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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Jaro letos zasej nebylo, ze zimy, kerú děvčice vynésly z dědiny, rovnú začalo léto. Pod zeleným bylo 

totkaj veselo, šikovní zabijačkoví specialiti nachystali pochutiny pro všeckých co došli a snáď nebylo 

nikemu blbě. Šohajé postavili děvčatům, hospodskému aj starostovy májky a pak upálili čarodějnice. 

Josefovští sportovci nám dělajú radost, esli sú to pingpongáři, kuželkáři nebo aj volejbalisti a Naši borci 

fotbalisti už trénujú na pažitu a brúsijú štuple na kopačkách, tož asi letos vyhrajú co půjde. Čeká nás 

několik super kulturních aj sportovních akcí, tož sa dojdime pobavit. Naši hokejisti lécú na mistrovství 

po ledě jak urvaní, nekdy teda aj bez puku, ten zapomínajú sem tam ve vlastní bráně. Vypadá to, že 

budeme mět po nejakej době zasej vládu a bude nám fajn. V Josefově sa máme stejně nejlíp. Tož tak… 

 

Nedávno oslavila 85 let paní Ludmila Kudrnová. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

 

Plesovou sezónu ukončil Černobílý ples obce Josefov. K tanci a poslechu hrál DJ Martin. 

 

Další akcí byl dětský karneval. Letos se zúčastnil největší 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, 

Radka Pospíšilová, Růžena Hasilová st., Pavla Salajková, Jaroslava Damborská, 

pánové Ing. Tomáš Salajka, Bc. Viktor Machač a ostatní zastupitelé. 

 

15. března se konalo 21. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, kdy nejdůležitějším bodem bylo 

schválení rozpočtu obce na rok 2018 v příjmech i výdajích 8.318.000,- Kč, mimo jiné také schválení 

výše stočného 900,- Kč osoba/rok. 

 

Děvčata vynesla na Smrtnicu zimu z dědiny a začalo zrovna léto, kluci potom s hrkači nahradili 

kostelní zvony před Velikonocemi. 

 

V sobotu 24. března v naší obci proběhla Josefská místní výstava vín. Naši vinaři v Kulturním domě 

uspořádali krásnou vinařskou akci s vysokým počtem vzorků, přes sedm set, což vyzvedlo význam této 

akce i naší obce. Nejlepší vína: bílé Veltlínské zelené, Tomáš Ostřížek z Prušánek; červené Merlot, 

Jaromír Hnidák; růžové Frankovka, Antonín Repík z Vracova; nejlépe hodnocené víno z Josefova 

Tramín červený, Petr Bílek. K poslechu a dobré náladě hrála CM Grajcar. Starosta vinařům děkuje. 

 

Naši stolní tenisté TJ Sokol Josefov se v letošním ročníku vyšší okresní soutěže, do které loni 

postoupili, umístili na krásném pátém místě. Gratulujeme našim reprezentantům k úspěchu 

a děkujeme za dobrou reprezentaci obce. Naši stolní tenisté si určitě zaslouží i nové dresy. 

Věříme, že příští sezona bude ještě úspěšnější. 

 

Josefovské posezení na Výletišti pod zeleným proběhlo v sobotu 28. dubna, kdy Obec Josefov, 

SDH Josefov, MS Diana Josefov a MO KDU-ČSL Josefov přichystali pro občany zabijačkové 

speciality. Akce se nadstandardně povedla, přišlo přes sto Josefáků, jen tak si posedět, popovídat, 

okoštovat, dát pivo a něco donést i pro druhé. Díky profesionalitě Petra Bílka bylo jídlo na nejvyšší 

úrovni a zdatně mu pomáhali spolukotelníci Vojtěch Pospíšil st. Martin Prát st., Milan Netík, 

Lubomír Tománek, Jiří Petřík ml., Jan Netík, Jiří Hasil a paní Růžena Hasilová. Všem, kteří se na této 

krásné akci jakkoliv podíleli, patří starostův upřímný dík. 



 

Májový volejbalový turnaj 
V sobotu 5. května proběhl na víceúčelovém hřišti tradiční volejbalový turnaj. Za vynikající 

atmosféry vyhrál tým Moravského Žižkova. Black Team Josefov skončil čtvrtý. Další zúčastněné 

týmy byly druhý Radějov, třetí Starý Poddvorov, pátý Rohatec, šestá Břeclav a sedmé Prušánky. 

