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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Letošní jaro je velmi suché a chudé na vydatnost srážek, voda, tolik potřebná pro zemědělské plodiny je 

vzácná a dle klimatologů se budou střídat období sucha s tropickými bouřkami. Naštěstí nás o víkendu 

čeká oblastní košt, tak alespoň smočíme hrdélka lahodným mokem, který pro nás přichystali naši vinaři. 

 

V minulých dnech nás opustil navždy pan Jaromír Ištvánek, čest jeho památce, všichni na něj 

budeme vzpomínat jako na vynikajícího agronoma a vinaře. 
 

Naše obec se v loňském roce umístila na krásném druhém místě ve třídění odpadu v rámci okresu 

Hodonín. Je to důkaz, že nám záleží na životním prostředí a udržujeme vysoký standard ve třídění. 

 

Voda ve sklepech 

Nahlašování a výběr za spotřebovanou vodu ve sklepech se výrazně zlepšil oproti minulým letem. 

Nicméně, rozdíl mezi vodou spotřebovanou a nahlášenou v roce 2011 je 99 m
3
. V roce 2010 to bylo 239 

m
3
. Z toho vyplývá, že skutečně nejde o havárii na vodovodu. Letošní rok bude probíhat nahlašování 

stejným způsobem, protože z výše uvedeného se ukázalo jako přínosné, podotýkám hlavně pro vinaře! 

Příští rok provedeme výměnu všech vodoměrů ve sklepech, tyto se musí měnit každých šest let. U 

starších vodoměrů hrozí nepřesnost měření. 

 

V hluboké cestě nám konečně svítí nová lampa veřejného osvětlení. 

 

Hřbitov 

Byl proveden zdravotní a estetický prořez chvojí na hřbitově. Jak se komu zdá, ale starostovi se osobně 

náš zazeleněný hřbitov líbí a proto bude preferovat názor drtivé většiny občanů a nadále na hřbitově 

zeleň bude. Pochopitelně, pokud se provede prořezání zeleně, je zněj vždy nepořádek. Pracovníci obce 

se snažili napadané chvojí odklidit, ale v keřích vždy nějaké zůstane. Starosta je přesvědčen, že vyklepat 

několikrát keře, aby nájemcům chvojí nepadalo na hrobové místo, nikomu ruce neutrhne! 

Buďme rádi, že v době, kdy obec měla ještě zaměstnance, tak hřbitov upravili. Nemusí tomu tak být 

navěky! 

Máme jedno z nejkrásnějších pietních míst široko daleko a možná ještě dál a furt si něčeho nevážíme. 

 

Kroje Hodonínska a Podluží 

Obec se podílí na vzniku publikace o krojích Hodonínska a Podluží. Starosta proto zdvořile žádá občany 

o spolupráci, a ti kteří mají zájem se podílet na přípravách focení obce, krojů, krojovaných, zvyků apod. 

nechť se nebojí a přihlásí se. Koordinátorkou za obec je paní knihovnice Hasilová a garantem kulturní 

výbor a starosta. Jedná se o historickou událost, kdy naše obec, potažmo její občané budou zvěčněni 

v publikaci na památku budoucím generacím.  

 

33. výstava vín Podluží 

Proběhne v sobotu 28. 4. 2012 a neděli 29. 4. 2012 v areálu Výletiště pod zeleným. Místní vinaři 

srdečně zvou všechny občany k ochutnávce 1151 vynikajících vzorků vín z Podluží. Výletiště pod 

zeleným je kryté a počasí má být slunečné. 

 

Situace ohledně nemocnice TGM Hodonín 

V dnešních dnech bojuje ředitel nemocnice o zachování stávající podoby dostupnosti zdravotní péče 

naší spádové nemocnice v Hodoníně. Situace je opravdu vážná, VZP se rozhodla neuzavřít 

s Hodonínskou nemocnicí smlouvu na proplácení služeb klíčových oddělení jako gynekologie, dětské, 



anesteziologicko – resuscitačního, bez kterého by pochopitelně zcela zanikly ostatní oddělení, kde se 

provádí operace. 

