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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Tak tu máme zasej po roku hody, kačeny čekajú na hroznú smrt zezením, stejně jak ostatní hodové 

pochutinové zvířacko. Nekdo možná bude mnět aj páva. Ináč mohlo by aj zapršat, protože je sucho jak 

na púšti, a nekemu sa aj práší od huby. Ale né zas, aby pršalo na hody, protože sa mosíme všecí náležitě 

vyšňořit. Takže, dojdite sa všecí podivat, jak sa v Josefově umíme bavit a jak zme pohostinní. Hospodský 

si už včil dává obklady, aby sa z teho tlaku nezbláznil, starosta slope oharkovú vodu, aby sa vyškňúřil 

už před hodama. A na ostatních sa hezky šklébí sluníčko. Dědinu nachystáme, aby byla úhledná, ale pokazil 

sa nám traktor radní. Né nadarmo sa říká, po všeckém hovno, enom po včelách med. 

 

V minulých dnech oslavila 90 let paní Mária Čížková. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

 

HODY 2014 
Stárci jsou letos Martin Esterka a Jiří Petřík, stárky pak Lucie Hnidáková a Simona Chludilová. 

Stárkům a stárkám přejeme úspěšné hody bez mráčku. 

Program hodů: 

Úterý 15. července 2014 Ruční stavění máje od 19.00 hod. 
Sobota 19. července 2014 Předhodové zpívání u cimbálu od 20.00 hod. Hraje CM Zádruha s primášem 

Miroslavem Klubusem. 
Účinkují: 

 

Sbory 

Folklorní soubor Svéráz z Tvrdonic 

Mužský a ženský sbor Vnorovy 

Presúzní sbor Velké Pavlovice 

Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty 

 

Sólisté 

Zdeněk Böhm, Josef Ševčík, René Zhříval, Adéla Bílíková, Dita Bílíková, Veronika Bohůnová.  

 

Večerem bude provázet Kateřina Rebendová. 

 

Neděle  20. 7. 2014 Zahájení Josefovských hodů mší svatou v 8.30 hod. a následně tradičním 

průvodem od kostela v 14.30 hod. 

Pondělí 21. 7. 2014 Krojové hody za přítomnosti lázeňských hostů, zahájení od 17.00 hod. 

Úterý  22. 7. 2014 Krojové hody pod zeleným od 19.00 hod. 

K tanci a poslechu hraje DH Lanžhotčanka. 

Pátek  25. 7. 2014 Pohodová diskotéka Pod zeleným od 20.00 hod. 

Hraje DJ Michal  

Srdečně vás všechny zveme na naše krásné Josefovské krojové hody. 

  

Bude také probíhat předprodej lístků, ceny vstupného jsou stejné jako loni a 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 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. 

 

V sobotu 17. května proběhl třetí ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Josefáků, Josef II. OPEN. 

Zvítězili Marek a Radim Fridrichovi, na druhém místě skončili Antonín Šupa a René Zhříval, třetí 

místo vybojovali Antonín Pihar a Josef Klubus. 

 

Ke dni dětí obec uspořádala divadelní představení na motivy pohádky Tajuplný zámek, kterou pro děti 

i ostatní zahráli členové Národního divadla v Ostravě. Letos přišel opět velký počet dětí i rodinných 

příslušníků. Atmosféra byla fantastická, děti se zapojovaly do představení, čert s princem byli letos skvělí 

a princezna překrásná. Nedělní odpoledne s pohádkou si všichni příjemně užili. 

 

Začátkem 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.  

 

V červnu proběhla také deratizace v obci, kdy byl jed proti hlodavcům nasypán do obecní kanalizace. 

Letos provedeme deratizaci ještě jednou. Jed na hlodavce si můžete také zakoupit v místní knihovně v její 

otevírací dobu, jeden pytlík za cenu 50,- Kč. 

 

V sobotu 28. června proběhl dětský den k ukončení školního roku. Starosta děkuje zastupitelům 

a našim hasičům, členům MO KDU-ČSL a 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. 

 

Recyklátem ze stavební suti, který nám leží u rybníku, zpevňujeme polní cesty ve viničních tratích 

a v polích. Někomu se to tradičně nelíbí, že zpevňujeme cesty tak, aby se dalo všude přijet po pevném 

podkladu a v případě mokra po relativně suché cestě. Že cesty momentálně nejsou ideálem hladkého 

povrchu, vyplývá z povahy materiálu, ale po té, co si materiál sedne a zajezdí se, tak budeme za tento počin 

rádi. V těchto dnech vozíme další asfaltový recyklát, kterým se, jakmile bude technika, vytvoří horní vrstva 

na cestách k obecnímu dvoru, ve sklepní uličce u hluboké cesty a ostatních cestách, které jsou pražcové. 

Už staří Římané budovali zpevněné cesty, aby se mohli kamkoliv dostat. Řím také nevybudovali přes noc! 

