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                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Tož máme po nejkrásnějších svátkoch, na další zasej čekáme a děcka už majú dávno dárky rozbalené. 

Nevíme, co kdo dostal, ale nejkrásnější dárek sú rozzářené dětské očka u stromečku, no a vlastně aj to 

zdraví néni vůbec špatný dárek, protože si ho fšecí přejeme. Tým horším dárkem možeme nazvat třeba 

nejaký vánoční průjem, chytěný na besedě ze špatného chlebíčka nebo koláča. Po vánocách nám 

na chvilku zamrzlo a dokonca aj napadl snih. Šak enom ať mrzne, aspoň vymrznú bacile a příroda 

si odpočine, ale zasej nemosí mrznút nejak moc, aby sa nám nezbláznily ručičky na plynoměroch. 

 

V minulých dnech nás opustila navždy paní Maria Skoumalová, čest její památce a upřímnou 

soustrast pozůstalým, všichni na ni budeme vzpomínat jako na vynikající zemědělkyni a milou ženu. 
 

V minulých dnech nás opustil navždy pan František Sasín, čest jeho památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým, všichni na něj budeme vzpomínat jako na vynikajícího zemědělce, vinaře a kostelníka.  

 

Tříkrálová sbírka 

V naší obci proběhla v neděli 11. ledna 2015 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 

Letošní sbírka činila 14.990,- 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 i letos jej mnozí fotili a natáčeli. To, že se náš ohňostroj líbí, dokazuje vysoká 

účast domácích i přespolních, kterých bylo odhadem přes 650. 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 dokonalou podívanou. Hlavně, že se nikomu nic 

nestalo. Mrzlo jak sviňa, ale svařáku bylo dost, slivovice s meruňkovicú bylo také hodně, 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.  

Starosta děkuje střelmistrům T. Salajkovi, E. Vnenčákovi, J. Hasilovi, A. Šupovi, L. Kolibovi, 

R. Piharovi, 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.  

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 

daleko lepší… 



Silvestrovský turnaj ve stolním tenise 

Dne 27. prosince 2014 dopoledne proběhl v sále Kulturního domu v Josefově již tradiční turnaj 

ve stolním tenise neregistrovaných hráčů a hráček, kterého se letos zúčastnilo celkem 34 

neregistrovaných hráčů. Hráči byli rozděleni do dvou kategorií, a to na hráče do 14 let a hráče od 14 let. 

Do 1. kategorie (do 14 let) se přihlásilo pouze 6 hráčů (nejméně za celou dobu pořádání turnaje). 

Umístění: 

1. Lukáš Huspenina (Hodonín) – obhájil vítězství z minulého ročníku 

2. Iveta Voldánová (Hodonín) 

3. Tomáš Slížek (Prušánky)       

Do 2. Kategorie (nad 14 let) se přihlásilo 28 hráčů (nejvíce za celou dobu pořádání turnaje). 

Umístění: 

1. Tomáš Závorka (Dolní Bojanovice) 

2. Antonín Pihar (Josefov) 

3. Juraj Grznárik (Prušánky)   

Pro zajímavost z 28 hráčů bylo 13 z Josefova, 7 z Prušánek, 6 z Hodonína a po jednom z Dolních 

Bojanovic a z Velkých Pavlovic. 

Oddíl TJ Sokol Josefov děkuje všem zúčastněným za účast a těšíme se na další ročník, který 

se uskuteční v neděli 27. prosince 2015. Začátek turnaje bude v 10:00 hod. 

 

za TJ Sokol Josefov - Marek Macůrek 

 

Mistrovství Josefova ve stolním hokeji Stiga 

V sobotu 27. prosince 2014 odpoledne proběhl druhý ročník turnaje ve stolním hokeji Stiga o titul 

mistra Josefova roku 2014 v kategoriích Junior (do 15 let) a Senior (nad 15 let). Celkem se přihlásilo 26 

hráčů. Junioři hráli každý s každým a poté první s druhým o mistra Josefova a třetí se čtvrtým o třetí 

místo. Senioři hráli ve čtyřech skupinách, z každé postoupili do vyřazovací části nejlepší dva hráči. 

Atmosféra byla jak na mistrovství světa, no šak byt mistr Josefova, to je skoro neco takového, jak byt 

mistrem světa a k vidění bylo mnoho skvělých a nervy drásajících soubojů. Mistrem Josefova juniorů 

se stal Michal Běhunčík ml. Mistrem Josefova seniorů se stal Michal Mrkývka. Starosta, jako 

obhájce loňského titulu, zvolil vrcholně špatnou taktiku drobných náskoků soupeřů, a toto se mu zle 

vymstilo, dobře mu tak. Vyhráli nejlepší!!! 

