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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Jaru sa furt nechce nejak propuknút, zima sa nás drží zuby nehty a už to nikeho nebaví, kór dyž sa nám 

blíží šlahačka. Děvčata sú naisto nachystané vymalovat chlapcom vajca, tož sa možeme tešit na hezké 

svátky. 

 
V minulých dnech oslavila 80 let paní Josefa Šagátová. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu a 

přeje do dalšího života pevné zdraví, štěstí a Boží požehnání. 
 

Filmový ples obce Josefov proběhl v sobotu večer 16. února 2013 v sále místního kulturního domu. 

Zúčastnila se jej celá plejáda hvězd stříbrného plátna z Josefwoodu i okolí. 

Odborná porota, pod dohledem kardinála Richelieu, vybrala jako vítěze v hlavní mužské roli hrabě 

Drákulu a vítězkou v hlavní ženské roli byla okouzlující Baba Jaga. Ceny získala i Drákulova sukuba ve 

vedlejší ženské roli a Ivan ve vedlejší mužské roli. 

Tyto hvězdy večera získaly ve svých kategoriích Zlatého Jožina. 

Všichni přítomní, jak hvězdy, tak fanoušci, se skvěle bavili a před udílením cen vystoupila úžasná 

děvčata z TK Black and White z Hodonína a po udílení cen proběhla tombola. Následná afterparty 

probíhala až do rána. 

 

V nedeli 10. března 2013 odpoledne proběhl Dětský maškarní karneval. Dětí v krásných maskách bylo 

hodně a mohly si zasoutěžit v připravených soutěžních disciplínách a zatančit na diskotéce, kde skvělé 

šlágry pouštěl dýdžej Tom. 

Radnice děkuje pořadatelům pod vedením pí. Rebendové a pí. Hasilové a rovněž také rodičům dětí za 

krásné masky, které dětem vytvořili a přišli je podpořit. 

 

Smrtnica 

V neděli 17. března 2013 naše děvčata vynesla z dědiny zimu. Smrt uplula po vodě a nové léto k nám 

ide. Děkujeme děvčatům, jejich maminkám a babičkám, že je nastrojila do krojů a pomáhají tak 

udržovat tuto krásnou tradici v naší obci, která v letošním roce byla i nafilmována. 

 

Hrkačování 

Naši kluci od zeleného čtvrtka do bílé soboty zastoupí hrkačováním zvony našeho krásného kostela 

Všech svatých, které odletijú do Říma. 

 

Objížďka silnice Josefov – Dolní Bojanovice 

Z důvodu plánované opravy vozovky směr Josefov – Dolní Bojanovice, ve dnech 2. 4. 2013 – 7. 4. 

2013, bude tato silnice uzavřena následně. Částečná uzavírka od úterý 2. 4. do pátku 5. 4., kdy bude 

jednosměrný provoz řízen semafory. Úplná uzavírka od soboty 6. 4. do neděle 7. 4. 

 

Mikroregion Hodonínsko 

Rok 2012 byl mimořádně úspěšný. Na přelomu roku se společně s obcí Dolní Bojanovice podařilo 

vyúčtovat dotaci na cyklostezku vedoucí z Dolních Bojanovic na Písečné rybníky v celkové hodnotě cca 

9,5 mil. Kč. Investice to nebyla jediná – mikroregionu se podařilo získat takřka 85 % dotaci ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury a Jihomoravského kraje na vybudování cyklostezky Hodonín – Lužice I. 

etapa a cyklostezky Hodonín – Dubňany I. etapa. Tyto investice přesáhly 30 mil. Kč. Uvedené stavby 

jsou součástí koncepce budování cyklostezek v Mikroregionu Hodonínsko.  

Investiční přípravy dále pokračují. Nejdůležitější je mít vypořádané majetkové vztahy, což je velmi 

zdlouhavá a komplikovaná práce. Majitelé dotčených pozemků požadují mnohdy nereálné finanční 



částky za vykoupené pozemky, což práci velmi komplikuje. Dále se řeší dědické řízení, prokazování 

vlastníka za mrtvého, korespondence se zahraničními vlastníky a státními organizacemi.  

Další dohledná stavba je např. cyklostezka Hodonín – Dubňany, II. etapa, Hodonín – Rohatec I. etapa tj. 

k.ú. Hodonín. Pozitivně se vyvíjí úsek Hodonín – Ratíškovice I. etapa, který snad bude součástí plánu 

investic v roce 2014.   

Za mimořádně úspěšný realizovaný projekt lze považovat stavbu celkem 19 ks cykloturistických 

odpočívadel rozmístněných po celém mikroregionu. Místa se vybírala dle potřebnosti daného území, 

každé odpočívadlo zdobí art prvek – samoobslužné servisní depo, které bylo vybaveno základním 

nářadím na opravu jízdního kola. Dnes bohužel tímto nářadím disponují někteří z našich spoluobčanů, 

tzn., že ve větší míře bylo nářadí odcizeno neznámým pachatelem. Projekt byl spolufinancován 

Regionálním operačním programem Jihovýchod – celková částka projektu je asi 1,9 mil. Kč.  

Přes investiční přípravu a realizace staveb se mikroregion podílel na organizaci „Otvírání jara na 

Hodonínsku a Podluží“, „Svatovavřineckých slavnostech“ v Hodoníně a nebo na Svatomartinském koštu 

vín.  

 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2013 
 
Vývozy budou provedeny vždy každou druhou lichou středu: 

Duben      10. 4. 2013 

Květen     8. 5. 2013 * 

Červen     5. 6. 2013 

Červenec     3. 7. a 31. 7. 2013  

Srpen      28. 8. 2013 

Září    25. 9. 2013  

Říjen  23. 10. 2013 

Listopad 20. 11. 2013  

Prosinec 18. 12. 2013 

 

* jedná se o státní svátek a pravděpodobně bude vývoz proveden v náhradním termínu, který nelze nyní 

jasně určit, bude včas upřesněno 

 

INFORMACE 
 

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 17. 12. 2012 bude připočtena k prvnímu čtvrtletí roku 2013. 

Cena vody - 50,- Kč/m
3
 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2013: 

1. termín - 25. 3.,   28. 3.,   4. 4.,   8. 4.  

2. termín - 24. 6.,   27. 6.,   1. 7.,   4. 7.  

3. termín - 30. 9.,   3. 10.,   7. 10.,   10. 10. 

4. termín - 5. 12.,   9. 12.,   12. 12.,   16. 12. 

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

Koncem měsíce srpna bude probíhat kontrola vodoměrů! Termíny budou včas zveřejněny. 

 
 

Připravujeme 
 

Volejbalový turnaj 4. května 2013 – volejbalisti Josefov 

 

Divadelní představení ke svátku Den matek – Dovolená s operetou 12. května 2013 

 


