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                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Tož tak, čarodějnice sú upálené a májky stójá. Když máme ten máchovský máj, tož si dávajme bacha, 

meze sú eště studené. Dávajme si aj bacha, než nekeho pustíme do baráku, všelijakých dárečků sa umí 

plantat po dědinách a podváďajú slušných ludí. Podomní prodej máme zakázaný, ale když 

už sa necháme obalamutit a nevíme kým, tak nás ten zákaz neochrání, dbajme teda aj na ochranu našich 

starších spoluobčanů. Sběr odpadů bude první sobotu v červnu, né že to bude zasej nekdo vozit pod 

zelené včíl v sobotu, hasiči by mu asi rozhodili sandál. Naši hokejisti skončili čtvrtí a nebyt našého 

Jarka, tož by dopadli ani nevíme jak, když mosíme byt slušní.  

 

Májový volejbalový turnaj 
Prvního května proběhl tradiční volejbalový turnaj, protože bylo počasí vrtkavé, proběhl v tělocvičně 

Prušánecké základní školy. Za hlasitého povzbuzování publika jej k velké škodě nevyhrál domácí 

Black team Josefov, který tradičně postavil dvě družstva, Áčko skončilo páté a Béčko poslední, vítězem 

se staly Prušánky. Další zúčastněné týmy byly z Moravského Žižkova, Radějova, Rohatce a Starého 

Poddvorova. Hvězdou turnaje byl vyhlášen člen Black team Josefov, Libor Holický.  

 

V neděli 10. května proběhlo v místním Kulturním domě operetní představení pořádané 

ke Dni matek pod názvem Opereta muzikál, stále světem letí dál. Účinkovali přední sólisté 

Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě a zazpívali mnoho krásných operetních 

a muzikálových písniček a postarali se tak o krásné nedělní odpoledne. 

 

V květnu proběhla deratizace v obci, kdy jed proti hlodavcům byl nasypán do obecní kanalizace. 

Letos provedeme deratizaci ještě dvakrát. Jed na hlodavce si můžete také zakoupit v místní knihovně 

v její otevírací dobu, jeden pytlík za cenu 50,- Kč. 

 

Právě probíhá oprava zbývajícího chodníku v ulici Dolní, stávající dlažbu si mohou po dohodě 

se starostou primárně nechat občané, před jejichž domem se dlažba mění. O tu, která zbude, se mohou 

přihlásit i ostatní občané. 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. 

 

V obci máme šikovného a úspěšného mladého verbíře Renka Zhřívala. Na soutěži dětští 

Verbíři z Podluží v Ladné, skončil ve své kategorii na druhém místě, postoupil do dalšího kola o verbíře 

Slovácka v Uherském Hradišti a navíc získal cenu předsedy Regionu Podluží a cenu starostky obce 

Ladná, kterým se nejvíce líbil. 

 

ČOV a kanalizace 

Na základě žádosti o výjimku z pravidel o dotaci na ČOV a dobudování obslužné kanalizace, ve výši 

40 mil. korun, kterou jsme podali Ministerstvu zemědělství, byla naší obci výjimka udělena ve výši 80% 

z celkových uznatelných nákladů, byli jsme vyzváni k doplnění podkladů. Nyní zpracováváme 

prováděcí projektovou dokumentaci pro výběrové řízení a předběžné informace veřejné zakázky již byly 

zveřejněny na portálu věstníku veřejných zakázek. Zastupitelé obce se rozhodli do této akce jít i za 

těchto podmínek, protože je to po mnohých letech jedinečná příležitost a také pravděpodobně poslední, 

s větším podílem financování z veřejných zdrojů, konečně ČOV v obci naší velikosti zbudovat. 

Pokusíme se ještě požádat o dotaci na podíl spolufinancování obce z grantů soukromých subjektů. 



To, o čem jsme si desetiletí vyprávěli a mnohdy kvůli rozvoji obce a ochraně životního prostředí snili, 

máme možnost nyní realizovat. Zbudovat dílo v hodnotě několika desítek milionů korun, navíc 

z dotačních prostředků dá spoustu práce. Držte palce, ať to vše stihneme!!! 

