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Zima skončila letos brzo. Na jednu stranu možeme byt rádi, že sme tolik neprotopili, na druhú stranu
si příroda moc neodpočinula, všelijakú húžvel krátké a slabé mrazy nespálily. Tož snáď nám nepožere
vinohrady, sádky a inačí zemědělské plodiny a meteorologé nás navíc strašijú jarníma suchama. Mosíme
dúfat, že zaprší, ale né zasej moc, aby nebyly záplavy nebo iné katastrofy, no teď má prej aj sněžit.

V minulých dnech oslavila 80 let paní Marie Marčíková. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu
jubileu a přeje do dalšího života pevné zdraví, lásku bližních, štěstí a Boží požehnání.

V minulých dnech nás opustili navždy paní Maria Végšiiová a pan Jan Prát, čest jejich památce
a upřímnou soustrast pozůstalým.

Vpříštich dnech oslaví 85 let paní Albína Pospíšilová. Radnice se přidává ke gratulantům a k jejímu
krásnému životnímu jubileu přeje do dalšího života pevné zdraví, lásku bližních, štěstí a Boží
požehnání.

V polovině ledna proběhl tradiční první ples v obci, který pořádají naši hasiči, co do počtu návštěvníků
byl nadmíru úspěšný. Snad všichni byli v pyžamech, některým Ježíšek naložil i nové, tak se bylo na co
dívat. Zábava, o kterou se postarala skupina ESO, byla naprosto skvělá.

Další ples v obci byl obecní v půli února a nesl se v duchu antiky. K vidění byla spousta krásně
oblečených dam i mužů, ale nejlepší ze všech byli král spartský král Leonidas v podání Jiřího
Hasila a egyptská královna Kleopatra v podání ely Osičkové. Tombola byla tradičně bohatá
a večer zpříjemnilo vystoupení taneční skupiny Born 2B Hot. K tanci a poslechu hrál DJ Martin.

První neděli v březnu proběhl dětský karneval. Zúčastnil se jej velký počet děti domácích, našich rodáků
i přespolních, děti byly nastrojené v krásných maskách a obdržely od představitelů obce sladkosti
a dárečky.

Počátkem února se neznámý pachatel pokusil vloupat na radníci, naštěstí nic neukradl,
ale napáchal škodu na majetku obce a starosta si v akci vyklúbil rameno. Né, že by ho byla škoda,
teho ramena. Momentálně provádíme zdokonalení zabezpečení radnice.

Zakoupili jsme nový výkonnější, ale úspornější plynový hořák na kotel Kulturního domu, protože starý
byl neustále pokažený a neplnil svůj účel.

Na autobusové zastávce směrem na Prušánky máme nový sloup veřejného osvětlení, původní byl
poškozen po nehodě.

V letošním roce jsme se rozhodli vysadit novou zeleň, a to u chodníku od autobusové zastávky po ulici
ová, u cykloodpočívadla Výletiště u zeleného. Ve větrolamu u Výletiště i na jiných místech v obci nás

výsadba ještě čeká.

aši myslivci ostříhají vrby. Díky jim za pomoc s péčí o veřejnou zeleň.

V brzké době čeká úprava lokality Kadúbku, kde bude vysázena nová zeleň, usadíme lavičky
a zbudujeme nový rumpál. Dále dojde na recyklování stavební suti v ulici Prostřední a vysypání
recyklátem zaměřené cesty v této ulici a polních cestách ve viničních tratích.

V ulici U Školy za hřištěm bude již brzy firma Vak Hodonín budovat nový vodovod
k novostavbám.



Chceme se také v dohledné době etapovitě, na základě objemu financí obecní pokladny, pustit do
výměny dlažby chodníků v ulicích Horní a Dolní. Postup, které chodníky máme letos v plánu dělat,
se dozvíte v některých z dalších Josefovských zpráviček nebo na zasedání Zastupitelstva obce či osobně.

V investičním plánu na letošní rok je také zbudování nové kanalizace vedle hřiště za humny ulice Horní.

