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                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Plesová sezóna končí stejně rychle, jak skončila doba vánoční. Děcka majú za sebú už dvoje prázdniny, 

aj pololetní vysvědčení. Na hasičském plese sa všecí natřásali v pyžamech a hudba z desek disdžokeja 

hrála až do ranních hodin. Sněhové kalamity sužujú Evropu a nás sužuje vlastní rozum. Esli za to všecko 

nemože Evropská unie, tož určitě Kalúsek, anebo náš starosta. Vládu máme bez důvěry sněmovny, teda 

zástupců lidu, šak kdo by jim take co věřil, naslibované je, a to vydrží dlúho. Máme prezidenta, zvolili 

sme si takového, jací sme aj my, proč si budeme stěžovat. Jedni chceli Miloša, druzí zasej Juru. Buďme 

rádi, že máme co pit a jest a neválčí sa u nás. Ti uprchlíci, co byli poslední roky před volbama schovaní 

před hranicama, po každých volbách zasej utékli dom a třeba sa zase před nejakýma volbama objevijú. 

Dojdite všecí na obecní ples, bude černobílý, tam sa nemosí nikdo vybarvovat, šak sa známe.  Tož tak… 

 

Nedávno oslavila 85 let paní Drahomíra Přikrylová. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu 

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

Zanedlouho oslaví 85 let paní Josefa Šagátová. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

Stolní tenis 

V letošní sezóně 2017/2018 hraje družstvo Sokolu Josefov o třídu výše, než v předešlé sezóně. Podařilo 

se nám tedy postoupit a nyní hrajeme Okresní soutěž. 

Základ družstva tvoří M. Macůrek, R. Kuběna, T. Závorka (D. Bojanovice), R. Šeďa, A. Šupa 

a D. Imrich (Prušánky).  

Po polovině sezóny jsme byli na pěkném pátém místě z celkového počtu dvanácti družstev. 

 

Tabulka k 31. 12. 2017:                            

V     R    P     Body  

1. SKST Hodonín H  9     1     1      39 

2. TJ Sokol Svatobořice A 9     0     2      38 

3. TJ Jiskra Strrážnice E  8     1     2      36 

4. TJ Moravský Písek A  7     0     4      32 

5. TJ Sokol Josefov  5     3     3      29 

6. TJ Veselí nad Mor. B  5     1     5      27 

7. SK Baník Ratíškovice C 5     0     6      26 

8. Čejč B    4     0     7      23 

9. TJ Sokol Bzenec B  3     2     6      22 

10. TJ Mikulčice C  3     0     8      20 

11. TJ Slovan Hodonín C 2     0     9      17 

12. TJ Sokol Vracov E  2     0     9      17 

 

Za nejmladší a mladší žáky nás na turnajích v okrese reprezentují T. Salajka, L. Laca (Prušánky), 

D. Kankia (Prušánky) a M. Imrich (Prušánky).   

 

Silvestrovský turnaj 

 

Již tradičního turnaje ve stolním tenise, pořádaného dne 30. 12. 2017, v kategorii od 15 let, se zúčastnilo 

celkem 29 amatérských hráčů z okolních obcí.    



 

Pořadí: 

 

1. Hromek Ludvík (Hodonín) 

2. Běhunčík Michal (Hodonín) 

3. Esterka Stanislav ml. (Josefov) 

4. Sůkal Milan (Nový Poddvorov) 

 

Následující den proběhl tento turnaj pro hráče v kategorii do 14 let. Na turnaj přišli pouze 3 hráči. Tato 

kategorie bude v tomto roce zrušena. 

 

Pořadí: 

 

1. Imrich Martin (Prušánky) 

2. Salajka Tomáš (Josefov) 

3. Fiala Viktor (Starý Poddvorov) 

 

Mistrovství Josefova ve Stiga hokeji 

V sobotu 30. prosince 2017 odpoledne proběhl již pátý ročník turnaje ve stolním hokeji Stiga o titul 

mistra Josefova roku 2017 v kategoriích Junior (do 15 let) a Senior (nad 15 let). Celkem se přihlásilo 23 

hráčů. Junioři hráli každý s každým a pak vyřazovací systém o mistra Josefova. Senioři hráli ve čtyřech 

skupinách, z každé postoupili do vyřazovací části nejlepší čtyři hráči. 