S případnou realizací ČOV se pochopitelně zvedne také stočné, s tímto musíme všichni počítat, nicméně 

za pár let a již nyní se nás nikdo nebude ptát, proč nemáme čistírnu a jakým způsobem nakládáme 

se splaškovými vodami. Jsme přesvědčeni, že raději budeme platit stočné jako ve všech obcích, než-li 

platit vysoké pokuty v řádu desetitisíců za znečišťování životního prostředí. Čistička je prostě pro rozvoj 

obce a její životní prostředí alfou a omegou. 

 

INFORMACE 
 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU  

Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 6. června 2015 

od 9.00 hod. do 13.00 hod. 

Místo sběru: Výletiště pod zeleným 

 

Sběr nebezpečných odpadů 

Druhy nebezpečných odpadů, které se odebírají: 

Barvy, laky, lepidla, léky, suché monočlánky, akumulátorové baterie (autobaterie), oleje motorové, 

převodové, mazací, jedlé oleje (ze smažení), pneumatiky, zářivky, výbojky, ledničky, TV, monitory, 

ostatní drobné elektropřístroje (mikrovlnky, rádia, konvice atd.) 

Co se nepřijímá: při sběru nebezpečných odpadů: odpady obsahující azbest. 

 

Sběr ostatních odpadů 

Odebírat budeme textil, koberce, sedačky, skříně, rámy oken, linoleum atd.,  

Co se nepřijímá: recyklovatelné odpady, papír, plastové obaly, sklo (kromě autoskla), železo. Vše, co se 

normálně vejde do kontejnerů a do pytlů, se tedy nepřijímá. 

 

Mimo určenou dobu se žádný odpad přijímat nebude!!! 

Žádáme občany, aby věci byly řádně zabaleny tak, aby bylo možné je snadno naložit a pokud to budou 

kapaliny, aby byly v uzavřených nádobách tak, aby nedošlo k jejich vytečení!!! 

Výše uvedené odpady musí jejich původce, eventuálně vlastník, sám dovést na místo sběru 

(na tancplac).  

 

SBĚR ŽELEZA A OSTATNÍCH KOVŮ  

Naši hasiči budou v sobotu 6. června 2015 vybírat železo a ostatní kovy. Budou tradičně jezdit po obci 

a budou vybírat i elektro odpad (televize, ledničky, mrazničky, mikrovlnky a jiné elektrospotřebiče).  

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s čistotou naší obce! 

 

Vodoměry ve sklepech 

V místní knihovně stále vybíráme zálohu ve výši 500,- Kč na výměnu vodoměrů ve sklepech. Zatím 

je vybrána slabá třetina. Po té, co bude vybrána většina, můžeme objednat vodoměry, protože 

pochopitelně čím větší objednávka počtu vodoměrů, tím bude cena vodoměrů příznivější. 

 

Opětovné upozornění!!! 

Kompostoviště u rybníku slouží ke sběru trávy a jiných bio složek (rozuměj: přírodních), které 

se rychleji a snadno rozloží a tím se přemění v kompost. Opětovně vyzýváme občany, aby trávu a jiné 

zaváželi co nejdále. Kompostoviště necháváme shrnovat, protože je neustále zaváženo od kraje. 

V brzké době bude kompostoviště opět shrnuto. Starostovi se podařilo kompostoviště zoficiálnit, 

aby občané nemuseli platit za bioodpad velké peníze, někteří si toho neváží a namísto trávy sem 

vyváží nejrůznější „bordel“ a zaměstnanci jej pak musí uklízet. Na obci nepracují proto, 

aby uklízeli úmyslně dělaný nepořádek! 



Místo pro vývoz větví určených ke spálení (ne pytle s odpadem, jako např. plasty, na ty máme sběrné 

zvony a domeček) se nachází u noroviště u sv. Vendelínka. 

Někteří občané to neustále nechápou a vyvážejí obráceně!  

Pokud na spáleniště dovezete větve, dávejte je co nejdále a ne hned k cestě a také větve, slámu, 

seno apod. na tomto místě nepalte, toto odborně provádí naši hasiči!!! 

 

Obec Josefov se v třídění odpadů umístila na krásném 2. místě v okrese Hodonín. 

Třídit odpady tedy umíme, ale pokusme být ještě lepší, okolní obce se na nás 

dotahují. Čím budeme lepší, může to mít pozitivní dopad na naše peněženky. 
 

