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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

 

Velikonoční svátky jsme přečkali s přecpanýma břuchama!!! 

Chasa roznésla děvčicám, starostovi a hospodskému májky. U místostarosty sa pálily čarodějnice, toš sa podívajte 

kolem sebe, esli nekerú nepostrádáte. Májových políbení padlo jistě hodně, tak naše něžnější polovičky letos 

neuschnou. 

 

Vojtěch Pospíšil ml. získal titul vicemistra ČR 

Dne 30. dubna 2011 se uskutečnilo v Brně Mistrovství České republiky v KARATE Goju Ryu. 

Gratulujeme k úspěchu a získání krásného druhého místa v kategorii Kumite žáci nad 35 kg, našemu rodáku. 

Přejeme také mnoho dalších úspěchů a děkujeme za jeho sportovní výkony a dobrou reprezentaci obce Josefov. 

 

Den řemesel proběhl 1. května 2011 v Moravské Nové Vsi. 

Bylo tam k vidění spoustu řemeslných výrobků a domácích pochutin a k tomu byl skvělý hudební doprovodný 

program. 

Naši obec ve stánku reprezentovaly pochutinami, kraslicemi, vyšívanými částmi kroje i panenkami šohajů 

a děvčic atd., paní Růžena Hasilová, Vladislava Lekavá a Stanislava Bobáková. Josefovští mužáci, pod 

vedením paní Ludmily Klubusové, posluchačům ukázali, kdože to na Podluží nejlépe zpívá. 

Všem radnice upřímně děkuje za vzornou a příkladnou reprezentaci naší obce a také všem ostatním, kteří 

poskytli do stánku obce na ochutnání domácí tradiční jídla i na ukázku výrobky. 

 

Pokračujeme v rekonstrukci Výletiště pod zeleným! 

Starosta děkuje všem, kteří chodí pomáhat s výstavbou. 

Pomalu nám stavba roste, zdvořile proto žádáme občany a hlavně zedníky, aby nám přišli pomoci, ať to do hodů 

stihneme postavit. Práce jdou pomalu, protože se spáruje a zedníků je skutečně málo. 

Proč Výletiště stavíme svépomocí. 

Protože kdyby nám jej stavěla firma, vyšlo by nás to rozpočtově na milion a padesát tisíc korun k tomu. 

Ale protože vyčleněno na tuto akci je „pouze“ 580 tisíc a chceme udělat co nejvíce dle našich představ, proto 

stavíme svépomocí našimi zaměstnanci a brigádami. 

Akce „Z“ nebyly jen za komunistů, jak starosta slýchává, ale staví se tak z nedostatku peněz i v současnosti 

a co si sami postavíme, nikdo nám už nikdy nevezme!!! 

Nejvíce však tyto řeči sedí od lidí s komunismem přímo spojených, to je potom skutečně pro pobavení. 

Další akce budou v pátek 6. května 2011, sobota 7. května 2011 odpadne z důvodu volejbalového turnaje.  

A dále pak 13. - 14. a 20. - 21. května 2011. Bude se také konstrukce zeleného natírat, ať se může vysázet zeleň. 

Starosta zdvořile vyzývá všechny, kdo chtějí přijít pomoci se zděním, spárováním, natíráním 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. 

 

Dotace a Josefov 

Obci byla schválena dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v programu rozvoje venkova ve výši 149.000,- Kč 

na rozšíření sítě veřejného osvětlení. 

Čekáme na schválení dotace na hasiče, starosta žádal u Jihomoravského kraje. 

Starosta požádal na základě projektu Infocentrum v Josefově, rozšíření KD společnost MND a.s. v grantovém 

programu Energie z přírody o dotaci ve výši 4.120.000,- Kč na zbudování infocentra, rozšíření Kulturního domu a 

zpevnění statiky stávajícího kulturního domu a radnice. Že je to akce důležitá víme všichni, tak držte pěsti, 

protože pokud nám nepomohou naftaři, tak nám nepomůže už asi nikdo, stát rozhodně ne!!!  

Na podzim budeme žádat o dotaci na ČOV a v případě neúspěchu u MND a.s. i na zbudování infocentra a 

rozšíření KD na Ministerstvu zemědělství. 

Ale po prostudování podmínek starostovi málem olezla hlava. 

