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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 

Děvčice utopily ve struze smrtku a jaro už je v plném rozpuku, akorát teda u nás na Sahaře moc neprší. 

Vinaři postříkajú tú húžvel co přezimovala, aby víno bylo zasej letos špicovní. Děcka a jejich rodiny 

sútěžijú ve sběru tříděného odpadu o sto péro, abysme nemoseli platit víc za popelnice. Náš starosta 

dělal machra, zvihal cosi těžkého, křáplo mu v břuchu a byl z něho kýláč, ale už je zgenerálkovaný 

a može zasej dělat hovadiny. Ti, co sa zasej báli, že po operaci dojde o rozum, mosá byt dál zklamaní, 

rozum je totiž to jediné, co nechybí nikemu, protože si nikdo nestěžuje, že ho nemá, anebo že ho má 

málo. Čeká nás teď hrkačování a hlavně šlahačka, to bude zasej veselo po dědině, kluci nachystané žile, 

děvčata mašle a možná nejaká mašla s koláčkem aj chlebíčkem bude visat nekde v záhonku. Za týden 

v sobotu naši volejbalisti pořádajú velkolepý turnaj, dojdime jim fandit, třeba vyhrajú. Pod zeleným pak 

budú šikovní zabijačkoví specialisti dělat pochutiny pro všeckých, šak dojdite. Tak, jak loni, aj letos 

to bude beztak špica. Naši šohajé chystajú májky děvčicám a takové májky ste eště neviděli, nekeří 

si budú volat aj vrtnú súpravu. Pak všecí upálijú čarodějnice a budeme už vyhlédat hody, letí to, že? 

No teda vitajte v Josefově. A nezapomeňte dojít aj k volbám do Evropského parlamenta. Tož tak… 
 

Letošní plesovou sezónu ukončil ples Naruby obce Josefov. K tanci a poslechu hrál DJ Martin. 

Další krásnou akcí byl dětský karneval. Letos se zúčastnil největší počet dětí domácích i rodáků 

a přespolních. Děti měly opravdu krásné masky a při soutěžích obdržely sladkosti a na závěr také 

milé dárečky. Za přípravu i zábavu dětí si zaslouží poděkování starosty paní Lenka Rebendová, 

Růžena Hasilová st., Radka Pospíšilová, Pavla Salajková, Kateřina Bravecová, 

Kateřina Formanová, Ivana Hanáková, Jana Klečková, Zuzana Macůrková, Martina Zapletalová 

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

Děvčata vynesla na Smrtnicu zimu z dědiny a začalo nám jaro. Je krásné, že našeho tradičního zvyku 

se účastní děvčata domácí a také děvčata našich rodáků, protože kdo jednou Josefákem je, tak jím 

zůstává napořád, buďme za to rádi. 

Naši kluci s hrkači tradičně od zeleného čtvrtka nahrazují kostelní zvony před Velikonocemi.  

Stolní tenis 
Sezona 2018/2019 je za námi. Musíme uznat, že družstva byla velmi vyrovnaná a skončili jsme 

na 7. místě, tak jako po první polovině odehraných utkání. Polovinu zápasů jsme vyhráli, 

ale samozřejmě s konečným umístěním spokojeni nejsme. Je co zlepšovat. Naši mladší a starší žáci 

se zúčastňují turnajů v okrese. Ještě je čeká turnaj v Mikulčicích a Dubňanech. 

Chtěli bychom poděkovat za podporu zastupitelům obce a svým věrným fanouškům. 

1. TJ Vlast Ježov B 22 18 0 4 0 251:145 76 

2. TJ Sokol Vlkoš A 22 18 0 4 0 275:121 76 

3. TJ Jiskra Strážnice E 22 15 2 5 0 251:145 69 

4. SKST Hodonín F 22 15 2 5 0 258:138 69 

5. T.J. Sokol Svatobořice B  22 14 2 6 0 243:153 66 

6. TJ Sokol Bzenec B  22 11 3 8 0 220:176 58 

7. TJ Sokol Josefov A  22 11 2 8 1 209:187 56 

8. TJ Slovan Hodonín C  22 8 1 13 0 133:263 47 

9. TJ Sokol Veselí n. Moravou B  22 8 1 12 1 180:216 46 

10. SKST Dubňany B  22 4 0 18 0 137:259 34 

11. SK Čejč z.s. B 22 2 1 19 0 109:287 29 

12. TJ Sokol Lužice C 22 0 2 20 0 110:286 24 

Starosta gratuluje našim stolním tenistům k dobrému umístění a děkuje za vzornou reprezentaci obce. 

