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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Únor bílý, pole sílí. Kdyby sa podle tejto pranostiky příroda letos řídila, nemoselo by to byt pro úrodu 

špatné. Snihu sú hromady, pořád padá a eště nejaký má napadnút, najvěčí radost tak možú mět děcka, 

keré majú prázdniny. Je bílo, mělo by byt čisto, ale protože snih roztává, tož je na silnicách akorát 

břečka. 

 

Silvestrovský ohňostroj k výročí založení obce byl loni podle zpráv mnohých hostí i domácích, vůbec 

nejkrásnější za celou dobu, kdy jej radnice pořádá a určitě i nejpěknější v širokém okolí. Dokazovala to 

rekordní účast i přespolních, kterých bylo odhadem přes 600. Starosta tak dostál slovům, že každý nový 

ohňostroj bude krásnější než předchozí 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 snad dost a slivovice taky několik litrů, věříme tedy, že 

nikdo neumrzl. 

Starosta si chodil připít se svými spoluobčany, ale nestihl obejít všechny, tímto se omlouvá.  

Starosta děkuje střelmistrům Machačovi, Salajkovi, Vnenčákovi, Šupovi, Kolibovi, Piharovi, Petříkovi, 

kteří nám všem připravili skvělou podívanou a vynikajícím způsobem prezentovali naši obec. Starosta 

svým pyromanům nachystal choreografii obohacenou o nové prvky a Ti pak předvedli velkolepou show, 

která v okolí nemá obdoby. 

Děvčata s místostarostou se činila se svařákem, za to jim rovněž patří dík, a tak můžeme věřit, že letošní 

rok bude ohňostroj daleko lepší… 

 
V minulých dnech oslavila 85 let paní Štěpánka Hasilová a 80 let paní Drahomíra Přikrylová. 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 2013 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 

- 2012 14.390,- Kč 

Letošní sbírka činila 14.416,- Kč. Děkujeme. 

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

všech. 
 

V sobotu 12. ledna 2013 proběhl již tradiční pyžamový ples SDH Josefov. Účast na tomto oblíbeném 

plese byla hojná a podle toho také vypadala zábava. Nebyl snad nikdo, kdo by se nebavil. Plesu se pro 

jeho úspěch zúčastnili dokonce i novináři. Tombola byla bohatá, eštěže nehořalo, jinak by sa moselo 

hasit slibovicú nebo vínem. 

 

Jak jste si mohli všimnout, obec měla novou vánoční výzdobu na stromě před kostelem i před 

radnicí. Byla krásná a jak je u nás každoročním zvykem, někomu vadila a zničil ji. Nebuďme 

lhostejní, všímejme si skutků a věcí kolem sebe a chraňme si jak svůj majetek, tak obecní. 



Naša chasa má od sv. Štěpána nových stárků a stárky a stali sa jima: Radim Bílek a Martin 

Rampáček, Yvette Klubusová a Kateřina Komosná. 

Letos nám snád pršat nebude a tradičně nám bude hrát Lanžhotčanka, najlepší kapela v celém 

folklorním světě. 

 

Výsledky volby prezidenta České republiky v obci Josefov 
 

První přímá volba hlavy státu v naší obci proběhla: 

ve dnech 11. ledna a 12. ledna 2013 proběhlo I. kolo volby prezidenta České republiky, 

ve dnech 25. ledna a 26. ledna 2013 proběhlo II. kolo volby prezidenta České republiky. 

