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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Loňské vánoční svátky už sú preč, dárky vybalené a nekemu by sa aj z teho chcelo bečat a na letošní 

čekáme. Ide ale o to, na co. Letošní vzorky pálenky aj vína už vypadajú velice zdařile. Letošní žízeň 

teda budeme mět čím hasit. Letošní hody snáď budú zasej krásné, no a letošní Vánoce budú krásné 

určitě, protože už teď sa na nich těšíme, jak slépka na sopel. Po novém roku nám zamrzlo, aj snih 

napadl, ale svatý Medard si z nás dělá asi čurinu a zaséj to všechno roztálo. Mrznút by ale chvílu mělo, 

ať tá húžvel v sádkoch, vinohradoch aj polách pomrzne. Na druhú stranu aspoň neprotopíme, ale šak 

plynaři nám to spočítají ináč a snáď nám nevybuchnú sklepy, jak totkaj kanále v Brně. A víte, kerý plyn 

je ten najbezpečnější, ten břušní, pokáď je aj z fazulnice, tož enom přiotrávý... 

 

V minulých dnech oslavila 85 let paní Marta Kadlčíková. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu 

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

 

V minulých dnech nás opustil navždy pan Rudolf Marčík, čest jeho památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým, všichni na něj budeme vzpomínat jako na dobrého a milého člověka. 
 

Tříkrálová sbírka 

V naší obci proběhla v neděli 10. ledna 2016 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 

Letošní sbírka činila 17.800,- Kč. Děkujeme. 

Za příspěvky děkuje radnice i charita, protože pomáhat druhým by měla být morální povinnost nás 

všech.  
 

Silvestrovský ohňostroj byl loni podle zpráv mnohých hostí i domácích nejlepší a nejkrásnější za celou 

dobu, co jej pořádáme. Také letos jej mnozí fotili a natáčeli. To, že se náš ohňostroj líbí, dokazuje 

vysoká účast domácích i přespolních, kterých bylo odhadem kolem 1500. Důkazem jsou také desítky 

pochvalných zpráv od našich občanů i z okolí, ale také jedna kritická, kterou vnímáme spíše tak, 

že konáme správně. Starosta tak dostál slovům, že každý nový ohňostroj bude krásnější než předchozí 

a naše obec byla opět středobodem okolního světa. Letos nám počasí přálo, a tak naši střelmistři 

předvedli úchvatnou podívanou s novými krásnými prvky. Důležité je, že se nikomu nic nestalo. Začalo 

nám mrznút jak sviňa, ale svařáku se slivovicú a meruňkovicú bylo dostatek, nikdo se snad nenachladil 

nebo nedaj Bože, neumrzl. 

Starosta chodil zavdat pálenkou svým spoluobčanům i hostům a snad stihl obejít všechny. Koho ne, 

tímto se mu omlouvá, 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., 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 děkuje za pomoc s přichystáním ohňostroje 

L. Kolibovi, L. Tománkovi, J. Petříkovi ml., A. Šupovi ml., V. Prčíkovi st.  

Děvčata L. a K. Rebendovy, L. Rebendová, R. Pospíšilová, R. Hasilová, J. Bílková a J. Veselý se činili 

se svařákem, za to jim rovněž patří starostův dík, a tak můžeme věřit, že letošní rok bude ohňostroj opět 

krásnější… 

 

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 

Letošního jubilejního desátého ročníku turnaje ve stolním tenise pro neregistrované (amatérské) hráče, 

který se konal 27. 12. 2015, se zúčastnilo v kategorii hráčů do 14 let celkem 8 dětí. V kategorii hráčů 

nad 14 let se přihlásilo 36 hráčů, což je nejvíce z předešlých ročníků. 

V kategorii hráčů do 14 let obec Josefov reprezentoval pouze René Zhříval. Dále zde byli hráči 

z Hodonína a Prušánek. 