https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33706&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33719&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33724&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33697&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33727&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33685&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33680&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33678&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33708&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=35081&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33702&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=33717&rocnik=2018


 

INFORMACE 

 

7. března se konalo 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, kdy nejdůležitějším bodem 

bylo schválení rozpočtu obce na rok 2019 v příjmech i výdajích 8.007.500,- Kč. 

 

V Záhumenní ulici je opravený místní rozhlas Mgr. Lubomírem Krobotem z Mikulčic. 

Postupně budeme pokračovat v opravě ve  zbylých ulicích, Dolní a Nové. 

 

Spol. SÚS JMK instalovala z důvodu přehlednosti a předcházení nehod označení křížení silnice 

přes Josefov a místní komunikace ulice Sportovní. 

 

Naši myslivci provedli zdravotní ořez vrb a natřeli zábradlí lávky a mostu přes Prušánku, 

za to jim patří starostův upřímný dík. 

 

Naši hasiči pravidelně pomáhají s úklidem větví a uschlé zeleně za což jim patří rovněž starostův 

upřímný dík. 

 

Zaměstnanci obce s brigádníky provedli ořez a úklid zeleně na hřbitově a začali se sekáním 

veřejné zeleně v obci. 

 

Zastupitelstvo obce na březnovém zasedání schválilo investiční akci „Klimatizace Kulturní dům 

Josefov,“ byla rozeslána poptávka firmám a nejvhodnější nabídku podala spol. EHOS s.r.o. 

Hodonín ve výši 188.801,- Kč vč. DPH. Požádali jsme na tuto investiční akci žádost o dotaci 

Jihomoravský kraj ve výši 150.000,- Kč a věříme, že budeme úspěšní, aby klimatizace 

na Kulturním domě mohla být do konce června realizována.  

 

Zastupitelstvo obce na březnovém zasedání schválilo investiční akci „Oprava povrchu Výletiště 

pod zeleným,“ byla rozeslána poptávka firmám a nejvhodnější nabídku podala 

spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. Hodonín ve výši 384.646,- Kč. Akce bude realizována v červnu 

po sběrném dnu odpadů. 

 

Spol. SÚS JMK instalovala z důvodu přehlednosti označení červenými patníky při vjezdu do ulice 

U Školy od Lužic, v řešení je také zlepšení značení křižovatky v naší obci na Dolní Bojanovice, 

Lužice a místní komunikaci v ulici U Dvora, kde dochází občas k nehodám a zmatkům 

při silničním provozu. 

 

Chtěli bychom také letos opravit parkoviště u radnice, pokud to stav obecní pokladny umožní. 

 

V dohledné době plánujeme vyměnit poškozené vývěsní tabule u obchodu.  

 

Uzavírka silnice I/55 

Od první poloviny května proběhne oprava povrchu silnice I/55 mezi křižovatkou Lužice - Josefov 

a křižovatkou Moravská Nová Ves - Prušánky s tím bude spojena objížďka, kdy po dobu opravy bude 

vedena nutně objízdná trasa i přes Josefov, dbejme tedy všichni zvýšené opatrnosti. 

 

Smlouvy na hrobová místa hřbitov 
Od března letošního roku jsou 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.  

 

Technik – údržbář 
Od června bude mít obec nového technika a údržbáře ČOV, obecního majetku a veřejné zeleně, na tuto 

pozici se přihlásili tři uchazeči a nejlepším byl náš občan, pan Roman Šeďa. Věříme, že s takto 

šikovným pracovníkem bude movitý i nemovitý majetek obce dobře ošetřován. 



 

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

dostane dobře zaplaceno. Všichni mají stejnou možnost pracovat pro obec. Všichni vědí, jak by takový 

obecní zaměstnanec měl pracovat, ale nikdo to dělat evidentně nechce, ani za nadstandardních 

podmínek. Uchazeči se pomalu hlásí a věříme, že se v obci vygeneruje další šikovný člověk k panu 

Romanu Šeďovi. 