INFORMACE

Třídění odpadů
aše obec se každoročně umisťuje na čelních mistech v třídění odpadů jak v okrese, tak v kraji.

Toto je důkazem toho, že nám jako občanům záleží na životním prostředí. icméně v třídění odpadů
nám začínají dýchat na paty větší obce, protože produkují větší objemy odpadů a pokud dobře třídí, pak
se může stát, že nás ve výsledcích překonají. Třídění odpadů je také důležité pro finanční efekt, protože
přidanou hodnotou je, že dle vytříděného odpadu nám společnost EKO-KOM za tento odpad platí.
Pokud bychom třídili ještě lépe, tak finanční kompenzace může být taková, že bychom do budoucna
nemuseli zdražovat poplatek za SKO a naopak jej mohli snížit, proto se prosím nad odpadovým
hospodařením zamysleme a zkusme být ještě lepší, než jsme dosud.

Společnost E.ON varuje před podvodníky!
v posledním týdnu se množí případy podvodného jednání tzv. obchodníků, kteří slibují zajištění přepisu
a dodávky levnějšího plynu. echají si podepsat plnou moc a vyúčtují 4.000,- Kč. Vydají doklad
o zaplacení, na kterém jsou uvedeny falešné údaje. V několika případech, které nám sdělili sami
poškození odběratelé, je na dokladu uvedena firma E.ON Distribuce s vymyšleným identifikačním
číslem.

Došlo to tak daleko, že jedné zákaznici podvodník zrušil smlouvu na dodávku plynu, ale novou
nezajistil, a tak paní byl odběr ukončen bez jakékoliv náhrady.
Podvodníci si vyhledávají převážně starší občany. Vyzýváme proto všechny odběratele, aby si dávali
pozor a pokud již otevřou neznámému hostu, aby mu nedávali peníze v hotovosti, nepodepisovali plnou
moc či jiné dokumenty. Energetická společnost E.O má se svými zákazníky nastaven
bezhotovostní styk, to znamená placení záloh, přeplatků či nedoplatků je realizováno formou složenky,
inkasem či převodem na účet. Nikdy nevybírá částky v hotovosti!
Akciová společnost E.ON Distribuce nemá s tímto podvodným obchodem nic společného.
V Jihomoravském kraji nevlastní žádná distribuční zařízení na rozvod plynu. Aktuálně zvažujeme
podání trestního oznámení na neznámého pachatele z důvodů podvodného jednání a poškození dobrého
jména společnosti E.O .

Informace pro podnikatele
Obecní živnostenský úřad v Hodoníně opakovaně upozorňuje podnikatele, kteří prodávají kvasný,
konzumní líh a lihoviny na základě stávajících oprávnění, že mají ještě do 17. 4. 2014 lhůtu, aby zdarma
na živnostenském úřadě požádali o koncesovanou živnost "Prodej kvasného, konzumního lihu
a lihovin."
Po uvedeném datu již nebude možné prodávat lihoviny, kvasný a konzumní líh v rámci jiných živností,
jako tomu bylo doposud. Uvedené se týká všech podnikatelů, kteří provozují podnikatelská zařízení, kde
je uvedený sortiment zboží prodáván, tzn. obchody, restaurace, cukrárny, bary, diskotéky, občerstvení,
čerpací stanice, pálenice, apod. Podnikatelé, kteří o koncesi nepožádají, a po zmíněném datu budou
uvedený sortiment zboží prodávat, se vystavují možnému sankčnímu postihu, a to až do výše I mil. Kč,
případně i trestnímu stíhání.

Změna územního plánu č. 2 obce Josefov
V součastné probíhá Změna Č. 2 územního plánu naší obce, jako základního dokumentu pro veškerý
rozvoj obce. Mimo nutných legislativních úprav se tato změna nejvíce dotýká možnosti budování
vinných sklepů a staveb spojených s vinařstvím ve viničních tratích podél obslužných cest.