Pokud splníme v obou případech všechna kritéria, která jsou bodována, a my je splňujeme, tak bychom měli 

uspět, ale… 



Po té se rozhoduje ještě podle regionálního kritéria a tam bohužel naše obec spadá do regionu jihovýchod, který 

není upřednostňován oproti jiným regionům, ba naopak je znevýhodněn bodově. Nejvíce se upřednostňují regiony 

z Čech a severní Moravy, asi tam mají míň peněz než my tady, tak potřebují upřednostnit... 

Ale to jsou pravidla platná do loňského roku, letos budou nová a snad se karta obrátí. 

Budeme tomu věřit… 

Pokud to nevyjde letos, budeme zkoušet tak dlouho, dokud to nevyjde!!! 

 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ se letos koná v sobotu 11. června 2011 od 9.00 do 14.00 hod. 

Místo sběru: na tancplacu Pod zeleným 

1. Sběr nebezpečných odpadů 

Druhy nebezpečných odpadů, které se odebírají: 

Barvy, laky, lepidla, Léky, Suché monočlánky, akumulátorové baterie (autobaterie), Oleje motorové, převodové, 

mazací, Jedlé oleje (ze smažení), Pneumatiky, Zářivky, výbojky, Ledničky, TV, monitory, ostatní drobné 

elektropřístroje (mikrovlnky, rádia, konvice atd.) 

Co se nepřijímá při sběru nebezpečných odpadů: odpady obsahující azbest 

 

Sběr bude probíhat tak, že občan si sám přiveze odpad dle kategorie a pracovník obce jej PŘEVEZME a 

zaeviduje, jaký odpad od koho je. Každý dovezený odpad musí pracovník obce převzít! 

Mimo určenou dobu se žádný odpad přijímat nebude!!! 

Žádáme občany, aby věci byly řádně zabaleny tak, aby bylo možné je snadno naložit a pokud to budou kapaliny, 

aby byly v uzavřených nádobách tak, aby nedošlo k jejich vytečení!!! 

Výše uvedené odpady musí jejich původce eventuálně vlastník sám dovést na místo sběru (na tancplac).  

 

2. Sběr železa a ostatních kovů.  

Naši hasiči budou během dne jezdit po obci a vybírat železo a ostatní kovy. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s čistotou naší obce!  

 

Pořádek v domečku na tříděný odpad a kolem sběrných stanovišť 

Domeček na separovaný odpad slouží na pytle s tříděným odpadem, ne na nejrůznější bordel, co kdo doma 

najde!!! 

To samé u stanovišť sběrných zvonů a kontejnerů, vedle nich se povaluje kdejaký odpad, koberce, sklo, apod. 

Vývozová firma tento odpad neodveze ani z domečku, ani od sběrných zvonů, na to máme sběrné dny a protože 

uložení odpadu je čím dál dražší, objemný odpad vyvážíme jednou ročně. Hadry a koberce Vám vývozová firma 

odveze v době vývozu popelnic, pokud to budete mít v pytli a její pracovníci to unesou. 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  iinnssppiirraaccii  
Ptá se synek tatínka, co jsou to volby? 

Pojď, já ti to ukážu.  

Na zahradě přistoupí ke keři plnému vrabců a zatleská.  

Frrr, vrabci uletí, ale za chvilku jsou zase zpátky. 

Tati, vždyť jsou tu zase. 

To ano synku, ale každý na jiné větvi. 

 

Kdybych smýšlel jako vy a chtěl se pohybovat jen mezi sobě rovnými, nemohl bych se ve Vídni zdržovat nikde 

jinde než v císařské hrobce u kapucínů – císař Josef II. vídeňské šlechtě, která mu vytýkala, že rád chodí mezi 

prostý lid a díky tomu zná reálný obraz své země. 

 

Dobrý politik umí mluvit a slibovat, špatný politik umí myslet a konat,  neboť „lidé, co mluví líp, než-li myslí, to 

dotáhnou v politice nejdál“. 

 

POZVÁNKA 

7. 5. Volejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti 

 

8. 5. Televarieté v opeře začátek v 19.00 hod. v místním KD 

 

13. 5. Cyklovýlet, Hodonín Písečné - Josefov - Rozhledna Nový Poddvorov - Prušánky U Jeňoura 

 

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


