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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Skončila nám doba Vánoční, děcka majú všecky dárky už prozkúmané a v letošním roku nás čeká jistě 

hodně dobrého. Zima si dává načas, doma nás to skrz topení netrápí, ale je potřebné, aby vymrzla zem 

a pomrzli všecí červi a rúzná húžvel ve vinohradech a sádkách, ale také aj barjaké bacile. 

 

Silvestrovský ohňostroj byl loni podle zpráv mnohých hostí i domácích opět nádherný a určitě 

i nejpěknější v širokém okolí, zmínka o něm byla v tisku i v televizi Nova. Dokazovala to pak rekordní 

účast i přespolních, kterých bylo odhadem přes 800. Starosta tak dostál slovům, že každý nový ohňostroj 

bude krásnější než předchozí a naše obec byla opět středobodem okolního světa. Kvůli deštivému počasí 

našim střelmistrům malinko zvlhl prach, ale to vůbec nevadilo, hlavně, že se nikomu nic nestalo. 

Svařáku bylo dost, takže vlhko bylo i v krku a slivovice bylo také hodně, nikdo se snad nenachladil. 

Starosta si chodil připít se svými spoluobčany i hosty a málem stihl loni obejít všechny. Koho ne, tímto 

se mu omlouvá, kam se nedostal starosta, zastoupil jej místostarosta.  

Starosta děkuje střelmistrům Salajkovi, Vnenčákovi, Hasilovi, Šupovi, Kolibovi, Piharovi, Uhýrkovi M., 

kteří nám všem připravili skvělou podívanou a vynikajícím způsobem prezentovali naši obec. Starosta 

svým pyromanům nachystal choreografii obohacenou o nové prvky a Ti pak předvedli velkolepou show, 

která v okolí nemá obdoby. Loni odešla do pyromanského důchodu legenda josefovských ohňostrojů 

p. Viktor Machač, na jeho umění budeme vzpomínat s láskou, obdivem i údivem, nicméně takových 

střelmistrů je málo a kdykoliv se může s fanfárami vrátit. Viktore, děkujeme!!! 

Děvčata L. a K. Rebendovy s chlapci a L. Rebendová, R. Pospíšilová a R. Hasilová s místostarostou 

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

daleko lepší… 

 

Vánoční turnaj ve stolním tenise 
Dne 28. 12. 2013 proběhl již tradiční turnaj ve stolním tenise, kterého se letos zúčastnilo celkem 34 

neregistrovaných, tj. amatérských příznivců. Turnaj byl rozdělen na dvě kategorie, a to na hráče do 14 

let a hráče od 14 let. 

Do 1. kategorie (do 14 let) se přihlásilo 9 hráčů, kteří mezi sebou hráli systémem každý s každým. 

Umístění: 

1. Lukáš Huspenina (Hodonín) 

2. Rostislav Štarha (Hodonín) 

3. Lukáš Chromeček (Prušánky) 

      

Ve 2. kategorii byli hráči rozlosováni do tří skupin. Z každé skupiny postoupili čtyři hráči s největším 

počtem vítězství. Postupujících 12 hráčů hrálo pak již vypadávajícím způsobem. Do finále postoupili tři 

hráči, kteří se utkali mezi sebou. 

Umístění: 

1. Josef Salajka (Dolní Bojanovice) 

2. Tomáš Závorka (Dolní Bojanovice) 

3. Stanislav Esterka st. (Josefov) 

      

Chtěl bych tímto poděkovat hráčům, kteří se zúčastnili daného turnaje, ale především panu starostovi 

a zastupitelstvu, kteří nás podporují již několikátou sezónu a umožňují nám hrát v sále kulturního domu. 

V roce 2014 bude turnaj dne 27. 12. 2014 a snad se ho zúčastní i více hráčů z Josefova, pro které 

je především pořádán. 

za TJ Sokol Josefov - Marek Macůrek 



Mistrovství Josefova ve stolním hokeji Stiga 

V sobotu 28. prosince 2013 odpoledne proběhl první ročník turnaje ve stolním hokeji Stiga o titul mistra 

Josefova roku 2013 v kategoriích Junior (do 15 let) a Senior (nad 15 let). Celkem se přihlásilo 19 hráčů. 

Junioři hráli každý s každým a vítěz se stal mistrem Josefova. Senioři hráli ve třech skupinách, z každé 

postoupili do vyřazovací části nejlepší dva a nejlepší dva z třetích míst. 

