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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Děcka majú zasej další prázdniny a nás čeká další ples, tento bude naruby, tož snád sebú nikdo nerúbne. 

Sezónu zahájili hasiči schůzú a potom aj plesem, hudba duňala do temnej noci a všecí sa dobře bavili. 

Poslední týdny sa nám střídá zima s eště větší zimú, mrzlo jak sviňa, aj snihu na pár dní napadlo, všecí 

sa nadřeli, děcka si nestihly ani pořádně zabruslit a zasaňovat a už je to zasej rospustěné. Za nejaký čas 

budú schůzovat myslivci a beztak aj vinaři a potem aj zastupitelé. Vláda aj poslanci schůzujú furt 

a je to vidět na výsledkách. Vládní a provládní strany vymýšlajú dobré kúsky, před čtrnácti dňama 

sa předháňaly kerým děckám dajú obědy zadarmo, aby zjistily, že než to schválily, tak už na to nemajú 

žádné peníze a teď vymýšlajú, aby ty peníze na barco slibované měly, že by obcám zebraly z daně 

z nemovitosti, protože obce hospodařijú dobře a je po zásluze za to jich odměnit tým, že sa jim peníze 

pro jejich dědiny a občanú vezmú. Dyštak potom místo opraveného chodníka nebo jinačího potřebného 

pro občanú, možeme poslat děcka na ten slibovaný oběd zadarmo, anebo neco inačího slíbeného 

zadarmo, ale enom slíbeného. Přitem pomoct temu, kdo to potřebuje je důležité a slúží ke cti. Tož tak… 

 

Nedávno nás opustil navždy pan Miroslav Prokůpek, čest jeho památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým. Všichni na něj budeme vzpomínat v dobrém jako na dobrého,  vstřícného a pracovitého 

člověka. 
 

V minulých dnech nás opustil navždy pan Stanislav Esterka, čest jeho památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým. Všichni na něj budeme vzpomínat v dobrém jako na dobrého člověka a vstřícného 

pracovitého člověka, který naučil celé generace Josefáků hrát stolní tenis a věnoval se dětem.  
 

V minulých dnech oslavila 85 let paní Marie Marčíková. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu 

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

Naša chasa má od sv. Štěpána nových stárků a stárky a stali sa jima: Vojtěch Pospíšil ml. 

a Kryštof Prčík, Simona Benešová a Natálie Rampáčková. 

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

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

a že sa chase vydařijú. 
 

Vánoční turnaj ve šnopsu 
Náš pan hospodský Klečka pořádal tradiční turnaj ve šnopsu 27. prosince 2018. Zúčastnil se jej jako 

každoročně velký počet milovníků karbanu, druzí byli Jožka Klubus a Pavel Kudrna st., ale kdo vyhrál, 

si už nikdo nepamatuje, asi hospodský točil dobrý matroš. 

 

Silvestrovský turnaj ve stolním tenise 
Tradičního turnaje ve stolním tenise, pořádaného místní TJ Sokol Josefov, dne 29. prosince 2018, 

se v jednotné kategorii neregistrovaných hráčů zúčastnilo celkem 28 amatérských hráčů z okolních obcí 

z toho 5 domácích.    

Pořadí: 

1. Grznárik Juraj (Prušánky) 

2. Voldán Jiří (Hodonín) 

3. Nešpor Josef (Kostice) 

4. Hromek Ludvík (Dubňany) 

Představitelé TJ Sokol Josefov, děkují všem sportovcům za účast a sponzorům za ceny. 



 

Mistrovství Josefova ve Stiga hokeji 

V sobotu 29. prosince 2018 odpoledne proběhl již šestý ročník turnaje ve stolním hokeji Stiga o titul 

mistra Josefova roku 2018 v kategoriích Junior (do 15 let) a Senior (nad 15 let). Celkem se přihlásilo 21 

hráčů. Junioři hráli každý s každým ve dvou kolech o mistra Josefova. Senioři hráli ve třech skupinách, 

z každé postoupili do vyřazovací části nejlepší dva hráči a dva nejlepší hráči ze třetích míst. 

 

Atmosféra byla opět skvělá, odpovídající mistrovství Josefovského světa, nakonec být mistrem 

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

soubojů. Mistrem Josefova juniorů se stal počtvrté Michal Běhunčík ml., na druhém místě 

se umístil Tomáš Salajka ml. a na třetím Adam Zhříval.  

