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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Tradiční fotbalový turnaj se konal v sobotu 23. července 2011. Místo Indiánů z Kút dojeli Bojanovčáci. 

Vyhráli umělci z Prušánek, druzí byli policajti, naši borci vyválčili třetí místo a čtvrtí byli 

Bojanovčáci. Výkony amatérských hráčů byly úctyhodné a padlo i hodně gólů. 

 

Naftaři pomáhají měnit tvář obce 

Velké a upřímné poděkování patří společnosti MND Gas Storage a.s. za to, že obci poskytla 

finanční prostředky z grantového programu Energie z přírody 2010 ve výši 250.000,- Kč. 

Díky tomu jsme mohli naše Výletiště pod zeleným rekonstruovat. K částce, kterou obci poskytla 

společnost MND Gas Storage a.s., musela ještě obec uvolnit z vlastních zdrojů 280.000,- Kč na 

spolufinancování.  

Společnost MND a.s. je v dotační politice klíčovým partnerem naší obce. Vždyť jen za poslední 

roky jsme obdrželi stovky tisíc na investice v obci z prostředků této naftařské firmy. 

Jen pro připomínku, např. dětské hřiště a čekárnu. Nyní je to Výletiště a nově máme zažádáno o 

finance na zbudování Infocentra a rozšíření Kulturního domu. 

Tímto naftařům ještě jednou děkuji za sebe i obec i za to, že díky prostředkům, které nám 

poskytují, přestože nemusejí, se nám daří úspěšně obec zvelebovat a tvář naší obce dostává 

jasnějších rysů, krásné perly Podluží. Věřím, že naše spolupráce se společností MND a.s. se bude 

ještě více prohlubovat, už teď se tak děje průzkumnou těžbou a zjišťováním zásob zemního plynu 

v našem katastru. 

 

Za sebe i obec bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o zbudování příjemného prostředí 

Výletiště pod zeleným. Věřte, stálo nás to velké úsilí, abychom do hodů stihli vše zrealizovat tak, 

aby letos i v budoucnu hody a nejrůznější kulturní a folklorní akce mohly probíhat v důstojném 

prostředí, a to se věřím, povedlo. Ti, kteří chodili pomáhat, by mohli jistě vyprávět, jakým 

způsobem stavba rostla. Upřímně si vážím pomoci všech jednotlivců i spolků v obci a myslím, že 

jsme si všichni dokázali, že se spolu můžeme bavit jako normální lidi a do budoucna se těšit 

vzájemné výpomoci. Věřte, že jsem hodně náročný nejen na požadavky k ostatním, ale především 

k sobě. 

Vojtěch Pospíšil – starosta obce 

 

HODY 2011 – ekonomika a průběh 

 

Sobota 16. 7. 2011  

Předhodové zpívání vstupenek 178 ks á 80,- Kč  

Celkem vybráno:     14.430,- Kč 

Náklady:     27.167,- Kč 

 

 

Předprodej: 

Neděle 17. 7. 2011 vstupenek 125 ks á 80,- Kč 

Pondělí 18. 7. 2011 vstupenek   70 ks á 50,- Kč 

Úterý 19. 7. 2011 vstupenek   56 ks á 70,- Kč 

Pátek 22. 7. 2011 vstupenek     9 ks á 50,- Kč 

   celkem:           17.870,- Kč 

 



Neděle 17. 7. 2011 vstupenek 441 ks á 100,- Kč 

   celkem vybráno: 58.970,- Kč  

 

Pondělí 18. 7. 2011 vstupenek 85 ks á   60,- Kč 

Lázeňští hosté  vstupenek 50 ks á 100,- Kč  

Výběr po dědině                          12.860,- Kč 

   celkem vybráno: 27.107,- Kč  

 

Úterý 19. 7. 2011 vstupenek 272 ks á 80,- Kč 

   celkem vybráno: 28.185,- Kč 

 

Pátek 22. 7. 2011 vstupenek 154 ks á 60,- Kč  

   celkem vybráno: 9.270,- Kč 

 

Celkem za HODY 2011 vybráno vč. Pohodové zábavy: 140.952,- Kč  

 

Náklady na HODY 2011 celkem vč. Pohodové zábavy: 129.639,- Kč 

 

Ze zůstatku bude hrazeno závěrečné pohoštění chasy, na které pan hospodský věnuje dvě bečky piva. 

 

Letošní hody proběhly v nově otevřeném rekonstruovaném areálu Výletiště pod zeleným. 