Starostové spadající pod ORP Hodonín vyjádřili podporu nemocnici TGM Hodonín a důrazný nesouhlas 

s krokem VZP a apelem na hejtmana Jihomoravského kraje, aby učinil vše potřebné pro zachování 

stávající zdravotní péče v hodonínské nemocnici. 

 

Petice proti dani z vína 

Starosta zdvořile žádá všechny spoluobčany, komu není cizí vinařství, aby podpořili podpisem na 

petičních arších v místním pohostinství nesouhlas se zavedením Daně z tichého vína. 

Vinařství je jediné pododvětví zemědělství, které zatím ještě funguje, ale zavedením desetikorunové 

daně z litru vína, by znamenalo de-facto likvidaci vinařství v dnešní podobě, zastavení jeho rozvoje a 

podporu šedé ekonomiky. 

 

Pozemky za hřištěm 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo na svých posledních zasedáních uspokojit stavebníky (mladé páry 

z Josefova) a vyčlenilo pozemek za hřištěm k jeho prodeji. Na tomto pozemku je pět stavebních parcel, 

které budou určeny k okamžitému stavění mladým párům z Josefova k možnosti výstavby samostatně 

stojících rodinných domů tak, aby se předešlo spekulantům, kteří pozemek koupí relativně levně a 

následně prodají za nehorázné peníze. V současné době se zpracovávají pravidla prodeje a cena 

pozemků. 

 

Místní poplatky 

Obecní úřad vyzývá občany k úhradě místních poplatků do 31. června 2012. Ti co mají výši poplatků 

přesahující 1.000,- Kč, mohou poplatky zaplatit ve dvou splátkách. První splátka do 31. června 2012 a 

druhá do 30. listopadu 2012. 

 

Konspirativní teorie o konci Josefova 

Starosta se z několika zdrojů poslední dobou doslechl konspirativní teorii (výmysl, nepravda, pomluva, 

záměrná lež, apod.), že hodlá sloučit naši obec s obcí Prušánky, protože ho už nebaví starostovat. 

Tuto velkou lež a nepravdu jsem se rozhodl dementovat z jednoho prostého důvodu. Nepostihuje totiž 

jenom mě osobně, ale celou obec. Pokud někdo pomlouvá mě a vymýšlí si o mě nepravdy, je mi to 

lhostejné, protože s pomluvami bojovat nehodlám, je to plýtvání energie, ale proti blbosti bojovat budu 

vždy. Na druhou stranu, pokud se takovýto nesmysl týká společnosti občanů, jako starosta musím a 

budu nás všechny chránit i před pomluvami! 

Obec Josefov musí být a vždy bude ve své budoucnosti samosprávná a samostatná, je to naše 

ústavní právo!!! 

 

Jak řekl jeden moudrý muž 

Pokud bojuješ s blbostí, ten boj nemůžeš nikdy vyhrát, ale pokud bojovat přestaneš, blbost zvítězí a 

ovládne nás všechny. 

 

Radnice vyzývá naši mládež, pokud používá prostranství, zastávky, před kostelem, budku na 

hřišti, či Výletište pod zeleným pro své odpočinkové krácení dlouhé chvíle, aby na těchto místech, 

jako i všude jinde v obci udržovala pořádek. Množí se stížnosti na její chování a dělání 

nepořádku.  

 

Nepořádek za humnama 

Mezi humnama Nové a Dolní ulice ve spodní části je značný obecní nepořádek, ale nejenom obecní. 

Tento obecní nepořádek je stavební suť, cihly, beton aj., které předpokládáme v příštím roce zrecyklovat 

a cihlový recyklát použijeme na vyspravení cest ve viničních tratích. Recyklát betonový použijeme jako 

podklad v budoucnu pro cestu v ulici prostřední, jak se má nazývat ulice mezi humnama. Mimochodem 

pokud starostu paměť neklame, což neklame, čurbes byl v tom místě vždy, sice ne takový, ale byl. 

Zkusme to ještě chvilku vydržet, v tom nepořádku máme ekonomický potenciál. 

