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                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Vánoce, jak sme sa na nich těšili, sú preč, Štěpán je preč, starý rok je preč a prej aj nejaký Modrý 

Mauricius je preč. Děcka sa těšá na další prázdniny a dárky, no a na Silvestra tu bylo lidí víc, jak 

za okupace. Šak naši hasiči sa činili, udělali takový ohňostroj, že prej kvůli temu zrušili aj v Brně, aby 

sa mohli dojet podívat do Josefova, jak sa to dělá. Nový rok nám teda začal, jak v pohádce. Snih, mrzne 

nám, až praští, teda nekdo aj byt praštěný može, ale néni to vůbec z mrazu. Čeká nás plesová sezóna, 

u nás teda děvčice róby moc nevynosá, pokáď za nich nepovažujú pyžamo. Ale Josefanky sú fešné 

aj bez róby a pyžama. Stejně tak Josefáci, nekeří sú pěkněší aj v odrazu zrcadla. Včíl je takový nový 

fenomén, každý má nejakého teho pána, třeba pána prstenů, pána ohně, pána přízraků, Petra Pana, pana 

premiéra, no a v Josefově budeme mět pána hoven. Tož tak… 

 

Tříkrálová sbírka 

V naší obci proběhla v neděli 8. ledna 2017 Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity Hodonín. 

Věříme, že každý přispěl alespoň málem a za to Vám patří dík. 

Informujeme, že v minulých letech bylo vybráno: 

- 2006 14.000,- Kč 

- 2007 14.107,- Kč 

- 2008 14.632,- Kč 

- 2009 14.695,- Kč 

- 2010 14.728,- Kč 

- 2011 13.046,- Kč 

- 2012 14.390,- Kč 

- 2013 14.416,- Kč 

- 2014 15.772,- Kč 

- 2015 14.990,- Kč 

- 2016 17.800,- Kč 

Letošní sbírka činila 17.468,- Kč. Děkujeme. 

Za příspěvky děkuje radnice i charita, protože pomáhat druhým by měla být morální povinnost nás 

všech. 
 

Silvestrovský ohňostroj 
Loňský rok jsme zakončili ohňostrojem a podle mnohých domácích i hostí byl nejkrásnější za celou 

dobu a nevadila ani drobná mlha. Z našeho ohňostroje se za ty roky, kdy jej pořádáme, stal fenomén 

společenského soužití a setkání se před samotným závěrem roku. Dosvědčuje to i fakt počtu diváků 

domácích i přespolních i letos okolo 1500, ani na hody v rozhodný okamžik u nás není tolik lidí. Byli 

u nás hosté, co je nám známo z Brna, Valašského Meziříčí, dokonce z Rakouska i odjinud. Co však nás 

všechny může těšit, jsou pochvalné zprávy nejen na ohňostroj, ale na nás Josefáky, jak se dokážeme 

postarat nejen o sebe, ale i o druhé. Pochopitelně se vždy najde, kdo pořádání ohňostroje kritizuje, je to 

jeho názor a nikdo mu jej neubírá, nicméně my vnímáme dle ohlasů, že konáme správně. Starosta 

tak dostál slovům, že každý nový ohňostroj bude krásnější než předchozí a naše obec byla opět 

středobodem okolního světa. Naši střelmistři hasiči předvedli úchvatnou podívanou s novými krásnými 

prvky. Důležité především je, že se nikomu nic nestalo. Začalo nám malinko mrznút jak sviňa, 

ale svařáku se slivovicú a meruňkovicú bylo dostatek, nikdo se snad nenachladil a co víme, tak neumrzl. 

Starosta chodil zavdat pálenkou svým spoluobčanům i hostům, ale nestihl obejít všechny. Koho 

nezastihl, tímto se mu omlouvá a kam se nedostal starosta, zastoupil jej místostarosta, ale i ten se díky 

značnému množství návštěvníků nedostal všude.  



