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Obsah Programu rozvoje obce:

Analytická část

Témata:

1)Území,

2)Obyvatelstvo- demografická a sociální situace,

3)Hospodářství- ekonomická situace, trh práce,

4)Infrastruktura- technická a dopravní infrastruktura, 

dopravní obslužnost,

5)Vybavenost území- zdravotnictví, sociální péče, 

kultura a péče o památky, sport,

6)Životní prostředí – stav ŽP, ochrana ŽP.



Obsah Programu rozvoje obce:

Návrhová část

Témata:

1)Infrastruktura,

2)Školství, mimoškolní výchova,

3)Kultura a cestovní ruch,

4)Sport,

5)Životní prostředí, ekologie,

6)Komunitní život v obci,

7)Sociální politika a zdravotnictví,

8)Doprava,

9)Bezpečnost.



Výsledky dotazníkového šetření.



Účast:

Počet vyplněných dotazníků:

123 kusů (39 elektronicky, 84 papírově).

Počet občanů Josefova nad 15 let: 

358 obyvatel.

34,4 % obyvatel (nad 15 let) vyplnilo dotazník.



1. Jak se Vám v Josefově  žije?



2. Co by se mělo v naší obci především zlepšit?
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 sportovní vyžití

   kulturní a společenský život

   stav chodníků

  životní prostředí

   nabídka pracovních příležitostí

 dostupnost obchodů a služeb

   stav místních komunikací

   zájem lidí o obec

   vztahy mezi lidmi

   rozsah cyklostezek do okolních obcí



 Nevyhovující obchod s potravinami.

 Odvodňovací systém u bud a kolem struhy a struha 
celkově.

 Nebýt proslavení tím, že mladí šotci prodávají pervitin.

2. Co by se mělo v naší obci především zlepšit?

Další náměty občanů:



3. Jaké služby Vám v obci schází?

 Kadeřnictví (4), masér, kosmetika, pedikura (2).

 Sběrný dvůr, sběr hliníku, častější odvoz popelnic.

 Bankomat (2).

 Pošta (5).

 Škola, školka, lesní/mini školka.

 Obchod s potravinami.

 Koupaliště.

 Lékárna.

 Dům pro seniory.

 Upravit silnici u hřiště.

 Matrika.



4. Jak hodnotíte dostupnost obce 

veřejnou dopravou?



5. Výhrady k veřejné dopravě:

 Není přímé spojení.

 Spoj do Břeclavi a zpět.

 Zbytečné čekání u některých  spojů v obci Prušánky, které vedou 

na Josefov. 

 Spojení do Břeclavi na tří směnný provoz je nedostatečný.

 Spoj do Dolních Bojanovic.

 Víkendové spoje do Dolních Bojanovic.

 Časy odjezdů.

 Dojezdové časy.

 Prodleva 2 hodiny.

 Víkendové spoje.



6. Mezilidské vztahy v Josefově považujete za:

6,5 %

5,7 %



8. Na co byste přednostně využil/a finanční 

prostředky obce? 
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podpora činnosti spolků

 zlepšování vzhledu obce

rekonstrukce stávajících a vybudování nových sportovišť

sociální zázemí pro víceúčelové a fotbalové hřiště

rekonstrukce a dobudování chodníků

 rozšiřování a zkvalitňování zeleně

retenční protierozní nádrž v lokalitě Nové u kadúbku

 rekonstrukce a dobudování stávajících místních komunikací

 oprava soch

výstavba nové haly na techniku pro hasiče a obec

 výstavba sběrného místa/dvoru

modernizace Výletiště pod zeleným, nový povrch,…

výstavba nového nebo rekonstrukce mostu do vinných sklepů

chodník na hřbitov a parkování u hřbitova

 rekonstrukce a dobudování cyklostezek



8. Na co byste přednostně využil/a finanční 

prostředky obce? (další náměty)

 Klimatizace na kulturním domě.

 Folklór.



8. Měla by se obec zaměřit na rozvoj 

cestovního ruchu?



9. Měla by obec investovat do rozšíření 

kulturního sálu a zbudování nové knihovny?



10. Měla by obec investovat do 

volnočasového areálu- minigolfu?



11. Jakou preferujete skladbu stromů v 

ulicích Horní a Dolní při jejich obměně?
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7,7 %

11. Jakou preferujete skladbu stromů v ulicích Horní a 

Dolní při jejich obměně? Jiné náměty občanů:

 Myslím si, že by to měla být volba jednotlivého občana, jestli by 

chtěl mít před domem nějaké stromy.

 Záleží na lidech v daných ulicích. 

 Je mi jedno čím víc zeleně tím líp, a nechám to na odborníkovi, 

jinak nějaká kombinace.

 Platan.

 Žádnou.

 Mix keřů, max. do výšky 2 metrů.

 Živé ploty.

 Kombinace všeho uvedeného.



12. Kterou z uvedených možností poskytovaných 

informací pro občany nejvíce využíváte?



13. Jak intenzivně Vás obtěžují volně 

pobíhající psi?