 

Obec Josefov přijme zaměstnance do trvalého pracovního poměru na pozici: 
 

Údržbář  

Pro obecní majetek jakož i ČOV, veřejná prostranství a veřejné zeleně 

 

Stručné vymezení pracovní náplně: 

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

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

 

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 (řidičský průkaz skupiny T a C výhodou) 

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

- organizační schopnosti  

- 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 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 

Josefovské posezení 
Obec Josefov, SDH Josefov, MS Diana Josefov, Josefovští vinaři, MO KDU-ČSL Josefov a Josefovská 

chasa srdečně zvou všechny Josefáky na přátelské posezení na Výletišti pod zeleným, které proběhne 

v sobotu 27. dubna 2019 od 15.00 hod., kdy budou přichystány pro občany zabijačkové speciality jako 

ovárek, oškvarky, obárnica, guláš a plzeňské. Přijďte si jen tak posedět, popovídat, okoštovat, dát pivo 

či víno a mimo dobré nálady, třeba donést něco i pro druhé, zlobit se nikdo nebude.  

Těšme se na příjemně strávené sobotní odpoledne či večer ve společnosti Josefáků. Pohoštění zdarma. 

 

Májový volejbalový turnaj 
V sobotu 27. dubna 2019 proběhne od rána na víceúčelovém hřišti tradiční volejbalový turnaj, který 

pořádá náš volejbalový Black team Josefov.  

 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 20. dubna 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 4. května 2019 

Operetní představení ke svátku matek, neděle 12. května 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 18. května 2019 

Volby do Evropského parlamentu, 24. a 25. května 2019 

Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře, sobota 25. května 2019 

Sběr nebezpečného a objemného odpadu, sobota 1. června 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 1. června 2019 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Tatínek dostane na hlídání svou tříletou dcerku, chvíli neví, jak ji zabavit, ale když mu děcko donese 

kalíšek vody, usoudí, že hra na restauraci není špatný nápad. Vodu vypije, objedná si další a takto se hra 

opakuje několikrát. Po dvou hodinkách dorazí konečně domů maminka a tatínek pyšně jí ukazuje, jak si 

s dcerou pěkně hrál. „Božé, ty jsi ale debil, to nevíš, že jediná voda, kam malá dosáhne je ta v záchodě?“ 

 

Farář, na konci mše ještě vzkáže svým ovečkám: „Příští týden budu kázat o lži, přečtěte si prosím 17 

kapitolu z Marka.“ Za týden se opět všichni sejdou v kostele a kněz se ptá: „Kdo si přečetl 17 kapitolu 

Marka?“ Zvednou se poslušně všechny ruce a kněz uspokojeně pronese: „Marek má 16 kapitol, začněme 

tedy mluvit o lži.“ 

 

Přijde muž z práce domů a vidí na kanapi vegetovat tchýni. „A jak dlouho se máte v plánu zdržet, 

maminko?“ „Ale, Fando, dokud vám nepolezu na nervy…“ „To si nedáte ani kafíčko?“ 

 

Miláčku, když se koukám na slunce, vidím tebe, když se koukám na moře, vidím tebe, když se koukám 

na louku, vidím zase tebe…tak už doprdele UHNI! 

 

Strhaný hrobník přijde domů a žena se ho zúčastněně ptá: „Tak co, moc práce?“ „Ani mi nemluv, 

pochovávali jsme jednu škaredou tchýni a hosti tolik tleskali, že jsme ji museli ještě pětkrát vytáhnout.“ 

 

„Jean, myslíte, že se dá prd chytit do ruky?“ „Myslím, že nedá, pane.“ „V tom případě jsem se posral.“ 

 

Baví se dva muži mezi sebou: „Včera jsem se děsně pohádal se svojí manželkou, ale nakonec si přede 

mě sama klekla na kolena.“ „A co ti řekla?“ „Vylez zpod té postele, ty posero!“ 

 

Víte, proč má tchýně kruhy pod očima? Protože čert nikdy nespí! 