 

Opravy v kostele Všech svatých 
Farní Rada a Římskokatolická farnost zdvořile žádá farníky i občany, aby přišli pomoci s vyklizením 

kostela Všech svatých tuto sobotu 12. května v 6.00 hod. z důvodu plánovaných oprav v kostele.  

 

Při mši svaté tuto neděli proběhne sbírka na opravy v kostele Všech svatých. Farní Rada 

a Římskokatolická farnost pod záštitou obce Josefov, našeho duchovního pastýře a starosty obce 

připravuje také sbírku na opravy v kostele po obci.  

 

Uzavírka silnice 
V druhé polovině května do první poloviny června 2018 bude částečně uzavřena křižovatka Josefov - 

Lužice na silnici I/55 z důvodu opravy vozovky, z tohoto důvodu bude také uzavřena silnice z Josefova 

do Lužic. Na základě těchto skutečností bude částečně doprava směřována přes obce Prušánky, Josefov 

a Dolní Bojanovice. Objízdné trasy a omezení budou řádně značeny. Občané jsou nabádáni ke zvýšené 

opatrnosti. 

 

Kolaudace ČOV a stočné 
ČOV byla 26. března zkolaudována a uvedena do trvalého provozu. Zastupitelstvo obce na svém 

posledním veřejném zasedání schválilo výši stočného 900,- Kč osoba/rok, dle celkového výpočtu 

pro vodné a stočné dle reálných nákladů na provoz čistírny, směrné hodnoty při průměrné spotřebě vody 

na osobu a rok v obci Josefov. Přestože jsme malá obec, tak výše stočného nikterak dramaticky 

nepřevyšuje cenu stočného v okolních obcích, všude je stočné stejné nebo vyšší, nižší je v Prušánkách 

díky tomu, že jsou větší a mají pochopitelně vyšší náklady, tak se na nákladech podílí daleko více 

občanů. 

 

Vítání ostatků otce Josefa kardinála Berana zpět v naší vlasti se zúčastnili na osobní pozvání kardinála 

Dominika Duky i poutníci z Josefova manželé Petrášovi, Pospíšilovi a Růžičkovi, a reprezentovali tak 

naši Obec v Praze při této velmi významné události, zároveň také byli naši poutníci pozváni na oslavu 

kulatin kardinála Duky. 

 

Proběhlo vymalování sálu Kulturního domu, vestibulu a sociálních zařízení sálu malířským 

mistrem Jiřím Nešporem. 

 

Probíhá II. etapa rozšíření veřejného osvětlení v ulici Sportovní, v brzké době dojde k osazení lampami 

u nových domů, práce provádí VEOS Pospíšil s.r.o. Dolní Bojanovice. 

 

Probíhá výměna dlažby na hřbitově mistrem zednickým Miroslavem Redkem a jeho 

spolupracovníky. Starou dlažbu si občané po dohodě se starostou a oznámení p. Miroslavu 

Redkovi odvážejí, ještě tam k odběru je. 

 

V minulých dnech proběhla celková oprava místního rozhlasu v ulici Hlavní, kterou provedl 

Mgr. Lubomír Krobot z Mikulčic. 

 

V první polovině června proběhne zbudování první části vodovodu do poloviny ulice Sportovní, 

z tohoto důvodu bude přerušena dodávka vody v dobu připojení, všichni v dané lokalitě budou 

včas o odstávce vody informováni. 

 

Naše čistírna odpadních vod se umístila na krásném druhém místě v soutěži stavba roku Jihomoravského 

kraje roku 2017. Starosta převzal památeční plaketu. 



 

Na křižovatce na Dolní Bojanovice a Lužice je přichystána patka pro nové zrcadlo, které by mělo 

zvýšit bezpečí provozu, zrcadlo by měli koncem května namontovat silničáři. 

 

V dohledné době plánujeme asfaltové opravy překopů silnic u kostela a v ulici U Školy. 

Radnice se připravuje na GDPR (ochrana osobních údajů dle nařízení Evropské unie), s tím také 

souvisí pořízení nového uzamykatelného nábytku na radnici a v knihovně. 

 

V letošním roce máme v plánu také opravu asfaltového povrchu na Výletišti pod zeleným. Z důvodu 

pomalejšího plnění rozpočtu oproti předpokladu a značného počtu investičních akcí tato výměna 

neproběhne do hodů, jak jsme uvažovali, ale dle stavu rozpočtu až na podzim nebo až na jaře příštího 

roku. 

 

V dohledné době plánujeme vyměnit poškozené vývěsní tabule u obchodu. 

