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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Naša chasa má od Štěpána nových stárkú a stali sa jima: Víťa Bílek a Michal „Třasák“ Bravenec. 

Starosta si slibuje dobrú spoluprácu od vedení chase a dúfá, že snáď nebude na hody pršat. 

Jako každý rok nám bude hrát Lanžhotčanka, která se k nám jako vždy velice těší a my na ně. 

 

Vážení spoluobčané těší nás Váš zájem o naše obecní čtivo. V posledním vydání zpráviček, které mělo 

číslo 61, jsme se dopustili několika pravopisných chyb s úmyslem zjistit, zda Vám jde nejen o 

obsahovou část, ale i o část pravopisnou. Snich se skutečně píše sníh a únor bílí pole sílí ve slově bílí má 

být tvrdé y po l. Vzhledem k tomu, že úvod bývá psán částečně nářečím, částečně v nadsázce a smyslem 

pobavit, nám prosíme tyto chyby z minulosti i v budoucnu odpusťte. 

 

Všichni jste si jistě všimli, že po obci nám svítí nové osvětlení, na které se nám podařilo získat dotaci ve 

výši 160.000,- Kč od Jihomoravského kraje, tu samou částku musela obec uvolnit jako 

spolufinancování. Dojde ještě k regulaci času, kdy se osvětlení přepíná do úsporného režimu, a to v ulici 

Hlavní a Za Dvorem. V ulicích máme nyní ve večerních hodinách více světla a tím snad i bezpečněji. 

V letošním roce, pokud budeme v žádání o dotace úspěšní, nově vybudujeme osvětlení ulic Za Dvorem 

až po bývalý statek, nyní dům manželů Hanákových. V ulici U Školy od Přikrylových, až po zadní roh 

fotbalového hřiště a osvětlení dětského a víceúčelového hřiště a plánovaného infocentra s knihovnou za 

stávajícím sálem Kulturního domu obce. 

Dále budeme dávat nový sloup s osvětlením do hluboké cesty. 

 

Naftaři nám opět významně pomohli. Obec Josefov získala ještě v loňském roce od společnosti 

MND a.s. v rámci grantového programu Energie z přírody 250.000,- Kč na rekonstrukci výletiště 

Pod Zeleným. Za což patří naftařům srdečný dík, protože i díky jejich penězům a pomoci se daří 

obec neustále zkrášlovat a pořizovat nové věci. Spolupráce se společností MND a.s. si velice 

vážíme a naftaři patří k našim nejvýznamnějším partnerům. Věříme, že naše spolupráce se bude 

nadále rozvíjet a prohlubovat. Radnice se bude podílet na rekonstrukci částkou 280.000,- Kč a do 

hodů by jsme měli mít nově rekonstruované výletiště Pod Zeleným. 

 

Starosta upozorňuje majitele psů, aby si je lépe zabezpečili, protože nám pořád nějací psi po dědině 

volně pobíhají. Dále je z bezpečnostních důvodů třeba, aby měl pes náhubek nebo byl na vodítku. 

Všichni poukazujeme na druhé a hledáme na nich chyby. Proto než si budu stěžovat, že okolo cvičiště 

Kynologického klubu je spousta psích exkrementů, tak si zjistím, jestli můj Alík náhodou nenas… 

sousedovi před dveře, protože to s oblibou dělá a teprve po té si budu stěžovat na radnici na druhého. 

Z výše uvedeného plyne, že i u cvičiště Kynologického klubu musí být pochopitelně pořádek. 

 

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!!! 

Někdo to furt nechápe!!! 



Vážení spoluobčané, 

určité skutečnosti, které se staly od voleb do obecního zastupitelstva, nás přiměly k tomu, abychom na 

ně odpovídajícím způsobem reagovali. Máme tím na mysli především různé „zaručené“ zprávy, týkající 

se hospodaření obce, které se poslední dobou stupňují do verbálních ataků a urážek některých 

zastupitelů. 

