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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 

Ani sa nechce věřit, že by u nás na josefovké Sahaře pršalo, prší slušně, to by sa hasičom hasilo, 

ale vody je aj tak furt málo. Totkaj pod zeleným bylo fakt veselo, to naši zabijačkoví specialisti pro 

spoluobčanú nachystali zabijačkové pochutiny. Proběhly volby do Evropského parlamenta, no snáď teda 

budeme jest konečně to, co zápaďáci, naši europoslanci nás ochráňá, věříte temu? Naši hokejisté nám 

udělali malú radost, že dovézli ze Slovenska erteple, ale mohlo to byt aj lepší. V sobotu budú sběroví 

referenti vybírat pod zeleným letité poklady z domácností a hasiči budú po dědině vybírat všecky možné 

žgarby, šak dojdite, třeba si něco odnesete. Pro děcka bude na dětský den nachystaná super zábava 

a už budeme vyhlédat hody, mája je dovezená a šohajé už sa těšá, jak budú vyvŕťat děvčice. Tož tak… 

 

Nedávno nás opustila navždy paní Libuše Kolibová, čest její památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým. Všichni na ni budeme vzpomínat v dobrém jako na dobrého člověka, vstřícnou, milou, 

starostlivou a pracovitou ženu. 

Nedávno nás opustil navždy pan Josef Prčík, čest jeho památce a upřímnou soustrast pozůstalým. 

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

a pečlivého vinaře. 
 

Josefovské posezení 
Josefovské posezení na Výletišti pod zeleným proběhlo v sobotu 27. dubna, kdy Obec Josefov, 

MS Diana Josefov, SDH Josefov, MO KDU-ČSL Josefov, Josefovští vinaři a Josefovská chasa 

přichystali pro občany zabijačkové speciality. Akce se opět 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, Milan Netík st., 

Radek Pihar. Všem, kteří se na této krásné akci jakkoliv podíleli, patří starostův upřímný dík. 

 

Májový volejbalový turnaj 
V sobotu 27. dubna proběhl na víceúčelovém hřišti tradiční volejbalový turnaj. Za vynikající 

atmosféry a nálady vyhrál tým Moravského Žižkova. Black Team Josefov se umístil na třetím 

místě. Další zúčastněné týmy byly druhý Starý Poddvorov, čtvrtý Radějov. 
 

Operetní představení ke Dni matek 
V neděli 12. května proběhlo v místním Kulturním domě operetní představení pořádané ke Dni matek 

pod názvem Jarní setkání s operetou a muzikálem! Účinkovali přední sólisté Národního divadla 

Moravskoslezského v Ostravě a zazpívali mnoho krásných operetních a muzikálových písniček 

a postarali se tak o krásné nedělní odpoledne nejen maminkám. 

 

Výsledky Josef II. OPEN 

V sobotu 25. května se uskutečnil osmý ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Josef II. OPEN. Přihlášeno 

bylo osm dvojic. Byly utvořeny dvě skupiny, kde hrál každý s každým. Poté druzí ze skupin hráli o třetí 

místo, kdy si to rozdali Katka Formanová s Jendou Formanem proti Romanu Šeďovi s Radkem Šeďů. 

Po skvělém a dlouhém zápase bronzovou trofej získali manželé Formanovi. 

O titul Championa Josefova hráli Marek Fridrich a Vilda Prčík proti klukům zelinářům od veselé mrkve, 

Michalu Mrkývkovi a Honzovi Veselému. Po náročném a těžkém boji při horkém počasí zvítězili kluci 

Vilda s Markem a získali titul Champion Josef II. OPEN 2019 a císařskou trofej. 

Starosta děkuje všem, kteří se na této skvělé sportovní akci podíleli. 



INFORMACE 

Uzavírka silnice I/55 

Od první poloviny května do července probíhá oprava povrchu silnice I/55 mezi křižovatkou Josefov - 

Lužice a Moravská Nová Ves - Prušánky s tím je spojena objížďka, kdy po dobu opravy je nutně vedena 

částečná objízdná trasa přes i Josefov. Nyní od 27. 5. po dobu cca 14 dní, je veškerá doprava z I/55 

svedena přes Josefov a Prušánky, dbejme tedy všichni zvýšené opatrnosti. 

 

V polovině června spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. Hodonín provede opravu asfaltového 

povrchu Výletiště pod zeleným. 

 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU 
Oznamujeme, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne tuto sobotu 1. června 2019 

od 9.00 hod. do 13.00 hod.  

Místo sběru: Výletiště pod zeleným. 

Sběr nebezpečných odpadů 

Druhy nebezpečných odpadů, které se odebírají: 

Barvy, laky, lepidla, léky, suché monočlánky, akumulátorové baterie (autobaterie), oleje motorové, 

převodové, mazací, jedlé oleje (ze smažení), pneumatiky, zářivky, výbojky, ledničky, TV, monitory, 

ostatní drobné elektropřístroje (mikrovlnky, rádia, konvice atd.) 

Co se nepřijímá: při sběru nebezpečných odpadů: odpady obsahující azbest. 

Sběr ostatních odpadů 

Odebírat budeme textil, koberce, sedačky, skříně, rámy oken, linoleum atd. 

Co se nepřijímá: recyklovatelné odpady, papír, plastové obaly, sklo (kromě autoskla), železo. Vše, 

co se normálně vejde do kontejnerů a do pytlů, se tedy nepřijímá. 