 

Právě probíhá výměna dlažby chodníků v ulici Horní, stávající dlažbu si mohou po dohodě 

se starostou primárně nechat občané, před jejichž domem se dlažba mění. O tu, která zbude, se mohou 

přihlásit i ostatní občané. Stejný princip bude i v ulici Dolní. Výměna dlažby, aby se vše stihlo 

v časových termínech, bude probíhat tak, že nejprve se udělá chodník, případně drobné práce 

ve vjezdech, na kterých se občané dohodnou se řemeslníky. Ale zbudování nových vjezdů nebo 

výměna jejich stávajících povrchů si můžete nechat udělat po dohodě s řemeslníky a na svůj náklad, 

až po té, co budou hotové chodníky v příslušné ulici. 

 

V průběhu srpna budeme budovat novou kanalizaci vedle fotbalového hřiště za humny ulice Horní. 

 

Budujeme doplnění sloupů veřejného osvětlení u rybníka a vodoteče Prušánky (struhy) 

a připravujeme doplnění u víceúčelového hřiště. 

 

Po hodech budeme měnit lana na Výletišti pod zeleným, na které umístíme pletivo, po kterém se bude pnout 

přírodní popínavá zeleň, aby příští roky nemusela chasa vozit zelené. 

 

INFORMACE 

Komunální volby 10. a 11. října 2014 

V říjnu proběhnou volby do zastupitelstva obce, zastupitelé následně zvolí starostu a místostarostu obce. 

 



Opětovné upozornění!!! 
Kompostoviště u rybníku slouží ke sběru trávy a jiných bio složek (rozuměj: přírodních), které se rychleji 

a snadno rozloží a tím se přemění v kompost. Opětovně zdvořile žádáme občany, aby trávu a jiné vozily 

co nejdále. Starosta kompostoviště nechává shrnovat, protože je neustále zaváženo od kraje. 
Místo pro vývoz větví určených ke spálení (ne pytle s odpadem, jako např. plasty, na ty máme sběrné zvony 

a domeček) se nachází u noroviště u sv. Vendelínka. 

Někteří občané to neustále nechápou a vyvážejí obráceně!  

Pokud na spáleniště dovezete větve, dávejte je co nejdále a ne hned k cestě a také větve, slámu, seno 

apod. na tomto místě nepalte, toto odborně provádí naši hasiči!!! 

 

Zákaz vyvážení suti k rybníku 
Starosta zakázal vyvážet stavební suť na místo u rybníku a mezi zahrady ulic Nové a Dolní, nepatří sem ani 

nejrůznější nepořádek. 

 

Umístění stavební suti 
Drobná stavební suť, zemina, apod. je možno po domluvě se starostou tel. 602 246 680 nebo místostarostou 

tel. 602 733 337 vyvést do Hliníku, který se zaváží z důvodu bezpečnosti a následné parkové úpravy, 

stavební suť je z přírodních materiálů a následně se pod zeminou rozloží. 

 

Pořádek u popelnic na směsný komunální odpad 
Na místech pro vývoz tříděného odpadu jsou umístěny také černé kontejnery na směsný komunální odpad. 

Vyzýváme tímto občany, pokud jsou tyto popelnice plné, aby nenechávali odpad volně ležet u popelnic, 

vypadá to velmi nevzhledně! V odpadovém hospodářství se umísťujeme na čelních místech v okrese i kraji, 

ale toto nám ke cti rozhodně neslouží! 

 

Pořádek na dětském hřišti 
Vyzýváme děti a rodiče, aby na dětském hřišti, ale i na víceučelovém hřišti a fotbalovém hřišti udržovali 

pořádek. Máme krásná hřiště, nicméně hlavně na dětském hřišti bývá značný nepořádek. Chraňme si náš 

společný majetek! 

 

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

Připravujeme 
 

Tradiční fotbalový turnaj, sobota 2. srpna 2014 – pohárový turnaj ve fotbale 

 

Taneční zábava Pod zeleným, sobota 2. srpna 2014 – k tanci a poslechu hraje skupina JAMA 

 

Plkač Trophy Cup 2014, sobota 9. srpna 2014 – 4. ročník závodů plkačů, traktorů a fréz 

 

Turnaj ulic Josefova, sobota 16. srpna 2014 – šestý ročník turnaje v malé kopané 

 

Zarážání hory, sobota 6. září 2014 – tradiční vinařská slavnost 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
 

Povídají si dvě kamarádky: 

„Představ si, před měsícem jsem se seznámila s perfektním chlapem. On měl spoustu peněz a já zkušenosti.“ 

„A jak to dopadlo?“  

„Teď mám peníze já a on zkušenosti.“ 

 

Žena se naštvaně ptá manžela: 

„Kde se tady vzalo tolik prázdných flašek?“ 

„Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil!“ 