Za hospodaření a nakládání s financemi je v každé obci v plné míře zodpovědný její starosta, který je 

jako jediný oprávněný k provádění platebních příkazů, výběru hotovosti a ostatním operacím 

s bankovním účtem. Zastupitelstvo kontroluje prostřednictvím finančního výboru stav financí, tj. 

především stav pokladny, pohyby a stav na účtu. 

V posledních měsících a létech skutečně docházelo mnohdy k výrazným pohybům na účtu obce, a to jak 

v příjmech, tak i výdajích. Dělo se tak především díky dotačním titulům, kterých se dařilo, naštěstí, 

získávat mnoho. Za to patří dík bývalému i současnému starostovi. Paradoxně jsou tyto dotace příčinou 

zvýšených obecních výdajů, neboť každá získaná dotace je podmíněna spoluúčastí finančních 

prostředků obce na předmětu dotace.  

Jsme velmi rádi, že se dařilo dotace získat, bez nich bychom se nemohli pustit do mnoha nezbytných 

investic. A v neposlední řadě - tak štědrá dotační politika státu se v dohledné době opakovat nebude, 

v tomto ohledu nás čekají chudší léta. Jako zastupitelé obce Josefov podporujeme současného starostu 

V. Pospíšila a stojíme za jeho rozhodnutími a vizemi, které jsou koncepční, ekonomické, správně 

hospodárné, zakládající se na pravdě, ne na planých slibech a jsou pro obec přínosné. 

Konečně vše závisí i na Vás, občanech naší vesnice. Vy dáváte ve volbách hlasy občanům, aby se z nich 

stali zastupitelé, pečující o blaho obce. Vy můžete ovlivnit chod obce podnětnými připomínkami na 

veřejných zasedáních zastupitelstva a samozřejmě se nebráníme ani diskusím s každým z Vás, prakticky 

kdykoliv. Nepatří sem však vědomě šířené nepravdy, ba ani útoky proti komukoliv z nás. 

Zastupitelé obce Josefov, v.r. - T. Salajka, V. Machač, J. Hasil, E. Vnenčák, L. Rebendová 

 
Instrukce ke Sportovnímu plesu obce Josefov 

Ples obce s podnázvem Sportovní znamená, že jsou vítáni všichni, kdo se chtějí přijít bavit. Vítaným 

oblečením je oblečení sportovní nebo retro sportovní oblečení. Vylosováni budou dva účastníci plesu, 

žena a muž, kteří budou nejlépe vyšňořeni. Slosovatelné budou nejen lístky z tomboly, které přímo 

nevyhrávají, ale i vstupenky, takže je nevyhazujte. Vstupenky budou slosované o tři drobné ceny. 

 

Obec Josefov zve všechny na Sportovní ples, 

který se bude konat tuto sobotu 26. února 2011 ve 20.00 hod.  

v sále místního Kulturního domu. 

K potěšení oka vystoupí Ruadance. K tanci a poslechu bude hrát kapela JAMA.  

Vstupné 70,- Kč. 

Tradičně na Vás čeká bohatá tombola. Srdečně zveme všechny domácí i přespolní . 

Upřímně děkujeme všem občanům i sponzorům za poskytnutí darů do tomboly. 

 

POZVÁNKA 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat ve středu dne 23. února 2011 v 18.00 hodin 

 v sále Kulturního domu obce Josefov. 

Navrhovaný program: 

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3. Kontrola plnění minulého usnesení 

4. Schválení 

4.1 Rozpočtového opatření č.j. 7/2010 

4.2 Návrhu rozpočtu na rok 2011 

5. Schválení  

- smluv a dohod 

- pořízení změny územního plánu 

obce Josefov 

- příspěvku Mikroregionu 

Hodonínsko 

- příspěvku Regionu Podluží  

- příspěvku Spolku pro obnovu 

venkova 

6. Projednání žádostí a stížností 

7. Různé 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 