Poděkování patří všem, kteří pomohli turnaj přichystat. Podle účasti bylo patrno, že se nám podařilo 

založit novou sportovní tradici. Bylo to příjemně strávené odpoledne s příjemnými lidmi a byla sranda. 

V letošním roce po vánočních svátcích proběhne tedy třetí ročník. Stolní hokej Stiga je i k zapůjčení 

na radnici. 

 

Tabulka skupina A 

1. Netopilíková Růžena5 5 0 0 0 0        12:4     15 

2. Modlová Magdaléna 5 4 0 0 0 1        13:4     12 
3. Prčíková Táňa  5 2 0 0 1 2 7:8 7 

4. Rebendová Kateřina 5 1 1 0 1 2 7:8 6 

5. Rebendová Lenka 5 1 0 0 0 4 5:12 3 

6. Pospíšilová Radka 5 0 1 0 0 4 4:11 2 

Tabulka skupina B 

1. Mrkývka Michal 5 5 0 0 0 0        39:6     15 

2. Nejezchleba Petr 5 4 0 0 0 1          9:13   12 
3. Smerekovský Pavel 5 2 0 0 0 3        13:17 6 

4. Růžička Přemysl 5 2 0 0 0 3        15:26 6 

5. Bílek Radim  5 1 0 0 0 4        16:18 3 

6. Magdolen Lukáš 5 1 0 0 0 4 5:20 3 



Tabulka skupina C 

1. Voldán Jiří  4 3 0 1 0 0        10:1     10 

2. Hasil Petr  4 3 0 0 0 1 7:7 9 
3. Pospíšil Vojtěch 4 1 0 2 0 1 8:5 5 

4. Koliba Luboš  4 1 0 0 0 3 2:10 3 

5. Netopilík Petr  4 0 0 0 1 3 3:7 1 

Tabulka skupina D 

1. Běhunčík Michal st. 4 4 0 0 0 0        20:7     12 

2. Šeďa Roman  4 2 0 1 0 1        10:7 7 

3. Salajka Tomáš st. 4 2 0 1 0 1        11:10 7 

4. Prčík Vilém  4 0 1 0 0 3 4:9 2 

5. Šupa Antonín  4 0 0 0 1 3 2:14 1 

Tabulka skupina E – junioři  

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

2. Salajka Tomáš ml. 3 3 0 0 0 1 5:4 6 

3. Hasilová Simona 3 2 0 0 1 1 2:5 3 

4. Hasilová Sára  3 0 0 1 0 3 1:12 0 

O třetí místo junioři     

Hasilová Simona – Hasilová Sára  3:0 

Finále junioři 

Běhunčík Michal ml. – Salajka Tomáš ml. 3:0 

Pořadí junioři 

1. Běhunčík Michal ml.-3:0 

2. Salajka Tomáš ml. -0:3 

3. Hasilová Simona -3:0 

4. Hasilová Sára  -0:3  

 

Čtvrtfinále senioři 

Netopilíková Růžena – Hasil Petr  1:2 pp  

Voldán Jiří – Modlová Magdaléna  5:0 

Mrkývka Michal – Šeďa Roman  3:0 

Běhunčík Michal st. – Nejezchleba Petr  2:3 

Semifinále senioři 

Hasil Petr – Mrkývka Michal   1:2 

Voldán Jiří – Nejezchleba Petr  1:2 

O třetí místo senioři 

Voldán Jiří – Hasil Petr   3:1 

Finále senioři 

Mrkývka Michal – Nejezchleba Petr 3:1 

 

Pořadí senioři 

1. Mrkývka Michal   8:2 

2. Nejezchleba Petr   6:6 

3. Voldán Jiří    9:3 

4. Hasil Petr    4:6 

5. Netopilíková Růžena   1:2 

6. Běhunčík Michal st.   2:3 

7. Šeďa Roman    0:3 

8. Modlová Magdaléna   0:5

Silvestrovský turnaj ve šnopsu 

V pondělí 29. prosince 2014 odpoledne proběhl v místním pohostinství U Klečků tradiční turnaj 

ve šnopsu. Z loňského vítězství se nakonec radovali domácí. 

Umístění: 

1. Klubus J., Kudrna P. 

2. Kůrka, Smerekovský 

3. Hoša, Špaček 

 

Naša chasa má od sv. Štěpána nových stárků a stárky a stali sa jima: Vojtěch Lekavý 

a Aleš Tománek, Lucie Bílková a Šárka Lekavá. 