 

Starosta děkuje střelmistrům E. Vnenčákovi, J. Hasilovi, L. Kolibovi, A. Šupovi ml., M. Uhýrkovi, 

R. Piharovi, J. Petříkovi ml., kteří nám všem připravili skvělou světelnou show, která nemá v okolí 

obdoby a vynikajícím způsobem tak prezentovali naši obec. Starosta svým pyromanům nachystal 

choreografii opět obohacenou o nové prvky a ti pak předvedli to nejlepší, co za ty roky už umí a rovněž 

děkuje za pomoc s přichystáním ohňostroje L. Kolibovi, L. Tománkovi, J. Petříkovi ml., M. Zapletalovi, 

E. Vnenčákovi, R. Piharovi, M. Uhýrkovi, T. Salajkovi.  

Děvčata R. Hasilová, R. Pospíšilová, J. Bílková, P. Salajková s V. Machačem, P. Bílkem a P Nesvadbou 

se činili se svařákem, za to jim rovněž patří starostův dík, a tak můžeme věřit, že letošní rok a ohňostroj 

bude opět krásnější…  

 

Vánoční výzdoba v obci 

Po dlouhých letech byly domy a stromy v obci svátečně vyzdobeny a starosta děkuje občanům 

za zkrášlení obce a rozhodl se ty nejkrásnější ohodnotit drobnou pozorností. Mezi nejkrásněji vyzdobené 

patřily v prvé řadě domy a stromy Suchánkových, Pešatových, Redkových J. a M., Piharové H. 

a Trechy J., Damborské J. a Rampáčka M., Nových, Petříkových, Komínkových. Dále Bílkových 

J. a P., Macůrkové M. a Hnidáka J., Netíkových H. a J., Klubusových L. a M., Hasilových R. a J., 

Machačových, Syrovátkových. Dále pak Esterkových A. a S., Zhřívalových, Bartíkových, 

Ištvánkových, Macůrkových Z. a M., Prčíkových T. a V., Červenkových, Prátových V. a Z., 

Tomaštíkových, Netíkových P., M. a A, M. Vyzdobených domů bylo přes 60 a bylo opravu příjemné 

večer se procházet obcí a sledovat tu krásně svítící výzdobu, které bylo opět více. Starosta děkuje také 

všem, kteří měli domy krásně vyzdobené, ale nevešli se do výše uvedeného hodnocení, avšak podílí 

se na zkrášlování obce nejen v čase adventu.   

 

Vánoční turnaj ve šnopsu 

Ve středu 28. prosince 2016 odpoledne proběhl v místním pohostinství U Klečků tradiční turnaj 

ve šnopsu. Z loňského vítězství se nakonec radovali sousedi z Prušánek. 

Umístění: 

1. Koliba Jaroslav, Šerák Tomáš 

2. Budín, Lastovičková 

3. Kůrka, Smerekovský 

 

Naša chasa má od sv. Štěpána nových stárků a stárky a stali sa jima: Milan Bílek a Tadeáš 

Janošek, Simona Přikrylová a Eliška Komosná. 

Letos na hody věříme, že bude krásné počasí a že nám tradičně bude hrát Lanžhotčanka, najlepší 

kapela v celém folklorním světě. Předhodový večer nám bude hrát cimbálovka Slovácko mladší. 
 

INFORMACE 
 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2017 
  

Leden    11. 1. 2017 

Únor      8. 2. 2017 

Březen     8. 3. 2017 

Duben      5. 4. 2017 

Květen     3. 5. 2017 

Červen     7. 6. 2017 

Červenec   12. 7. 2017 a 26. 7. 2017 

Srpen    23. 8. 2017 

Září    20. 9. 2017  

Říjen  18. 10. 2017 

Listopad 15. 11. 2017  

Prosinec 13. 12. 2017 



 

 Poplatky v obci Josefov na rok 2017 
Informujeme občany, že veškeré vybírané poplatky a platby v roce 2017 zůstávají stejné jako v loňském 

roce a pravidla jejich placení také. 

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2017, v případě, 

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

první do 30. června 2017 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2017. 

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2017. 

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se týká i všech cizinců majících pobyt v ČR, na území obce 

Josefov. 

  

SKO – popelnice (350,- Kč osoba/rok) 

Stočné (100,- Kč osoba/rok) 

Voda na hřbitově (50,- Kč hrob/rok) 

Poplatek ze psů (50,- Kč rok/pes a 65,- Kč rok/každý další pes a rok) 

Voda ve vinných sklepech (50,- Kč/m
3
) 

 

Voda ve sklepech 

Úhrada spotřebované vody ve sklepech bude probíhat již tradičně čtvrtletně. Obec vodu spotřebovanou 

vinaři platí čtvrtletně a z tohoto důvodu vodné tímto způsobem také vybírá, proto dbejte na včasnost 

plateb Vámi spotřebované vody ve vinných sklepech, spotřebovanou vodu v domácnostech také hradíte 

a včas.  