 

Atmosféra byla naprosto strhující, taková není snad ani na mistrovství světa, konec konců stát 

se mistrem Josefova, to je ve sportu nejvíc. K vidění bylo mnoho skvělých, vyrovnaných a nervy 

drásajících soubojů. Mistrem Josefova juniorů se stal potřetí Michal Běhunčík ml., na druhém 

místě se umístila Karolína Kostihová a na třetím Tomáš Salajka ml. Mistrem Josefova seniorů 

se stal Jiří Voldán. 

 

Poděkování patří všem, kteří pomohli turnaj přichystat. Účast byla v porovnání s minulými lety 

nadprůměrná. Strávili jsme příjemné odpoledne ve společnosti příjemných lidí. Stolní hokej Stiga 

je k zapůjčení na radnici. 

 

Osmifinále senioři      

 

Smerekovský – Esterková E.
14

 4:1  Lekavý M. – Hasilová R.
13

 4:1 

Lekavý Š. – Kobzík J. ml.
16

  9:0  Lekavý V. – Zhříval R. ml.
15

 7:1 

Běhunčík M. st. – Pospíšil V. ml.
9
 3:2 pp  Voldán – Nejezchleba

12
 2:0 

Esterka S. ml.
10

 – Zhříval R. st. 2:3  Pihar R.
11

 – Pospíšil V. st. 0:1 

 

Čtvrtfinále senioři     Semifinále senioři 

 

Smerekovský – Lekavý M.
6
  3:1  Smerekovský – Voldán 2:3 

Lekavý Š. – Lekavý V.
7
  4:1  Lekavý Š. – Pospíšil V. st. 3:2 

Běhunčík M. st.
5
 – Voldán  1:2  

Zhříval R. st.
8
 – Pospíšil V. st. 0:3 

 

O třetí místo senioři     Finále senioři 

      
Smerekovský – Pospíšil V. st. 3:0  Voldán Jiří – Lekavý Štěpán 3:2 pp 
 

Pořadí senioři (pořadí u osmifinalistů a čtvrtfinalistů za jménem) 



 

Silvestrovský ohňostroj 
Loňský rok jsme zakončili krásným ohňostrojem a podle mnohých domácích i hostí byl nejkrásnější 

za celou dobu, co jej pořádáme, ale i v okolí. Náš ohňostroj je fenomén společenského soužití 

a setkávání se před samotným koncem roku. Loňský ohňostroj zhlédlo domácích i přespolních okolo 

1800, což značí o společenském významu této akce. Byli u nás hosté, co je nám známo až z Brna, 

ze Slovenska, z Rakouska i odjinud. Nás Josefáky může hřát, že o nás pochvalně mluví návštěvníci 

našich akcí, jak umíme být pohostinní a společenští. Pochopitelně se vždy najde, kdo pořádání 

ohňostroje kritizuje, je to jeho názor a nikdo mu jej neubírá, nicméně my vnímáme, dle ohlasů, 

že konáme správně. Starosta tak dostál slovům, že každý nový ohňostroj bude krásnější než předchozí 

a naše obec byla opět středobodem okolního světa. Naši střelmistři hasiči předvedli úchvatnou 

podívanou s novými krásnými prvky. Důležité však je, že se nikomu nic nestalo. Svařáku se slivovicú 

a meruňkovicú aj čajem bylo dostatek, nikdo se snad nenachladil. 

Starosta chodil zavdat pálenkou svým spoluobčanům i hostům, ale nestihl obejít všechny. Koho 

nezastihl, tímto se mu omlouvá a kam se nedostal starosta, zastoupil jej místostarosta, ale i ten se díky 

značnému množství návštěvníků nedostal všude.  