Atmosféra byla jak na olympiádě a k vidění bylo mnoho nervy drásajících soubojů. Mistryní 

josefovských juniorů se stala Karolína Kostihová, která porazila všechny kluky. Mistrem Josefova 

seniorů se stal starosta, na kterého si nepřišli silní soupeři stran mužů, ani důvtipné soupeřky něžného 

pohlaví.  

Poděkování patří všem, kteří pomohli turnaj nachystat a věříme, že se nám podařilo založit novou 

sportovní tradici. V letošním roce o vánočních svátcích proběhne tedy druhý ročník. Stolní hokej Stiga 

je i k zapůjčení na radnici. 

Tabulka skupina A 

1. Prčík Vilém st. 3 3 0 1 0 0 5:2 7 

2. Šeďa Roman  3 2 0 0 0 1 5:4 6 

3. Prčíková Táňa  3 1 0 1 0 1 5:4 4 

4. Hasilová Růžena 3 0 0 0 0 3 0:5 0 

Tabulka skupina B 

1. Šimek Tomáš  3 1 1 1 0 0 6:1 6 

2. Rebendová Kateřina 3 1 1 0 0 1 5:4 5 

3. Prčík Vilém ml. 3 1 0 1 0 1 5:4 4 

4. Rebendová Lenka 3 0 0 1 1 1 1:5 2 

Tabulka skupina C 

1. Pospíšil Vojtěch 4 3 1 0 0 0        10:2     11 

2. Růžička Přemysl 4 3 0 0 0 1 6:3 9 

3. Hasil Jiří  4 2 0 0 0 2 6:4 6 

4. Smolková Gabriela 4 1 0 0 0 3 3:10 3 

5. Pospíšilová Radka 4 0 0 0 1 3 2:8 1 

Tabulka skupina D – junioři  

1. Kostihová Karolína 4 3 1 0 0 0 4:0     11 

2. Běhunčík Michal 4 3 0 0 0 1        15:1 9 

3. Zhříval René  4 2 0 0 1 1 5:8 7 
4. Salajka Tomáš 4 0 0 1 0 3 0:7 1 

5. Bartík Šimon  4 0 0 1 0 3 1:9 1 

Čtvrtfinále senioři 

Pospíšil Vojtěch - Rebendová Kateřina 7:0   

 

Růžička Přemysl - Prčíková Táňa          0:1 

 

Prčík Vilém st. - Šimek Tomáš              2:0 

 

Šeďa Roman - Hasil Jiří                         2:0 

Semifinále senioři 

Pospíšil Vojtěch - Šeďa Roman             5:0 

 

Prčíková Táňa - Prčík Vilém st.             1:0 

O třetí místo senioři 

Prčík Vilém st. - Šeďa Roman               0:2 

Finále senioři 

Pospíšil Vojtěch - Prčíková Táňa          4:0 

 

Pořadí senioři 

1. Pospíšil Vojtěch 16:0 

2. Prčíková Táňa   2:4 

3. Šeďa Roman    4:5 

4. Prčík Vilém st.   2:3 

5. Růžička Přemysl   0:1 

6. Hasil Jiří    0:2 

7. Šimek Tomáš    0:2 

8. Rebendová Kateřina   0:7



Tříkrálová sbírka 

V naší obci proběhla v neděli 5. ledna 2014 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 

Letošní sbírka činila 15.772,- Kč. Děkujeme. 

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

všech. 
 

Naše volejbalové družstvo Black team se zúčastnilo 11. ledna 2014 zimního volejbalového turnaje 

v Prušánkách za účasti dalších družstev z Prušánek, Starého Poddvorova, Rohatce a Radějova a umístilo 

se na skvělém druhém místě. 

Gratulujeme k úspěchu a dobré reprezentaci obce! 

 

Naša chasa má od sv. Štěpána nových stárků a stárky a stali sa jima: Martin Esterka a Jiří Petřík, 

Lucie Hnidáková a Simona Chludilová. 

Letos na hody bude snád krásné počasí a tradičně nám bude hrát Lanžhotčanka, najlepší kapela v 

celém folklorním světě.  

 

INFORMACE 
Prodáme pozemek (stávající zahradu) v Josefově o výměře 479 m

2
, která je Územním plánem obce 

stanovena jako stavební místo a je zde již nyní možno stavět RD. Cena dle dohody a osobního jednání. 

