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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Vánoce sú už doba skoro dávno minulá, eště teď nás bolá břuchy z tych dobrot. Počasí si jak každú zimu 

dělá co chce, meteorologové sú už horší jak šarlatáni, a toš možeme dúfat, že sa nám v novém roku 

nestrhne ručička na plynoměru. A aj kdyby, stejně s tym nic nenaděláme. 

 

Silvestrovský ohňostroj byl letos podle zpráv mnohých hostí i domácích nejkrásnější za celou dobu, kdy 

je radnice pořádá a prej i nejpěknější v širokém okolí. Dokazovala to nadměrná účast i přespolních. 

Starosta se mohl poprvé dmout pýchou, že naše obec je středobodem okolního světa. Termín 19 hodiny 

podle nás kopírují i ostatní obce a města, aby z té podívané měly něco i děti, pro které je to radostný 

zážitek. Svařáku bylo 60 litrů, takže dost, slivovice snad taky, protože nikdo neumrzl. 

Ze střechy hospody při ohňostroji slezl nejaký ten výlupek, asi to byl starosta a chodil si připít se svými 

spoluobčany, ale nestihl obejít všechny, tímto se omlouvá. V některých místech ho zastoupil 

místostarosta. 

Starosta děkuje střelmistrům Machačovi, Salajkovi, Hasilovi, Vnenčákovi, Šupovi, Kolibovi, Piharovi, 

kteří nám všem připravili skvělou podívanou a vynikajícím způsobem prezentovali naši obec. Starosta 

svým pyromanům navrhl, že už by mohl odejít do pyromanského důchodu, ale nechcú ho pustit, potvory 

jedny. 

Děvčata se činila se svařákem, za to jim rovněž patří dík, a tak můžeme věřit, že za rok bude ohňostroj 

ještě lepší… 

 

Tříkrálová sbírka 

V naší obci proběhla v sobotu 8. ledna 2011 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 

Letošní sbírka činila 13.046,- Kč. Děkujeme. 

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

všech. 

 

Ve čtvrtek 13. ledna 2011 vyprovodíme na poslední cestě našeho nejstaršího občana pana Jana 

Netíka, čest jeho památce a děkujeme za jeho přínos místnímu hasičskému sboru. 

 

Mužský sbor z Josefova nazpíval CD písně o Josefovu. CD má název „Vítajte u nás“. 

Prodej těchto CD je v místní knihovně, 1 ks stojí 200,- Kč. 

Toto CD pěkných písniček o Josefovu vzniklo ze spolupráce našich mužáků se skladatelem Jaroslavem 

Novákem z podmětu pana Antonína Šupy st., za což mu patří poděkování. 

 

Zeleň hřbitov a lípa před kostelem 

Minulý čtvrtek naši radnici navštívil specialista na pečování o stromy a zahradní zeleň. Byl osloven 

starostou, aby proškolil obecní pracovníky, protože je nutné z bezpečnostního hlediska provést prořezání 

a úpravu přerostlých Cypřiší před křížem na hřbitově. Tyto Cypřiše budou zkráceny, aby nehrozily 

zlomením, kterým by těžce poškodily pomníky na hřbitově a dále budou prořezány (ozdraveny), aby náš 

hřbitov měl pěkný vzhled. 



Nikdo jistě nechceme, aby mu zlomený přerostlý keř pádem zničil pomník na hrobě nebo ho dokonce 

ohrozil na zdraví či životě. 

Dále zhodnotil situaci poškozené lípy před kostelem a jeho doporučení znělo, v co nejdohlednější době, 

jednoho až dvou let, z důvodu ochrany kostela, zdraví a života lidí, tuto lípu skácet. 

Důvodem je značně narušená statika stromu až do 1/3, kdy je i při pohledu na lípu z boku vidno, že celá 

váha stromu spočívá na straně u kostela, která je ještě zdravá, nicméně nemoc kmene rok od roku 

postupuje. Po vzájemné dohodě, že jde o solitér a dominantu obce jsme se dohodli udělat prořez lípy a 

zasanitrování kmene stromu. Dále po tomto ošetření budeme lípu sledovat, jak nemoc prostupuje dále do 

kmene. 

Každopádně je více než zřejmé, že musíme v brzké době uvažovat o pokácení naší lípy, nechat půdu pod 

ní rok odpočinout a pak vysadit nový zdravý strom. Záležitost je to velice citlivá, ale rozhodnutí jednou 

přijít musí. Mohlo by se stát, že lípa při větším poryvu větru nebo nehodě, či úderu blesku spadne na 

kostel a tím jej značně poškodí a nedej bože, kdyby pod ní někdo stál. 