Socha sv. Panny Marie Bolestné

Vážení spoluobčané,

na základě pověření zastupitelů obce Josefov starosta zdvořile požádal představitele obce Dolní
Bojanovice, aby respektovali naše vlastnické právo k naší výše uvedené soše jako věci movité.
Z Dolních Bojanovic přišla odpověď na náš dopis, nicméně z důvodu pravděpodobného nedorozumění,
nám nebylo odpovězeno ve smyslu naší žádosti, proto zastupitelé znovu pověřili starostu, aby opětovně
zdvořile požádalo respektování vlastnického práva.

Žádosti obci Dolní Bojanovice vč. jejich odpovědi jsou přílohou těchto Josefovských zpráviček,
protože jsme byli zdvořile požádáni o její uveřejnění, tak tedy činíme.

Na pozemku obce Josefov, u sochy sv. Panny Marie Bolestné, vysadil v minulých dnech za Josefáky
lípu pan Štěpán Lekavý. Nicméně pozemek obce Josefov vedle výše uvedené sochy je již několik
měsíců rozbagrován z nám dosud nepochopitelných důvodů a bylo nám naznačeno, abychom jej upravili
vč. poškozených obrubníků. Jsme toho názoru, že by pozemek obce Josefov měl upravit ten, kdo na něm
neoprávněně prováděl jakékoliv zemní úpravy, nebyl to však pan Lekavý, ani Obec Josefov
prostředníctvím svých pracovníků. Pravděpodobně nám nezbude nic jiného, než svůj majetek uvést
do původního stavu.

Obec Josefov se nebrání spolupráci na restaurování sochy sv. Panny Marie Bolestné s obcí Dolní
Bojanovice a rozhodně tento akt také uvítá, jsme přeci jedna farnost. My jako Obec Josefov i její občané
ve sporu s Dolními Bojanovicemi v žádném případě nejsme, pouze zdvořile žádáme, aby respektovali
naše vlastnické právo.

Jsme přesvědčeni, že je třeba v této věci si sednout a v klidu jednat. Obce a města zastupují jejich
starostové, případně pověření místostarostové, proto v takovýchto situacích je třeba, aby spolu jednali ti,
kteří jsou k tomu de lege oprávněni či jsou pověřeni.
Zastupitelé obce Josefov

pozvÁNKA
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,

které se bude konat ve čtvrtek dne 13. března 2014 v 19.00 hodin
v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení

smluv a dohod
záměru obce č, 1/2014 - prodej pozemků
záměru obce č. 2/2014 - výpůjčka pozemku
počtu členů Zastupitelstva obce Josefov na období 2014 - 2018

5. Schválení
5.1 Rozpočtového opatření č.j, 9/2013
5.2 Schválení návrhu rozpočtu obce Josefov na rok 2014
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr



Voda ve sklepech
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/m3

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.

a termín výběru budete vždy ještě upozorněni ve zprávičkách nebo zpravodaji.
Koncem měsíce srpna bude probíhat kontrola vodoměrů! Termíny budou včas zveřejněny.

Připravujeme
10. května 2014 Divadelní představení ke svátku Den matek - Víno, ženy, zpěv a láska, bylo přesunuto
z neděle 11. 5. na sobotu 10. 5. z důvodu vytíženosti naší oblíbené zpěvačky v Národním divadle
moravskoslezském v Ostravě.

Josefov, císařská obec
Takto starosta nazval knihu, kterou ve spolupráci se spoluobčany, kteří projevili zájem podílet se na
knize, připravuje. Starosta děkuje všem, kteří se rozhodli přidat pomocnou ruku i těm, kteří
poskytli nebo poskytnou jakékoliv materiály at' ve formě fotografií, či jiných historických
dokumentů. Tato kniha bude o Josefově a o nás Josefácích jako památka pro další naše generace.
Starosta zdvořile žádá spoluobčany, kdo má zajímavé historické či novodobé fotografie nebo i jiné
zajímavé dokumenty o zapůjčení a pověřil paní knihovnici Růženu Hasilovou, aby oslovila v této
věci starší spoluobčany. Pokud tedy nepotkáte starostu, materiály prosíme, zapůjčete paní
knihovnici.
Redakční tým ve složení Vojtěch Pospíšil st., Růžena Hasilová, Lenka Rebendová, Anežka Petrášová,
Vladislava Lekavá, Ludmila Klubusová, Jan etík, Václav Tománek st., Lubomír Marčík,
Emil Vnenčák, Rudolf Bohun.
Další schůzka starosty a redakčního týmu se uskuteční v pátek 21. března 2014 v 19.00 hod. na radnici.
Kontakt na starostu: tel.: 602 246 680, e-mail: starosta@josefov.eu