 

Letošní Josefovské hody budou poctěny vzácnou návštěvou, kdy k nám zavítá jeho excelence biskup 

královéhradecký Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. a bude také celebrovat hodovou Bohoslužbu. 

 

Psí nugetky na veřejných prostranstvích 
Upozorňujeme všechny majitele psů, aby dodržovali vyhlášku obce č. 4/2011, kterou se stanovují 

pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, protože veřejné prostranství, a to i před domy sousedů 

neslouží k tomu, aby na něj posílali psy vykonat potřebu, ale k venčení psů. Nechávejte psy vykonat 

potřebu tam, kam nikdo nechodí nebo téměř nikdo nechodí. Vaši sousedé, kteří se snaží mít před domy 

vše upravené, velmi často ve svých zahrádkách či před vchody nacházejí psí „hovna!“ Není také 

příjemné pro rodiče, když se jim vrátí dítě domů z hřišť nebo okolí zeleného či rybníka s boty nebo šaty 

od „hoven“ vašich miláčků! Ne, že je to neestetické, ale hlavně nehygienické! 

 

Odpadové hospodářství - dokola 

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 

v minulosti a díky zavedení soutěže ve třídění odpadu si můžeme dovolit mít místní poplatek za SKO 

v poměrně nízké ceně 350,- Kč/osoba/rok, a to Obec za své občany ještě značnou částku doplácí!!! 

Důvodem této skutečnosti je fakt, že za některé složky plastů se musí nově platit a tyto plasty také 

nejsou hodnoceny v soutěži. Pokud bychom lépe třídili, tak by poplatek mohl 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!!! Životnímu prostředí se naše kompostoviště přestává líbit, nevíme, ale tušíme 

proč a jestli nechceme za rostlinné zbytky platit, dělejme vše pro to, aby naše kompostoviště zůstalo 

zachováno, jak je a ne naopak!!! 

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 

a doprovodně pro dospělé úspěšně pokračuje. Vyzýváme občany, aby se do soutěže přihlásili 

v co nejvyšší míře a ukázali, že jim na životním prostředí, obci i vlastních financích záleží.  

Stávající vláda v demisi chce prosadit, aby od roku 2024 výběr za SKO byl ze zákona na osobu 

a rok minimálně 2.000,- Kč. 

Soutěžící budou hodnotně odměněni, jak tomu u nás zvykem. 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. Adam Zhříval 

3. Kateřina Formanová 

4. Josef Prčík ml. 

5. Tomáš Salajka ml. 

6. Tobiáš Macůrek 

7. Sandra Chludilová 

 

dospělí 
1. Martin Tománek 

2. Lenka Rebendová ml. 

3. Petr Netopilík 

4. Martin Esterka 

5. Jaromír Ištvánek 

6. Dana Chludilová 

7. Vojtěch Lekavý 

8. Růžena Bílková st. 

mládež 

1. Petra Petrášová 

 

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. ČOV 

je zkolaudována, proto je vhodné tyto smlouvy uzavřít. Ti, co tak neučinili a jsou připojeni, aby mohli 

prokázat, že nakládají řádně s odpadními vodami. 

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. 

 

INFORMACE 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 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 (900,- 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 probíhá čtvrtletně.  

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

harmonogramu. Cena vody - 50,- Kč/m
3
.  

 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2018: 

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. 

 

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

zprávičkách a na webu obce. 

 

POZVÁNKA 

Od operety k muzikálu 
Obec Josefov srdečně zve všechny na hudebně zábavný pořad plný nejkrásnějších českých i světových 

operetních a muzikálových melodií, který se uskuteční v neděli 13. května 2018 v 15.00 hod. v sále 

místního Kulturního domu. 

Obec Josefov přeje maminkám vše nejlepší k jejich svátku. 

Účinkují přední sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Eva Zbrožková, Peter Světlík 

a Roman Harok. 

 

Setkání mužských sborů na Podluží 2018 
Mužáci z Josefova a Obec Josefov srdečně zvou na 18. ročník Setkání mužáckých sborů na Podluží 

2018 v Josefově, které se uskuteční v sobotu 19. května 2018 v areálu Výletiště pod zeleným. Vystoupí 

15 mužských sborů z Podluží za doprovodu CM Břeclavan a CM Galán, Ženský sbor z Josefova, Tadeáš 

Janošek, René Zhříval ml. Akcí bude provázet humorným slovem Lenka Rebendová. Těšit se můžete 

také na ochutnávku vína. Vstupné dobrovolné.  