 

 



Zákaz vyvážení nepořádku do hliníku pod statkem 

Starosta neví, jak se všem líbí neskutečný nepořádek na hliníku, ze kterého si podotýkáme, nejenom naši 

občané udělali smeťák. Na tomto místě platí zákaz skládky, kdo bude přichycen, bude pokutován!!! 

Na trávu máme kompostoviště, na větve spáleniště u cvičáku, kde je mimochodem také permanentně 

svinčík a větve jsou naházeny, jak se komu umane. Klasickou stavební suť ještě budeme potřebovat, 

nicméně, kdejaký nepořádek co kdo doma najde, končí v hliníku. Nemůžeme tvrdit, že ho tam vozí 

všichni nebo jen domácí, ale někdo tam prostě nepořádek dělá. 

Pokud někomu dělá problém zavolat starostovi, případně místostarostovi, kam s jakýmkoliv 

nepořádkem, pak budeme zavezeni vším druhem odpadu. 

Starosta proto zdvořile žádá o dodržování pořádku na obecním. Jak má kdo uklizeno doma je vizitkou 

každého z nás a starosta vás nenabádá v úklidu doma, jak se neustále dozvídá, že poučuje ostatní a obec 

má všude bordel, ale k udržování obecního prostranství. 

tel.: starosta 602 246 680, tel.: místostarosta 602 733 337 

 

POZVÁNKA  
V sobotu 5. května 2012 proběhne na víceúčelovém hřišti tradiční volejbalový turnaj. 

V neděli 13. května 2012 bude ke Dni matek uspořádáno divadelní představení pro dospělé – Opereta 

v růžové zahradě  

V sobotu 19. května 2012 proběhne první ročník Josef II. OPEN v tenisové čtyřhře na víceúčelovém 

hřišti 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   

Jak se řekne po hanácku rybník? 

Kulaté potok 

 

Nápis na náhrobním kameni: 

„Tu leží moje manželka a já odpočívám doma v pokoji…“ 

 

Vyhlášenému zloději T. J. Chinchillovi nechali na hrob vyrýt nápis:  

„Nyní už jsi s Bohem. Bože, dej si pozor na svůj trůn.“ 

 

Bratři se pomstili lakomému Richardovi, když na náhrobek jeho otce nechali napsat:  

„Vzpomínají všichni tvoji synové (kromě Richarda, ten nedal nic).“ 

 
 

Znáte dvouměsíčník Malovaný kraj? 

Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný časopis Slovácka, který začal být vydáván již 

v roce 1946. Dozvíte se v něm o historii této oblasti, místním folkloru, přírodě, zajímavých osobnostech, 

výtvarném umění, architektuře, archeologii, turistice a nejnověji též o tradičních lidových jídlech 

regionu. Samozřejmě nechybějí ani oblíbené vzpomínky pamětníků, kalendář kulturních a 

společenských akcí na jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů periodik vydávaných v celé řadě obcí. 

Možnost poslat do časopisu svůj článek mají odborníci i občané se zájmem o historii a folklor svého 

domova. 

Za několik desetiletí trvání Malovaného kraje neexistuje na Slovácku vesnice nebo město, o kterých by 

se v časopise nepsalo, a to samozřejmě včetně Josefova a okolí. Stejně tak může být článek o Josefovu 

uveřejněn v některém z příštích vydání periodika 

 

Malovaný kraj – to je tradice pojatá moderně. Můžete se o tom přesvědčit třeba na 

www.malovanykraj.cz, kde jsou podrobnější informace o časopise, či na www.publero.com, kde si 

kompletní ukázkové číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout v elektronické podobě. 

Redakce Malovaného kraje, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav (tel. 602 575 463; 

malovanykraj@seznam.cz) Vám na vyžádání ráda pošle na ukázku výtisk časopisu zdarma přímo domů. 

Na uvedených kontaktech je možno vyřídit též předplatné - jako dárek jej ocení např. i rodáci ze 

Slovácka bydlící dnes mimo region.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


