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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Po období krutých mrazů k nám héplo skokem mílovým jaro. Přes zimu sme si odpočali a příroda snáď 

take a už na nás čeká práca v humnech, vinohradech a nekeho aj na poli. Za štrnáct dní děvčata vynesú 

smrtku a začneme sa chystat na šlahačku. 

 

V půlce února proběhl Kloboukový ples obce. Letos přišlo o něco více lidí jako v loňském roce a DJ 

Michal hrál skvělé skladby, včetně dechovky. Kloboukové kreace na některých hlavách byli přímo 

famózní. Hlavní cena byla televiza a dnes už je určitě hlavním nábytkem v obýváku výherce. 

 

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje volný pohyb psů na veřejném prostranství, byla vydána 

ne proto, aby si z ní dělali někteří srandu, ale kvůli neustálým problémům s věčně volně pobíhajícími 

psi v obci. 

Tato vyhláška upravuje pohyb psů po obci, tzn. pes se po veřejných prostranství v obci může 

pohybovat na vodítku nebo s nasazeným náhubkem. Pokud pes veřejné prostranství znečistí, je jeho 

průvodce povinen neprodleně toto znečištění odstranit. 

Na volně pobíhajícího psa mimo obec se vztahuje zákon o myslivost, kdy jej může myslivecká stráž 

odstřelit. 

Vyhlášky jsou vydávány jako podzákonné právní předpisy v samostatné působnosti obce, nařízení pak 

v přenesené působnosti a každý na území obce, tzn. nejen občan s trvalým pobytem, je povinen je 

dodržovat. Nadřazeny jsou jim pouze předpisy vyšší právní síly, kterými jsou zákony. 

Vyhlášky ani nařízení neupravují zákony, ale na základě zákonného zmocnění je provádějí 

v konkrétní situaci, tzn. provádí tu část, která není speciálním zákonem upravena. 

Jinými slovy vyhláška či nařízení jsou zákonem obce, zákony všeobecné mají však vyšší právní sílu. 

 

Minulou neděli v Kulturním domě proběhl Karneval pro děti a dětí i rodičů bylo příjemně hodně, což 

pořadatele vždy potěší. Děti v maskách soutěžily v nejrůznějších soutěžích a měly i diskotéku od 

dýdžeje Toma. 

Radnice děkuje pořadatelům a rodičům dětí za krásné masky, které jim vytvořili. 

 

V domečku na odpadky je opětovně neskutečný bordel!!! 

Starosta kolem dokola nechává uklízet v domečku a připadne mu, že už přece nemůže být 

normální, že v obci, kde se všichni známe a zakládáme si na historii, tradici a pěkném vhledu, 

může někdo dělat takový nepořádek. Zkusme, pokud vezeme odpad do domečku, jej dávat do 

pytlů. V třídění odpadu naše obec patřila vždy k nejlepším v kraji. Nepokazme si tak reputaci. 

Tento samý problém radnici trápí i u sběrných míst na komunální odpad. Kolem kontejnerů bývá 

extrémní nepořádek. Starosta vás nevyzývá, abyste si dělali pořádek doma, to je každého věc, 

jestli má uklizené, ale ať dodržujete pořádek na veřejném prostranství, které je obecní a 

vysvědčením nás všech. 

 

Knihovna ve svou otevírací dobu, a to v pondělí 17-19 hod. a čtvrtek 14-19 hod. vybírá členské výpůjční 

poplatky na rok 2012. Můžete si zde také zakoupit permanentky pro využívání víceúčelového hřiště. 

Poplatek za hřiště byl zdražen o 50,- Kč. 

 

Koncem dubna letošního roku 28. a 29. v naší obci proběhne 33. Výstava vín Podluží 2012. Všichni 

vinaři se na tuto slavnost těší a pilně připravují. Výbor vinařů, pořádající tuto významnou 

vinařskou akci, pracuje na přípravách koštu, který se uskuteční na nově krytém Výletišti pod 

zeleným. 

 



INFORMACE 
Voda ve sklepech 

Vybírat se bude 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
  

1. termín v roce 2012 - 26. 3.,   29. 3.,   2. 4.,   5. 4.  

 

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  
V neděli 11. 3. 2012 v 15.00 hod. se v místním Kulturním domě uskuteční výtvarná akce pro děti  

Pojďte s námi malovat. Zveme všechny děti na toto zábavné odpoledne, papír a malovací pomůcky 

budou k dispozici. 

 

POZVÁNKA 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat v pátek dne 9. března 2012 v 19.00 hodin 

 v sále Kulturního domu obce Josefov. 

Navrhovaný program: 

 

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3. Kontrola plnění minulého usnesení 

4. Schválení  

- smluv a dohod 

- nařízení obce č. 1/2012 

- smlouvy s Mikroregionem 

Hodonínsko 

- výstavby RD za hřištěm a 

přípravných prací  

pro záměr prodeje pozemků 

5. Schválení 

5.1  Rozpočtového opatření č.j. 9/2011 

5.2  Návrhu rozpočtu na rok 2012 

6. Projednání žádostí a stížností 

7. Různé 

8. Diskuse 

9. Závěr  

 

 PPrroo  zzaassmmáánníí  ii  zzaammyyššlleenníí 
Ve zprávách říkali, že by každý, kdo vyrazí na cesty v tomhle počasí, měl mít s sebou  

řetězy, lopaty, deku, rozmrazovač, tažné lano, baterku, hever a náhradní kolo… 

No co vám budu povídat, vypadal jsem ráno ve vlaku jako blbec… 

 

Chytí rybář zlatou rybku, a ta mu slíbí, že mu slíbí za svobodu splnění jednoho přání  

(šetří se všude i v pohádkách, je krize…) 

Rybář povídá: „Chci žít věčně.“ 

Rybka odpoví: „Bohužel toto je jediné přání, které Ti splnit nemohu.“ 

Rybář na to: „Dobře, tak chci umřít, až v Česku přestanou politici krást.“ 

Rybka se usměje: „Ty lumpe jeden vyčuranej!“ 
 

Jdou Kalousek s Nečasem po silnici a najednou jim cestu zkříží had. 

Kalousek hned přiskočí a hada zabije. Nečas na to: „Co jsi to udělal? Nemůžeš přece každého zničit, kdo se 

nám připlete do cesty. Je demokracie a každá má právo jít svou vlastní cestou.“ Jdou dál a najednou před 

nimi začne poskakovat žába. Nečas zrychlí krok a jediným šlápnutím ji rozmáčkne na kaši. Kalousek se 

chechtá a nechápavě kroutí hlavou: „Ale před chvílí jsi povídal, že každý může jít svou vlastní cestou, ne?“ 

Nečas: „To ano, ale mají se plazit a ne si vyskakovat!!!“ 


