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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Hurááá, super volební rok je konečně za nama. V posledních týdnech proběhly volby do obecních 

zastupitelstev a obměňovací volby do 1/3 senátu Parlamentu České republiky. To znamená, že nás 

další volby postihnou až za dva roky, a to do zastupitelstva Jihomoravského kraje. 

 

Jak dopadli volby do našeho obecního zastupitelstva je snad všem známo, ale připomeneme, jak 

jste si jako voliči zvolili své zástupce do zastupitelstva obce Josefov na období 2010 – 2014. 

Kdo povede obec jako starosta a místostarosta mezi sebou zastupitelé rozhodnou v nejbližší době 

na ustanovujícím zastupitelstvu. 

 

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva podle zisku hlasů: 

Volební strana č. 2: KDU-ČSL: 7 mandátů 

Přemysl Růžička, Mgr. 185 

Tomáš Salajka, Ing.  156 

Emil Vnenčák   139 

Jiří Hasil   136 

Vojtěch Pospíšil, Bc.  134 

Viktor Machač, Bc.  131 

Lenka Rebendová  103 

Josef Petráš     82 

Miroslav Hradil    34 

 

Volební strana č. 1: Jan Netík: 0 mandátů 

Jan Netík   101 

 

Nové zastupitelstvo obce Josefov: 

Jiří Hasil 

Viktor Machač, Bc. 

Vojtěch Pospíšil, Bc. 

Lenka Rebendová 

Přemysl Růžička, Mgr.  

Tomáš Salajka, Ing.   

Emil Vnenčák  

 

Věříme, že nové zastupitelstvo povede obec s rozvahou a rozumem v dnešní nelehké době a pokusí 

se zdárně dostát svým závazkům vůči Vám voličům a občanům.  

 

Výsledky voleb do senátu PČR v naší obci za volební obvod 79 - Hodonín: 

1. kolo 

Venhodová Alena, Mudr. ODS - 63      

Koliba Jiří, Ing. KDU-ČSL - 45  

Škromach Zdeněk, Ing. ČSSD - 42 

Matušková Zuzana, Suverenita - 11 

Ljasovský Risto, Mgr. TOP+STAN - 8 

Milerová Martina, KSČM - 8 

Bauer Rudolf, SPOZ - 2 

Bruch Jiří, VV - 0 



Do druhého kola ve volebním obvodu 79 – Hodonín postoupili, MUDr. Alena Venhodová 10 380 hlasů 

a Ing. Zdeněk Škromach 17 476 hlasů. 

 

Výsledky voleb do senátu PČR v naší obci za volební obvod 79 - Hodonín: 

2. kolo 

Venhodová Alena, Mudr. ODS - 80      

Škromach Zdeněk, Ing. ČSSD - 30 

 

Výsledky 2. kola ve volebním obvodu 79 – Hodonín: 

 

MUDr. Alena Venhodová ODS - 12 830 hlasů, 43.82 % 

Ing. Zdeněk Škromach ČSSD - 16 444 hlasů, 56.17% 

 

Senátorem za volební obvod Hodonín se stal Ing. Zdeněk Škromach. 

 

Bývalé senátorce přejeme hodně úspěchů jak v osobním, tak v profesním životě a nově zvolenému 

senátorovi, aby dobře reprezentoval náš region a nezapomněl, že i Josefov je jeho rajon. Volby do 

senátu jsou až za 6 let, tak věříme, že tu senátora přivítáme i dříve. A hlavně doufáme, že příští 

senátor už bude konečně z Josefova. 

 

Poděkování 

 
Kandidáti za KDU-ČSL děkují všem občanům, kteří přišli k volbám a svým voličům za hlasy v 

komunálních volbách.  Věříme, že Vás nezklameme a Vaše hlasy si odpracujeme ve prospěch nás všech 

občanů a obce Josefova. 

 

Poděkování radnice patří také členům volební komise, kteří dva víkendy trpělivě zapisovali voliče a 

sčítali hlasy ve volbách. Není to mnohdy žádný med, sedět několik dní na zadní části těla a poslouchat 

zajímavé, někdy i nevhodné výlevy svých spoluobčanů, ve volném čase, i když zaplaceném, avšak ne 

zase tak dobře, jak se veřejnost domnívá, jinak by byl jistě větší zájem o členství ve volebních komisích. 