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

najlepší kapela v celém folklorním světě.  



INFORMACE 
 

Platba poplatků za rok 2015  
Obecní úřad v Josefově informuje občany, že veškeré vybírané poplatky a platby v roce 2015, 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 2015, 

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

do 30. června 2015 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2015. Zbylé poplatky se hradí nejpozději 

do 30. listopadu 2015. 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. Případná úprava poplatků za SKO v průběhu roku 2015 by byla na základě 

novely zákona o odpadech, účinné od letošního roku a skutečné výše nákladů 

na Bioodpad (tráva, větve, listí atd., apod.).  
 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2015 

Vývozy budou provedeny vždy každou druhou lichou středu: 

Leden      14. 1. 2015 

Únor    11. 2. 2015 

Březen   11. 3. 2015 

Duben          8. 4. 2015 

Květen     6. 5. 2015 

Červen     3. 6. 2015 

Červenec     1. 7. a 29. 7. 2015  

Srpen      26. 8. 2015 

Září    23. 9. 2015  

Říjen  21. 10. 2015 

Listopad 18. 11. 2015  

Prosinec 16. 12. 2015 

 

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.  

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

Voda spotřebovaná v období po 13. 12. 2014 bude připočtena k prvnímu čtvrtletí roku 2015. 

Cena vody - 50,- Kč/m
3
. 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2015: 

1. termín - 30. 3.,   2. 4.,   6. 4.,   9. 4.  

2. termín - 29. 6.,   2. 7.,   6. 7.,   9. 7.  

3. termín - 28. 9.,   1. 10.,   5. 10.,   8. 10. 

4. termín - 7. 12.,   10. 12.,   11. 12.,   12. 12. 

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

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

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 výměnu všech vodoměrů ve sklepech starších šesti let. 

Dle platné legislativy je povinnost vlastníka vodoměru tento nechat vyměnit každých šest let. V prvním 

čtvrtletí výběru vodného se vybere záloha na výměnu a za tyto prostředky se nakoupí nové vodoměry. 

 

POZVÁNKA 

Sbor dobrovolných hasičů v Josefově zve všechny na Pyžamový 
disko ples, který se bude konat tuto sobotu 17. ledna 2015 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 
Námořnický ples obce Josefov v sobotu 14. února 2015 v místním KD, který se ponese v duchu 

námořním, co se oblečení týká. Jistě bude k vidění mnoho admirálů, pirátů, plavčíků, vzácných dam, 

pirátek, námořníků a námořnic apod. 

   

Dětský karneval, neděle 1. března 2015  

 

REKLAMA 
Truhlářství Jiří Hasil nabízí: 

Prodej dřevěných briket o průměru 50 mm, vhodných pro spalování v krbech, kamnech, kotlích 

na tuhá paliva, včetně automatických kotlů se šnekovým podavačem.  

Cena 300,- Kč za 100 kg = 1 kg za 3,- Kč. 

Informace na tel.: 605 297 997 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí 
Do salónu vběhne kovboj a povídá popíjejícímu farmáři: „Vaši ženu nabral na rohy býk!“ Farmář nic. 

Kovboj silnějším hlasem: „Býk vám nabral na rohy ženu!!!“  

Farmář: „Slyším, ale nemohu se smát, bolí mě zub.“ 

 

Úředník má na stole dvě tabulky: „Zde se nekouří” a „Zde úplatky nebereme.” 

Přijde za ním chlapík: „Potřeboval bych získat nějakou veřejnou zakázku, co by se s tím dalo udělat?” 

Úředník ukáže na tabulku „Zde se nekouří” a s úsměvem se zeptá: „Tak co kdybychom si pro začátek 

zapálili?” 

 

„Moje žena je velmi skromná, nikdy mě o nic neprosí.“ „Moje žena taky jen poroučí.“ 

 

Quod licet jovi non licet bovi! – „Co je povoleno Bohovi, není povoleno volovi!“ 

sv. Tomáš Akvinský 

Kde vládne jednota, tam je dokonalost. 

sv. Bernard 

Vědoucí ví a ptá se, nevědoucí ani neví, nač by se měl ptát. 

Indické přísloví 

„Milovat není nic jiného, než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš 

jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je 

tam sám nevyhledával.“ 

„Nenávist, vyvolanou správným konáním, jsem nikdy nepovažoval za nenávist, ale za slávu.“ 

Marcus Tullius Cicero 