Letošní ročník se uskuteční pod záštitou radního Jihomoravského kraje Ing. Tomáše Soukala. 

Poděkování zaslouží sponzoři Jihomoravský kraj, Swietelsky stavební s.r.o. Hodonín, Obec Josefov 

a mediální partner Rádio Jih. 

Přijďte si poslechnout krásné písničky z hrdel mužáků z celého Podluží a nenechejte si ujít tuto 

jedinečnou příležitost. 



 

Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře  
Obec Josefov zve všechny na sedmý ročník tenisového turnaje ve čtyřhře (mohou být i smíšené dvojice) 

o přeborníky Josefova, který se uskuteční v sobotu 26. května 2018 v 9.00 hod. na místním 

víceúčelovém hřišti. 

Účastnit se mohou všichni Josefáci srdcem i tělem a budeme se těšit na skvělé výkony, v případě 

nepříznivého počasí se akce nekoná. 

Vítězové získají trofej v podobě císařského skla. 

Srdečně zvou pořadatelé a občerstvení je zajištěno. Starosta věnuje bečku Starobrna, nejlepšího piva 

na celé Moravě. 

 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 12. května 2018 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 26. května 2018 

Sběr nebezpečného a objemného odpadu, sobota 2. června 2018 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 9. června 2018 

22. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, 1. polovina června 2018 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 23. června 2018 

Dětský den, sobota 23. června 2018 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   

Šéf dnes ráno přijel do práce v novém Ferrari. Tak mu říkám: „Super auto šéfe, moc se mi líbí, 

zasloužíte si ho!“ A on odpověděl: „Pokud budeš poctivě pracovat, plnit práci jak máš, dělat přesčasy 

a makat i o víkendu, tak si do roka..., koupím ještě lepší!“ 

„Pane navrhovateli, proč se chcete nechat rozvést se svou manželkou?“ „Protože mi po sexuální stránce 

nevyhovuje.“ Vedle něj se nespokojeně ozve manželka: „Vidíte ho, blba, všem vyhovuju, jen jemu ne!“ 

„Jamesi, doneste mi prosím skleničku vody, děkuji!“ sluha se vmžiku přitočí se sklenicí vody a lord 

znovu povídá: „Jamesi, ještě jednu sklenku, prosím.“ Po chvíli: „Jamesi, další pohár vody prosím!“ 

„Jamesi, zavolejte hasiče, na tohle asi sami nestačíme!“ 

„Maminko, dnes jsem se ve škole naučil spoustu nových slov!“ hlásí Pepíček ode dveří. „Vážně, to je 

skvělé! A jak jste se je naučili?“ ptá se maminka zvědavě. „Zapíchali jsme paní učitelce do židle 

špendlíky!“ 

V parlamentu sedí poslanec, hlavu v dlaních… přijde k němu kolega a ptá se ho: „Sedíš a přemýšlíš?“ 

„Ne, jenom sedím.“ 

Služebná pracující v rezidenci bohatého lorda přišla za lady a nesměle požádala o zvýšení platu. Lady 

na to rozčarovaně odpoví: „No dobře, Marie, ale řekni mně jediný důvod, proč si myslíš, že odměna 

za tvoji práci má být větší?“ Marie: „Není jen jeden, myslím, že je jich víc, asi tři.“ Lady: „Dobře, tak 

mi řekni první.“ Marie: „První důvod je ten, že lépe žehlím než vy.“ Paní: „Kdo to říká?“ Marie: 

„To říká váš manžel.“ Paní: „A druhý důvod?“ Marie: „Protože vařím lépe než vy.“ Paní: „Neříkej mi 

zase, že toto říká můj manžel.“ Marie: „Ano, to říká váš manžel.“ Paní: „A třetí důvod?“ Marie: „Třetí 

důvod je to, že jsem lepší v posteli než vy.“ Paní zesiná v obličeji: „Neříkej mi, že toto říká také můj 

manžel!“ Marie: „Ne, paní, to říká váš zahradník.“ Paní vznešeně: „Tak k věci, Marie, kolik bys chtěla?“ 

„Pane doktore, já trpím děsnými nočními můrami, noc co noc se mi zdá, že jde proti mně na ulici tchýně 

a vede si na provázku krokodýla. Ty žluté tesáky, puchýřovitá nazelenalá kůže, ten pach…!“ „Chlape, 

zadržte, teď jste vyděsil i mě!“ „A to počkejte, až vám popíšu toho krokodýla!“ 