 

Pořadí:  1. místo -  Lukáš HUSPENINA (Hodonín) 

2. místo -  Marek BARKOCY (Prušánky) 

3. místo -  Iveta VOLDÁNOVÁ (Hodonín) 

 

V kategorii hráčů nad 14 let obec Josefov reprezentovalo 9 hráčů (z toho 3 ženy), dále zde byli  hráči 

z Dolních Bojanovic, Prušánek, Hodonína, Kostic, Starého Poddvorova a Kyjova. 

 

Pořadí: 1. místo - Tomáš ZÁVORKA (Dolní Bojanovice)   

2. místo - Juraj GRZNÁRIK (Prušánky) 

3. místo - Michal BĚHUNČÍK (Hodonín) 

4. místo - Josef NEŠPOR (Kostice) 

 

Tímto bych chtěl poděkovat všem domácím hráčům, kteří přišli poměřit síly se zbytkem světa a určitě 

můžou být na své výkony pyšní. Pokud budou mít zájem, můžou si přijít v úterý a čtvrtek od 17:00 

do 19:00 hod. zahrát do kulturního domu, kdy jsou tréninky hráčů Sokolu Josefov. 

V roce 2016 se turnaj bude konat v sobotu 17. 12. 2016. Začátek bude jako vždy v 09:00 hod. Z důvodu 

velkého zájmu amatérských nadšenců o tento turnaj, bude nejspíše kategorie hráčů do 14 let přesunuta 

na neděli 18. 12. 2016 a začátek by byl rovněž v 09:00 hod. 

za TJ Sokol Josefov - Marek Macůrek 

 

Mistrovství Josefova ve stolním hokeji Stiga 

V neděli 27. prosince 2015 odpoledne proběhl třetí ročník turnaje ve stolním hokeji Stiga o titul mistra 

Josefova roku 2015 v kategoriích Junior (do 15 let) a Senior (nad 15 let). Celkem se přihlásilo 28 hráčů, 

dva se nakonec nezúčastnili. Junioři hráli každý s každým dva zápasy o mistra Josefova. Senioři hráli 

ve čtyřech skupinách, z každé postoupili do vyřazovací části nejlepší čtyři hráči. 

Atmosféra byla jak na olympiádě, anebo mistrovství světa, být mistr Josefova, to je víc, jak být mistrem 

světa, protože Josefov je celý náš svět. K vidění bylo mnoho skvělých a nervy drásajících soubojů. 

Mistrem Josefova juniorů se stal podruhé Michal Běhunčík ml. Mistrem Josefova seniorů se stal 

opětovně Michal Mrkývka. Starosta, jako vítěz prvního ročníku, měl k zastrašování soupeřů tričko 

se Sandokanem, ale nakonec to nepomohlo a skončil čtvrtý, šak erteplová medajla mu sluší, protože 

zapékané erteple može. Vyhráli nejlepší!!! 

Poděkování patří všem, kteří pomohli turnaj přichystat. Účast byla více než solidní a starších hráčů nám 

přibývá, naopak děcek ubylo, asi lapět doma na řiti u počítača je lepší. Bylo to příjemně strávené 

odpoledne s příjemnými lidmi a byla velká sranda. V letošním roce před vánočními svátky, přesněji 

17. prosince proběhne tedy čtvrtý ročník. Stolní hokej Stiga je i k zapůjčení na radnici. 

 