14. Třídíte odpad?

0,8 %



15. Vyhovuje Vám systém třídění odpadů?



7,7 %

16. Systém třídění mi nevyhovuje z důvodů:

 Chybí kontejner na plechovky.

 Vyhovuje, ale co ti bordeláři (naťuklé demižony, velké skleněné 

tabule apod.).

 Líbí se mi systém třídění odpadů v nedaleké vesnici - každý dům 

má 3 popelnice (směsný, plast, papír) je to jednotlivě vyváženo.



17. Vyplňovali:



18. Věkové složení:



19. V obci žiji od:

5,7 %

4,9 %



20. Typ domácností:



21. Vaše náměty a připomínky:
 Sběr odpadů v katastru obce, cca 2 ročně a dále (časnost sběru) dle 

uvážení.

 Nedostatečný obchod s potravinami, nevyhovující webové stránky obce.

 Nedělejme zarážení hory zároveň s Prušánkami.

 Myslím si, že by se hodilo nějak zastřešit zastávku směrem na Hodonín. 

Při silném větru, dešti, sněhu je telefonní budka jediné místo, kde se dá 

ukrýt.

 Máme vynikajícího starostu.

 Jako priorita-chodník+stezka pro cyklisty na hřbitov.

 Úklid odpadu okolo obce.

 Nesouhlasím s ubytováním cikánů v obci.

 Nelíbí se mi ubytovna pro pochybné existence.



19. Vaše náměty a připomínky:

 Bylo by vhodné omezit volné pobíhání psů po obci, abychom se nemuseli 

obávat do čeho ráno stoupneme. Existují přece sáčky na sběr 

exkrementů. Také dětské hřiště je potřeba lépe zabezpečit, aby se zde 

nescházeli večer výrostci a neprobíhalo zde předávání zásilek, jak je to 

běžné ve večerních hodinách pod zeleným. Dětské hřiště má sloužit 

především dětem a je tak jen otázkou času, kdy naše děti najdou pod 

posezením jehlu. Bylo by hezké, kdyby obec našla prostředky na úpravu 

rybníčka a přilehlého skladiště. Prostředí u rybníčka je moc hezké, ale 

ten smrad z kompostárny to kazí. Kdyby bylo možné rybník vyčistit a 

udělat kolem něj víc míst na posezení, určitě by to vítalo více občanů. 

Jinak se nám tady žije hezky, obec je malá, je tu klid, akce jsou 

především pro domácí a pár přespolních. Na každé akci je lidí tak 

akorát, proto nesouhlasím ani se zvětšením KD ani pořádáním akcí pro 

turisty, cyklisty atd. Buďme rádi za ten klid, co tu máme, protože mít 

tady třeba od října kvanta cyklistů, kteří každému hledí do domu a do 

zahrad, bychom určitě nechtěli.



19. Vaše náměty a připomínky:

 Byla bych ráda, kdyby se mohla revitalizovat Prušánka, lépe vyřešilo 

hospodaření s dešťovou vodou (zadržovat např. na závlahu) a 

revitalizovat rybník- to vše v přírodním-eko stylu- včetně začlenění 

obec. lesíku a okolní zeleně. Celou tuto lokalitu přeměnit na území plné 

přírody. V případě zájmu obce se ráda zúčastním a pomůžu při realizaci.

 Chybí mi řešení revitalizace Prušánky v závislosti na zadržování dešťové 

vody a její využití pro obec+ řešení nebo koncept pro "obecní lesík" a 

ostatní zelené plochy v lokalitě Nová a U Kadúbku- k tomu bych si 

představoval veřejné debaty i za přítomnosti odborníků, kteří stejné 

úkoly dovedou řešit pomocí přírodních sil a zdrojů. Ne Povodí Moravy 

apod.!!!

 Chtěl bych ocenit jednání na obecním úřadě jako velmi dobré, věcné a 

vstřícné.



19. Vaše náměty a připomínky:

 Udělat lampionový průvod pro děti kolem Josefova s vlastním 

pohoštěním (co kdo přinese).

 Návrh nových volnočasových aktivit: - cvičení pro občany v obci, podle 

zájmu zorganizovat např. cvičení pro maminky s dětmi, pro seniory, 

pilates atd. Zajistit pravidelné semináře nebo přednášky podle zájmu 

občanů.

 Silniční retardéry, zejména v ulici Dolní.

 Retardér při vjezdu do obce od Prušánek.

 Obnova splavu, regulace struhy.

 Spor se společností DIMA s. r. o., pozemky na cyklostezku směr Prušánky, 

čekáme u kostela v ošklivém prostředí, nové průlezky na dětském hřišti 

+ oddělení plotu a zabezpečení uzamknutím na večer před dospívající 

mládeží, která se tam začala scházet. Dětské hřiště je pro děti.

 Více odpadkových košů (alespoň na jednom konci Horní a Dolní ulice).



Děkujeme za pozornost

Ing. Petra Křivánková Ph.D.

Ing. Helena Chrástková

Podluží plánuje společně
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