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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Proběhl dětský den v sobotu dne 25. června. Starosta děkuje všem, kteří se zasloužili o zdařilý průběh. 

Pro děti bylo nachystáno spoustu her a nakonec se opékaly špekáčky. Krásnou tečkou byla pěna, kterou 

pro děti nachystali naši hasiči. Věříme, že se dětem i rodičům tato akce k ukončení školního roku líbila. 

 

HODY 2011 

Letošní hody proběhnou v rekonstruovaném areálu Výletiště pod zeleným, který nám všem poskytne 

komfort v podobě krytého posezení po bocích. Lanžhotčance a hospodskému už nepoteče voda na 

instrumenty a nebude na ně foukat. 

Stárci jsou letos Vít Bílek a Michal Bravenec, stárky pak Yvette Klubusová a Kateřina Komosná. 

Stárkům a stárkám přejeme úspěšné hody bez mráčku. 

Program hodů: 

Úterý 12. července 2011 Ruční stavění máje od 18.00 hod. 
Sobota 16. července 2011 Předhodové zpívání u cimbálu od 20.00 hod. Hraje CM Zádruha. 

Vystoupí: 

Sbory 

Horňácký mužský sbor Chotár a hudecká muzika Miroslava Minkse se sólistkou Jiřinou 

Mikloškovou 

Mužácký sbor Mutěnice 

Mužácký sbor Josefov 

Sólisté 

Tadeáš Janošek, René Zhříval, Katka Bízová, Jan Olexa, Marcela Červenková,  

Ludmila Klubusová, Josef Kudrna, Roman Baláš, Vlaďka Lekavá. 

 

Neděle  17. 7. 2011 Zahájení Josefovských hodů průvodem od kostela ve 14.30 hod. 

Pondělí 18. 7. 2011 Krojové hody za přítomnosti lázeňských hostů, zahájení od 17.00 hod. 

Úterý  19. 7. 2011 Krojové hody pod zeleným od 19.00 hod. 

K tanci a poslechu hraje DH Lanžhotčanka. 

Pátek  22. 7. 2011 Pohodová diskotéka Pod zeleným od 20.00 hod. 

Hraje DJ Michal 

Srdečně Vás všechny zveme. 
  

Tak jako loni bude probíhat předprodej lístků a také ceny jsou stejné jako loni. 

Každý si může zakoupit vstupenky se slevou v otevírací době v knihovně (čtvrtek: 11.00 – 19.00 

hod.) a paní knihovnice Růžena Hasilová také obejde dědinu. Tož si nachystajte peníze, ať nemosíte 

platit Pod Zeleným u pokladny. Předprodej je výhodný zejména v tom, že na hodech není zahlcená 

pokladna a nemáme problém s drobnýma. Zakoupení lístků v předprodeji vnímáme jako významnou 

pomoc chase.  

Děkujeme. 

 

Na hodové pondělí půjde chasa vybírat následovně: 

od 10.00 hod. sraz „Pod zeleným“ a půjde směrem na ulici Nová, Dolní, Horní, U Školy, Záhumenní, Za 

Dvorem.  

Pořadí ulic, tak jak bylo zavedeno v minulosti, budeme měnit, aby nevznikaly dohady, že se někde na 

chasu čeká pořád dlouho. 

 



Vandalové v Josefově poničili vybavení dětského hřiště 
Donedávna krásné dětské hřiště v Josefově bylo v noci z 6. na 7. července 2011 poničeno nájezdem vandalů, ať 

už místních nebo přespolních. Chceme věřit, že místní to nebyli. Momentálně vzniklou situaci řeší Policie ČR. 

Byl poničen plot, přes který vandalové přelezli na dětské hřiště, kde potrhali plachtu dětské trampolíny, následně 

strhali dětské houpačky, ochranné sítě trampolíny a vše na trampolínu naházeli, včetně smetí z odpadkového koše 

a některých exkrementů a podle zápachu, vše ještě polili pivem. 

Snažíme se pro děti i jejich rodiče v naší obci zajistit krásné kulturní i sportovní vyžití a banda, dovolím si termín 

„hulvátů“, zničí a zaneřádí vše, co jim přijde pod ruce. Jaký požitek je k takovému chování vede, nejspíše 

normální člověk nepochopí. 

Pochopitelně atrakce pro děti jsme znovu zprovoznili, ale vlna nevole a pocitu zmaru dobré věci u malých dětí, 

jejich rodičů i ostatních občanů Josefova vůči ničení vybavení dětského hřiště zůstane zakořeněn hluboko. 

Podle posledních zjištění si vandalové vzali ještě na paškál zábradlí mostu přes struhu, ulomili značku nerovnost 

vozovky a do struhy ji vhodili a pak následně na Novém Poddvorově na rozhledně Podluží rozkopali odpadkové 

koše a udělali nepořádek. 

V trendu zpříjemňování volnočasových chvil nás však vandalové nezastraší, protože kdybychom dělali vše 

s vědomím, že výsledek práce někdo zničí, tak bychom nesměli dělat vůbec nic. 

 

Pořádek v domečku na tříděný odpad a kolem sběrných stanovišť 
Domeček na separovaný odpad slouží na pytle s tříděným odpadem, ne na nejrůznější bordel, co kdo doma 

najde!!! 

To samé u stanovišť sběrných zvonů a kontejnerů, vedle nich se povaluje kdejaký odpad, koberce, sklo, apod. 

Vývozová firma tento odpad neodveze ani z domečku, ani od sběrných zvonů, na to máme sběrné dny a protože 

uložení odpadu je čím dál dražší, objemný odpad vyvážíme jednou ročně. Hadry a koberce Vám vývozová firma 

odveze v době vývozu popelnic, pokud to budete mít v pytli a její pracovníci to unesou. 

 

Ocenění Josefovskému rodáku 
Firma Josef Janulík, výroba krojové obuvi, získala ocenění od Národního ústavu lidové kultury za 

účinkování v pořadech 66. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu a 29. Ročníku festivalu dětská 

Strážnice. 

 

Firma Josef Janulík, resp. pokračovatel v její tradici Martin Tomaštík, se zúčastnil Staročeských 

řemeslnických trhů v Turnově 2011, kde úspěšně prezentoval výrobu krojové obuvi.  

Za příkladnou reprezentaci firmy i obce radnice děkuje a k ocenění gratuluje. Do dalších let přejeme 

mnoho úspěchů. 
 

Připravujeme 
 

Tradiční fotbalový turnaj 
 

Kdy: v sobotu dne 23. července 2011 v 13.00 hod. Kde: v Josefově na místním hřišti  

za účasti mužstev, Našich borců z Josefova, súsedních umělců z Prušánek, 

Indiánů z Kút, Policie z Hodonína. 

Srdečně Vás zvou pořadatelé • Občerstvení zajištěno 
 

Sobota 13. srpna 2011 premiérový ročník Plkač cup Josefov v závodech fréz a nejrůznějších plkačů. 

 

Sobota 20. srpna 2011 třetí ročník Turnaje ulic v malé kopané na víceúčelovém hřišti. 

 

Sobota 3. září 2011 Tradiční zarážání hory v prostoru „u vrb“. 

 

Sobota 10. září 2011 koncert kapely JAMA „Pod zeleným“.  

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  iinnssppiirraaccii  
Děda vzpomíná:  Když jsem byl malý, dala mi maminka 20,- Kčs a poslala mě do obchodu. Přinesl jsem dva 

chleby, dvě mléka, balíček bonbonů, čokoládu, deset vajíček, koblihu a ještě mi zůstalo na kolotoč. 

Dnes už to není možné, mají tam plno těch zasranejch kamer …   


