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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Letošní podzim byl krátký a vypadá to, že zima je tu, aj Martin na bílém koni dojel, sice pozdě, 

ale dojel. Ručičky na plynoměrech už sa šponujú. V dědině sa za necelé dva měsíce odehrálo dost super 

akcí a na další sa možeme těšit. Přes Josefov sa na Burčákový pochod vydalo mraky hosťú a lúbilo 

sa jim tu. Ve volbách vyhrál náš starosta a je teda z vůle lidu dál starostú. Sběrový referenti nachystali 

pod zeleným při sběru odpadů zasej vynikající pochutiny. Hasiči po dědině vysbírali gdejaké žgarby 

a ludé nenacházajú enom poklady do sběru, ale aj na výstavu hraček a bylo to krásné. Za humnama nám 

létali draci a jinačí děcka. Josefovské děcka oslavily založení republiky lampióňákem a nic nezhořalo. 

Děcka sútěžijú v odpadoch jak o dušu. Myslivcom s kvérama proklatě nízko začala sezóna honů. Strýcé 

Babiš s Kalúskem o sobě nedali dlúho čut, tož sú zasej vepři. Kehosi furt trápí, že sa umíme postarat 

o odpady, tož sa mu nelíbí naše kompostoviště. Negdy, když děláte dobře jiným, je jak perly sviňám 

házat. Děcka dávajte bacha, u Jána sa už pomálí začínajú spúšťat čerti, už sem tam je čut, jak hrkocú 

řetazama. Rožneme po dědině výzdobu aj stromek a je to tady, krásné Vánoce! Tož tak… 

 

Pochod slováckými vinohrady (Burčákový pochod) 

Klub českých turistů pořádal 42. Pochod slováckými vinohrady, který se uskutečnil v sobotu 

6. října 2018. Startovalo se v Hodoníně a Dolních Bojanovicích. Návštěvníci si mohli vybrat trasy, kratší 

přes Josefov a delší přes Starý Poddvorov a Nový Poddvorov. Cíl byl v prušáneckých Nechorách. 

Počasí bylo krásné a akce to byla velmi zdařilá i co do celkového počtu účastníků cca 10000, kterým 

se v Josefově líbilo a dostalo se značných pochval Josefovským vinařům, kteří prezentovali vynikajícími 

pochutinami, burčákem i vínem. 

 

Sběr nebezpečného a objemného odpadu, kovů a elektro odpadu 

Druhou říjnovou sobotu proběhl sběr odpadů v obci, kdy pod zeleným se vybíral objemný a nebezpečný 

odpad a naši hasiči po obci vybírali kovy a elektroodpad. Pokladů je v domácnostech pořád dostatek. 

Při této příležitosti čtveřice josefovských sběrových referentů, Milan Netík ml., Vojtěch Pospíšil st., 

Martin Prát st., Lubomír Tománek a Jiří Imrich s Václavem Šůrkem, připravili pro hasiče a ostatní 

příchozí vepřové pochutiny a také něco dobrého na zapití a všem příchozím se pod zeleným líbilo.  

 

Josefov má staronového starostu! 

Na ustavujícím Zastupitelstvu obce Josefov dne 31. října 2018 byli jednomyslně zvoleni starostou 

obce Mgr. Vojtěch Pospíšil a místostarostou obce Mgr. Přemysl Růžička, kontakt na starostu: 

602 246 680, starosta@josefov.eu, kontakt na místostarostu: 602 733 337, ruzicka@josefov.eu.  

Dále byli jednomyslně zvoleni zastupitelstvem předsedové výborů zastupitelstva a jejich členové. 

Předsedou Finančního výboru byl zvolen Ing. Tomáš Salajka a členové Vladimír Chludil, 

Bc. Viktor Machač.  

Předsedou Kontrolního výboru byl zvolen Bc. Viktor Machač a členové Ing. Vít Bílek, 

Lenka Rebendová.  

Předsedkyní Kulturního a sportovního výboru byla zvolena Lenka Rebendová a členové Ing. Vít 

Bílek, Růžena Hasilová, Vladimír Chludil, Ing. Tomáš Salajka. 
 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce podle zisku hlasů 
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do Zastupitelstva obce Josefov. 
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Volební účast 61,27% 

Volební strana č. 1: KDU-ČSL: 7 mandátů 

Vojtěch Pospíšil, Mgr  182 

Tomáš Salajka, Ing.  145 

Lenka Rebendová  138 

Vít Bílek, Ing.   138 

Viktor Machač, Bc.  132 

Vladimír Chludil  129 

Přemysl Růžička, Mgr. 122 

Jiří Hasil     54 

Josef Petráš     49 

 

Složení Zastupitelstva obce Josefov 

Vít Bílek, Ing.  