Tel. 775 031 769 

 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2014 

Vývozy budou provedeny vždy každou druhou lichou středu: 

Leden      15. 1. 2014 

Únor    12. 2. 2014 

Březen   12. 3. 2014 

Duben          9. 4. 2014 

Květen     7. 5. 2014 

Červen     4. 6. 2014 

Červenec     2. 7. a 30. 7. 2014  

Srpen      27. 8. 2014 

Září    24. 9. 2014  

Říjen  22. 10. 2014 

Listopad 19. 11. 2014  

Prosinec 17. 12. 2014 

 

Platba poplatků za rok 2014  
Obecní úřad v Josefově informuje občany, že veškeré vybírané poplatky a platby v roce 2014, a to 

poplatek ze psů (50,- Kč rok/pes a 65,- Kč rok/každý další pes), poplatek za směsný komunální odpad 

(popelnice 350,- Kč osoba/rok), platba za stočné (100,- Kč osoba/rok) a platba za vodu na hřbitově (50,- 

Kč hrob/rok), platba za vodu ve vinných sklepech (50,- Kč/m
3
) zůstávají tedy stejné jako v loňském roce 

a pravidla jejich placení také, tzn. poplatky za SKO (popelnice) musí být uhrazeny do 30 června 2014, 



pouze domácnosti, jejichž celková částka převyšuje 1.000,- Kč ji může uhradit ve dvou splátkách, první 

do 30. června 2014 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2014. Zbylé poplatky se hradí nejpozději 

do 30. listopadu 2014. Voda ve sklepech se platí čtvrtletně, dle níže uvedeného harmonogramu. 

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se týká i všech cizinců majících pobyt v ČR, na území obce 

Josefov. 

 

Voda ve sklepech 

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

Radnice vodu spotřebovanou vinaři platí čtvrtletně a z tohoto důvodu ji bude také tímto způsobem 

vybírat.  

Vybírat se bude v knihovně, a to v pondělí 17-19 hod. a čtvrtek 14-19 hod. 

Voda spotřebovaná v období po 16. 12. 2013 bude připočtena k prvnímu čtvrtletí roku 2014. 

Cena vody - 50,- Kč/m
3
 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2014: 

1. termín - 31. 3.,   3. 4.,   7. 4.,   10. 4.  

2. termín - 30. 6.,   3. 7.,   7. 7.,   10. 7.  

3. termín - 29. 9.,   2. 10.,   6. 10.,   9. 10. 

4. termín - 8. 12.,   11. 12.,   15. 12.,   18. 12. 

Na termín výběru budete vždy ještě upozorněni ve zprávičkách nebo zpravodaji.  

Koncem měsíce srpna bude probíhat kontrola vodoměrů! Termíny budou včas zveřejněny. 

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, proto dbejte na včasnost 

plateb Vámi spotřebované vody ve vinných sklepech, spotřebovanou vodu v domácnostech také hradíte 

a včas. 

Vodovod ve sklepech není poškozený, nicméně neustále je rozdíl mezi vodou skutečně spotřebovanou 

a uhrazenou.  

Z tohoto důvodu radnice plánuje letos, nejpozději příští rok (jde o poměrně nákladnou záležitost) 

výměnu všech vodoměrů ve sklepech starších šesti let. Dle platné legislativy je povinnost vlastníka 

vodoměru tento nechat vyměnit každých šest let. 

 

Socha sv. Panny Marie Bolestné 
 

Vážení spoluobčané,  

Josefov byl v minulosti několikrát zbaven vlastní svrchovanosti, nesčetněkrát čelil pokusům 

o vměšování se do své vlastní samosprávy, naše trpělivost je neustále pokoušena a já ani mí 

spolupracovníci v zastupitelstvu nedovolíme, aby na Josefácích a Josefově kdokoliv zkoušel svou 

mocenskou povahu. 

 

Jsme jednotní, jsme Josefáci, jsme Josefov, a to všichni, kdo na území naší obce žijeme! 

 

Jak jistě víte, na hranici katastrů Josefova a Dolních Bojanovic stojí socha Sv. Panny Marie Bolestné, 

kterou nechal postavit svým nákladem p. František Uher v r. 1899 a věnoval občanům a obci 

Josefov, byl to dobročinný akt humánnosti, sounáležitosti s obcí a jejími občany. 

Původní barokní socha sv. Panny Marie, která byla na stávajícím podstavci, byla umístěna na místním 

hřbitově v Dolních Bojanovicích. 

Nyní je zrestaurována (nákladem obce Dolní Bojanovice) a stojí na podstavci na místním hřbitově 

v Dolních Bojanovicích. 