Starosta děkuje střelmistrům E. Vnenčákovi, J. Hasilovi, L. Kolibovi, R. Piharovi, J. Petříkovi ml., 

M. Klubusovi, kteří nám všem připravili skvělou světelnou show, která nemá v okolí obdoby 

a vynikajícím způsobem tak prezentovali naši obec. Starosta svým pyromanům nachystal choreografii 

opět obohacenou o nové prvky a ti pak předvedli to nejlepší, co za ty roky už umí a rovněž děkuje 

za pomoc s přichystáním ohňostroje L. Kolibovi, L. Tománkovi, R. Piharovi, J. Petříkovi ml., 

M. Tománkovi, A. Piharovi, T. Salajkovi, V. Machačovi.  

Děvčata R. Hasilová, R. Pospíšilová, M. Macůrková, P. Salajková, I. Mrákavová s P. Bílkem, 

P. Nesvadbou, T. Salajkou, a J. Hnidákem se činili se svařákem, za to jim rovněž patří starostův dík, 

a tak můžeme věřit, že letošní rok a ohňostroj bude opět krásnější… 

 

Vánoční výzdoba v obci 
Starosta děkuje všem za krásnou vánoční výzdobu svých domů, přestože loni nebyla vyhlášena soutěž 

o nejkrásněji vyzdobené domy. Mezi nejkrásněji vyzdobené patřily mj. domy a stromy Pešatových, 

Suchánkových, Redkových J. a M., Piharové H. a Trechy J., Damborské J. a Rampáčka M., a dále 

např. Nových, Petříkových, Komínkových, Bílkových J. a P., Macůrkové M. a Hnidáka J., Netíkových 

H. a J., Klubusových L. a M., Hasilových R. a J., Machačových, Syrovátkových, Esterkových A. a S., 

Zhřívalových, Bartíkových, Ištvánkových, Macůrkových Z. a M., Prčíkových T. a V., Červenkových, 

Prátových V. a Z., Tomaštíkových, Netíkových P., M. a A, M. další a další. Vyzdobených domů bylo 

přes 70 a bylo opravu příjemné večer se procházet obcí a sledovat krásně adventně prosvícený Josefov.  

 

Tříkrálová sbírka 

V naší obci proběhla v neděli 7. ledna 2018 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 

- 2013 14.416,- Kč 

- 2014 15.772,- Kč 

- 2015 14.990,- Kč 

- 2016 17.800,- Kč 

- 2017 17.468,- Kč 

Letošní sbírka činila 17.690,- Kč. Děkujeme. 

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

všech. 

 

Pyžamový ples SDH 
Letošní sezonu, začátkem ledna, zahájili naši hasiči svým tradičním pyžamovým plesem. Tohoto 

krásného a tradičního plesu se opět zúčastnil vysoký počet návštěvníků i přes plesy v okolí a všichni byli 

v pyžamech, žádný naháč nás nepřekvapil. O skvělou náladu se postarala Agentura Tarock. 



 

Odpadové hospodářství 

Opakovaně vyzýváme občany, aby dbali pořádku u sběrných míst na tříděný odpad. Velmi často, spíše 

pořád, je k vidění poházený nejrůznější nepořádek okolo kontejnerů, anebo komodity ke třídění 

naházené v kontejnerech na směsný odpad, přestože vedle jsou kontejnery na tříděný.  

Naše obec se pravidelně umísťuje v okrese i kraji na předních místech v tříděném odpadu, 

ale v posledních dvou letech došlo k poměrně výraznému poklesu třídění. Díky dobrému třídění jsme 

si mohli dovolit mít místní poplatek za SKO na poměrně nízké ceně 350,- Kč/osoba/rok. Pokud bychom 

lépe třídili, tak poplatek může být dokonce snížen, protože prostředky od Ekokomu za dobré třídění 

se vracejí zpět do odpadového hospodářství. Vypadá to, že opravdu chceme platit víc.  

 

Kompostoviště – zde patří rostlinné zbytky ze zahrad a veřejného prostranství a rostlinný odpad, který 

se stává tlením kompostem, rozhodně sem nepatří nejrůznější druhy jiného odpadu jako větve, dřevo 

a už vůbec ne stavebního!!! 

 

Místo na pálení větví – zde patří větve stromů a křovin, ani sem nepatří žádný jiný odpad. Pokud 

se někdo domnívá, že cihla nebo kachlička také shoří, ať si je vypálí doma!!! 

Na obě místa ukládejte bioodpad, co nejdále od cesty, ať zde není opakující se nepořádek, který pak 

uklízejí zaměstnanci obce a rozhodně zaměstnance nemáme proto, aby uklízeli úmyslně dělaný bordel. 