Vladimír Chludil 

Viktor Machač, Bc. 

Vojtěch Pospíšil, Mgr. 

Lenka Rebendová 

Přemysl Růžička, Mgr.  

Tomáš Salajka, Ing.  

  

Podrobné výsledky najdete na: www.volby.cz   

 

Radnice bude nadále pokračovat v transparentním informování o všem, co koná. Starosta děkuje 

všem občanům za účast ve volbách a za velkou důvěru projevenou hlasy, které si velmi váží a je 

mu ctí vykonávat funkci starosty v tak krásné a významné obci jako je Josefov. Starosta také 

děkuje zastupitelům za vyslovenou důvěru, kdy jej jednomyslně zvolili, a zavazuje se, že bude 

pracovat nadále ve prospěch obce a jejích občanů, tak jako dosud, aby byli v co nejvyšší míře 

spokojení. Pracujeme s tím, co dokážeme sami ovlivnit a splnit, nikoliv slibovat nesplnitelné 

a nereálné. Slibovat něco, co se nezakládá na reálném základu, je vždy špatná cesta. Cílem našeho 

starosty i zastupitelstva je spokojený občan a rozvíjející se obec. 

Starosta je přesvědčen, že nastavení hospodaření obce pro budoucnost investic a její zvelebování 

je správný. K tomu je zapotřebí dbát rozpočtové zodpovědnosti. 

Jako příklad může sloužit po desítkách let příprav postavení čistírny odpadních vod, kdy kolik 

obcí velikosti Josefova v naší republice, ale i daleko větších se může pochlubit výstavbou nové 

čističky při rozumném ekonomickém zatížení chodu obce, mnoho takových není! 

Starosta každé obce je tu pro všechny občany, aby je stmeloval, byl prostředníkem a pomáhal jim, 

pokud bude třeba a bude to v jeho kompetenci, ne aby je jakkoli buzeroval, pokutoval, 

rozeštvával, podával stížnosti nebo nedej Bože udával.  

 

Drakyáda 

V sobotu 20. října proběhla na josefovských pastviskách. Děcek a jejich rodičů s drakem bylo zasej 

hodně. Draci létali vysoko, větr nakonec fúkal, špekáčky sa opékaly do zlatova a slunko k temu svítilo 

dost nízko. Všecí sa skvěle bavili. Poděkování starosty patří všem organizátorům i drakoletcom.  

 

Lampionový průvod 

V neděli 28. října proběhl lampionový původ ke dni státnosti a při výročí 100. let založení naší 

republiky. Tento nápad mladých Josefovských maminek byl podpořen starostou, maminky jej tedy 

uspořádaly i s následnou zábavou pro zúčastněné na Kulturním domě a účast desítek dětí i jejich rodičů 

potvrdila, že lampionový průvod může mít do budoucna v Josefově důstojný i zábavný lesk. Starosta 

děkuje všem maminkám, které se podílely na přípravě a průběhu této krásné akce. 

http://www.volby.cz/


 

Lípa před kostelem Všech svatých 

V úterý 30. října 2018 při velké vichřici byla z lípy před kostelem odlomena hlavní větev nad silnicí 

u autobusové zastávky a zaklínila se mezi kříž a informační tabuli. Tímto stavem byla fatálně narušena 

statika stromu, kdy strom i dle posudku znalce v oboru dendrologie byl v havarijním stavu a nařízen 

v brzké době pokácet. Avšak vlivem vichřice a nastalé havarijní situace, musel starosta přistoupit 

ve smyslu ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k odstranění 

stromu lípy v režimu havarijního stavu, kdy tuto skutečnost nahlásil na tísňovou linku 150, a hasiči lípu 

pokáceli. Následně se projevilo i vykotlání kmene a jeho značné proschnutí včetně uschnutých větví 

z cca 80% objemu. Na jaře upravíme prostranství před kostelem, protože se jedná o pozemek obce 

a do dvou let vysázíme před kostelem novou vzrostlou lípu či jiný vhodný strom. 

 

Josefov – kanalizace a ČOV  

V současné době je na čističku smluvně připojeno cca 94% nemovitostí a občanů. Zpracovali jsme 

v souladu s podmínkami Ministerstva zemědělství dokumentaci Závěrečného vyhodnocení akce 

Josefov – kanalizace a ČOV, na kterou nám Ministerstvo zemědělství udělilo dotaci ve výši 

19.857.000,- Kč. 8. listopadu 2018 jsme Závěrečným vyhodnocením akce požádali Ministerstvo 

o kontrolu a ukončení této investiční akce. 