Mimo určenou dobu se žádný odpad přijímat nebude!!! 

Žádáme občany, aby věci byly řádně zabaleny tak, aby bylo možné je snadno naložit a pokud to budou 

kapaliny, aby byly v uzavřených nádobách tak, aby nedošlo k jejich vytečení!!! 

Výše uvedené odpady musí jejich původce, eventuálně vlastník, sám dovést na místo sběru 

(na tancplac).  

 

SBĚR ŽELEZA A OSTATNÍCH KOVŮ    

Naši hasiči budou tuto sobotu 1. června 2019 vybírat železo a ostatní kovy. Budou tradičně jezdit 

po obci a budou vybírat i elektro odpad (televize, ledničky, mrazničky, mikrovlnky a jiné 

elektrospotřebiče). 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s čistotou naší obce! 

 

Informace o pracovním místě 
Obec Josefov stále hledá druhého pracovitého a zodpovědného občana na technickou pozici údržbář 

s technickým vzděláním a praxí, pro obecní majetek jakož i ČOV, veřejná prostranství a veřejné zeleně, 

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 do letošního 

července vygeneruje další šikovný člověk k panu Romanu Šeďovi. 

 

Voda ve sklepech 
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 2019: 

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

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

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



Termíny vývozu SKO v obci v roce 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 veškeré 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.  
 

Nepořádek u sběrných míst na tříděný odpad 

Opakovaně vyzýváme občany, aby dbali pořádku u sběrných míst na tříděný odpad. Neustále, 

je k vidění poházený nejrůznější nepořádek okolo kontejnerů, anebo komodity ke třídění naházené 

v kontejnerech na směsný odpad, přestože vedle jsou kontejnery na tříděný. Prostě je tam bordel!!! 

 

Soutěž v třídění odpadů 

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

pokračuje v plném proudu. Níže uvádíme průběžné pořadí dosud 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. Tomáš Salajka ml. 

5. Gabriela Benešová 

6. Tereza Pavlišová 

7. Hynek Prčík 

 

 

dospělí 
1. Helena Pospíšilová 

2. Petr Netopilík 

3. Martin Tománek 

4. Kateřina Bravencová 

5. Martin Esterka 

6. Jaromír Ištvánek 

7. Dana Chludilová 

8. Růžena Bílková 

9. Vojtěch Lekavý 

mládež 

1. Petra Petrášová 

2. René Zhříval 

3. Jan Kobzík 

4. Adam Mrákava 

5. Barbora Prátová 

 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 

Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu konané na území České 

republiky. 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Josefov 

Volební účast 34,94% 



 

pořadí dle 

zisku hlasů 
název strany/hnutí/číslo zisk hlasů v % 

1. KDU-ČSL                                            39   42 hlasů   34,14 

2. – 3. 
ODS                                                       5   17 hlasů   13,82 

ANO 2011                                            30   17 hlasů   13,82 

4. SPD                                                      28   15 hlasů   12,19 

5. Piráti                                                     27   14 hlasů   11,38 

6. STAN+TOP 09                                    26     9 hlasů 7,31 

7. KSČM                                                    9     3 hlasy     2,43 

8. – 13. 

ANO, vytrolíme europarlament             6     1 hlas     0,81 

Rozumní, ND                                       12 1 hlas 0,81 

Vědci pro Českou republiku                16     1 hlas    0,81 

HLAS                                                   24     1 hlas    0,81 

Soukromníci, NEZ                               36     1 hlas    0,81 

Alternativa pro Českou republiku        40     1 hlas    0,81 

 

Nejvyšší počet přednostních hlasů obdržel Mgr. Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) 15 hlasů. 

 

Ostatní politické subjekty v obci Josefov hlasy neobdržely. 

 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v České republice 

Volební účast  28,72% 

Do Evropského parlamentu se dostalo sedm subjektů politických stran a hnutí v pořadí: 

ANO 2011 – 21,18% (6 mandátů); ODS – 14,54% (4 mandáty); Piráti – 13,95% (3 mandáty); 

STAN+TOP 09 – 11,65% (3 mandáty); SPD – 9,14% (2 mandáty); KDU-ČSL – 7,24% (2 mandáty); 

KSČM – 6,94% (1 mandát).  

Podrobné výsledky najdete na www.volby.cz 

 

POZVÁNKA 

Dětský den 

Obec Josefov, SDH Josefov, MO KDU-ČSL Josefov a MS DIANA Josefov v sobotu 22. června 

2019 od 15.00 hod. na josefovských hřištích pořádají k ukončení školního roku DĚTSKÝ DEN. 

Hry a zábava budou v plném proudu, připraven bude také skákací hrad i tradiční pěna od  našich 

hasičů, střelnice od našich myslivců a opékání špekáčků. Přijďte všichni, malí, velcí i dospěláci! 

Srdečně zvou pořadatelé a občerstvení je zajištěno. 
 

Připravujeme 

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

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 15. června 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 29. června 2019 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Sotva přišla upomínka, sedl si židovský obchodník Porges ke stolu a napsal tento dopis. Velectěný pane! 

Dovolil jste si mi napsat drzý dopis. Upozorňuji Vás, že během roku ukládám všechny nezaplacené účty 

do obálky a vždy na nový rok jeden z nich vytáhnu a ten pak slavnostně zaplatím. Napíšete-li mi ještě 

jednou podobný dopis, jste navždy ze slosování vyloučen. 

S veškerou úctou Porges. 

http://www.volby.cz/