 

Situace v nemocnici TGM Hodonín 

Starosta se v pondělí 10. ledna 2011 zúčastnil mimořádné porady starostů spádových obcí Hodonína. 

Tato porada se týkala vážné situace v nemocnici TGM Hodonín z důvodů její udržitelnosti na základě 

podaných výpovědí lékařů ve výzvě „Děkujeme, odcházíme“. 

Z důvodů, že 37% lékařů hodonínské nemocnice podalo výpovědi, hrozí, že k 28. 2. 2011 ukončí 

činnost tyto oddělení nemocnice: 

Interní oddělení: 

Lůžková péče – akutní lůžka včetně JIP 

Diabetologické ambulance 

Poradna pro poruchy tukového metabolismu 

Interní ambulance všeobecná – část výkonu by byla prováděna v rámci interní ambulance příjmové, 

která by byla zachována 

Chirurgické oddělení: 

Lůžková část včetně JIP 

Chirurgická ambulance 

Traumatologická ambulance 

Cévní poradna 

ARO: 

Lůžková část 

Nutriční ambulance 

Ostatní oddělení budou fungovat beze změn nebo některé s malou úpravou ordinační doby. 

Pokud lékaři nestáhnou své výpovědi a nepodaří se na jejich místa dosadit nové, bude péči za tyto 

uvedené oddělení provádět Nemocnice Břeclav. 

Hejtman Michal Hašek slíbil, že nemocnice TGM Hodonín se zavírat nebude a spolu s vedením se 

budou snažit situaci co nejlépe a nejrychleji řešit, protože zabezpečení akutní lékařské pomoci je 

z hlediska ochrany zdraví a životů prioritou číslo jedna jak kraje, tak všech obcí. 

K výzvě, „Děkujeme odcházíme“ lékařů, jsme dostali tabulky příjmů lékařů a zdravotnického personálu 

v nemocnicích JMK. 

Průměrný plat v nemocnici Hodonín: 

   2009  předpoklad 2010 

Lékaři   48.568,- Kč 51.482,- Kč 

Farmaceuti  25.282,- Kč  

JOP   23.653,- Kč 

Sestry   23.459,- Kč 

NZP   25.199,- Kč 

Fyzioterapeuti  18.382,- Kč   

PZP   16.399,- Kč 

THP   21.150,- Kč 

Dělníci   13.057,- Kč 

Jen pro zajímavost v roce 2010 byli v nemocnici TGM Hodonín ošetřeni občané obce Josefov v 376 

případech, Prušánečtí v 1511 a občané Dol. Bojanovic v 1905 případech. 



Věříme, že nemocnice TGM Hodonín bude po 28. 2. 2011 fungovat téměř beze změn. Lidé, jejich 

zdraví a životy jsou přednější, než-li platové zájmy jedné skupiny občanů našeho státu, přestože 

můžeme v mnohém s lékaři souhlasit. Takto se všichni stáváme rukojmími ve vyjednávání o platu 

lékařů, což je pochopitelně špatně. 

 

INFORMACE 
 

Voda ve sklepech 

Od letošního roku zavádíme nový systém výběru vody ve sklepech. 

Úhrada spotřebované vody ve sklepech bude probíhat čtvrtletně, tzn. každé tři měsíce. Důvod je 

jednoduchý, radnice vodu spotřebovanou vinaři platí čtvrtletně a z tohoto důvodu ji bude také tímto 

způsobem vybírat.  

Vybírat se bude vždy poslední týden čtvrtletí a první týden čtvrtletí nového v knihovně, a to v pondělí 

17-19 hod. a čtvrtek 13-19 hod. 

Voda spotřebovaná v období po 22. 12. 2011 bude připočtena k prvnímu čtvrtletí roku 2012. 

Totéž platí i pro vodu spotřebovanou z loňska i tato bude uhrazena do konce 1. termínu platby letošního 

roku 2011. 

Cena vody - 50,- Kč/m
3
  

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2011: 

1. termín - 28. 3.,   31. 3.,   4. 4.,   7. 4.  

2. termín - 27. 6.,   30. 6.,   4. 7.,   7. 7.  

3. termín - 26. 9.,   29. 9.,   3. 10.,   29. 10. 

4. termín - 12. 12.,   15. 12.,   19. 12.,   22. 12. 

Na termín výběru budete vždy ještě upozorněni ve zprávičkách nebo zpravodaji a vylepenými štítky na 

svých vinných sklepech. 

Koncem měsíce srpna bude probíhat kontrola vodoměrů! Termíny budou včas zveřejněny. 

Kdo nebude hradit jím spotřebovanou vodu ve vinném sklepě, dostane: 1. Upozornění, 2. Sankční 

pokutu ve výši 500,- Kč, 3. Voda mu bude odpojena. 