Tabulka skupina A 

1. Běhunčík Michal st. 5 4 0 0 0 1        19:5     12 

2. Pospíšil Vojtěch st. 5 4 0 0 0 1        10:1     12 

3. Zhříval René st. 5 3 0 1 0 1 9:8      10 

4. Netopilík Petr 5 2 0 1 0 2 4:6 7 
5. Pospíšilová Radka 5 1 0 0 0 4 4:8 3 

6. Pavka Stanislav ml. 5 0 0 0 0 5 2:19 0 

Tabulka skupina B 

1. Mrkývka Michal 5 5 0 0 0 0        38:0     15 

2. Voldán Jiří  5 2 1 0 1 1          9:6      9 

3. Prčík Vilém st. 5 2 1 1 0 1        14:13 9 

4. Bílek Radim  5 1 0 2 0 2        13:11 5 
5. Růžička Přemysl 5 1 0 1 1 2        11:15 5 

6. Kříž Jaroslav  5 0 0 0 0 5 1:41 0 

Tabulka skupina C 

1. Smerekovský Pavel 4 4 0 0 0 0        32:3     12 

2. Nejezchleba Petr 4 2 0 0 0 2 8:5 6 

3. Veselý Jan  4 2 0 0 0 2 5:10 6 

4. Tománek Lubomír 4 1 0 0 0 3 6:16 3 
5. Koliba Luboš  4 0 0 0 0 4 2:19 0 

Tabulka skupina D 

1. Modlová Magdaléna 4 3 0 1 1 0          5:3     11 

2. Netopilíková Růžena4 2 1 1 0 1        12:8 9 

3. Rebendová Kateřina4 2 1 0 0 2          7:5 8 

4. Prčíková Táňa 4 1 1 1 0 2 4:5 6 

5. Zapletalová Martina 4 1 0 1 2 1 4:6 6 

6. Rebendová Lenka st. 4 1 0 0 0 4 2:7 3  

Tabulka skupina E – junioři  

1. Běhunčík Michal ml.4 3 0 0 0 1        14:1 9 

2. Zhříval René ml. 4 2 0 0 0 2 5:4 6 

3. Pospíšil Vojtěch ml. 4 1 0 0 0 3 2:5 3 

 

Osmifinále senioři 

Běhunčík st. – Tománek
15

  7:1  Mrkývka – Prčíková
14

 5:0  

Smerekovský – Netopilík
16

  8:0  Modlová
12

 – Bílek R.  0:3 

Pospíšil V. st. – Veselý
9
  3:2 pp  Netopilíková

10
 – Prčík V. st. 0:1 

Nejezchleba – Zhříval
11

                     1:0  Voldán – Rebendová K.
13

 5:1 

Čtvrtfinále senioři     Semifinále senioři 

Běhunčík st.
6
 – Voldán  1:2  Voldán – Smerekovský 0:1 

Mrkývka – Nejezchleba
8
  9:0  Mrkývka – Pospíšil V. st. 3:0 

Pospíšil V. st. – Bílek R.
5
  2:1 pp 

Prčík V. st.
7
 – Smerekovský              1:7 

O třetí místo senioři     Finále senioři     

Pospíšil V. st. – Voldán  0:1  Mrkývka Michal – Smerekovský Pavel 3:1 

 

Pořadí senioři (pořadí u osmifinalistů a čtvrtfinalistů za jménem) 

 

1. Mrkývka Michal   20:1 

2. Smerekovský Pavel   17:4 

3. Voldán Jiří    8:3 

4. Pospíšil Vojtěch st.   5:7 



 

Silvestrovský turnaj ve šnopsu 

V pondělí 28. prosince 2015 odpoledne proběhl v místním pohostinství U Klečků tradiční turnaj 

ve šnopsu. Z loňského vítězství se nakonec radovali domácí. 

Umístění: 

1. Nejezchleba, Zhříval 

2. Hnidák, Kůrka 

 

Naša chasa má od sv. Štěpána nových stárků a stárky a stali sa jima: Jan Bartík 

a David Tománek, Lucie Hnidáková a Simona Přikrylová. 

Letos na hody věříme, že bude krásné počasí a snáď nám tradičně bude hrát Lanžhotčanka, 

najlepší kapela v celém folklorním světě. Předhodový večer nám bude hrát cimbálovka Slovácko 

mladší. 
 

Letošní sezonu začátkem ledna zahájili naši hasiči svým tradičním pyžamovým plesem. Vysoký počet 

návštěvníků i přes plesy v okolí překonal všechny představy. Všichni byli v pyžamech, takže nahatý asi 

nikdo nespává. Děvčata ze Starého Poddvorova pod vedením Martiny Zavadilové a Radky Filipovičové 

zatančila oku lahodící sestavy. O skvělou náladu se postarala Agentura Tarock a jejich DJ.  