Někdo neustále nechápe systém s nakládání s bioodpady, a to je u nás zaveden dlouhé roky. Je možné, 

že nám sem zaváží odpad i občané z jiných obcí, a proto pokud uvidíte někoho, kdo není Josefákem, 

neprodleně to nahlaste starostovi. 

Jestliže bude pachatel přistižen či nahlášen, bude mu udělena finanční pokuta!!!  
 

Soutěž v třídění odpadů 

Motivační soutěž v třídění odpadu pro občany s pobytem v obci Josefov, primárně pro děti a mládež, 

kterou v loňském roce zastupitelstvo obce schválilo a vyhlásilo, po novém roce opět pokračuje 

se stejnými pravidly a vyzýváme občany, aby se do soutěže přihlásili v co nejvyšší míře a ukázali, že jim 

na životním prostředí, obci i vlastních financích záleží. Tuto soutěž jsme zavedli z důvodu značného 

poklesu objemu tříděného odpadu v obci a nebýt tohoto zavedení soutěže, tak propad by byl daleko 

výraznější s pochopitelným dopadem na peněženky Josefáků.  

Pro zajímavost, stávající vláda v demisi prosazuje a nejspíše to i prosadí, aby od roku 2024 výběr 

za SKO byl ze zákona na osobu a rok 2.000,- Kč. 

Odměny soutěžícím zastupitelstvo schválilo na jaře v loňském roce a v prosinci je o třetinu snížilo 

z důvodu, že se nepřihlásilo tolik soutěžících. Všichni o této soutěži i odměňování byli informováni 

a v drtivé většině jsme se setkávali s pozitivními reakcemi.  Tedy je účelová lež, že zastupitelé 

si schválili odměny pro svoje děcka a kamarády, a nikdo o tom nevěděl. O tom, že budou soutěžící 

hodnotně odměněni, jsme informovali ve zprávičkách, na webu obce, na zastupitelstvech i v diskusích 

s občany. Zveřejněním odměn jsme cílili na vzbuzení pozitivní závisti a soutěživosti, to se povedlo 

a kdo chce závidět, ať nic nedělá! 

Níže uvádíme průběžné pořadí dosud přihlášených soutěžících bez počtů (ať je zachována soutěživost). 

Věříme, že se zapojí více občanů především mládeže. 

 

děti 

1. Petr Pospíšil 

2. Josef Prčík ml. 

3. Adam Zhříval 

4. Tobiáš Macůrek 

5. Kateřina Formanová 

dospělí 
1. Lenka Rebendová ml. 

2. Martin Tománek 

3. Petr Netopilík 

4. Martin Esterka 

5. Jaromír Ištvánek 

 

mládež 

1. Petra Petrášová 

 



 

Výsledky volby prezidenta České republiky v obci Josefov 
Ve dnech 12. ledna a 13. ledna 2018, 26. ledna a 27. ledna 2018 proběhla dvoukolová volba prezidenta 

České republiky. 

 

Výsledky v obci Josefov: 

II. kolo volby 

 

Volební účast 74,56% 

 

1. Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc., dr. H. c. BEZPP 128 hlasů 50,79% 

2. Zeman Miloš, Ing.    SPO  124 hlasů 49,20% 

 

I. kolo volby 

 

Volební účast 73,00% 

 

1. Zeman Miloš, Ing.    SPO  88 hlasů 35,91% 

2. Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc. dr. H. c.  BEZPP 57 hlasů 23,26% 

3. Fischer Pavel, Mgr.    BEZPP 50 hlasů 20,40% 

4. Hilšer Marek, MUDr. Bc. Ph.D.  BEZPP 20 hlasů   8,16% 

5. Horáček Michal, Mgr. Ph.D.   BEZPP 18 hlasů   7,34% 

6. Topolánek Mirek, Ing.   BEZPP   9 hlasů   3.67% 

7. Kulhánek Vratislav, Ing. dr. H. c.  ODA    2 hlasy   0,81% 

8. Hynek Jiří, RNDr.    REAL    1 hlas    0,40% 

9. Hannig Petr, Mgr.    Rozumní   0 hlasů   0,00% 

 

Celorepublikové výsledky ve II. kole: 

 

Volební účast 66,60% 

 

1. Zeman Miloš, Ing.       SPO  2 853 390 hlasů 51,36% 

2. Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc., dr. H. c. BEZPP 2 701 206 hlasů 48,63% 

 

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

funkci prezidenta druhé pětileté funkční období. 