Proto si važme i této práce.  

 

Sběrný den 
 

V sobotu 18. září 2010 se konal jako každoročně SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ a můžeme 

konstatovat, že nejrůznějšího bordelu je ještě pořád hodně, ale ubývá, proto ve sběru budeme pokračovat 

nadále. Naši hasiči objížděli dědinu a vybírali železný odpad a jiné kovy. Za peníze utržené z toho 

železného sběru si pořizují potřebné vybavení ke své práci k vybavení zakoupené obcí. Letošní sběr 

nebezpečných odpadů stál radnici cca 22.000,- Kč 

 

Josefovský HELOUVÍN 
 

V sobotu 25. září 2010 proběhl v naší obci první ročník Josefovského Helouvínu. K vidění po celé 

dědině byla spousta krásně vyzdobených zahrádek z dýní i samostatných strašáků, ještě pěknější byl 

pohled na osvětlené zahrádky večer. Jako nepěknější výtvory byly vybrány v kategorii zahrádka, 

zahrádky paní Anežky Petrášové, paní Jitky Redkové a paní Hany Piharové, v kategorii jednotlivých 

strašáků byli vybráni strašáci paní Michaely Wimmerové, paní Martiny Zapletalové a paní Radky 

Šeďové. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a věříme, že se nám v obci podařilo založit novou tradici a 

příští rok se zapojí ještě více rodin i dětí. 

 

 

 

 



Pozvánka 
 
PŘIPRAVUJEME DRAKYÁDU!!!  

Termín NEDĚLE po obědě 7. listopadu bude už snád konečně ideální tak, že bude fúkat a nebude zasej 

tak veliká zima…Děckám dáme párky a dospěláci si snad donesú nejaký ten vzorek a vyvětranú letošní 

meruňkovicu. Vše sa odehraje na hřišti a nafúkneme skákací hrad. Nejakých draků máme od loňska, ale 

bude lepší, když si vyrobíte nebo kúpite svojich.  Akce je pro všecky děcka od 0 do 130 let z Josefova aj 

z okolí až po Hradiště a z druhej strany po Vídeň! Startovné jako obvykle je 0,- Kč !!! Vstup aj pro 

přespolních zdarma! Třeba sa budú opékat erteple, tedy pokáď víte, co to je. 
 

Veřená ochutnávka Svatomartinských vín Dolní Moravy 

MAS Dolní Morava, Region Podluží a Mikroregion Hodonínsko zvou všechny zájemce na veřejnou 

degustaci Svatomartinských vín z obcí Dolní Moravy, která se uskuteční ve čtvrtek 11. 11. 2010 od 10 

hod. na Masarykově náměstí v Hodoníně. Otevření lahví Svatomartinských vín proběhne přesně v 

11.00 hod. 

V rámci degustace budeme nabízet Svatomartinská vína od Vinařství Tichý a Vinařství Šmerák z 

Hrušek, Vinařství Marada z Mikulčic, LIVI Dubňany, Víno Sýkora, Vinařství Esterka a Vinařství 

Veverka z Čejkovic. 

Nebudou chybět sýry, uzeniny ani klasický "svařák". V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v 

prostorách Regionální centra Města Hodonína (vedle budovy radnice na náměstí). 

Po zahájení ochutnávky proběhne také slavnostní otevření jezdeckých stezek na Hodonínsku v rámci 

realizace projektu „Hodonínsko – Turistika na koni“. Více informací naleznete na 

www.hodoninsko.info 

 

Přijďte ochutnat zajímává mladá vína z našich obcí a podpořit činnost občanského sdružení MAS Dolní 

Morava. 

 

PS: Vinaři kteří mají zájem nabídnout své Svatomartinské víno na naši degustaci se mohou přihlásit u 

manažera MAS Dolní Morava - Ondřeje Gibali (tel. 774 328 072, nebo email: gibala@mas-

dolnimorava.cz 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wineofczechrepublic.cz/a2019-uz-za-mesic-se-budou-otvirat-prvni-svatomartinska-vina-br--cz.html
http://www.hodoninsko.info/
mailto:gibala@mas-dolnimorava.cz
mailto:gibala@mas-dolnimorava.cz


P O Z V Á N K A  

na veřejné ustanovující zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat v úterý dne 9. listopadu 2010 v 18.00 hodin  

v sále Kulturního domu Obce Josefov. 

