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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Zima nám skončila a před pár dňama ju vynésly děvčice z dědiny a utopily ve struze. Začaly zasej práce 

na polách a ve vinohradoch a nekdo už má aj vinohrad povázaný. Snáď sa nebude opakovat loňský rok, 

kdy bylo suché jaro a extrémně vlhký podzim se zimú. Vody na polách by sa zdálo, že je dost, ale tak 

temu néni, stékla po cestách do struhy a ostál po ní enom čurbes na cestách. Šlahačka bude letos celkem 

brzo, tož si nachystajme vajca. Přejme si teda, aby ten letošní rok byl o kúsek lepší než temu bylo lóni, 

protože to fakt byla nekdy silná káva. 

 

V minulých dnech oslavil 85 let pan Rudolf Marčík. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu 

jubileu a přeje do dalšího života pevné zdraví, lásku bližních, štěstí a Boží požehnání.  

 

Letošní sezonu začátkem ledna zahájili naši hasiči svým tradičním pyžamovým plesem. Návštěvnost, 

přestože mírně klesá, je pořád hodně slušná. Všichni byli v pyžamech, takže nahý asi nikdo nespává. 

O skvělou náladu se postarala skupina ESO. 

 

Dalším plesem v obci byl námořnický, který pořádala obec. Snad všichni se dostavili na palubu 

škuneru v námořnickém, loď se nepotopila, je pevně zakotvena v Josefově. Poklad byl velkolepý, 

podařilo se v našich koloniích vybrat mnoho zajímavého. Večer nám zpříjemnili tanečníci 

latinskoamerických tanců Veronika Padalíková a Tomáš Hromek, k tanci a poslechu hrál 

DJ Martin. 

 

První březnovou neděli proběhl dětský karneval. Letos se zúčastnil rekordní počet dětí domácích 

i rodáků a přespolních. Děti měly krásné masky a při soutěžích obdržely sladkosti a na závěr také krásné 

dárečky. Za přípravu i zábavu dětí si zaslouží poděkování starosty paní Lenka Rebendová a pan 

Ing. Tomáš Salajka. 

 

Zaměstnanci obce provedli zdravotní prořez stromů na ulici Hlavní a specializovaná firma ošetřila 

vzácné stromy ve sklepní uličce u Hluboké cesty a u sochy sv. Urbana. 

 

Koncem února proběhla úspěšně kolaudace nově zbudovaného vodovodu v ulici U Školy a kanalizace 

U Školy a vedle hřiště. 

 

V brzké době dokončíme také opravu zbývajícího chodníku v ulici Dolní. S tímto také souvisí, 

že výměna vodovodu kdekoli v obci je zcela na rozhodnutí jeho vlastníka, kterým je VaK 

Hodonín, mimo nově zbudovaných. Vlastník se rozhodne, zda a kde bude rekonstruovat vodovod 

na základě hospodářského výsledku a skutečné potřeby. Nový vodovod však je budován ne pod 

stavbami infrastruktur silnic a chodníků, ale vedle v zeleném pásu. 

 

Na základě žádosti o dotaci na ČOV a dobudování obslužné kanalizace, ve výši 40 mil. korun, kterou 

jsme podali Ministerstvu zemědělství, byla naše akce zařazena do akcí ministerstva s tím, že podpora 

je ve výši 65%, o dalším postupu nás bude administrátor informovat. Nicméně žádáme ministerstvo 

o výjimku z pravidel tak, aby nám bylo poskytnuto alespoň 90% a zbytek bychom zajišťovali z jiných 

dotačních zdrojů. Obec by nebyla schopna tak vysokou spoluúčast zabezpečit krytím svých prostředků 

ani úvěrem, proto jsme požádali o výjimku. 

 

Zákaz vyvážet stavební suť a zeminu do Hliníku, na základě rozhodnutí životního prostředí, 

je stále platný a nikdo jej nezrušil. Hliník se bude rekultivovat zeminou proloženou recyklovanou 



stavební sutí, zbavené škodlivých látek, tím, že ji recykluje certifikovaná drtička a bude doložen 

doklad o ekologické recyklaci, až v souvislosti s případnou stavbou čistírny odpadních vod 

na základě povolení a bude stát obec bezesporu několik milionů korun. 

Kávu také nezbavíte kofeinu tím, že ji pomelete v kafemlýnku, nicméně máte mletou kávu, která 

je patrně zdraví prospěšnější. 

 

V současné době probíhá soudní řízení u Okresního soudu v Hodoníně ve věci pozemků Za Dvorem, 

kdy žalobkyně, Obec Josefov, podala žalobu na učení vlastnictví na žalovanou spol. DIMA CZ s.r.o. 

Přerov z důvodu porušení rozvazovacích podmínek kupní smlouvy na pozemky, žalovanou společností. 

 

Upozorňujeme všechny majitele psů, že veřejné prostranství neslouží ke kladení nášlapných min 

v podobě psích exkrementů, ale k venčení psů. Jestliže nechcete ten „kokošanel“ brát přes sáček 

do ruky, alespoň nechejte psi vykonat potřebu tam, kam nikdo nechodí nebo téměř nikdo nechodí. 