Mistrem Josefova seniorů se stal Martin Lekavý, na druhém místě se umístil Štěpán Lekavý 

a na třetím Vojtěch Lekavý, bramborové čtvrté místo vybojoval Přemysl Růžička st. 5. místo 

M. Běhunčík st., 6. místo V. Pospíšil st., 7. místo J. Hasil, 8. místo T. Salajka st. 

 

Poděkování patří všem, kteří pomohli turnaj přichystat. Účast byla nadprůměrná, hlavně z řad domácích 

příznivců tohoto rekreačního sportu, a tak jsme strávili příjemné odpoledne ve společnosti příjemných 

lidí. Stolní hokej Stiga je k zapůjčení na radnici. 

 

Silvestrovský ohňostroj 

Loňský rok jsme zakončili nejkrásnějším ohňostrojem za celou dobu, co jej pořádáme, kterému se stěží 

mohu rovnat ohňostroje ve velkých městech. Náš ohňostroj je fenomén společenského soužití 

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

přes 2000, což značí o společenském významu této akce. Jezdí k nám hosté z celé Moravy, ale i ze 

zahraničí. Nás Josefáky může hřát, že o nás pochvalně mluví návštěvníci našich akcí, jak umíme být 

pohostinní a společenští. Naši střelmistři hasiči předvedli úžasnou 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 všechny obejít nestihl. 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., 

P. Netopilíkovi, 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, R. Piharovi, J. Petříkovi ml., M. Tománkovi, A Šupovi 

ml., A. Piharovi, T. Salajkovi, V. Machačovi, R. Bohunovi, P. Růžičkovi st., M. Klubusovi, 

V. Pospíšilovi ml.  

Děvčata R. Hasilová, R. Pospíšilová, M. Macůrková, P. Salajková, J. Bílková, N. Bílková, R. Bílková 

s P. Bílkem, P. Nesvadbou, V. Chludilem, T. Salajkou, V. Bílkem 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 opravdu krásnou vánoční výzdobu svých domů. Mezi nejkrásněji vyzdobené 

patřily opět domy a stromy Pešatových, Suchánkových, Redkových J. a M., Piharové H. a Trechy J., 

Damborské J. a Rampáčka M., a dále např. Nových, Petříkových, Skoumalových, 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. Netopilíkových, Esterkových E. a S., Prčíkových M. a J., Holických další 

a další. Vyzdobených domů bylo cca 80 a byl příjemný zážitek procházet se večer obcí a sledovat krásně 

adventně prosvícený Josefov. 

 



 

Ničitelé vánoční výzdoby! 

Josefov je známý svou krásnou vánoční výzdobou, kaňkou ovšem je, že každoročně nějaký pacient, 

který svým konáním patří do ústavu pro choromyslné, jakékoliv prvky vánoční výzdoby poničí. 

Vyloženě má spadeno na obecní majetek, ať už před kostelem nebo před radnicí. Tady se evidentně 

jedná o našeho občana či občany! Nikdo k nám kvůli pár minutám nepojede ničit výzdobu v ranních 

hodinách a nebude se na to technicky připravovat, jakoby šel vykrást banku. Také se stane, že někdo 

vánoční výzdobu ukradne, jako tomu bylo i v proběhnutém adventu, k tomu ještě ukradli našim 

myslivcům dva smrky, na které patrně ukradenou výzdobu nastrojili, anebo to třeba vše zpeněžili. 

 

Tříkrálová sbírka 

V naší obci proběhla v neděli 6. ledna 2019 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 

- 2018 17.690,- Kč 

Letošní sbírka činila 19.363,- 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 zúčastnil po letech vysoký počet návštěvníků i přes plesy v okolí 

a všichni byli v pyžamech, žádný naháč nás do půlnoci 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 letech došlo k poměrně výraznému poklesu třídění a díky zavedení soutěže ve třídění 

se nám tento propad povedlo snížit. 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. 

 

Soutěž v třídění odpadů 

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

kterou schválilo a vyhlásilo zastupitelstvo obce, 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 rozsáhlejší 

s pochopitelným a výrazným dopadem na peněženky Josefáků.  

Schválené odměny soutěžícím budou ve stejné výši jako loni a předloni. Všichni o této soutěži 

i odměňování jsou informováni a v drtivé většině se setkáváme s pozitivními reakcemi.  Zveřejněním 



 

odměn cílíme na vzbuzení pozitivní závisti a soutěživosti, to se povedlo a kdo chce závidět, ať nic 

nedělá! 