 

V sobotu 16. července 2011 proběhlo Předhodové zpívání u cimbálu. Hrála CM Zádruha. 
Vystoupily: 

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 mší svatou a dále průvodem od kostela  

Pondělí 18. 7. 2011 Krojové hody za přítomnosti lázeňských hostů 

Úterý  19. 7. 2011 Krojové hody pod zeleným  

K tanci a poslechu hrála DH Lanžhotčanka. 

Pátek  22. 7. 2011 Pohodová diskotéka Pod zeleným 

Hrál DJ Michal 
 

Jak se můžeme podívat na výše uvedenou ekonomiku hodů a uvedená čísla, je potřeba 

marketingově lépe zapracovat na Předhodovém večeru a dále i pondělní hody můžeme ještě 

zlepšit. 

Pondělí za přítomnosti lázeňských hostů, tímto směrem jsme se v minulosti vydali a je to směr 

správný. Pokud pomineme ekonomickou část, tak se z poloviny zelené zaplní hosty z lázní a není 

tam poloprázdno. Tito hosté platí jednak vstupné, tak i pohoštění jim přichystané, takže sa sem 

nejdú nažrat a nachlastat zadarmo, jak často slýcháváme a někdy je to i jim samotným 

předhazováno. Věřte, že se pak musím za některé naše spoluobčany stydět, když mi lázeňští hosté 

říkají, že si vše zaplatí a ještě jim někdo takto hezky polichotí. 

Letošní hody dopadly dobře. Počasí nám přálo a tím pádem dopadly hody dobře po stránce nejen 

kulturní, ale i ekonomické. 

 

Starosta děkuje všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh hodů. 

p. Ing. Josefovi Zimákovi za zapůjčení vlečky na zelené a posečení trávy na pozemku vedle cesty 

do Dol. Bojanovic, p. Janovi Hasilovi za vedení stavjání máje, p. Jiřímu Petříkovi za zapůjčení 



traktoru na zelené, p. Luďkovi Šupovi za elektro práce, p. Vilémovi Prčíkovi za drobné 

zámečnické práce, paní Lence Rebendové za přichystání programu Předhodového večera, jeho 

průvodcům Kateřině Rebendové a Martinovi Klubusovi, našim mužákům pod vedením Ludmily 

Klubusové, Martinovi Lekavému za vyřezání znaku obce na máju, místním hasičům a 

zaměstnancům obce za úklid Výletiště, chase jak v rekordním čase stihla nachystat zelené, 

stárkům a stárkám za zdařilé vedení chasy, chlapům u pokladny a pochopitelně všem maminkám 

a babičkám za to, že nachystaly naši chasu do krojů. 

Starosta děkuje, protože spousta záležitostí, které dříve bývaly pochopitelnou samozřejmostí, dnes 

už být samozřejmé nemusí, natož mnohými pochopitelné. 
 

INZERCE  
 

Josefovské hody 2011 na DVD, pokud máte zájem o koupi záznamu hodů na DVD, kontaktujte stárky. 

e-mail: vitbilek@centrum.cz, 777 745 165 nebo michal2604@email.cz, 724 825 801.  

 

Levně prodám značkový komplexní posilovací stroj KRUK, tel. 602 733 337. 

 

Radnice informuje. Kdo z občanů má zájem o zřízení e-mailu na doméně josefov.eu, tak tato možnost 

existuje po dohodě se zastupitelem p. Bc. Viktorem Machačem, e-mail: machac@josefov.eu, tel. 

777 771 135. Příklad: jaroslav.novak@josefov.eu nebo j.novak@josefov.eu.  

 

INFORMACE 
 

Voda ve sklepech 
Koncem měsíce srpna bude probíhat kontrola vodoměrů! Termíny budou včas zveřejněny vylepenými 

štítky na Vašich vinných sklepech. 

 

Množí se nám stížnosti spoluobčanů na zaplevelená pole či vinice 
Starosta doporučuje pro relevantní postup v řešení této situace následující: 

a) Uklidím si na vlastním pozemku 

b) Pokud mám uklizeno a tím pádem je moje stížnost opodstatněná, zkusím se dohodnout se 

sousedem, který má pole (vinici) zaneřáděné, aby jej alespoň vysekl, když jej neobdělává 

c) Pokud soused nereaguje ani na několikerou výzvu oprávněného stěžovatele, vyhledám starostu 

d) Pokud ani po výzvě starosty majitel pole neuvede stav pozemku do stavu, za který se nemusí 

stydět, následuje stížnost na souseda na MÚ Hodonín, Odbor životního prostředí 

e) Pokud tedy neuspěju na radnici, budu si stěžovat u Odboru životního prostředí na Městském 

úřadě v Hodoníně. Tento majitele pozemku vyzve, aby pozemek vysekl a pozemek celoročně 

udržoval v pořádku a dá mu k nápravě lhůtu. Pokud do určitého data nebude sjednaná náprava, 

uloží majiteli zapleveleného pozemku Odbor živ. prostředí, MÚ Hodonín pokutu 10.000,- Kč a 

bude ji vymáhat! 