 

Naša chasa má od sv. Štěpána nových stárků a stárky a stali sa jima: Tomáš Damborský 

a Jan Redek, Lucie Hnidáková a Simona Chludilová. 

Letos na hody nám tradičně bude hrát Lanžhotčanka, najlepší kapela v celém folklorním světě. 

Věříme, že bude krásné počasí celé hody, a že Předhodový večer nám bude hrát cimbálovka 

Slovácko mladší. 

 

Podomní prodej a služby 
Vážení spoluobčané v naší obci je zakázán podomní prodej a nabízení služeb bez předchozího objednání 

občana, jako ochrana primárně starších spoluobčanů. Tento zákaz Vás však neochrání, pokud si někoho 

do domu pozvete a ten Vám naslibuje vše lepší a výhodné. Pokud nebude opravdu solidní, pak už bude 

pozdě. Ve značné míře právě nejrůznější podomní prodejci se zaměřovali na obelhávání občanů nebo 

zjišťování nejrůznějších osobních údajů. Pokud se jedná o službu občanům, která je v rámci nějakého 

sociologického šetření či jinak legislativou umožněna, vždy toto hlásíme v místním rozhlase. Ten, kdo 

nabízí služby či prodej a na obecním úřadě se neohlásí a Vám tvrdí, že tak nemusí dělat nebo, že tam 

nikdo není, s velkou pravděpodobností ví, proč tak nečiní a hlavně Vám již tímto lže, protože ví, 

že porušuje náš zákaz poskytování těchto služeb a omezuje Vaši osobní svobodu a narušuje 

nedotknutelnost Vašeho obydlí! Opravdu zvažte dobře, než do domu vpustíte někoho, koho neznáte.  



 

Kanalizace a ČOV – výzva občanům k uzavírání smluv 
Obec Josefov děkuje občanům za snahu při přepojování svých nemovitostí na veřejnou kanalizaci 

a vyzývá občany, aby ti, kdo tak neučinili, přepojili své nemovitosti na veřejnou kanalizaci a zároveň 

občany, kteří již připojení jsou, vyzývá k podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou 

kanalizací. Tuto povinnost stanovuje zákon o vodovodech a kanalizacích.  

Smlouvy jsou přichystány k podpisu a s občany jsou uzavírány. Výzvu k uzavírání smluv také 

hlásíme v místním rozhlase.  

Již více než 3/4 domů našich občanů je ošetřeno smlouvou o odvádění odpadních vod. Koncem března 

2018 má být ČOV zkolaudována a do té doby je vhodné tyto smlouvy uzavřít ti, co tak neučinili. 

Bez smlouvy je odvádění odpadních vod do kanalizace neoprávněné a vlastník nemovitosti 

tak neprokáže nakládání s odpadními vodami a vystavuje se tedy vysokému finančnímu postihu 

úřady, dbajícími nad ochranou životního prostředí. 

 

Smrad z ČOV 
Tu a tam se vynoří informace, že budeme litovat toho, že tady stojí čistička nebo, že se v létě udusíme 

smradem, protože už teď sem tam čistička smrdí. Litovat budeme toho, že budeme platit víc než dosud, 

namísto ještě vyšších pokut a děláme správně pro životní prostředí a náš komfort? Každé hovno smrdí! 

Neumřeli jsme smradem loni, neumřeme letos, ani jindy. Nicméně naše čistička sem tam pochopitelně 

zasmrdí, stejně jako všechny čističky na světě, mírně zasmrádne pouze v nejbližším okolí kolem 

Prušánky, a to v okamžiku kdy se napouští z čerpací stanice. Ten omračující smrad, který občas cítíte 

po dědině, není z čističky, protože logicky ani nemůže být, ale z toho, že někdo vypouští septik 

do kanalizace, no a je to k nevíře, ale hovno smrdí i když spláchnete záchod a teče to kanálem… 

 

Výsadba zeleně v Hliníku 
V okolí ČOV, u mokřadu, na břehu Prušánky a svahu a v hraně Hliníku byla vysázena náhradní výsadba 

stromů a křovin. Věříme, že jakmile se vše zazelená a stromy se uchytnou, ale také křoviny, bude tam 

krásné prostředí jak oku lahodící člověku, tak pro ptactvo, obouživelníky a jinou zvěř. Pochopitelně než 

vše odroste, bude to nějaký rok trvat. 