Níže uvádíme průběžné pořadí dosud nově přihlášených soutěžících bez počtů (ať je zachována 

soutěživost). Věříme, že se opět zapojí více občanů. 

 

děti 

1. Barbora Formanová 

2. Josef Prčík ml. 

3. Tobiáš Macůrek 

4. Tereza Pavlišová 

5. Tomáš Salajka ml. 

6. Hynek Prčík 

 

dospělí 
1. Helena Pospíšilová 

2. Petr Netopilík 

3. Martin Esterka 

4. Jaromír Ištvánek 

5. Dana Chludilová 

6. Růžena Bílková 

 

mládež 

1. Petra Petrášová 

2. René Zhříval 

3. Jan Kobzík 

 

INFORMACE 

 

Veřejné osvětlení ve sklepech 

Postupně nám VEOS mění lampy veřejného osvětlení ve sklepech, že je tam večer více světla, je nyní 

viditelné. Pochopitelně světla nesvítí celou noc, nemají často komu. 

 

Sněhová kalamita  

Starosta děkuje všem občanům, kteří při posledních sněhových kalamitách pomohli s odklízením sněhu 

v obci i na hřbitově, zvláště pak obětavým, kterými jsou Jiří Hasil, Luboš Koliba, Antonín Pihar, 

Radek Pihar, Martin Rebenda, Martin Tománek, Jiří Trecha, Vojtěch Pospíšil ml.  

 

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 2018 máme 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 2018 bude připočtena k prvnímu čtvrtletí 

roku 2019. Cena vody - 50,- Kč/m
3
. 

Kontrola vodoměrů bude tak jako loni probíhat první prosincový pátek a sobotu 6. 12., 7. 12.! 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2019: 

termín – 25. 3., 28. 3., 1. 4., 4. 4. 

termín – 24. 6., 27. 6., 1. 7., 4. 7. 

termín – 30. 9., 3. 10., 7. 10., 10. 10. 

termín – 9. 12., 12. 12., 16. 12., 19. 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. 



 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2019 

Březen    6. 3. 2019 

Duben    3. 4. 2019 

Květen    1. 5. 2019 

Červen    5. 6. 2019 

Červenec  10. 7. a 24. 7. 2019  

Srpen  21. 8. 2019 

Září   18. 9. 2019  

Říjen                16. 10. 2019 

Listopad         13. 11. 2019  

Prosinec          11. 12. 2019 

 

Poplatky v obci Josefov na rok 2019 
Informujeme občany, že vybírané poplatky a platby v roce 2019, zůstávají stejné jako v loňském roce 

a pravidla jejich placení také. 

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2019, v případě, že 

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

první do 30. června 2019 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2019. 

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

2019, 2. splátka ve výši 50% je splatná do 30. listopadu 2019. 

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2019. 

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
) 

 

Smlouvy na hrobová místa hřbitov 
Od března letošního roku budou uzavírány nové smlouvy na hrobová místa na našem hřbitově. V rámci 

tohoto smluvního vztahu se bude hradit poplatek za vodu na hřbitově jednorázově na 10 let.  

 

Informace o pracovním místě 
Obec Josefov hledá pracovitého a zodpovědného občana, který za dobře odvedenou práci dostane dobře 

zaplaceno. Všichni mají stejnou možnost pracovat pro obec, to že budeme hledat nového údržbáře 

pro Obec a ČOV se ví minimálně od loňského léta. Všichni vědí, jak by takový obecní zaměstnanec měl 

pracovat, ale nikdo to dělat evidentně nechce, ani za nadstandardních podmínek. Až bude někdo vybrán, 

pak se všichni dozvíme, že jiný by byl určitě lepší, jen by nemohl pracovat v pracovní době nebo se jen 

zapomněl přihlásit, protože o tom nevěděl, přestože to ví celá dědina. 