Starosta upřímně děkuje Ministerstvu zemědělství za udělení dotace a jeho pracovníkům za vynikající 

spolupráci. 

 

Obec Josefov zároveň 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.  

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. 
 

Památka zesnulých – Dušičky  

Letošní dušičky byly po desítkách let packování po hrbaté a poničené dlažbě hřbitova, příjemnou 

procházkou po nové a líbivě provedené dlažbě hřbitova, který je tak krásným vzpomínkovým místem 

Josefáků i jejich příbuzných. Hroby i hřbitov byly upraveny i přes značné větrné počasí a procházka 

po plamínky svíček rozsvíceném hřbitově byla krásným duševním zážitkem. 

 

Výstava hraček – poklady nejen z půdy! 

Ve dnech 10. 11. – 11. 11. 2018 jsme my, členky výboru seniorů obce Josefov, na KD přichystaly pro 

naše i přespolní občany výstavu hraček. Myslíme, že tato akce se setkala s obrovským úspěchem. Byla 

radost pozorovat návštěvníky, jak vzpomínají na dny svého dětství nad hračkami, které kdysi dávno měli 

oni sami. Jé, toto jsem měl (měla) taky, slyšet bylo z různých míst. Velký zájem byl rovněž o vystavené 

kočárky paní Trillové, která si je sama renovuje. Potěšil nás zájem o výstavu a také poděkování mnoha 

návštěvníků, že si užili krásné odpoledne a vrátili se na chvilku do dětských let.  

Také bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří nám své poklady na výstavu zapůjčili. Jmenovitě to 

jsou: Bravenec Radek (Dolní Bojanovice), Herka Libor (Hodonín), Netopilík Petr, Tománek Václav, 

Bílková Jiřina, Esterková Anna, Formanová Kateřina, Hasilová Růžena, Horká Františka, Klubusová 

Blanka, Klubusová Ludmila, Lekavá Vladislava, Macůrková Marie, Magdolenová Vlaďka (Lužice), 

Mrákavová Ilona, Netíková Hana, Pospíšilová Helena, Rampáčková Anna, Salajková Pavla, Šeďová 

Radka, Štohandlová Marie, Trillová Ludmila a Vnenčáková Emílie. 

Dále děkuji Jiřině Bílkové, Anně Rampáčkové, Haně Netíkové a Marii Štohandlové za pomoc při 

aranžování a stálou účast v době výstavy. Poděkování samozřejmě patří rovněž starostovi obce 

za poskytnutý prostor KD.  

Hasilová Růžena 



 

Při výstavě hraček v sále Kulturního domu na všechny návštěvníky čekalo překvapivě velké množství 

krásných hraček a hlavně vzpomínek i na staré časy před válkami, které u nejmladších návštěvníků 

vyvolávali neskrývaný úžas a u starších velkou nostalgii na dobu, kdy sami byli dětmi nebo hračky 

svým dětem sháněli či sami vyráběli. Asi největším překvapením byla úctyhodná kolekce kočárků, která 

zmapovala jejich vývoj za posledních 100 let.  

Starosta se zastupiteli upřímně děkují ženám z Výboru seniorek za skvělý nápad a uspořádání výstavy 

a všem, kteří se na této výstavě podíleli, kteří si dali tu práci a tyto „poklady“ nalezli a laskavě zapůjčily. 

 

Soutěž v třídění odpadu 

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

v letošním roce spěje k závěru, poslední termín odevzdat tříděný odpad do soutěže je tuto sobotu 

24. listopadu 2018. Níže uvádíme průběžné pořadí přihlášených soutěžících s průběžně celkovými 

počty. Věříme, že příští ročník se zapojí ještě více občanů, především mládeže. 

děti     mládež    dospělí 

1. Petr Pospíšil  284 1. Petra Petrášová 531 1. Lenka Rebendová  154 

2. Adam Zhříval  222     2. Petr Netopilík  134 

3. Kateřina Formanová 211     3. Martin Tománek  131 

4. Josef Prčík    167     4. Martin Esterka      69 

5. Tomáš Salajka  113     5. Jaromír Ištvánek      32 

6. Gabriela Benešová  111     6. Dana Chludilová      30 

7. Tobiáš Macůrek    82     7. Vojtěch Lekavý          5 

8. Sandra Chludilová      8     8. Martin Prát           2 

9. Tereza Pavlišová      4     9. Růžena Bílková          1 

 

INFORMACE 

Spol. Swietelsky stavební s.r.o. Hodonín opravila praskliny cesty v ulici U Školy za hřištěm. 

