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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Hody, milé hody. Dědina žije přípravami na hodové veselení. Naše hody patří k nejkrásnějším na 

Podluží a věříme, že se k nám přijde podívat a pobavit se co nejvíce lidí jak domácích, tak ze širokého 

okolí. 

 

HODY 2013 

Stárci jsou letos Radim Bílek a Martin Rampáček, stárky pak Yvette Klubusová a Kateřina 

Komosná. 

Stárkům a stárkám přejeme úspěšné hody bez mráčku. 

Program hodů: 

Úterý 16. července 2013 Ruční stavění máje od 19.00 hod. 
Sobota 20. července 2013 Předhodové zpívání u cimbálu od 20.00 hod. Hraje CM ze Starého 

Poddvorova pod vedením Matěje Kůrečky s cimbalistou Františkem Šulákem. 
Účinkují: 

 

Sbory 

DFS Kordulka ze Starého Poddvorova 

DFS Slunéčko z Dolních Bojanovic 

Drmolice z Polešovic 

Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty 

Mužácký sbor ze Šardic 

 

Sólisté 

Patrik Havlík, Jiří Holásek, Jan Huňař, Tadeáš Janošek, Zdeněk Kubíček, Jaroslav Švach, 

Lidka Malhocká.  
 

Neděle  21. 7. 2013 Zahájení Josefovských hodů mší svatou v 8.30 hod. a následně tradičním 

průvodem od kostela v 14.30 hod. 

Pondělí 22. 7. 2013 Krojové hody za přítomnosti lázeňských hostů, zahájení od 17.00 hod. 

Úterý  23. 7. 2013 Krojové hody pod zeleným od 19.00 hod. 

K tanci a poslechu hraje DH Lanžhotčanka. 

Pátek  26. 7. 2013 Pohodová diskotéka Pod zeleným od 20.00 hod. 

Hraje DJ Michal  

Srdečně vás všechny zveme na naše krásné Josefovské krojové hody. 
  

Tak jako loni bude probíhat předprodej lístků a ceny jsou uvedeny na přiloženém plakátě. 

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

hod. a čtvrtek: 14.00 – 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. 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. 



Začátkem 9. června 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.  

Proběhla také humanitární sbírka čistících prostředků na podporu obcím v povodněmi postižených 

Čechách, podpořili jsme obec Hořín u Mělníka. 

 

V sobotu 22. června proběhl druhý ročník tenisového turnaje ve čtyřhře josefáků Josef II. OPEN. Zvítězili 

Tonda Pihar a Zdeňa Klečka, na druhém místě skončili Katka a Jenda Formanovi, třetí místo obhájili Růžka 

Hasilová a Peťa Netopilík.  

 

V sobotu 29. června proběhl dětský den k ukončení školního roku. 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. 

 

Obec Josefov finančně podpořila Hodonínskou nemocnici T.G.M. ve sbírce na zakoupení dětského 

videogastroskopu, pro vyšetření zažívacího ústrojí dětí. 

 

Letošní rok byl prozatím vydatný na srážky a pracovníci obce se snažili obec udržovat v upraveném stavu. 

Zdvořile žádáme spoluobčany, aby jim nepřidělávali práci tím, že vyváží jakýkoli odpad kamkoli, kam 

nepatří. Máme místo na větve, trávu i omezeně stavební suť, dodržujete tedy nadále třídění. Igelitové pytle 

s nejrůznějším „bordelem“ se nám objevují například jak na kompostovišti, tak u místa na stavební suť. 

 

Radnice zakoupila nové stoly a lavice pro potřeby hodů apod. Nebudeme si je tak muset při větších akcích 

půjčovat z okolních obcí. 

 
POZVÁNKA  

Tradiční fotbalový turnaj 
 

Kdy: v sobotu dne 3. srpna 2013 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 3. srpna 2013 - 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 10. srpna 2013 - III. ročník Plkač Trophy Cup Josefov v závodech fréz, nejrůznějších plkačů 

a traktorů. 

 

Sobota 17. srpna 2013 - pátý ročník Turnaje ulic Josefova v malé kopané na víceúčelovém hřišti. 

 

Sobota 7. září 2013 - tradiční Zarážání hory v prostoru „u vrb“ a následná zábava v areálu Výletiště 

pod zeleným. 
 

PPrroo  zzaassmmáánníí  
Přijde politik k doktorovi a povídá: „Pane doktore, mám strašný problém, už třetí týden mám migrénu.“ 

Lékař nevěřícně odvětí: „Nepovídejte. Migrénu, tu může mít profesor, učitel, umělec... Zkrátka – myslící člověk. 

Vám se to v hlavě prostě posralo...“   