 

Výsledky v obci Josefov: 

 

II. kolo volby 

 

Volební účast 69,63 % 

 

1. Schwarzenberg Karel   TOP 09 124 hlasů 51,66 % 

2. Zeman Miloš, Ing.   SPOZ  116 hlasů 48,33 % 

 

I. kolo volby 

 

Volební účast 73,78 % 

 

1. Zeman Miloš, Ing.   SPOZ  52 hlasů 20,47 % 

2. Schwarzenberg Karel   TOP 09 48 hlasů 18,89 % 

3. Franz Vladimír, Prof. JUDr.  BEZPP 45 hlasů 17,71 % 

4. Fischer Jan, Ing. CSc.   BEZPP 36 hlasů 14,17 % 

5. Roithová Zuzana, MUDr. MBA. KDU-ČSL 27 hlasů 10,62 % 

6. Dienstbier Jiří    ČSSD  25 hlasů   9.84 % 

7. Fischerová Taťána   KH    9 hlasů   3,54 % 

8. Bobošíková Jana, Ing.  SBB    6 hlasů   2,36 % 

Sobotka Přemysl, MUDr.  ODS    6 hlasů   2,36 % 

 

Celorepublikové výsledky ve II. kole: 

 

Volební účast 59,11 % 

 

1. Zeman Miloš, Ing.   SPOZ  2 717 405 hlasů 54,80 % 

2. Schwarzenberg Karel   TOP 09 2 241 171 hlasů 45,19 % 

 

V přímé volbě prezidenta České republiky zvítězil Ing. Miloš Zeman a po složení slibu bude 

vykonávat funkci prezidenta v pětiletém funkčním období. 

 

Více informací na http://www.volby.cz/pls/prez2013/pe 

 

 

Platba poplatků za rok 2013  
 

Obecní úřad v Josefově informuje občany, že veškeré vybírané poplatky a platby v roce 2013, a to 

poplatek ze psů, poplatek za směsný komunální odpad (popelnice), platba za stočné a platba za vodu na 

hřbitově, zůstávají stejné jako v loňském roce a pravidla jejich placení také.  

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se nově od 1. ledna 2013 týká i všech cizinců majících pobyt 

v ČR, na území obce Josefov. 

http://www.volby.cz/pls/prez2013/pe


Termíny vývozu SKO v obci v roce 2013 
 
Vývozy budou provedeny vždy každou druhou lichou středu: 

Leden      16. 1. 2013 

Únor    13. 2. 2013 

Březen   13. 3. 2013 

Duben      10. 4. 2013 

Květen     8. 5. 2013 * 

Červen     5. 6. 2013 

Červenec     3. 7. a 31. 7. 2013  

Srpen      28. 8. 2013 

Září    25. 9. 2013  

Říjen  23. 10. 2013 

Listopad 20. 11. 2013  

Prosinec 18. 12. 2013 

 

* jedná se o státní svátek a pravděpodobně bude vývoz proveden v náhradním termínu, který nelze nyní 

jasně určit, bude včas upřesněno 

 

INFORMACE 
 

Voda ve sklepech 

Úhrada spotřebované vody ve sklepech bude probíhat 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 v knihovně, a to v pondělí 17-19 hod. a čtvrtek 14-19 hod. 

Voda spotřebovaná v období po 17. 12. 2012 bude připočtena k prvnímu čtvrtletí roku 2013. 

Cena vody - 50,- Kč/m
3
 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2013: 

1. termín - 25. 3.,   28. 3.,   4. 4.,   8. 4.  

2. termín - 24. 6.,   27. 6.,   1. 7.,   4. 7.  

3. termín - 30. 9.,   3. 10.,   7. 10.,   10. 10. 

4. termín - 5. 12.,   9. 12.,   12. 12.,   16. 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. 

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. 

Vodovod ve sklepech nemá ztrátu, tzn. voda nikde neuniká, nicméně neustále je značný rozdíl mezi 

vodou skutečně spotřebovanou a uhrazenou, tak např. v roce 2010 to bylo cca 300m
3
 v roce 2011 cca 90 

m
3
 v roce 2012 cca 150 m

3
.  

Z tohoto důvodu radnice plánuje výměnu všech vodoměrů ve sklepech starších šesti let. Dle platné 

legislativy je povinnost vlastníka vodoměru tento nechat vyměnit každých šest let.  