Vybírat se bude v knihovně, a to v pondělí 17-19 hod. a čtvrtek 14-19 hod., dle níže uvedeného 

harmonogramu. 
Voda spotřebovaná po kontrolních odečtech v prosinci roku 2016 bude připočtena k prvnímu čtvrtletí 

roku 2017. Cena vody - 50,- Kč/m
3
.  

Kontrola vodoměrů bude tak jako loni probíhat při posledním termínu výběru! 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2017: 

1. termín – 27. 3., 30. 3., 3. 4., 6. 4. 

2. termín – 26. 6., 29. 6., 8. 7., 12. 7. 

3. termín – 25. 9., 2. 10., 5. 10., 9. 10. 

4. termín – 8. 12., 9. 12., 14. 12., 18. 12. 

 

Voda ve sklepech je důležitá z důvodů dodržování hygieny při výrobě vína, proto této skutečnosti 

včasnosti platby dbejte! Pravidla při nedodržování plateb jsou stejná jako v letech minulých. 

 

Případná změna poplatků či termínů bude zveřejněna obvyklým způsobem a uvedena v Josefovských 

zprávičkách a na webu obce. 

 

 

Zákaz návštěv na lůžkových odděleních Nemocnice TGM Hodonín 
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě doporučení Krajské hygienické stanice 

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna 2017  do odvolání vyhlášen 

v Nemocnici TGM Hodonín, p. o. na všech lůžkových odděleních zákaz návštěv. 

 

Informace pro veřejnost k nákaze aviární influenzy (ptačí chřipky) 
Přijatá opatření k ptačí chřipce  

V České republice byl téměř po deseti letech potvrzen výskyt vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí 

chřipky). 

Státní veterinární správa k tomuto tématu vydala prohlášení, kde jsou shrnuta všechna důležitá fakta: 

http://www.svscr.cz/informace-pro-verejnost-k-nakaze-aviarni-influenzy-ptaci-chripky/  

http://www.svscr.cz/informace-pro-verejnost-k-nakaze-aviarni-influenzy-ptaci-chripky/


 

Hejtman Jihomoravského kraje, JUDr. Bohumil Šimek, je průběžné informován ředitelem Krajské 

veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Jaroslavem Salavou o vývoji situace 

a přijatých opatřeních.   

Pro veřejnost zřídila Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj 

krizovou linku 720 995 213, na kterou se mohou obrátit jak firmy, tak i občané (např. hlášení uhynulých 

zvířat apod.). 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=327959&TypeID=2  

 

POZVÁNKA 

 

Pyžamový DISCO ples SDH Josefov 
Sbor dobrovolných hasičů v Josefově zve všechny na Pyžamový disko ples, který se bude konat tuto 

sobotu 14. ledna 2017 ve 20.00 hod. v sále místního Kulturního domu. K tanci a poslechu bude hrát 

Agentura Tarock (alias DJ Mirek). 

Vstupné 100,- Kč. Bohaté překvapení čeká na své šťastlivé a překvapené výherce. 

Děkujeme všem sponzorům za poskytnuté dary do překvapení. 

 

Beseda s poslancem Ing. Josefem Uhlíkem 
Obec Josefov ve spolupráci s MO KDU-ČSL zve na besedu s poslancem Parlamentu České republiky 

panem Ing. Josefem Uhlíkem, která se uskuteční v pondělí 16. ledna 2017 od 15.30 do 17.00 hod. 

v Kulturním domě v Josefově, přijďte si popovídat s naším zástupcem v Parlamentu.  

 

Připravujeme 

Ples obce Josefov – Hippie, sobota 18. února 2017  

Dětský maškarní karneval, sobota 25. února 2017  

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí   

Bača si čistí nehty, druhý mu nahání ovce a říká mu: „Bača, čo robíš, nehty si čistíš?“ A on: „Áno nehty, 

nehty, no neviem či je to bahno, alebo hovno.“ Druhý na to: „Ukáž.“ Lízne si? „Fuj, to je hovno.“ Bača 

na to: „Šak a já som si vravel, čo by mi bahno v riti robilo.“  

 

Manželka říká: „Hele Láďo, můžu se tě zeptat, teda jenom čistě hypoteticky, kdybych umřela, našel 

by sis jinou ženskou?“ Láďa, na to: „Já nevím, asi ne.“ „Ty počkej, tobě se jako nelíbí manželství?“ 