Starosta informuje občany, kteří své pozemky nepronajímají ani neobhospodařují. Pokud mají zájem mít 

pozemek v pořádku, tak ať jej alespoň 3x za rok posekají nebo nechají posekat. Pokud nebude tráva 

přerostená 15 cm, za úplatu obci Vám ji poseče obecní zaměstnanec obecním traktorem. 

 

V příloze těchto zpráviček naleznete Nové zprávičky 
Radnice nabízí anonymnímu vydavateli, který je jistě všem dobře znám, pokud chce své umění 

předvádět v tiskové podobě, že mu bude nákladem obce tyto Nové zprávičky tisknout nebo jeho 

příspěvky uveřejní v Josefovských zprávičkách či Josefovském zpravodaji.  

Důvod je jednoznačný, obec Josefov klade důraz na kvalitu podání informace a na čekárně si Nové 

zprávičky každý nepřečte. Takto by se dostaly do každé domácnosti. Tím by byla zaručena 100% 

informovanost všech občanů Josefova. Na radnici vydavatel také zjistí potřebná čísla, místo otazníků. 
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Pozvánka  
 

Plkač Trophy Cup Josefov 2011 
V sobotu 13. srpna 2011 proběhne v naší obci první ročník závodu fréz, plkačů a veteránů traktorů. 

Zahájení v 13.00 hod. u Rybníčku narážením startovních čísel. 

Kategorie: 

I. Fréza (Terra, Vari aj.) 

II. Plkač (plkače domácí výroby, TK, malotraktůrky typu Slavia) 

III. Traktor veterán (Zetor 25 a jemu podobné, např. Super apod.) 

IV. Kosmonaut (vinař s motorovú konvú) – dovednostní soutěž, kde vinař předvede, jak rychle 

      umí nalét do konvy postřik (vodu) a následně nastartovat a zahájit stříkání. 

Start je u Rybníčku a cíl rovněž u Rybníčku. 

Trasa: od Rybníčku, kolem kompostoviště, přes most, dále po asfaltce u křížení k mrchovisku směrem 

zpět k obci, kolem vinných sklepů např. P. Kúřila. Kolem sklepa V. Tománka směr Kynologické 

cvičiště a za mostem směr Rybníček. 

Všichni, kdo si chcete zazávodit nebo se jen pobavit přijďte, jste srdečně zváni. 

Občerstvení je zajištěno a starosta věnoval bečku Gambrinusu, posezení bude v prostoru Rybníčku. 

 

Tradiční turnaj ulic Josefova v malé kopané 
Uskuteční se v sobotu 20. srpna 2011 na víceúčelovém hřišti. 

Všichni kluci i muži nebo děvčata či ženy, prostě, kdo umíte kopnout do balonu nebo popoběhnout, 

přijďte reprezentovat svoji ulici. 

Začátek v 9.00 hod. a konec, tak jako každoročně kolem 19.00 hod. 

Srdečně zveme všechny občany podívat se a fandit svým vyvoleným borcům nebo borkám. 

Pro děti bude nachystán skákací hrad. 

Občerstvení je tradičně zajištěno. 

 

Připravujeme 
Sobota 3. září 2011 slavnostní odhalení sochy císaře Josefa II. 

 

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

 

Sobota 10. září 2011 taneční zábava a koncert kapely JAMA Výletiště pod zeleným.  

 

PPrroo  zzaassmmáánníí    
Zloděj vyloupí banku, vezme dva muže jako rukojmí a ptá se prvního: 

„Viděl jsi mě, jak vykrádám banku?“ 

Muž odpoví: „ano“ 

Zloděj jej okamžitě zastřelí z pistole do hlavy. 

Potom se ptá druhého muže: 

„Tys mě taky viděl, jak vykrádám banku?“ 

A muž pohotově odpoví: 

„Já ne, ale moje stará tě viděla“ 

 

Manželka přistihne večer svého manžela v ložnici, jak sedí u nočního stolku a půlí viagru. 

„Ale ty můj broučínku, to si musíš vzít celý prášeček, aby nám to fungovalo, víš?“  

Zašveholí sladce. 

Manžel se otočí a povídá: „Dnes Ti jenom chci dát pusu.“ 

 

Příloha: 

Nové zprávičky   


