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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Nový rok už nám letí jak splašené koně, vánoční doba je minulosťú a probíhá období plesů. Počasí 

začátkem nového roku bylo jak z jara, ale teď sa k nám z Ruska pomálí vkrádajú arktické mraze. Mohli 

si jich klidně nechát. Snáď sa nám nestrhne ručička na plynoměru a větrolamy dál zostanú větrolamama. 

 

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

jej radnice pořádá a prej i nejpěknější v širokém okolí. Dokazovala to rekordní účast i přespolních. 

Starosta tak dostál slovům, že ten loňský ohňostroj bude krásnější než předloňský a naše obec byla opět 

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 snáď dost a 

slivovice taky dost, protože nikdo neumrzl. Vtem jarním počasí to možná ani nešlo. 

Starosta si chodil 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 nachystal choreografii a odebral se fyzicky do pyromanského důchodu. 

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

daleko lepší… 

 
V minulých dnech oslavila 90 let paní Marie Čížková a 80 let paní Marie Janulíková. Radnice gratuluje ke 

krásnému životnímu jubileu a přeje do dalšího života pevné zdraví, štěstí a Boží požehnání. 
 

Tříkrálová sbírka 

V naší obci proběhla v neděli 6. ledna 2012 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 

- 2011 13.046,- Kč 

Letošní sbírka činila 14.390,- Kč. Děkujeme. 

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

všech. 
 

V sobotu 14. ledna 2012 proběhl již tradiční Pyžamový ples SDH Josefov. Účast byla hojná a podle toho 

také vypadala zábava. Nebyl snad nikdo, kdo by se nebavil. Tombola byla bohatá, eštěže nehořalo, jinak 

by sa moselo hasit sliboviců nebo vínem.  

 

Opravili jsme část cesty ve sklepech! Cesta pod sklepama v Roztrhanských byla značně poškozená 

zemědělci. Aby k tomuto nedocházelo, udělali jsme vedle cesty, směrem do polí, obrubníky 

z betonových sloupů a cestu provizorně vysypali recyklátem z cihel. Pokud bude možnost, 

vyspravíme ji ještě asfaltovým recyklátem. 

 

Zaměstnanci obce dělají zdravotní ořez chvojek na hřbitově, tím nabude opět krásnou parkovou úpravu. 

 



Do jara snad konečně stihneme v hluboké cestě instalovat sloup veřejného osvětlení (pochopitelně i 

s lampou).  Celá desetiletí je v tomto místě tma, že kdyby člověk dostal facku, tak neví, z které strany 

doletěla. 

 

INFORMACE 
Voda ve sklepech 

Úhrada spotřebované vody ve sklepech bude probíhat tak jako minulý rok 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 14-19 hod. 

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

Cena vody - 50,- Kč/m
3
  

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2012: 

1. termín - 26. 3.,   29. 3.,   2. 4.,   5. 4.  

2. termín - 25. 6.,   28. 6.,   2. 7.,   9. 7.  

3. termín - 24. 9.,   27. 9.,   1. 10.,   4. 10. 

4. termín - 10. 12.,   13. 12.,   17. 12.,   20. 12. 

Na termín výběru budete vždy ještě upozorněni ve zprávičkách nebo zpravodaji. 

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. 

Pořád se najde pár vinařů, kteří nemají spotřebovanou vodu za celý rok 2011 uhrazenou!!! 

Jestliže tuto situaci nenapraví do prvního termínu výběru v letošním roce, bude proti nim opravdu 

postupováno bez jakékoliv benevolence! Jak k tomu přijdou vinaři, kteří svoji povinnost plní řádně a 

včas. Tento systém byl zaveden především proto, abychom zjistili, zda někdo neodebírá vodu načerno a 

případný únik vody ve sklepech. 

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. Ve sklepech byla v roce 2011 spotřebována voda v ceně 15.538,- Kč. 

 

Poplatek za SKO v obci Josefov na rok 2012 

Na základě schválené Obecně závazné vyhlášky obce Josefov č. 1/2011 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

potřeb pokrytí nákladů spojených s likvidací odpadů, je zvýšen poplatek za SKO od 1. ledna 2012 ze 

současných 300,- Kč osobu a rok, na 350,- Kč osobu a rok. Ostatní poplatky zůstávají stejné jako dosud. 