 

Navrhovaný program: 

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3. Kontrola osvědčení o zvolení  

4. Složení slibu členů zastupitelstva 

obce 

5. Volba návrhové a volební komise 

6. Volba starosty a místostarosty obce  

7. Zřízení výborů zastupitelstva 

(finanční, kontrolní, kulturní) 

8. Schválení odměn zastupitelů obce 

9. Různé 

10. Diskuse 

11. Závěr  

 

 

 

Připravujeme tradiční Mikulášskou besídku na neděli 5. prosince 2010 v našem kulturním domě. 

Na radnicu už volali z pekla a informovali sa na místní nezbedníky, proto nabádáme rodiče, aby 

domluvili děckám ať sa rychle polepšá nebo si jich čerti odnesú v pytli, který bude nachystaný jak 

každý rok. Ale na druhú stranu sa snesú aj zástupci neběšťanú a budú tým našim hodným aj 

polepšeným děckám rozdávat balíčky. 

 

Opětovné upozornění! 
Kompostoviště u brodu, slouží ke sběru trávy a jiných bio složek (rozuměj: přírodních), které se rychleji 

a snadno rozloží a tím se přemění v kompost. 

Místo pro vývoz bio složek (rozuměj: přírodních) určených ke spálení, např. větve, malé kořeny apod. 

(ne pytle s odpadem, jako např. plasty na ty máme sběrné zvony a domeček) se nachází u bývalého 

noroviště u sv. Vendelínka. 

Někteří občané to neustále vyvážejí obráceně!  

Tam, kde naši pracovníci nebo hasiči pálí větve apod., laskavě nevyvážejte plasty a pneumatiky!!! 

Pneumatiky se sice vyrábějí z kaučuku, tzn. bioložky, ale chemickým zpracováním se z nich stává 

nebezpečný odpad, který svážíme každoročně!!! 

 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  
MMaannžžeell  ssii  vvee  ččttvvrrtteekk  vveeččeerr  jjeenn  ttaakk  vv  ppaannttooffllíícchh  ooddsskkooččíí  ssee  ddžžbbáánnkkeemm  pprroo  ppiivvoo..  

VVrrááttíí  ssee  vv  ppáátteekk  vveeččeerr,,  ppoossttaavvíí  ddžžbbáánn  nnaa  ssttůůll  aa  ppoovvííddáá::  

‚‚‚‚TToo  bbyyss  nneevvěěřřiillaa,,  hhoollkkaa  mmoojjee,,  jjaakkýý  jjssoouu  vvššuuddee  hhrroozznnýý  ffrroonnttyy……‘‘‘‘  

  

HHááddaajjíí  ssee  ttřřii  mmuužžii,,  kkddoo  mmáá  hhlloouuppěějjššíí  mmaannžžeellkkuu..  

PPrrvvnníí  ppoovvííddáá::  ‚‚‚‚TTaa  mmoojjee  vvůůbbeecc  nneeuummíí  ppllaavvaatt  aa  kkoouuppiillaa  ssii  kkoommpplleettnníí  ppoottááppěěččsskkéé  vvyybbaavveenníí..‘‘‘‘  

DDrruuhhýý  řřííkkáá::  ‚‚‚‚TTéé  mmoojjíí  ssee  ttooččíí  hhllaavvaa,,  kkddyyžž  ssee  ppooddíívváá  zz  pprrvvnnííhhoo  ppaattrraa,,  aa  kkoouuppiillaa  ssii  rrooggaalloo..‘‘‘‘  

TTřřeettíí  ssee  cchhlluubbíí::  ‚‚‚‚TToo  nniicc  nneenníí..  PPřřeeddssttaavvttee  ssii,,  ttaa  mmoojjee  jjeeddee  ddoo  lláázznníí  aa  kkoouuppiillaa  ssii  ppaaddeessáátt  

pprreezzeerrvvaattiivvůů  aa  ppřřiittoomm  nneemmáá  ppeenniiss  --  hhaahhaa..‘‘‘‘  
 
‚‚Co děláš, když tě vyhodili z práce?‘‘ 
‚‚Topím.‘‘  
‚‚A vyděláš si?‘‘ 
‚‚Jasně, za jednoho utopeného podnikatele až sto tisíc!‘‘ 
 


