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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Jaro nám jede na plné obrátky!!! 

Letos proběhla Smrtnica v neděli 10. dubna a děvčata vynesla konečně zimu z dědiny, Morena odplavala struhú a 

stárky letos byly Lucie Hnidáková a Simona Chludilová. Pozvání na tradiční smrtnicový oběd přijal starosta se 

ženou i otec Petr. Poděkování patří děvčatům, jejich maminkám a babičkám, že je nastrojily do krojů a 

maminkám stárek a podstárek za přichystané občerstvení. 

 

V následujících dnech oslaví 85 let pan František Sasín. Radnice přeje do dalšího života pevné zdraví a 

štěstí a děkuje za dlouholetou zodpovědnou práci kostelníka. 

 

Obec dovybavila místní zásahovou jednotku SDH zásahovými helmami, opasky se sekyrkami a slavnostními 

vycházkovými obleky z prostředků, které získala z dotace Jihomoravského kraje a spolufinancováním z vlastní 

pokladny. 

 

Jak jste mohli vidět v posledních dnech, byla odbornou firmou ozdravně prořezána lípa před kostelem, 

odlehčilo se jí o staré suché větve. Dále bylo provedeno odborné zasanitrování kmene stromu. Před tímto 

úkonem bylo zjištěno, že lípa je napadena houbou, což znamená, že ani zasanitrování už zhoubný proces 

vyhnívání kmene nezastaví. Budeme rádi, když mírně zpomalí. Příští rok znovu zkontrolujeme stav kmene, 

jak hluboko vyhnívání postoupilo a podle toho se rozhodneme, zda znovu sanitrovat nebo lípu pokácet, 

nechat půdu odpočinout a vysázet na tom samém místě novou zdravou odrostlejší lípu. 

Ten samý problém je i s kaštany v Nové ulici, kmeny jsou napadeny houbou a do značné míry vyhnilé. 

Také u nich proběhlo zasanitrování. Pokud by se musely kaštany pokácet, postup bude stejný jako u lípy 

před kostelem. Vysázely by se na tom samém místě nové odrostlejší kaštany, ale vyšlechtěné proti 

houbovitým chorobám a nemocem tento druh stromu napadající. 

Na těchto místech jsou stromy tradiční dominantou a tak tomu musí být i do budoucna. Obec musí mít 

stejnou tvář v tomto ohledu stejně jako před sto lety, tak i za sto let. 

 

Naši obecní pracovníci vyčistili obecní jasanový les pod Novou ulicí, teď to tam opravdu vypadá jak v lese a 

věříme, že tam někdo nezačne vozit bordel!!! Dále natřeli lavičky na hřbitově a před radnicí a opravili žlaby pod 

svody rýn na kostele. 

 

Tak konečně se začalo s rekonstrukcí Výletiště pod zeleným! 

Starosta děkuje hasičům, chase, pánům Vilému Prčíkovi a Karlu Mrlákovi, kteří pomohli při výkopu základů, 

kluci ho mile překvapili jak hojným počtem, tak i pracovním nasazením. 

A věří, že s nima može počítat na dalších akcích při rekonstrukci. 

Co si sami uděláme, nikdo nám už nevezme!!! 

Další z akcí „Z“, které budou probíhat po Velikonocích, vždy pátek a sobota, a to v tyto dny 29.-30. dubna 

a 6.-7. května 2011. 

Mistr zednický pan Miroslav Imrich začal dělat svou precizní práci a se spolupracovníky p. P. Bílkem, pí. R. 

Hasilovou a pí. L. Kolibovou přichystal základy a dále založil stěny pódia na zdění, poděkování za pomoc patří 

pánům Janu Hasilovi, V. Prčíkovi, P. Netopilíkovi a sl. R. Hasilové ml. 

Starosta zdvořile vyzývá všechny, kdo chtějí přijít pomoci se zděním a úpravou plochy pod pódiem, ať tyto dny 

mají rezervovány pro obec. Napit a najest je pochopitelná odměna, když se maká, tak se musí také jíst a pít. 