Místo pro uskladnění větví
Opakovaně vyzýváme!!! Pokud na spáleniště dovezete větve, dávejte je co nejdále
a ne hned k cestě a také větve, slámu, seno apod. na tomto místě nepalte,
toto odborně provádí naši hasiči!!!

, #J.~~c. , J41-'ac&!"
Jede matka se synem ve vlaku a u nich v kupé sedí další žena, a ta po chvíli povídá: "Paní mohla byste synovi říct,
aby se po mě neopičil a nenapodoboval mě?"
Žena povídá: ,,Pepíčku, přestaň ze sebe dělat debila."

,

Nesmělý chlapec na plese vidí dívku, která se mu hrozně líbí, ale neví jakji oslovit.
,,Kolik je hodin" je trapné, když má hodinky.
"Jak se jmenuješ" je moc vlezlé a pozvat ji na drink se neodváží.

ajednou se dívka zvedne a jde na toalety, chlapec čeká přede dveřmi, a když dívka po chvilce vyleze, chlapec
se zhluboka nadechne a řekne, "Sralas?"

.Vegetarián'' je starý indiánský výraz pro "špatný lovec."

Jsem jako džin .... zjevím se všude, kde se otevře láhev.

Všechno se dá vysvětlit. Bohužel, ne všem.



Obec Josefov
Hlavní 131,69621 Joseťov IČ: 00488496

Obec Dolní Bojanovice
Hlavní 383
696 17 Dolní Bojanovice

Obec Dolní Bojanovice
Vážené Zastupitelstvo obce Dolní Bojanovice
Vážený pan starosta Mgr. Vlastimil Jansa

Obec Josefov
Zastupitelstvo obce Josefov
Mgr. Vojtěch Pospíšil, tarosta obce Josefov

V Josefově dne 17. ledna 2014

Socha sv. Panny Marie Bolestné (po levé straně silnice z Josefova do Dolních Bojanovic)

Vážení přátelé z Dolních Bojanovic!

rdečně Vás tímto zdravím a obracím se na Vás zdvořile z pověření zastupitelů obce Josefov
s následující žádostí.
S ohledem na skutečnost významné změny I gislativy, zejména občanskoprávní, s účinností
od 1. ledna letošního roku a její dopady na naše konání a naše majetky, Vás tímto zdvořile
žádám o Vaše sdělení, že vla tnické právo obce Josefov k výše uvedené soše jako movitému
majetku nadále respektujete.
Vaše prohlášení zdvořile žádáme za účelem potvrzení našeho vlastnického práva, protože
socha je v souvislosti s posledními změnami našich katastrálnich hranic z r. 2004 umístěna
na Vašem katastru, do té doby byla umístěna na pozemku ve vlastnictví obce Josefov
i v katastrálním území Josefov u Hodonína.

Děkuji.

Mgr. Vojtěch Pospíšil
starosta

/
OBEC JOSEF

tč: 00488496 v
Hlavni 131,69621

okres Hodonín

S pozdravem za Obec Josefov

tel.: 518 373 OOl, 518 373 J 15, www.jo efov.eu, e-rnail: starosta Ojosefov.cu.jnfo (l josefo .eu
Bank. .poj ní: 24629671/0100
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';Wl1JZastupitelstvo obce Jo efov
Mgr. Vojtěch Pospíšil - starosta obce Yyrfzeno:

č.j.: OÚDB -776/2014-ER V Dolních Bojanovicích, 24. 2. 2014

Odpověď ve věci:

"Socha sv. Panny Marie Bole tné (po levé straně silnice z Josefova do Dolních Bojanovic)"

Vážený pane starosto, vážení za tupitelé obce Josefov,

Vaším dopisem ze dne 17. ledna 20!4 se zabývalo Zastupitelstvo obce Dolní Bojanovice na vém
zasedání dne 13.2.2014.

