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                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Nedávno proběhl dětský den v neděli dne 1. července. Starosta děkuje všem, kteří se zasloužili o zdařilý 

průběh. Pro děti bylo nachystáno spoustu her i skákací hrad 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 i přes úmorné vedro. 

 

HODY 2012 

Stárci jsou letos Jiří Bílek a Martin Klubus, stárky pak Šárka Lekavá a Lenka Rebendová. 

Stárkům a stárkám přejeme úspěšné hody bez mráčku. 

Program hodů: 

Úterý 10. července 2012 Ruční stavění máje od 18.00 hod. 
Sobota 14. července 2012 Předhodové zpívání u cimbálu od 20.00 hod. Hraje CM Zádruha. 

Vystoupí: 

 

Sbory 

Ženský a mužský sbor z Mikovic 

Ženský sbor z Moravské Nové Vsi 

Mužácký sbor Domanín 

Mužácký sbor Josefov 

Taneční soubor Svéráz 
 

Sólisté 

Patrik Havlík, Tadeáš Janošek, Katka Bízová, Jana Otáhalová, Kamila Šošovičková, 

Ludmila Klubusová, Josef Kudrna. 

 

Neděle  15. 7. 2012 Zahájení Josefovských hodů průvodem od kostela v 14.30 hod. 

Pondělí 16. 7. 2012 Krojové hody za přítomnosti lázeňských hostů, zahájení od 17.00 hod. 

Úterý  17. 7. 2012 Krojové hody pod zeleným od 19.00 hod. 

K tanci a poslechu hraje DH Lanžhotčanka. 

Pátek  20. 7. 2012 Pohodová diskotéka Pod zeleným od 20.00 hod. 

Hraje DJ Michal 

Srdečně vás všechny zveme oslavit 230. výročí založení obce. 
  

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

Každý si může zakoupit vstupenky se slevou v otevírací době v knihovně (pondělí: 17.00 – 19.00 

hod. a čtvrtek: 13.00 – 17.00 hod.). 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 10.30 hod. sraz u kostela a půjde směrem na ulici Horní, U Školy, Záhumenní, Za Dvorem, Dolní, 

Nová.  

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

chasu čeká pořád dlouho. 

 



Začátkem června, a to přímo 9., proběhl v obci sběr nebezpečného a objemného odpadu a železa. Jak 

bylo vidno, starých věcí a nejrůznějších pokladů schovaných na půdách pomalu, ale jistě ubývá, 

nicméně stále je jich dost. Další sběr proběhne začátkem října.  

 

Tentýž den, na místním rybníku, proběhla dětská rybářská soutěž. Počasí moc nepřálo, bylo deštivo, 

přesto dětí přišlo spoustu. Naši rybáři tedy mají inspiraci a následovníky do budoucna. 

 

V sobotu 16. června proběhl první ročník turnaje josefáků v nohejbale O císařský pohár. Přihlásilo se pět 

trojic, které hrály každý s každým. Vítězové ve složení, Michal Bravenec, Josef Klubus, Patrik Prát, 

si na závěr zahráli exhibiční utkání s All stars teamem Josefova ve složení František Bílek, Stanislav 

Esterka st., Vojtěch Pospíšil st., které pro zranění Vojtěcha Pospíšila nebylo dohráno. Starosta si radši 

vyklúbil koleno, než by jeho mančaft prohrál. 

Sláva vítězům, čest poraženým i těm neporaženým. Pohár je vystaven v síni slávy místního pohostinství 

u Klečků. 

 

Pozemky za hřištěm 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo na svých posledních zasedáních uspokojit stavebníky (mladé páry 

z Josefova) a vyčlenilo pozemek za hřištěm k jeho prodeji. Na tomto pozemku je pět stavebních parcel. 

Na posledním veřejném zasedání Zastupitelstva obce Josefov byl schválen záměr prodeje těchto 

stavebních míst. Záměr obce Josefov visel na úředních deskách Obecního úřadu Josefov. 

Všichni se mohli do tohoto záměru přihlásit. 

Do záměru se přihlásilo pět zájemců o jednotlivé pozemky, zastupitelé následně vyhodnotili přihlášky. 

Starosta následně vyzve k podpisu kupních smluv jednotlivé úspěšné zájemce. 

Úspěšní zájemci - Esterka S. ml., Hasil J., Hasilová R. ml., Klubusová E., Prčíková M. 

Budeme tedy mít nové sousedy a všechny z řad Josefova. 

 
POZVÁNKA  

Tradiční fotbalový turnaj 
 

Kdy: v sobotu dne 28. července 2012 v 13.00 hod. Kde: v Josefově na místním hřišti  

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

bratrů ze Smolinského, Policajtú z Hodonína. 

Srdečně Vás zvou pořadatelé • Občerstvení zajištěno 
 

 

V sobotu 28. července 2012 - Taneční zábava pod zeleným 

Obec Josefov zve všechny milovníky rockových zábav na tuto tradiční akci, ve 20.00 hod. v areálu 

Výletiště pod zeleným. K tanci a poslechu bude hrát skupina JAMA. 

Vstupné 60,- Kč, občerstvení zajištěno. 
 

Připravujeme 
 

Sobota 11. srpna 2012 - II. ročník Plkač Trophy Cup Josefov v závodech fréz, nejrůznějších plkačů a 

traktorů. 

 

Sobota 18. srpna 2012 - čtvrtý ročník Turnaje ulic Josefova v malé kopané na víceúčelovém hřišti. 

 

Sobota 1. září 2012 - tradiční Zarážání hory v prostoru „u vrb“ a následná zábava v areálu Výletiště 

pod zeleným. 
 

PPrroo  zzaassmmáánníí  
„Jak se máte?“ žertuje prezident Klaus při setkání s občany. 

„Dobře, dobře,“ žertují občané s prezidentem.   