 

INFORMACE 
 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2016 
Vývozy budou vždy každou druhou sudou středu: 

  

Leden    13. 1. 2016 

Únor    10. 2. 2016 

Březen     9. 3. 2016 

Duben      6. 4. 2016 

Květen     4. 5. 2016 

Červen     1. 6. a 29. 6. 2016 

Červenec   27. 7. 2016  

Srpen    24. 8. 2016 

Září    21. 9. 2016  

Říjen  19. 10. 2016 

Listopad 16. 11. 2016  

Prosinec 14. 12. 2016 
  

Poplatky v obci Josefov na rok 2016 
Informujeme občany, že veškeré vybírané poplatky a platby v roce 2016 zůstávají stejné jako v loňském 

roce a pravidla jejich placení také. 

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2016, v případě, 

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

první do 30. června 2016 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2016. 

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2016. 

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 (100,- 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
) 



 

Voda ve sklepech 

Úhrada spotřebované vody ve sklepech bude probíhat již tradičně čtvrtletně, tzn. každé tři měsíce. 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.  

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 2015 bude připočtena k prvnímu čtvrtletí 

roku 2016. Cena vody - 50,- Kč/m
3
.  

Kontrola vodoměrů bude tak jako loni probíhat při posledním termínu výběru! 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2016: 

termín – 31. 3., 4. 4., 7. 4., 11. 4. 

termín – 27. 6., 30. 6., 4. 7., 7. 7. 

termín – 26. 9., 29. 9., 3. 10., 6. 10. 

termín – 8. 12., 15. 12., 16. 12., 17. 12. 

 

Kdo nebude hradit jím spotřebovanou vodu ve vinném sklepě, dostane: 1. Upozornění, 2. Sankční 

pokutu ve výši 500,- Kč, 3. Voda mu bude odpojena. 

Voda ve sklepech je důležitá z důvodů dodržování hygieny při výrobě vína. 

 

Případná změna poplatků či termínů bude zveřejněna obvyklým způsobem a uvedena v Josefovských 

zprávičkách a na webu obce. 

Změna ordinační doby praktické lékařky MUDr. Miriam Urbanové 

MUDr. Miriam Urbanová, PL Prušánky 

 sestra: Štěpánka Šorelová 

 telefon: 734 279 345 

Ordinační doba MUDr. Urbanové 

Den Ordinační doba 

Pondělí 07,00 – 12,30 hod. 13,00 – 14,00 hod. objednaní pacienti 

Úterý 07,00 – 10,00 hod. objednaní pacienti 10,00 – 12,30 hod. 

Středa 07,00 – 12,30 hod. 13,00 – 14,00 hod. objednaní pacienti 

Čtvrtek 
 

12,00 – 14,30 hod. jen akutně nemocní 

  
14,30 – 18,00 hod. objednaní pacienti 

Pátek 07,00 – 12,30 hod. 
 

 

Vánoční výzdoba v obci 

Po dlouhých letech byly domy a stromy v obci svátečně vyzdobeny a starosta děkuje občanům 

za zkrášlení obce a rozhodl se ty nejkrásnější ohodnotit drobnou pozorností. Mezi nejkrásněji vyzdobené 

patřily v prvé řadě domy a stromy Pešatových, Redkových J. a M., Piharové H. a Trechy J., 

Prčíkových T. a V., Damborské J. a Rampáčka M., Bílkových J. a P. Dále pak Nových, 

Petříkových, Macůrkové M. a Hnidáka J., Červenkových, Netíkových H. a J., Rebendových, 

Esterkových K. a S., Tomaštíkových, Zhřívalových, Bartíkových, Ištvánkových, Netíkových P., M. a A, 

M., Macůrkových Z. a M., Kuběnových M. a R. Vyzdobených domů bylo přes 40, opravu příjemné bylo 

večer procházet se obcí a sledovat tu krásně svítící výzdobu. Starosta děkuje také všem, kteří měli domy 

krásně vyzdobené, ale nevešli se do výše uvedeného hodnocení, avšak podílí se na zkrášlování obce 

nejen v čase adventu. 