 

Oprava vodovodu v Nové ulici 
 

Firma VaK Hodonín, jakmile počasí dovolí, bude provádět výměnu vodovodního řádu v ulici Nová. 

Pracovníci firmy vyhodnotili i stávající přípojky a majitelé RD, tedy i přípojek, které nejsou v dobrém 

stavu, byli vyzváni, aby si přípojky nechali zbudovat nové. Zemní práce bude provádět firma Artesia 

Ratíškovice, se kterou se majitelé přípojek dohodnou na zemních pracích nových přípojek. Přípojky 

samotné bude dělat VaK. Vše potřebné mají občané ve smlouvách a vysvětleno pracovníkem VaK. 

Podepsané smlouvy mohou občané nechat na radnici a také se dotazovat starosty, či pracovníků VaK. 



POZVÁNKA  
Obec Josefov zve všechny na Filmový ples, který se bude konat v sobotu 16. února 2013 v 20.00 

hod. v sále místního Kulturního domu. 

 

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

Udílení cen Zlatý Jožin v kategoriích nejlepší ženská a mužská role. 

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

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

 

Malá instruktáž: V čem mám jít? Buďto: muž v obleku a žena v kostýmu. Nebo protože ples je 

tematický, tak v převleku za filmovou postavu, jakoukoliv. 
 

Připravujeme 
 

Dětský maškarní karneval 10. března 2013 

 

Smrtnica 17. března 2013 – maminky a děvčata 

 

Reklama 
 

Truhlářství Jiří Hasil nabízí: 

Prodej dřevěných briket o průměru 50 mm, vhodných pro spalování v krbech, kamnech, kotlích na 

tuhá paliva, včetně automatických kotlů se šnekovým podavačem.  

Cena 300,- Kč za 100 kg = 1 kg = 3,- Kč. 

Informace na tel.: 605 297 997 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  ii  zzaammyyššlleenníí 
V hotelu na recepci…  

Host: „Poslal jsem vám postel.“  

Recepční: „My jich máme dost, ale děkujeme.“  

Host: „Plosím, ládo se stalo.“  

 

Výstižný názor studenta z USA na naši republiku! 

Je s podivem, že země, kterou nepustoší tornáda, neničí zemětřesení, úrodu nežerou kobylky, netrápí ji 

roky sucha, místo sopky sem tam vybouchne parovodní potrubí, téměř 60 let nezažila válku, dokáže 

dostat na kolena parta šílenců za pouhých 20 let…  

 

Ne každá blondýna je blbá… 

Muž se dostane do letadla a zjistí, že byl posazen vedle roztomilé blondýnky. Okamžitě se k ní otočí a 

udělá „první krok.“ 

„Víte“ říká, „slyšel jsem, že let lépe ubíhá, pokud se dáte do hovoru se spolu-pasažérem.“ „Pojďme si 

tedy povídat.“ 

Blondýna, která si zrovna otevřela knihu, ji pomalu zavře a řekne muži: „O čem byste se chtěl bavit?“ 

„Hmm, nevím,“ řekne muž. „Což takhle nukleární energie???“ 

„O.K.“ řekne blondýnka, „to by mohlo být opravdu zajímavé téma.“ „Ale nejdříve mi dovolte se na něco 

zeptat jako první. Kůň, kráva i jelen žerou totéž – trávu. Nicméně jelen vyloučí malé kuličky, kráva 

velkou modrou placku a kůň suchou koblihu. Proč si myslíte, že to tak je???“ 

Muž je naprosto ohromen. Až nakonec odpoví: „Nemám nejmenší tušení.“ 

„Tak mi tedy řekněte,“ odvětí blondýna, „jak je možné, že se cítíte na debatu o nukleární energii, když 

nerozumíte ani hovnu?!“ 

 

Albert Einstein: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět 

bude mít generaci idiotů.“  


