kanál za ulicí U Školy 

V minulých dnech jsme pročistili protierozní kanál za ulicí U Školy. 

 

Obrubníky v ulici U Školy 

V dohledné době budou usazeny obrubníky u místní komunikace v ulici U Školy za hřištěm řemeslníky 

Josefem Prčíkem a Liborem Holickým. 



 

Pasport komunikací 

Zpracováváme pasport komunikací v obci a současně zaměření komunikací, kde neproběhlo dělení 

pozemku z důvodu vynětí ze ZPF. Tento pasport musíme mít zpracován a zároveň jím zdokumentujeme 

místní a účelové komunikace. Tímto současně nahradíme dokumentace a rozhodnutí, které 

se nedochovaly.  

Postupně začneme zpracovávat pasporty ke všem infrastrukturám ve vlastnictví obce, pasport kanalizace 

již máme, ale nejspíše jej budeme muset aktualizovat. 

 

Voda ve sklepech – odečty vodoměrů 

V prosinci budou zaměstnanci obce kontrolovat a zapisovat stavy všech vodoměrů! Termíny jsou 

v pátek 2. prosince 2016, 13 - 18 hod. a v sobotu 3. prosince 2016, 8 - 12 hod. Vezměte s sebou 

i peníze, bude se zároveň platit za spotřebovanou vodu. Ti, kdo z vážných důvodů nemohou 

ve stanovený termín, dohodnou se na alternativním termínu s paní Hasilovou na tel. 777 991 404. Voda 

ve sklepech musí být zaplacena nejpozději do 15. prosince 2016.  

 

INFORMACE 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu České 

republiky 
 

Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhly volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a první kolo do 

Senátu Parlamentu České republiky, co nám tyto výsledky přinesou, uvidíme následující volební období. 

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v obci Josefov 

Volební účast 52,74% 

 

pořadí dle název strany/hnutí    zisk hlasů 

zisku hlasů 

 

1.   KDU-ČSL     123 hlasů 

2.   ANO 2011       17 hlasů 

3.   Koalice TOP 29 a „Žít Brno“       6 hlasů 

4. - 8.  ODS          5 hlasů 

  ČSSD          5 hlasů 

  Zelení a Piráti         5 hlasů 

  Starostové pro Jižní Moravu       5 hlasů 

  Koalice SPD SPO        5 hlasů 

9.  KSČM          3 hlasy 

10.  Moravané         2 hlasy 

11.  Národní demokracie        1 hlas 

12.  NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI     1 hlas 

13.   SPR-RSČ.M.Sládka,Patrioti, HOZK      1 hlas 

14. – 21. Volte Pr. Blok www.cibulka.net      0 hlasů 

  Svoboda a síla         0 hlasů 

  Koruna Česká (monarch.strana)      0 hlasů 

  Úsvit s Blokem proti islamiz.       0 hlasů 

Svobodní a Soukromníci       0 hlasů 

Konzervativní strana        0 hlasů 

DSSS-Imigranty,islám nechceme!      0 hlasů 

SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.     0 hlasů 

 

Nejvyšší počet přednostních hlasů obdržel Mgr. Vojtěch Pospíšil (KDU-ČSL) 97 hlasů. 

http://www.cibulka.net/


 

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky v obci Josefov   

Volební účast 52,74%  

  

Pořadí dle  kandidát   volební strana  zisk hlasů 

zisku hlasů 

 

1.  Ing. Bc. Anna Hubáčková KDU-ČSL  112 hlasů 

2.  Josef Zimovčák  ANO 2011    19 hlasů 

3.   JUDr. Vítězslav Krabička Moravané    12 hlasů 

4.  Ing. Zdeněk Škromach ČSSD     10 hlasů 

5.  Ján Lahvička   KSČM      7 hlasů 

6.   Ing. Jana Bačíková, MBA ODS      6 hlasů 

7.  Květoslav Přibil  SPRRSČ M. Sládka    4 hlasy 

 

Do druhého kola, které se uskutečnilo 14. a 15. října 2016 postoupili s celkovým ziskem 
 

Ing. Bc. Anna Hubáčková KDU-ČSL 9203 hlasů 28,30% 

Ing. Zdeněk Škromach ČSSD  7892 hlasů 24,26% 

   

Výsledky druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky v obci Josefov   

Volební účast 40,92%  

  

Pořadí dle  kandidát   volební strana   zisk hlasů 

zisku hlasů 

 