 

Kniha o Josefově 

Starosta zve redakční tým knihy Josefov, císařská obec ve složení V. Pospíšil, R. Hasilová, 

L. Rebendová, A. Petrášová, V. Lekavá, L. Klubusová, J. Netík, V. Tománek, L. Marčík, J. Kudrna, 

E. Vnenčák, R. Bohun, historik a spisovatel Mgr. J. Čech na schůzku, která se uskuteční ve středu 

3. února 2016 v 17.00 hod. na radnici. Zpracované materiály do knihy vezměte s sebou. 

 

REKLAMA 
Sběratel krojů pan Jaroslav Buzrla z Moravského Žižkova koupí součást ženského kroje barevný zaviják 

(cirkas) a zdvořile žádá, kdo tu součást kroje chce prodat, ať se ozve na Obecní úřad v Josefově nebo 

starostovi na tel. 602 246 680. 

 

Připravujeme 

Ples obce Josefov – Tenkrát na západě, sobota 13. února 2016  

Dětský maškarní karneval, sobota 27. února 2016  

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí   

Přijde učitel do třídy a řekne: „Tak děti tato místnost má 15 m
2
, sluníčko sem svítí pod úhlem 20 stupňů, 

kolik mi je let?“ Udivené děti otevřou pusu dokořán a neví. Přihlásí se Pepíček a řekne: „48 let.“ Na to 

učitel řekne: „Jak jsi na to přišel Pepíčku?“ Pepíček odpoví: „Já mám doma bratrance, kterému je 24 let 

a táta říká, že je napůl debil...“  

 

Na ministerstvo přijde pan Novák a ptá se ve vrátnici: „Toto ministerstvo je velké, že?“ „To víte, 

že ano!“ „A mohl byste mi říci, kolik tu dělá asi lidí?“ „No, řekl bych, že necelá polovina.“ 

 

Jedné mladé úřednici se podařilo poslat dopis adresovaný „předseda MNV Velkého Meziřítí”. Překlepu 

si nevšimla, zjistila to až po té, co jí rozhořčeně volal, co si to dovoluje a že se mu teď sekretářky smějí. 

 

Přijde za otcem pětiletý synáček a ptá se, co je to politika.  

„Jak bych ti to vysvětlil,“ přemýšlí otec. „Podívej se, to je jako u nás doma: Já jsem kapitalismus. 

Já vydělávám peníze a nosím je domů. Maminka, to je vláda. Ta mi peníze vezme, něco si nechá 

a zbytek přerozdělí podle svého uvážení. Naše služebná, to je dělnická třída. Ta pracuje a my ji za to 

platíme. Dědeček, to jsou odbory, ten dává pozor, aby dělnická třída nebyla vykořisťovaná. Ty sám jsi 

lid. Pro tebe to všechno všichni děláme. A tvůj malý roční bratříček, tak to je naše společná budoucnost. 

Rozumíš tomu?“ Chlapeček se dlouze zamyslí a pak řekne: „Zatím ještě nevím, nechám si to projít přes 

noc hlavou.“ 

V noci se probudí zápachem, protože jeho malý bratříček se pokakal. Zajde tedy do pokoje rodičů. 

Tam spí jenom maminka a nejde probudit. Chlapec jde tedy do pokoje služky. A tam vidí tatínka, jak si 

se služebnou právě hezky užívá. Ani jeden si malé postavičky nevšimne. Chlapeček se smutně otočí 

a za rohem uvidí dědečka, jak se zájmem pozoruje oknem tatínka se služebnou. Ani dědeček 

si ho nevšimne. Chlapeček se rozpláče a jde si lehnout.  

Ráno se ho tatínek ptá: „Tak už víš, co je to ta politika?“ A chlapec smutně odpoví: „Už to vím, ale je to 

trochu jinak, než jsi říkal včera.“ „ A jak, prosím tě?“ „No, kapitalismus zneužívá dělnickou třídu. 

Odbory tomu nečinně přihlížejí, zatímco vláda tvrdě spí. Lid je všemi ignorován a naše společná 

budoucnost leží ve sračkách.“ 

 

„Upovídané ženy mluví, aby nic neřekly, upovídaní muži, aby nic nedělali.“ 

Sir Winston Churchill 

 

„Inteligentní člověk se někdy musí opít, aby mohl trávit čas s hlupáky.“ 

Ernest Hemingway 