 

Obec Josefov přijme zaměstnance do trvalého pracovního poměru na pozici: 
 

Technik - údržbář  

Pro ČOV a obecního majetku, veřejných prostranství a veřejné zeleně 

 

Stručné vymezení pracovní náplně: 

- práce spojené s údržbou objektů a zařízení ČOV a ČS a jejich okolí 

- práce spojené s údržbou majetku obce a údržba veřejných prostranství a veřejné zeleně 



 

Požadavky na uchazeče: 

- občan ČR (výhodou trvalý pobyt v obci Josefov) 

- fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku 

- plná procesní způsobilost a bezúhonnost 

- min. středoškolské vzdělání technického směru, vyučen (výhodou obor elektro, opravárenství, zámečnictví) 

- praxe v oboru údržby, elektro či opravárenství výhodou 

- znalost práce se zahradnickými a zemědělskými či zemními stroji výhodou (křovinořez, traktor, sekačka) 

- řidičský průkaz skupiny B, T (řidičský průkaz skupiny C výhodou) 

- aktivní přístup k řešení údržby obecního majetku, samostatnost, pružnost, vstřícnost, spolehlivost 

- organizační schopnosti, vedení týmu lidí  

- nástup možný ihned po výběru nejvhodnějšího uchazeče 

 

Nabízíme: 

- nástupní plat 21.000,- Kč hrubého 

- možnost pružné pracovní doby 

- trvalý pracovní poměr na dobu neurčitou 

 

Náležitosti přihlášky jsou: 

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského 

průkazu, krátký motivační dopis proč se domníváte, že jste vhodným uchazečem, datum a podpis. 

 

K přihlášce připojte: 

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém uveďte údaje o svém vzdělání, dosavadních zaměstnáních 

a o odborných znalostech a dovednostech, 

- bezúhonnost a plnou procesní způsobilost doložte čestným prohlášením, 

- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 

Přihlášku s požadovanými doklady doručte co nejdříve na adresu: 

Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov 

Obálku označte slovy: „Pozice Technik – údržbář“  

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit tuto výzvu kdykoliv v jejím průběhu. 

Podrobnější informace u starosty 602 246 680. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 
 

POZVÁNKA 

Obec Josefov srdečně zve všechny na tematický ples obce „Naruby,“ který se bude konat tuto sobotu 

16. února 2019 v 20.00 hod. v sále místního Kulturního domu. Vstupné 100,- Kč. Hraje DJ Martin.  

Co to znamená naruby? Prostě naruby – tričko hore nohama, gatě předkem dozadu, trenky posraným 

navrch, borec za borku, děvčica za šohaja, anebo ten kdo je celý rok nasraný može dojít konečně 

v pohodě atd. apod. 

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

 

Obec Josefov spolu s Josefovskými maminkami také srdečně zvou všechny na „Dětský karneval“ 

v sobotu 23. února 2019 od 15.00 hod. v sále místního Kulturního domu. Vstup zdarma. 

 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 23. února 2019 

3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, první polovina března 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 9. března 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 23. března 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 6. dubna 2019 

Smrtnica, neděle 7. dubna 2019 



 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Přijde bača do prodejny a říká. „Dobrý deň, máte také tie velké fit lopty? „Nemáme, nemáme.“ Odpoví 

prodavačka. „Jaj, to je škoda a také tie podložky na jógu, nemáťe? Prodavačka na to, „já tu predávám 

alkohol moj zlatý. „Jaj, no tak dve flaše borovičky, ale Boh vie, že som chcel cvičiť. 

Babička měla dva stejné kocourky. A aby je rozeznala, tak jednomu dala jméno Mourek a druhého 

utopila v potoce. 

Paní učitelka se ptá žáků: „Víte, kdy je nejlepší čas na sběr jahod?” Přihlásí se Toník a říká: 

„Když nejsou sousedi doma.” 

V horském hotelu švýcarských Alp sedí ve vinárně lord Beefsteak ve společnosti šarmantní Francouzky, 

objednává další whisky a znuděně praví: „Je tu vskutku nádherně, avšak jak se mi to jeví, tak ta sněhová 

bouře potrvá delší dobu. U nás v Anglii se říká, že v takovém počasí se dají dělat dobře pouze dvě 

věci...” „Och, milý lorde, bridž jsem se naštěstí dosud nenaučila!” 

Ptají se kamarádi pana Nováka. „Proč jsi včera nebyl v hospodě?“ „Moje žena se rozhodla, že se mi tam 

nechce!“ 

Obec Josefov 

a Josefovské maminky Vás zvou na 

„Dětský karneval“  

                        
Kde: v prostorách kulturního domu 
                     Kdy: v sobotu 23. 2. 2019 od 15.00 hod. 

 
 

Přijďte si zařádit do reje masek, zasoutěžit si 
a příjemně si užít sobotní odpoledne. 
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