„Ale to víš, že jo.“ „Tak proč by si nějakou nenašel?“ „No tak dobře, asi bych si teda nějakou našel.“ 

„Hmmm, a to by si s ní bydlel tady v tom našem domě?“ „Né, tak asi bychom bydleli pod mostem, 

to je otázka, to víš, že bych s ní bydlel u nás.“ „A to by sis sundal tady můj obrázek v ložnici a spal 

by si s ní jako v naší posteli, jo?“ „Tak asi nebudu kvůli tomu kupovat novou postel a nebudu čumět 

na tvůj obrázek, kdyby tam měla ona svůj obrázek.“ „A to bys jí klidně dal i ty moje golfové hole, jo? 

„Ne, ty bych jí nedal, protože by jí byly na nic, ona je levák.“ 

 

Lord provádí lorda z vedlejšího hrabství po svém velkém zámku. Otevírá dveře a říká, „toto je jídelna.“ 

Druhý lord na to, „ooo Kubánský mramor lorde, máte opravdu dobrý vkus.“ Jdou dál, lord říká, 

„tady je ložnice,“ otevře dveře, hledí, na lady leží úplně cizí chlap, „to je moje lady, pojďme dál prosím, 

tady máme kuchyň.“ Druhý lord na něj furt tak divě čumí. A hostitel na něj, „dáme si whisky?“ „Ano.“ 

„Tak tady máte, prosím a na zdraví.“ Druhý lord se osmělí a říká, „lorde, pardon, že se ptám, ten muž 

tam s lady v ložnici, to je kdo?“ Lord povýšeně, „ten whisky nepije.“ 

 

Během jízdy vlaku vytáhl jeden pán doutník a zeptal se ženy, která s ním seděla v kupé, zda dovolí, 

aby si zakouřil. „Prosím.“ Odpověděla, „dělejte jako byste byl doma.“ 

„No dobrá,“ zahučel mrzutě ten pán, pokrčil rameny a zase schoval doutník do pouzdra.“ 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=327959&TypeID=2


 

„Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, 

jsou po tvém boku téměř všichni.“ 
Mark Twain 

 

„Moje žena a já jsme se v posledních čtyřiceti letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu 

posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli nechat.“ 

Winston Churchill 

 

Informace o pracovním místě pro uchazeče o zaměstnání na obci Josefov 
 

Obec Josefov hledá zaměstnance do trvalého pracovního poměru na pozici: 

 

Technik - údržbář  

Pro ČOV a obecního majetku, veřejných prostranství a zeleně 

 

Stručné vymezení pracovní náplně: 

- práce spojené s údržbou objektů a zařízení ČOV a ČS a jejich okolí 

- práce spojené s údržbou majetku obce a údržba veřejných prostranství a veřejné zeleně 

 

Požadavky na uchazeče: 

- občan ČR (výhodou trvalý pobyt v obci Josefov) 

- fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku 

- plná procesní způsobilost a bezúhonnost 

- min. středoškolské vzdělání, vyučen (výhodou obor elektro, opravárenství, zámečnictví) 

- praxe v oboru údržby, elektro či opravárenství výhodou 

- znalost práce se zahradnickými a zemědělskými či zemními stroji výhodou (křovinořez, traktor, 

sekačka) 

- řidičský průkaz skupiny B, T (řidičský průkaz skupiny C výhodou) 

- aktivní přístup k řešení údržby obecního majetku, pružnost, vstřícnost, spolehlivost, samostatnost 

- nástup možný ihned po výběru nejvhodnějšího uchazeče 

 

Nabízíme: 

- nástupní plat 16.500,- Kč hrubého 

- možnost pružné pracovní doby 

- trvalý pracovní poměr na dobu neurčitou 

 

Náležitosti přihlášky jsou: 

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 

občanského průkazu, krátký motivační dopis proč se domníváte, že jste vhodným uchazečem, datum 

a podpis. 

 

K přihlášce připojte: 

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém uveďte údaje o svém vzdělání, dosavadních zaměstnáních 

a o odborných znalostech a dovednostech, 

- bezúhonnost a plnou procesní způsobilost doložte čestným prohlášením, 

- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 27. ledna 2017 na adresu: 

Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov 

Obálku označte slovy: „Pozice Technik – údržbář“  

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit tuto výzvu kdykoliv v jejím průběhu. 

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 



 

 