 

Kdo udělá nepořádek na obecním nebo souseda, tento nepořádek má za povinnost odstranit!!! 

Starosta v obci mimo jiné není od toho, aby chodil neustále po dědině a učil některé spoluobčany 

slušnému chování, jak si někdo mylně myslí. Pochopitelně dbá dodržování zákonnosti ke společnému, 

obecnímu. Ale určitě tu není, aby občanům škodil nebo je udával, naopak jim pomáhal. Dodržovat určitá 

a závazná pravidla patří k základům demokratické a humánní společnosti! 

 

O povaze lidské 
Vážení spoluobčané, všichni si přejeme, aby bylo lépe, přestože se uvádí, že dobře už bylo. Nicméně 

vždy může být trochu lépe, než-li nyní. Je k tomu však zapotřebí zodpovědnost, píle, svědomitost, 

trpělivost a hlavně tolerance ke konání druhých. Bez míry tolerance a sociálního cítění se nikdy 

nemůžeme mít lépe, protože všudypřítomná závist a zášť zatemní mysl lidskou natolik, že začneme 

škodit sami sobě jako lidé, občané, sousedé, ale i do té doby přátelé. 

Dovolím si parafrázovat Che Guevaru, který kdysi o likvidaci oponentů před shromážděním OSN 

s klidným svědomím pronesl: „popravovali jsme, popravujeme a popravovat budeme.“ 

Takovou popravou, především v dnešní době, můžeme považovat na základě svých vymyšlených 

příběhů úmyslné pomlouvání, nahlašování a udávání každého, kdo se nám jakýmkoliv způsobem 

znelíbí, protože nekoná, jak si představujeme nebo jen momentálně nesouhlasí s naším názorem. K tomu 

také patří nejrůznější způsoby sledování dotyčného a vytváření si jakési „kartotéky,“ pro případ, 

že se budeme chtít někoho „zbavit,“ ne však na životě, poškodit jej či se mu prostě jen pomstít. Takto 

to dělával svého času Reinhard Heydrich.   

Poslední dobou se setkávám se smutným konstatováním spoluobčanů, co se to s naší společností 

i v Josefově děje, soused udá souseda, kamarád do té doby kamaráda z toho, co sám dělá, ale protože 

sousedovi se daří o něco lépe nebo by se mu mohlo dařit o něco lépe, tak mu to nepřeje. S tímto souvisí 

také všemožné skryté sledování se navzájem, nahrávání, atd. apod. Je třeba si uvědomit, že k tomu, 

abychom někoho takovýmto způsobem „špiclovali,“ musíme mít jeho výslovný souhlas, protože 

ochrana soukromí patří k základním lidským právům a svobodám, a tímto chováním jsou takto 

porušována. K tomu také patří tajné nahrávání zasedání zastupitelstva, které je veřejné. Veřejné 

představitele pochopitelně, za jistých podmínek při veřejném projednávání lze nahrávat, nicméně 

povinnost o tom přítomné informovat, je stále platná, nehledě na skutečnost, že dotyčný nahrává bez 

vědomí také své spoluobčany. Je třeba si také položit otázku, k čemu vlastně takovéto nahrávky 

názorových oponentů slouží? Jsem hluboce přesvědčen, že právě k vytváření takových kartoték. 

Dle mého soudu, je takovýto člověk duševně nemocen anebo je fetišistou, jinak si nedovedu představit, 

proč si nahrává tajně své sousedy, spoluobčany či „kamarády“ při rozhovorech nebo jejich činnosti. 

Nedovolme našemu konání a myslím klesnout tak nízko. Názory se různí, problémy jsou od toho, aby 

se postupně řešily. Považovat za blbce či nepřítele druhého jen proto, že má jiný názor nebo 

mi nevyhověl okamžitě či nekoná, jak bych chtěl, je projevem neskonalé lidské hlouposti. 

Uměle vyvolávat konflikty a hledat problémy tam, kde nejsou, pochopitelně patří k historii lidstva, 

ovšem buďme toho daleko, alespoň my v Josefově. 

Vojtěch Pospíšil – starosta obce 



INFORMACE 
 

Změna ordinační doby praktické lékařky MUDr. Miriam Urbanové Prušánky 
 

Ordinační doba  Pro objednané pacienty 

 

Pondělí   7.00 – 12.30  13.00 – 14.00 

Úterý    10.00 – 12.30    7.00 – 10.00 

Středa     7.00 – 12.30  13.00 – 14.00 

Čtvrtek 12.00 – 14.30  14.30 – 18.00 

Pátek      7.00 – 12.30  ___________ 

 

Oznámení ZŠ Prušánky o rozhodnutí přijetí do MŠ 
 

V úterý 31. 3. a ve středu 1. 4. 2015 se bude vydávat rozhodnutí o přijetí do MŠ všem, kdo si podávali 

přihlášku k docházce pro školní rok 2015/2016 (přihlášky se podávaly 11. – 12. 3. 2015). 