Pořádek u popelnic na směsný komunální odpad 

Na místech pro vývoz tříděného odpadu jsou umístěny také černé kontejnery na směsný komunální 

odpad. Vyzýváme tímto občany, pokud jsou tyto popelnice plné, aby nenechávali odpad volně ležet 

u popelnic, vypadá to velmi nevzhledně! V odpadovém hospodářství se umísťujeme na čelních místech 

v okrese i kraji, ale toto nám ke cti rozhodně neslouží! 

 

Pořádek na dětském hřišti 

Vyzýváme děti, rodiče a mládež, aby na dětském hřišti, ale i na víceučelovém hřišti, fotbalovém hřišti 

a Výletišti pod zeleným udržovali pořádek. Máme krásná hřiště, nicméně hlavně na dětském hřišti a pod 

zeleným bývá značný nepořádek. Chraňme si náš společný majetek!  

 

Letos na hody nám tradičně bude hrát Lanžhotčanka s kapelníkem Emilem Hrubým, najlepší 

kapela v celém folklorním světě. Na předhodovou Besedu u cimbálu nám bude hrát cimbálovka 

Slovácko mladší s primášem Petrem Maradou. 

 

POZVÁNKA 

SDH Josefov a Obec Josefov srdečně zvou všechny na oslavu 90. výročí založení Sboru dobrovolných 

hasičů v Josefově, která se uskuteční dne 23. května 2015 v prostorách Kulturního domu a Výletiště pod 

zeleným.  

 

Připravujeme 

Divadelní představení pro děti, neděle 31. května 2015 – Čert Všudybyl a princezna Zlobilka 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, čtvrtek 4. června 2015 v 19.00 hodin 

Josef II. OPEN, sobota 13. června 2015 – turnaj v tenisové čtyřhře (může být i smíšená dvojice) 

Dětský den, sobota 27. června 2015 

  

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí 
Stařičký lord, milionář, má na konci své velké zahrady krásné udržované jezírko a okolo něj vysázené 

ovocné stromy. Jedno letní odpoledne se rozhodne, že si natrhá čerstvé ovoce. Vezme si plastový kýbl a jde 

k jezírku. Když však dorazí na místo, zjistí, že v jezírku se koupe pět nahých slečen. Hned, jak zpozorují 

starého pána, stáhnou se do středu jezírka a ponoří se po krk do vody. 

Po chvíli jedna na staříka volá? „Co, přišel jste nás očumovat a nyní čekáte, že vylezeme z vody, 

Vy úchyláku?“ 

Lord na to zamává kýblem a s nevinným úsměvem říká: „Ale né, přišel jsem jen nakrmit aligátora.“ 

 
„Lidé vědí, co dělají. Často dokonce vědí, proč dělají to, co dělají. Ale nevědí, co to dělá, když to dělají.“ 

Michel Foucault 

 

„Hloupost je cosi neochvějného. Kdokoli na ní zaútočil, na ní ztroskotá.“ 

Gustave Flaubert 



Sbor dobrovolných hasičů a Obec Josefov 
 

Vás zvou na oslavu 

90 

let založení SDH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDH Josefov 1925 - 2015 
 

 

 

Program oslav 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Josefově, 

konaných dne 23. května 2015 v prostorách Kulturního domu 

a Výletiště pod zeleným 
 

 

Sobota 23. května 2015  

8.30 Slavnostní mše za zesnulé hasiče a vysvěcení praporu SDH v Josefovském kostele. 

Po skončení mše odchod jednotky na hřbitov, kde bude u hlavního kříže položen věnec. 

10.00 Zahájení výstavy o historii SDH Josefov v KD, která potrvá až do 19 hodiny.  

10.30 Slavnostní veřejná členská schůze v prostoru Výletiště pod zeleným. Předání 

vyznamenání, projevy hostů. 

13.30 Příjezd a řazení jednotek u autoservisu. V čele průvodu půjde hasičský prapor, po 

té uniformovaní hasiči a za nimi technika. 

14.00 Průvod pod zelené a na hřiště.  

14.30 Zahájení – Nástup jednotek, provádění ukázek historické i současné hasební 

techniky. Prostor za víceúčelovým hřištěm. 

17.30 Nástup, předání upomínkových předmětů zúčastněným jednotkám. 

19.00 Ukončení výstavy v sále.  

20.00 Taneční zábava na Výletišti pod zeleným, hraje skupina ESO. Vstupné dobrovolné. 

V případě nepříznivého počasí bude zábava v sále KD. 