1.   Ing. Bc. Anna Hubáčková KDU-ČSL 130 hlasů 91,54% 

2.   Ing. Zdeněk Škromach ČSSD    12 hlasů   8,45% 

   

Celkové výsledky volebního obvodu 79 Hodonín 

Volební účast 20,25% 

  

Pořadí dle  kandidát   volební strana   zisk hlasů 

zisku hlasů 

 

1.   Ing. Bc. Anna Hubáčková KDU-ČSL 14493 hlasů 67,78% 

2.  Ing. Zdeněk Škromach ČSSD    6888 hlasů 32,21% 

 

Senátorkou za volební obvod 79 Hodonín, byla zvolena Ing. Bc. Anna Hubáčková. 

 

Podrobné výsledky najdete na www.volby.cz.  

 

Starosta děkuje josefovským občanům za obrovskou podporu ve volbách do Zastupitelstva 

Jihomoravského kraje a každého hlasu si velmi váží. Zároveň děkuje josefákům i za podporu paní 

starostce Ratíškovic, dnes i senátorce Aničce Hubáčkové, která bude dobrou senátorkou. Je také 

osobně hluboce přesvědčen, že paní senátorka bude do Josefova jezdit stejně ráda a často, 

jako když byla „jen“ starostka. 

 

INZERCE 

Mám zájem o pořízení pozemku v prostoru „búd“ pro výstavbu sklepa a také výsadku vinice. Nabídněte 

na tel. 602 789 649. 

Prodám původní vinný sklep v Dolních Bojanovicích s posezením, lisovnou a sklepem, lokalita 

Pod ořechama, nad základní školou. Zájemci volejte na tel. 602 245 935. 

http://www.volby.cz/


 

POZVÁNKA 

Josefovská setkání  

Obec Josefov a Výbor seniorů pořádají setkání seniorů – důchodců, které se uskuteční v sobotu 

19. listopadu 2016 v 16 hodin v Kulturním domě a starosta srdečně zve místní seniory příjemně 

posedět a vzájemně se pobavit. 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ – SENIOŘI 

Dny nám rychle ubíhají, máme tady opět listopad, čas odpočinku a přípravy na krásné vánoční svátky. 

Letos se sejdeme v KD v Josefově na již druhém setkání seniorů. Začátek bude v 16 hod., od 17.00 hod. 

vystoupí malé děti z mateřské školy v Prušánkách se svým programem, můžete se také těšit 

na vystoupení Josefovských mužáků a proběhne krátká beseda o tom, jak vznikala naše kniha 

Josefov, císařská obec. 

Dále oznamujeme, že o večeři a občerstvení je tradičně postaráno, PLATÍ JE JAKO VŽDY 

U TĚCHTO AKCÍ OBEC! Můžete však přinést na ochutnání víno a napéct nějaké dobroty ke kávě 

tak, jak tomu bylo v loňském roce. Všem předem děkujeme. 

Jak jsme se domluvili, chceme založit fond, abychom z něj mohli čerpat peníze na různé naše aktivity. 

Proto Vás prosíme o dobrovolný příspěvek 100,- Kč. Děkujeme.  Váš přípravný Výbor seniorů Josefova. 

 

Mikulášská besídka 

Připravujeme tradiční Mikulášskou besídku na neděli 4. prosince 2016 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 v pondělí 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 

Rozsvěcení vánočního stromu, neděle 27. listopadu 2016, v 16.30 hodin 

Adventní turnaj ve stolním tenise, sobota a neděle 17. a 18. prosince 2016  

Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji, sobota 17. prosince 2016  

Štěpánský turnaj ve šnopsu, středa 28. prosince 2016 

Silvestrovský ohňostroj, sobota 31. prosince 2016  

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   

Dva kamarádi chlastají spolu v hospodě a Franta říká: „Štefane, vsaď sa o štamprlu, ale o velkú, že když 

si lehneš na stůl, tak ti doprostředka čela takovú malú hnědú tečku vyseru.“ Štefan na to: „Vždyť to néni 

možné.“ „Tak sa vsaď.“ „Dobře, vsadím.“ Štefan lehne na stůl, Franta sundá kalhoty, celého ho podělá 

a Štefan huláká: „Vždyť si říkal, že jen tečku.“ Franta na to: „No co, prohrál jsem.“ 

 

Přijde mladík do cukrárny a ptá se prodavačky: „Máte perníkové srdce s nápisem, Jsi moje jediná?“ 

„Ano, máme.“ „Tak tedy prosím pětkrát.“ 