Zákonní zástupci si mohou Rozhodnutí vyzvednout v tyto dny v době od 8.00h do 16.00h v budově 

základní školy v Prušánkách. 

 

Voda ve sklepech 
 

Vybírat se bude v knihovně, a to v pondělí 17-19 hod. a čtvrtek 14-19 hod. 

Cena vody - 50,- Kč/m
3
. 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2015: 

1. termín - 30. 3.,   2. 4.,   6. 4.,   9. 4.  

Vodovod ve sklepech není poškozený, nicméně dosud byl rozdíl mezi vodou skutečně spotřebovanou 

a uhrazenou.  

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

Dle platné legislativy je povinnost vlastníka vodoměru tento nechat vyměnit každých šest let. V prvním 

čtvrtletí výběru vodného se vybere záloha na výměnu a za tyto prostředky se nakoupí nové vodoměry. 

 

Připravujeme 
 
Volejbalový turnaj, sobota 2. května 2015 

Divadelní představení ke svátku Den matek – Muzikál stále světem letí dál, neděle 10. května 2015 

  

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 za 3,- Kč. 

Informace na tel.: 605 297 997 

HIGHFIVE, s.r.o. hledá kontrolora kvality, brigáda 85,- Kč/h 

Hledáme brigádníky na lehkou manuální práci do automobilového průmyslu na Břeclavsku. Požadavky: 

dobrý zrak, spolehlivost, pečlivost. Práce je vhodná pro muže i ženy. Nástup je možný ihned. Životopisy 

zasílejte na personalni@hfive.cz nebo volejte na telefonní číslo: 702 107 773.  

HIGHFIVE, s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, tel.: 702 107 773 

mailto:personalni@hfive.cz


PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí 
Zamilovaná žena píše svému miláčkovi SMSku: „Jestli spíš, pošli mi tvoje sny. Jestli se směješ, pošli 

mi tvůj úsměv. Jestli pláčeš, pošli mi tvoje slzy.“ Romantický miláček jí odepsal: „Právě seru. 

Mám ti něco poslat?“ 

 

Místní pohřební ústav se obrátil na nového faráře s prosbou, aby pronesl řeč u hrobu. Protože zesnulý 

neměl žádné příbuzné ani přátele a bude pohřben na obecní náklady, nemá jít o kompletní pohřeb, 

ale jenom o modlitbu nad hrobem. Farář vyjel na hřbitov, ale ve městě to moc neznal, několikrát 

zabloudil a na hřbitov dorazil s půlhodinovým zpožděním. Pohřební vůz ani máry nikde, jen pár kopáčů 

poblíž čerstvě vykopaného hrobu již přikrytého víkem. Pronesl tedy pár modliteb a vracel se k autu. 

Cestou od kopáčů zaslechl: „Asi by se mu mělo říct, že celou dobu stál nad septikem!” 

 

Hasič uříceně přiběhne do zbrojnice, rozhlédne se, zastaví se, usměje se a dá si kávu. Ostatní kolegové 

se na něj tázavě dívají a on - potom, co dopil - oznamuje: „Pánové, pomalinku se zvedejte, hoří finanční 

úřad!”  

 

Mladá žena přistihne svého manžela in flagranti s milenkou. Oslepená žárlivostí se rozkřičí: „Správně 

mi moje máma říkala, že jsi z těch chlapů, kteří každou ženskou hned zatáhnou do postele! A ty, mami, 

ty na mě nečum! Taky jsi mě nasrala!” 

 

Lord Cecil se vrací z daleké cesty. Vstoupí do pokoje a začne hledat břitvu. Lady se rozpačitě ptá: 

„Co zamýšlíte dělat s tou břitvou?” „Jestli v těch botách za závěsem nejsou nohy, budu se holit.” 

 

„Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky.“ 

Friedrich Nietzsche 

 

„Nic se neděje bez příčiny“ 

Vladimír Iljič Lenin 

 

„Čas od času navštívím lékaře, nechám se vyšetřit, protože i lékař musí z něčeho žít. Potom dojdu 

do lékárny pro léky, protože i lékárník chce z něčeho žít. Následně ty léky vyliji do kanálu, protože 

i já chci žít.“ 

„Všechno se vším souvisí, pravděpodobně existuje souvislost mezi růží a hrochem, ale přesto 

žádného muže nikdy nenapadlo, aby své milence podal kytici hrochů.“ 

Mark Twain 

 

„Na tvrzení, že válku zavinili Židé se tenkrát odpovídalo: A cyklisti. Když se někdo zeptal: A proč 

cyklisti?, tak se odpovídalo: A proč Židi?“ 

„Člověk je velký v plánech - pro jiné.“ 

Erich Maria Remarque 

 

„Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.“ 

„Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.“ 

Aristotelés 

 

„Lidský život není nic jiného, než řetěz zmeškaných příležitostí.“ 

„Orel neloví mouchy.“ 
Sókratés 

 

„Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých.“ 

„Moudřejší prý vždy ustoupí. Možná proto hlupáci tak rychle postupují.“ 

Johann Wolfgang Goethe 