Vodovod v polovině ulice Sportovní byl zkolaudován. 

Lípa na dětském hřišti je dle znaleckého posudku ve špatném stavu a do dvou let ji doporučuje 

pokácet. 

Stejně tak kaštan u sv. Jana Nepomuckého, ale ten navrhl zkusit ještě v příštím roce zachránit. 

Zaměstnanci provedli deratizaci v obci proti hlodavcům a vyčistili protierozní kanál za ulicí 

U Školy. 

Proběhla kontrola obce Krajským úřadem JmK na místní poplatky a poskytování informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb., její výsledek byl bez závad a nedostatků. 

Byla opravena lampa veřejného osvětlení v hluboké cestě. 

V první polovině prosince, pokud počasí dovolí, proběhne náhradní výsadba křovin u chodníku ulice 

Hlavní z Nové do Dolní ulice, kde bude vysázen živý plot z odolné dřeviny proti suchu, a to Javoru 

babyky. 

 

Dovolená a zástup MUDr. Miriam Urbanové 

MUDr. Urbanová Miriam – dovolená od 3. 12. do 14. 12. 2018 
Zástup od 3. 12. do 7. 12. MUDr. Pernicová, Lužice, denně od 7 do 12 hod. 

Zástup od 10. 12. do 14. 12. MUDr. Ondruš, Dolní Bojanovice, tel.: 735 134 005 

Po 12:00 – 17:00 

Út   7:30 – 12:00 

St   7:30 – 12:00 

Čt 12:00 – 15:00 

Pá   7:30 – 12:00 



 

MUDr. Urbanová Miriam 
Ordinace od 17. 12. do 21. 12. 2018 dopoledne denně od 7:00 do 12:30, ve čtvrtek rovněž dopolední 

ordinace. 

27. 12. – čtvrtek – od 7:00 do 12:30 

31. 12. – pondělí – neordinujeme. Bez zástupu. Akutně nemocní LSPP od 17:00. 

 

Kompostoviště  

Životní prostředí nás vyzvalo k řešení problematiky malé přírodní  komunitní kompostárny s tím, že se 

mu nelíbí její umístění a nechtějí ji v místě, kde je cca 15 let, tedy lesíku bývalé husárny. Naše malá 

přírodní kompostárna byla plně, dle instrukcí tehdejších pracovníků na OŽP Hodonín, legalizována 

stanoviskem stavebního úřadu a úřadu územního plánování a vydáním vyhlášky. 

Dohodli jsme se, že vzhledem k našemu plánu do dvou let zbudovat sběrné místo (dvůr) za ČOV, kam 

také chceme umístit velkoobjemový kontejner na biologicky rozložitelný odpad, anebo pokud bude 

místo (a budeme se pochopitelně snažit, aby bylo) na tom místě udělali malou komunitní kompostárnu.  

Proto na stávající malou přírodní kompostárnu mohou občané po dobu dvou let ještě vozit biologicky 

rozložitelný odpad a po té bude stávající malá kompostárna zrušena. Hlavně naším konáním opět 

ušetříme občanům značné finanční prostředky! Jsme zajisté všichni toho názoru, že odvážet biologické 

hnojivo z obce a platit za to, kdy ten, kdo to odveze, si nechá za to zaplatit a ještě to zobchoduje, by bylo 

nezodpovědné a neefektivní. 

 

Poplatky v obci  

Obecní úřad upozorňuje, že veškeré poplatky za letošní rok, vybírané obcí Josefov, musí být 

uhrazeny do 30. listopadu 2018. 
 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2018 

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

 

Ve dnech 7. a 8. prosince budou zaměstnanci obce dělat ve vinných sklepech odečty vodoměrů a paní 

knihovnice bude ještě vinaře informovat. Buďte tedy připraveni. 

 

POZVÁNKA 

Josefovská setkání  

Výbor seniorů a Obec Josefov pořádají Josefovská setkání seniorů, které se uskuteční tuto sobotu 

24. listopadu 2018 v 15.30 hodin v Kulturním domě a společně se starostou srdečně zvou místní 

seniory příjemně posedět a vzájemně se pobavit při příjemném programu. 

Vystoupí Josefovští mužáci, k tanci a poslechu bude hrát pan Antonín Schäffer, proběhne také čtení 

z kroniky obce ke stému výročí vzniku Československa. 

Vezměte s sebou dobrou náladu a něco na ochutnání ze svých kulinářských specialit či vzorek vína. 