Ale zároveň žádá ty, kteří chtějí akci „Z“ pojmout jako výkrmu, či chlastací zájezd, ať ani nechodí. Stejně jako 

rozumbradové, kteří stojí s pivem v ruce, lopata by jim ublížila, ale ví nejlíp, jak by se mělo všechno dělat, jak by 

to mělo vypadat a co by sa fšecko měuo. 

 

Na našem krásném dětském hřišti už je zase v provozu veliká trampolína, kterou opravil pan Martin Tomaštík, za 

což mu patří dík, dále je opravena houpačka pro malé děti. Byla vyspravena střecha domečku, aby tam už 

nezatékalo. 

Starosta upozorňuje mamlasy, kteří budou přistiženi, jakože už několikrát přistiženi byli na dětských 

trampolínách, že na nich skáčou jak smyslů zbavení a nikdo mu nevymluví, že trampolínu nechtějí zničit, tak 



budou předáni obecnímu katovi nebo jich vyliská osobně sám. Trampolína unese aj starostu, ale jde o to, jak se 

kdo na ní chová. 

Pokud na ní bude stokilový mamlas schválně skákat tak, že potrhá úchyty skákací plachty, tak tu asi něco není 

dobré a normální!!! 

Trampolína je snad pro všechny a především však pro malé děti!!! 

 

Tento týden budú kluci chodit hrkačovat, protože zvony odletijú před šlahačkú do Říma. 

 

Obecní úřad 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. 

Dědina je pěkná, tak proč si ji neudržujeme? Vždyť ten pes može hodit bobek někam jinam, než někomu před 

dveře nebo do záhonku, či zahrádky. 

Na radnici se už kupí jedna stížnost za druhou, ohledně psích exkrementů před domy a v zahrádkách!!! 

 

V sobotu 11. června 2011 proběhne v obci sběr nebezpečného odpadu a naši hasiči udělají sběr železa. 

Co to je nebezpečný odpad se dočtete v dalších zprávičkách. 

 

Voda ve sklepech 

V letošním roce byl zaveden nový systém výběru vody ve sklepech. 

Několikrát byl prezentován ve zprávičkách, místním rozhlasem i osobně zaměstnanci obce, či starostou. 

V prvním termínu bylo nahlášeno a zaplaceno pouze 50% odběrních míst ve vinných sklepech a starosta děkuje 

všem zodpovědným vinařům, kteří stav spotřebované vody nahlásili a v případě odběru zaplatili 

Pokud však budete pokračovat nezodpovědně dál v nahlašování stavů a platbách, obec nebude moci platit faktury 

za vodu ve sklepech Vámi spotřebovanou, v tom případě Vám ji VaK odpojí, a to všem bez rozdílu. Starosta 

malinko nechápe, proč by měla obec někomu platit vodu, kterou spotřebuje!!! 

Tento systém byl zaveden z jednoho prostého důvodu, protože se podařilo vybrat koncem loňského roku vodu i 

od dlužníků za léta minulá, tím pádem obec za vinaři nemá finanční pohledávky. 

Starosta se proto rozhodl letošní rok brát jako rok nula, od kterého se bude odvíjet kontrola a výběr. 

Z minulých let, dle propočtů spotřeby vinařů a skutečně spotřebované doby a po konzultaci s VaK, starosta dospěl 

k závěru, že voda ve sklepech nikde neuniká, ale jednoduše je prováděn černý odběr!!! 

Ale protože jsou vinaři nezodpovědní, ne však všichni (ber jako celek, ne jednotlivec), tak budou platit za někoho, 

kdo vodu neplatí, ale také ji používá a ne v malém množství. 

Podmínky, které byly dříve uvedeny, dále platí. 

Cena vody - 50,- Kč/m
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Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2011: 

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. 

 

Pozvánka 
1. 5. Den lidových řemesel v Moravské Nové Vsi – zúčastní se jej josefovské ženy, které předvedou naše lidové 

tradice v kuchtění apod. a mužáci, coby účinkující. 

 

7. 5. Volejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti 

 

8. 5. Televarieté v opeře, začátek v 19.00 hod. 

 

13. 5. Cyklovýlet Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko, Hodonín Písečné - Josefov - Rozhledna Nový 

Poddvorov - Prušánky U Jeňoura 

 

5. 6. O zlé královně – pohádka pro děti, začátek v 17.30 hod.   