 

INFORMACE 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2018 
 

Leden    10. 1. 2018 

Únor      7. 2. 2018 

Březen     7. 3. 2018 

Duben      4. 4. 2018 

Květen     2. 5. 2018 

Červen     6. 6. 2018 

Červenec   11. 7. a 25. 7. 2018  

Srpen    22. 8. 2018 

Září    19. 9. 2018  

Říjen        17. 10. 2018 

Listopad 14. 11. 2018  

Prosinec 12. 12. 2018 

 

Poplatky v obci Josefov na rok 2018 
Informujeme občany, že vybírané poplatky a platby v roce 2018, vyjma poplatku za stočné zůstávají 

stejné jako v loňském roce a pravidla jejich placení také. 

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2018, v případě, 

že výše poplatku za SKO převyšuje 1.000,- Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou splátkách, 

první do 30. června 2018 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2018. 



 

Poplatky za stočné se budou hradit 2x za rok: 1. splátka ve výši 50% je splatná do 30. června 2018, 

2. splátka ve výši 50% je splatná do 30. listopadu 2018. 

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2018. 

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se týká i všech cizinců majících pobyt v ČR, na území obce 

Josefov. 

  

SKO – popelnice (350,- Kč osoba/rok) 

Stočné (bude stanoveno v ½ roku 2018, ??,- Kč osoba/rok) 

Voda na hřbitově (50,- Kč hrob/rok) 

Poplatek ze psů (50,- Kč rok/pes a 65,- Kč rok/každý další pes a rok) 

Voda ve vinných sklepech (50,- Kč/m
3
) 

 

Voda ve sklepech 

Úhrada spotřebované vody ve sklepech bude probíhat již tradičně čtvrtletně. Obec vodu spotřebovanou 

vinaři platí čtvrtletně a z tohoto důvodu vodné tímto způsobem také vybírá, proto dbejte na včasnost 

plateb Vámi spotřebované vody ve vinných sklepech, spotřebovanou vodu v domácnostech také hradíte 

a včas. Za loňský rok 2017 máme značné nedoplatky od vinařů! 

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

harmonogramu. 
Voda spotřebovaná po kontrolních odečtech v prosinci roku 2017 bude připočtena k prvnímu čtvrtletí 

roku 2018. Cena vody - 50,- Kč/m
3
.  

Kontrola vodoměrů bude tak jako loni probíhat před posledním termínem výběru! 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2018: 

1. termín – 26. 3., 29. 3., 5. 4., 9. 4. 

2. termín – 25. 6., 28. 6., 2. 7., 9. 7. 

3. termín – 24. 9., 27. 9., 1. 10., 4. 10. 

4. termín – 7. 12., 8. 12., 13. 12., 17. 12. 

 

Voda ve sklepech je důležitá z důvodů dodržování hygieny při výrobě vína, proto této skutečnosti 

včasnosti platby dbejte! Pravidla při nedodržování plateb jsou stejná jako v letech minulých. 

 

Případná změna poplatků či termínů bude zveřejněna obvyklým způsobem a uvedena v Josefovských 

zprávičkách a na webu obce. 

 

Zákaz návštěv na dětském oddělení a JIP dětského oddělení Nemocnice TGM Hodonín 
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace je s účinností od 7. února 2018  do odvolání vyhlášen 

v Nemocnici TGM Hodonín, p. o. na dětských odděleních zákaz návštěv. 

Současně platí také výzva pro všechny ostatní návštěvníky a personál, aby v případě jakýchkoliv 

příznaků virového onemocnění  zvážili návštěvu hospitalizovaného a nevystavovali ho i ostatní 

nebezpečí nákazy a tím i možného vzniku komplikací v průběhu léčby a zotavování. 

 

Ořez stromů a péče o zeleň 
Naši zaměstnanci provedli ořez obecních ovocných stromů a okrasných lip na ulici Hlavní a začnou 

upravovat zeleň na hřbitově. 

 

POZVÁNKA 
Obec Josefov srdečně zve všechny na tematický ples obce „v černobílém stylu,“ který se bude konat tuto 

sobotu 17. února 2018 v 20.00 hod. v sále místního Kulturního domu. Vstupné 100,- Kč. 