 

Obec Dolní Bojanovice by stávající sochu sv. Panny Marie Bolestné chtěla rovněž zrestaurovat a její 

zástupci mě oslovili, jestli by se na této opravě Obec Josefov podílela, s čímž jsem pochopitelně 

souhlasil, protože jde o majetek obce Josefov a dědictví jejích občanů. Ovšem Obec Dolní Bojanovice 

prostřednictvím svých zástupců započala kroky s cílem nabytí této naší sochy do svého vlastnictví. 

Doneslo se mi také, že se o ni s námi dohadují. 



Socha totiž stojí v katastrálním území Dolních Bojanovic a pozemku ve vlastnictví Obce Dolní 

Bojanovice.  

Nebylo tomu však vždy! Tento stav, že socha stojí v katastru a na pozemku Dolní Bojanovice, 

vznikl nejspíše digitalizací, která proběhla v r. 2004 a tak se tento stav měl řešit v tomto roce. 

Dle katastrální mapy z r. 1827 stála původní barokní socha v katastrálním území obce Josefov 

na pozemku p.č. 2028 ve vlastnictví obce, a tak tomu bylo až do oné digitalizace, dle katastrálních map 

našeho území. Dokonce ve zpravodaji obce Dolní Bojanovice ze zimy r. 2006 se uvádí, že tato socha 

je josefovská, z tohoto se můžeme domnívat, že představitelé Dolních Bojanovic jsou si vědomi toho, 

že by se mohli dopustit nečestného jednání.  

 

Právní vědomí mě opravňuje k přesvědčení, že co patřilo obci Josefov, obci Josefov také patří. 

Obec Josefov se nikdy svého vlastnického práva nezřekla a o sochu se řádně starala a udržovala ji. 

Socha sv. Panny Marie Bolestné tedy jako movitý majetek lege artis patří do vlastnictví obce 

Josefov, byť nyní stojí na pozemku obce Dolní Bojanovice.  

 

Obec Josefov se nebrání spolupráci na zrekonstruování s obcí Dolní Bojanovice. Pokud nám chtějí 

prokázat velkorysost a chtějí se na opravě finančně podílet, byť z jejich iniciativy, té se meze nekladou. 

Zde je ovšem potřeba říci, že my se našeho historického majetku a vlastnického práva rozhodně 

nevzdáme.  

 

O tom, že socha stojí na hranicích katastrů se ví odnepaměti. Mnozí o tom mluvili a mluví, že by „sa“ to 

„měuo“ dat do pořádku, dodnes to však nikdo neřešil, ale nyní jsem nucen konat. Stejně jak pronesl 

Martin Luther i já říkám: „Zde stojím, nemohu konat jinak“ a věřím, že všichni občané Josefova 

budou táhnout za jeden provaz! 
 

Děkuji za sebe jako Josefáka i jako starosta obce Josefov p. Františku Uhrovi a jeho potomkům 

za krásnou insignii obce Josefov v podobě sochy sv. Panny Marie Bolestné a podnikneme všechny 

kroky, aby nás o ni nikdo jakkoliv nepřipravil. Že to nebude jednoduché, je zjevné, zdvořile proto 

žádám, držte nám palce. 

 

Starosta obce Vojtěch Pospíšil 
 

POZVÁNKA  
Sbor dobrovolných hasičů v Josefově zve všechny na Pyžamový disko ples, který se bude konat tuto 

sobotu 18. ledna 2014 ve 20.00 hod. v sále místního Kulturního domu. K tanci a poslechu bude hrát 

skupina ESO. 

Vstupné 80,- Kč. Ceny z bohaté tomboly čekají na své výherce. 

Děkujeme všem sponzorům za poskytnuté dary do tomboly.  

 

Připravujeme 
Antický ples obce Josefov v sobotu 15. února 2014 v místním KD, který se ponese v duchu starověkého 

Egypta, Řecka a Říma, co se oblečení týká. Jistě bude k vidění mnoho faraonek, císařů, patricijů, 

plebejů, tribunů, senátorů, filozofů, básnířek apod. 

   

Dětský karneval v neděli 2. března 2014 v místním KD. 

 

PPrroo  iinnssppiirraaccii  aa  zzaammyyššlleenníí 
Beati possidentes - šťastni, kdo vládnou majetkem 

Právní zásada, která upozorňuje na zvýhodnění bohatých 

Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat - K čemu jsou zákony tam, kde jedině peníze vládnou 

Petronius 

Lež mívá sice krátké nohy, ale někdy až nebezpečně dlouhé ruce a ke svým nohám bývá lhostejná. 

Edvard Beneš 

http://cs.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1kon
http://cs.wikiquote.org/wiki/Pen%C3%ADze


 

 