Voda ve sklepech je důležitá z důvodů dodržování hygieny při výrobě vína, proto dbejte na včasnost 

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

a včas. 

 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2011 

Vývozy budou provedeny vždy v lichou středu: 

 

Leden      19. 1. 2011 

Únor    16. 2. 2011 

Březen   16. 3. 2011 

Duben     13. 4. 2011 

Květen   11. 5. 2011 

Červen     8. 6. 2011 

Červenec     7. 7. 2011 (čtvrtek) 

Srpen         3. 8. a 31. 8. 2011 

Září    29. 9. 2011 (čtvrtek) 

Říjen  26. 10. 2011 

Listopad 23. 11. 2011 

Prosinec 21. 12. 2011 

 

Upozornění 
Starosta upozorňuje, že koše na autobusových zastávkách slouží na odpadky, doma taky nehážete smetí 

na zem! 

Lípa před kostelem i přesto, že je poškozená a s rozštěpem neslouží jako WC! Předpokládám, že doma 

také nechodíte… na malou a velkou do skříně či květináče! 

 



Parkování v obci 

Starosta upozorňuje řidiče dopravních společností, kteří mají vyhrazeno parkoviště a nepoužívají jej a 

tím pádem autem omezují své sousedy a ohrožují bezpečnost na místních komunikacích, bude proti nim 

postupováno dle dikce čl. 6 písm. h), Obecně závazné vyhlášky obce Josefov, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství č. 4. Poplatek činí 250,- Kč za den. 

 

Krásná dřevostavba při vstupu do sklepní uličky u hluboké cesty 

Starosta vyzývá dotyčného, který postavil bez povolení Zastupitelstva obce Josefov na obecním 

pozemku dřevěné WC, aby se neprodleně přihlásil starostovi k pohovoru o této stavbě, protože jak 

všichni víme, stavba patří majiteli pozemku a majitelem pozemku je obec Josefov. Obec Josefov jako 

majitel a správce majetku na takovémto místě WC nepotřebuje. Proto pokud nedojde ke shodě, bude 

WC rozebráno a materiál uskladněn v obecním skladu. Nebo přichází ještě jiná možnost, a to staviteli 

tohoto WC účtovat poplatek dle dikce čl. 6 písm. t) Obecně závazné vyhlášky obce Josefov, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství č. 4. Poplatek činí 1.500,- Kč za rok. Pokud se stavitel 

nepřihlásí do 31. ledna 2011, o osudu WC rozhodne Zastupitelstvo obce Josefov na nejbližším veřejném 

zasedání. 

 

INZERCE  
Soukromý zemědělec hledá k pronájmu pozemky vhodné k zemědělské činnosti (orná půda). Kdo máte 

zájem pronajmout svá pole, kontaktujte prosím starostu na tel: 602 246 680. 

 

PPrroo  iinnssppiirraaccii  
Dokud budeš šťasten, budeš mít mnoho přátel, ale zachmuří-li se čas, budeš sám.  

 

POZVÁNKA  
 

Sbor dobrovolných hasičů v Josefově zve všechny na Pyžamový disco ples,  

který se bude konat tuto sobotu 15. ledna 2011 ve 20.00 hod. v sále místního Kulturního domu. 

K tanci a poslechu bude hrát DJ Michal Čech a k potěšení oka vystoupí taneční skupina GESTO,  

která se zúčastnila soutěže Talentmania. 

Vstupné 70,- Kč a bohatá tombola čeká na své výherce. Hlavní výhra LCD televizor. 

 

Srdečně vás zveme na II. ples autoškol, 

který se koná v sobotu 22. ledna 2011 v sále KD Josefov. 

K tanci a poslechu hraje DJ Sokolík, na plese vystoupí skupina FLEX s Jakubem Resslerem. 

Začátek ve 20.00 hod. Vstupné 80,- Kč. Bohatá tombola. 

 

Připravujeme 
26. 2. Obecní ples – sportovní 

  5. 3. Dětský karneval 

12. 3. Malujeme si s radostí 

  8. 5. Televarieté v opeře v 18.00 hod.  

červen O zlé královně, divadelní představení pro děti – termín upřesníme 

 

Kreslení portrétů podle fotografie 

Radek Marčík 

Dolní 43  

Josefov 696 21 

Tel: 733 517 487 

e-mail: RadekMarcik@email.cz 

ukázky portrétů na: 

http://radekmarcik.rajce.idnes.cz 

Kresba portrétu uhlem: 

A4 – 400,- Kč 

A3 – 500,- Kč 

Dvojportrét – 700,- Kč 

 

Fotografie stačí poslat e-mailem 

Možnost individuální domluvy 
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