 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2012 

Vývozy budou vždy v lichou středu: 
 

Leden    18. 1. 2012 

Únor     15. 2. 2012 

Březen    14. 3. 2012 

Duben    11. 4. 2012 

Květen      9. 5. 2012 

Červen      6. 6. 2012 

Červenec      4. 7. 2012  

Srpen      1. 8. a 29. 8. 2012 

Září     26. 9. 2012  

Říjen   24. 10. 2012 

Listopad  21. 11. 2012 

Prosinec  19. 12. 2012 



INZERCE  
 

Prodej pozemků v k.ú. Josefov u Hodonína p.č. 343/47, 345/38, 346/54, 776/83, 776/84, 780/36, 781/44, 

782/81, 1858/4, 1858/5. Většinou se jedná o pozemky mezi lesem Lapoštorf a říčkou Prušánka.  

Informace poskytne Mgr. Přemysl Růžička, tel. 602 733 337.  

 

POZVÁNKA  
 

Obec Josefov zve všechny na Kloboukový ples, 

který se bude konat v sobotu 18. února 2012 ve 20.00 hod.  

v sále místního Kulturního domu. 

K tanci a poslechu bude hrát kapela DJ Michal. Vstupné 80,- Kč. 

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

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

Instrukce ke Kloboukovému plesu obce Josefov 

Jak je patrno z názvu plesu, účastníci tohoto plesu jsou vítáni v nejrůznějších pokrývkách hlavy. Fantazii 

se meze nekladou a vítáno bude rovněž oblečení k pokrývce hlavy související. 

Příklad: dám si širúšek, vezmu si kroj. Dám-li si sombrero, obleču si pončo, či jiné hispánské (mexické) 

oblečení. 

 

Připravujeme – Dětský maškarní karneval - 4. 3. 2012  

 

 PPrroo  zzaassmmáánníí  ii  zzaammyyššlleenníí 
 

Polámal se mraveneček, ví to celá obora, o půlnoci zavolali Hegerova doktora. 

Doktor chrastil pokladničkou, Drábek těšil, neplakej, zaplatíš-li poplateček, do  rána ti bude hej.  

Zaplatil mu třicet korun, navíc ještě za předpis, ráno skončil  v nemocnici takřka zralý na odpis.  

Čtyři stáli u postýlky, Kalous si mnul  ručičky, peníze se jenom sypou do té naší kasičky. 

Nedožil se mraveneček ani druhé hodiny, stoupla prudce zadluženost celé jeho rodiny. 

Poplatky za nemocnici, kremaci i rakvičku, dokonale vyprázdnily tu mravenčí kasičku. 

Neměli už mravenečci z čeho by dál mohli žít, poradil jim strejda Nečas, peníze si vypůjčit. 

Sjednali si rychlou půjčku za necelou hodinu, nadlouho pak zadlužili svou mravenčí rodinu. 

Tímto končí ten náš příběh a co k tomu dodat víc, za rok přišel exekutor, nezbylo jim vůbec nic... 
  

Staršího, na kole jedoucího pána, zastaví v noci policejní hlídka: 

"Kam jedete tak pozdě v noci?" 

"Jedu na přednášku o špatném vlivu alkoholu, tabáku a nočního života na lidský organismus." 

Policista se ptá nedůvěřivě: 

"Prosím vás, kdo organizuje takovou přednášku ve dvě hodiny v noci?" 

Muž odpoví: 

"Jako obyčejně, moje žena..."  

 

Je blondýnka v supermarketu u pokladny a ptá se prodavačky:  

"A igelitka by nebyla?" 

"Prosím vás, a co kouzelné slůvko?" odvětí prodavačka. 

Blondýnka se hluboce zamyslí a povídá:  

"Čáry máry, igelitka!" 

 

Blondýnka volá příteli mobilem a ozve se jí ženský hlas: 

"Účastník momentálně není dostupný, zavolejte prosím později." 

"A tobě je dostupný, ty zatracená potvoro?" 



 

 

 