Hraje DJ Martin. Vystoupí taneční skupina E.M. Dancers z Břeclavi. 

Starosta děkuje všem občanům i sponzorům za dary poskytnuté do tomboly našeho společného plesu. 



 

Obec Josefov také srdečně zve všechny na „Dětský karneval“ v neděli 25. února 2018 od 14.30 hod. 

v sále místního Kulturního domu. Vstup zdarma. 

 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 17. února 2018 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 3. března 2018 

21. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, 1. polovina března 2018 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 17. března 2018 

Smrtnica, neděle 18. března 2018 

Josefvský místní košt vín v Josefově, sobota 24. března 2018, od 10 hod., od 16 hod. hraje CM Grajcar 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 31. března 2018 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  ii  zzaammyyššlleenníí   
Po vyšetření. „Pane doktore, můžete mi tedy nějak pomoct?“ „Ale jistě, předepíši vám několik 

bahenních koupelí.“ „A to mi jako pomůže?“ ptá se nedůvěřivě pacient. „Vůbec ne, ale alespoň 

si zvyknete na vlhkou zem.“ 

Dva lordi si vyprávějí své zážitky z pobytu v britských koloniích a první říká: „Strávil jsem v Indii 

čtyřicet let života. To je vám tak krutá země. Představte si to, když tam chlápek umře, tak s ním pohřbí 

zaživa jeho ženu.“ 

Druhý říká: „Tedy, to je vskutku kruté, že ten nebožák nedozná klidu ani po smrti.“ 

 

Pan učitel zadává ve škole slohovou úlohu na téma: Co bych dělal, kdybych byl majitel velké firmy. 

Všichni se pustí do práce, jenom Pepíček nic. Učitel: „Proč nic nepíšeš?“ Pepíček: „Čekám 

na sekretářku!“ 

 

Přichází muž k věhlasnému právníkovi do jeho kanceláře a nejdřív se ptá: „Mohu se, pane doktore, 

otázat, kolik stojí vaše služby?“ „Ale samozřejmě. Taxa je 10.000 korun za tři otázky.“ Klient se značně 

zděsí a říká: „Není to přece jen trochu moc?“ „Je,“ odpoví právník s klidem. „A vaše třetí otázka?“ 

 

Nakoukne elektrikář do pokoje jednotky intenzivní péče, kde jsou pacienti napojeni na dýchací přístroje: 

„Vážení, teď se pořádně nadechněte! Já jdu měnit pojistky...“ 

 

„Lidé, kteří žijí v závisti a zlobě, neváhají pustit se i do toho nejlepšího.“ 

William Shakespeare 

„Člověk nemá přátel. Jen jeho úspěch je má.“ 

Napoleon Bonaparte 

„Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé.“ 

„Nikdo není moudrý, kdo není také statečný.“ 

Marcus Tullius Cicero 

„První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon 

vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen.“ 

Voltaire 

„Všechny velké věci jsou jednoduché, a mnoho jich může být vyjádřeno v jednotlivých slovech: 

svoboda, spravedlnost, čest, povinnost, slitování, naděje“ 

„Demokracie začíná oblečením saka a odchodem k volbám a končí vhozením lístku do urny.“ 
Winston Churchill 



 

Obec Josefov Vás zve na 
 

„Dětský karneval“  

                          
 
   Kde: v prostorách kulturního domu 
                   Kdy: v neděli 25. 2. 2018 od 14.30 hod. 

 
 

 
 

Přijďte si zařádit do reje masek, zasoutěžit si 
a příjemně si užít nedělní odpoledne. 
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Černobílý ples 
   obce Josefov 

 
 
 
 
 

tradiční tematický ples „v černobílém stylu“ 
 

V sobotu 17. února 2018 v místním Kulturním domě v 20.00 hod.  
 
Vystoupí taneční skupina E.M. Dancers z Břeclavi 
 

Soutěž o nejoriginálnější černobílý pár 
 

Vstupné 100,- Kč 
 

Hraje DJ Martin 
 

Srdečně zveme všechny domácí i přespolní. Tradiční bohatá tombola čeká 
na šťastné výherce. Neváhejte a přijďte se odbarvit. 