Drobná tombola i pohoštění zajištěno. 

 

Diskusní setkání s občany k Programu rozvoje obce 

Obec Josefov srdečně zve všechny občany na diskusní setkání k Programu rozvoje obce Josefov 

na období 2019 – 2025, které se uskuteční ve středu 28. listopadu 2018, od 18.00 hodin v místním 

Kulturním domě. 

Chceme seznámit občany s postupem zpracování a obsahem programu rozvoje, získat názory a podněty 

občanů, prezentovat výsledky dotazníkového šetření. 

Na setkání s Vámi se těší zástupci obce Josefov a zpracovatelé Programu rozvoje obce. 

 



 

Rozsvícení vánočního stromu 

Obec Josefov s Výborem seniorů srdečně zve všechny Josefáky na rozsvícení vánočního stromu 

u kostela Všech svatých, v neděli 2. prosince 2018, v 16.30 hodin. Přijďte si zazpívat společně koledy 

u našeho krásného vánočního symbolu a nasát vánoční atmosféru. 

 

Mikulášská besídka 
Připravujeme tradiční Mikulášskou besídku na středu 5. prosince 2018 v 16.00 hod. v našem 

Kulturním domě. 

Na radnicu letos už volali z pekla a informovali sa na místních nezbedníkú, proto nabádáme rodiče, 

aby domluvili děckám, ať sa rychle polepšá nebo si jich čerti odnesú v měchu, kerý bude nachystaný 

jak každý rok. Ale na druhú stranu sa snesú aj zástupci neběšťanú a budú tým našim hodným 

aj polepšeným děckám rozdávat balíčky. 

Pro naše děti od 3 – 10 let budou u Mikuláše nachystané balíčky.  

Mikuláš vzkazuje, že pokud chcete balíček pro mladší dítě nebo přespolní, musíte se spojit s paní 

knihovnicí Hasilovou, která je zástupkyní pekla na zemi pro Josefov a najdete ju v knihovně. Čekání 

na Mikuláša nám zpříjemní vystúpení kapely COUNTRIO s vánoční tématikú. 

Po dědině budú ve středu 5. prosinca chodit čerti s andělama aj Mikulášem. Hodné děti Mikuláš 

obdaruje vlídným slovem a sladkosťú a tych zlobivcú si možná odnesú čerti v pořádném měchu. 

 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 24. listopadu 2018 

2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, polovina prosince 2018 

Silvestrovský turnaj ve šnopsu, Pohostinství Klečka, pátek 28. prosince 2018 

Silvestrovský turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče, TJ Sokol Josefov, sobota 29. prosince 

2018  

Mistrovství Josefova ve stolním hokeji Stiga, sobota 29. prosince 2018 

Silvestrovský ohňostroj, pondělí 31. prosince 2018 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Při příležitosti papežovy návštěvy budou prodávány speciální plnomocné odpustky. Soustavným 

hříšníkům poskytujeme výrazné slevy. 

„Mami, víš kolik zubní pasty je v jedné tubě?“ „Nemám tušení, Pepíčku.“ „Ale já to vím! Od televize 

až ke gauči!“ 

V ředitelně zvoní telefon: „Prosím pěkně, pane řediteli, můžete dnes omluvit studenta Václavíčka? Leží 

a nemůže se ani hnout.“ „A kdo volá?“ ptá se „ředitel“. „Můj otec,“ ozve se nesměle na druhém konci 

drátů. 

Ve čtvrté třídě se píše písemka z matematiky. Franta pošeptá Karlovi: „Ten učitel je ale debil.“ Učitel 

na to okamžitě zareaguje slovy: „Nenapovídej, Franto, Karel na to musí přijít sám!“ 

Včera ve 3 v noci u mě zvonil soused!!!!! Normálně přišel ve 3 v noci a zazvonil, magor!!!!!! 

Jsem se tak lekl, že mi málem vypadla vrtačka z ruky. 

Víte co se stane ze Sněhurky, když se dotkne drátů vysokého napětí? Popelka. 

Na dědině se koná zábava, místní chlastačka. Mladá 14 ti letá Anička se ptá maminky, jestli by tam 

mohla jít taky. Maminka jí to dovolí, ale musí s ní jít její 10 ti letý bratr Pepík, který ji bude hlídat, 

aby nedělala náhodou nějaké věci, které mladé holky nemůžou. V deset hodin večer se rozrazí dveře 

od baráku a vejde Pepík. Pepíku, kde máš sestru? ÁÁle, šla s Tondů do keřu, začali si stahovat gatě, mně 

sa srat nechtělo, tak sem šel dom. 