Ve věci vlastnictví Vámi uváděné sochy, jakožto movitého majetku, sdělujeme následující:

Ve farní kronice z r. 1899 je uvedeno:

"Tohoto roku zbudoval p. Pavel Uher, hospodář ve dvoře Josefovskérn novou kamennou sochu
bolestné matky Boží, u cesty k Josefovu ..... "

Na základě této kutečnosti a ze zjištěných informací na základě o obního jednání, máme za to, že
ocha je i nadále majetkem potomků pana Pavla hra.

Vzhledem k těmto skutečno tem, nernůžerne potvrdit vla tnické právo obce Jo efov k výše uvedené
soše.

V ,Josefovských zprávičkách Č. 89" - uveřejněné na webu, uvádíte, že obec Dolní Bojanovice
prostřednictvím svých zástupců započala kroky s cílem nabytí této sochy do vého vla tnictví atd.

Pořádek dělá přátele a vyjasnění vlastnictví je na mí tě, ale způsob informování veřejnosti, který se
zakládá na domněnkách je poněkud nešťastný .

TeL/Fax: 518 372 225 E-mail:
Tel.: 518 372 226 obec@dolníbojanovíce.cz

Bankovní spojení:
KB Hodonín, e.o. 6025-671/0100

IČO: 00284858
DIČ: CZ 00284858



Stav sochy sv. Panny Marie Bolestné však dle našeho názoru vyžaduje nutné opravy - restaurátorský
zásah.

P. Maria,jak věříme, se přimlouvá za občany obou obcí (a nejen za ně ... ) .

V tomto kontextu by mělo býti učiněno Vámi naznačenému poru zadost ....

Pokud doložíte vlastnictví k uvedené soše, rádi Vám přispějeme najejí obnovu ....

Vzhledem k tomu, že socha se nachází na pozemku obce Dolní Bojanovice a v k.ú. Dolní Bojanovice,
budeme i nadále pečovat o okolí uvedené sochy ....

Zdvořile Vás žádáme, o zveřejnění naší odpovědi v následujícím čísle "Josefovských zpráviček".

Děkuj í a zdraví



Obec Josefov
Hlavní 131,69621 Jo efov, IČ: 00488496

Obec Dolní Bojanovice
Hlavní 383
696 17 Dolní Bojanovice

Obec Dolní Bojanovice
Vážené Zastupitelstvo obce Dolní Bojanovice
Vážený pan starosta Mgr. Vlastimil Jansa

Obec Josefov
Zastupitelstvo obce Josefov
Mgr. Vojtěch Pospíšil, staro ta obce Jo efov

V Josefově dne 4. března 2014

Socha sv. Panny arie Bolestné (po levé straně silnice z Josefova do Dolních Bojanovic)

Vážení přátelé z Dolních Bojanovic!
Srdečně Vás tímto zdravím!

Děkuji za Vaši odpověď ve věci ze dne 24. února 2014, ovšem pravděpodobně z důvodu
zřejmého nedorozumění se na Vás zdvořile opakovaně obracím z pověření zastupitelů obce
Josefov, které vyplývá z porady Zastupitelstva obce Josefov dne 4. března 2014 a zdvořile
žádám o Vaše sdělení, zda vlastnické právo obce Josefov k výše uvedené soše nadále
RESPEKTUJETE.

Děkuji.

OBECJOSE~
1(::00488496

HlavnI 131,69621
okres Hodonln

S pozdravem za Obec Josefov

Mgr. Vojtěch Pospíšil
starosta

tel.: 518 373 004,518373 115, www.josefov.eu, e-mail: starosta@josefov.eu.info@josefov.eu
Bank. spojení: 24629671/0100


