
 

 

č. 7. 10. 2017 

Josefovské zprávičky 
 

                                                      Speciální bílovské vydání!!! 
 

Léto skončilo, po hicách ani památky, po tych dlúhých suchách nám včil celkem prší a zas 

nadáváme. Hody proběhly na jedničku, šecí sme sa najedli a napili, nekteří aj nažrali a 

ožrali, ale hlavně sme to ve zdraví přežili a záchranka mosela dojet tuším enom dvakrát. 

V Bílovicách byly hody trochu větší, v Josefově zas o kúsek lepší. Nebo naopak? Hádat sa 

o tem nebudem, každý si to mohl užit po svojem. Hlavně že se nám letos v Josefově mája 

zaséj nezlomila a v Bílovicách sa příští rok třeba take poučá.  

Ale dost bylo o Hodech! Letos to totiž nebyla ta největší a nejdůležitější událost a 

mosíme vzpomenút aj jiné. A včil nemyslím novú josefovskú čištičku hoven, která je 

samozřejmě take parádní.  

 

Největší a nejlepší akce roku 2017 připadá na 7. října a je to svatba našeho 

josefovského rodáka, zasloužilého člena chase, který si to poctivě odtančil, odmakal a 

pohárek take nikdy neodmítl, perfektního muzikanta, nejlepšího kamaráda, strojařa, 

naftařa, inženýra Víťě Bílka!  

 

A nebere se nikoho jiného, než nám už v Josefově dobře známou šikovnou 

bílovskou devčicu, travelling managerku, krásnou zámeckou paní, která zná 

josefovské hody jak po čistě teoretické, tak aj po praktické stránce, magistru Nelu 

Osičkovou! 

 

 

Josefák + Bílovčanka (Velká) – Hody Boleradice 2014 
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Psí romance na veřejných prostranstvích 

Upozorňujeme všechny majitele psů, že veřejné prostranství, a to i před domy sousedů 

neslouží k tomu, aby na něj posílali psy vykonat karamelky, ale k venčení psů. Nechávejte 

psy vykonat potřebu tam, kam nikdo nechodí nebo téměř nikdo nechodí. Zaměstnanci obce 

by mohli vyprávět jaké to je, když jim při sekání trávy „hovna“ liskají tváře! Nebo také 

vaši sousedé, kteří se snaží mít před domy vše upravené a často tam nacházejí nášlapné 

miny v podobě psích „čokoládových lanýžů!“ 

 

Mužské křestní jméno Vít (také zdrobnělina 

Vítek) má latinský původ. Význam jména je 

spojován s latinským slovem „vitus”, stejně 

jako toto slovo se i jméno Vít překládá jako 

„živý”, „živoucí”, „veselý”, „radostný”. 

Další výkladová teorie jménu přisuzuje 

původ německý. Jméno by pak bylo 

odvozeno z německého slova „weit” 

(„široký”, „rozlehlý”, „rozsáhlý”) nebo 

staroněmeckého „vitu” („les”, „lesní”). 

Jméno Vít nosí v ČR 14794 lidí. Jedná se 

o 57 nejčastější jméno. 

Ženské křestní jméno Nela má zřejmě 

latinský původ. Nejčastěji bývá vykládáno 

jako zdrobnělá a zkrácená podoba latinského 

jména Kornélie, příbuzné by pak bylo 

i s dalšími jmény jako Petronila, Petronela, 

Eleonora nebo Helena. Stejně jako v případě 

jména Kornélie (latinsky Cornelia) je 

významem jména Nela „pevná” nebo 

„vytrvalá”. Jméno Nela nosí v ČR 3031 lidí. 

Jedná se o 143 nejčastější jméno dle 

jmenné statistiky. 

Jubilanti 

Na 4. června 2017 připadlo šesté výročí, kdy spolu Nela a Víťa začali randit. Datum 

nemáme stoprocentně ověřené, ale každopádně to tehdá byly Tvrdonské slavnosti 2011 a 

důležité je, že někdy v té době byl položen základní kámen aj pro tuto svatbu. Na fotografii 

zachyceni až později. Jubilantům srdečně gratulujeme! 

 

 

Chasovní bečka Josefov 2011 
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5. září 2011 - už je to oficiálně na Facebooku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hody Prušánky 2011    Silvestr Moravský Žižkov 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      První společné Vánoce 2011         Ples MNV 2012   Hody Prušánky 2012 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Halloween DB 2012       Josefov 2013   Hody Josefov 2014 
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 Konečně k dnešnímu programu: 
 

5:30  Budíček (Nelča je v šoku, že se vdává… Víťa v klidu spí) 

6:00  Kadeřnice (opět platí jen pro Nelču) 

7:00  Kosmetika (bez komentáře) 

8:00  Budíček pro ženicha (obléká se a jde) 

9:00  Sraz u ženicha a nevěsty (všichni si dávají po štamprli) 

10:00  Přejezd z „PEPOVA“ do „VELBEL“ (strana od nevěsty v klidu pije) 

10:30  Příchod k nevěstě (snád bude někdo doma) 

11:00  Svatební mše svatá (všichni jsou šťastní) 

12:00  Gratulace (přejeme, aby ženich s nevěstú byli už pořád šťastní) 

12:30  Odchod na svatební veselí (však už je na čase, máme hlad) 

13:00  Oběd (klasicky svíčková – no dyť) 

15:00  Focení (nevěsta a ženich) + hry pro děti (půl dňa preč a vy si teprve čtete program) 

16:00  Svatební – první novomanželský tanec (šak už spolem něco odvrťali) 

17:00  
Tančí všichni + pijou všichni (doporučeno kombinovat ve správném poměru a 

nezanedbávat pití) 

18:00  Raut (sice su na prasknutí, ale jdu si přidat) 

19:00  
Kalba až do rána (další části programu není vhodné zveřejňovat před 

dvaadvacátou hodinou, ale sranda bude) 
 

Časy jsou orientační a nebudou dodržovány, tak sa nikdo nedivte. Nějaké čísla jsme napsat moseli. 

 

Z knihovny 

Paní knihovnice Růžena Hasilová upozorňuje, že 

za tři měsíce se bude platit výpůjční poplatek na 

rok 2018, a to ve výpůjční době v knihovně. Kdo 

ste si nezaplatili poplatek ani na rok 2017, pokuty 

se odpíjajú dnes u pultu. 

 

Oprava místního rozhlasu  

V Horní ulici je konečně opravený místní 

rozhlas. Postupně jej budeme opravovat v celé 

obci. Třeba nakonec bude aj v ulici Sportovní. 

Těšte sa! 

Terénní úpravy hliníku 

Probíhají náročné práce na terénních 

úpravách hliníku u ČOV (Čistička odpadních 

vod, teda už ta zmiňovaná čistička hoven), 

tvoří se nový mokřad, upravují se svahy a 

jsou vytvořeny stěny pro ptactvo, na podzim 

proběhne výsadba dřevin. Jsme přesvědčeni, 

že v tom místě bude krásný kus přírody. Né 

že tam zas bude za chvílu navezený bordel, 

jak je u některých našich spoluobčanů 

zvykem.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2015  
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Možné anekdoty ze společného života 

Budoucí manželé spolu potichu rozmlouvají. 

Dívka: „Až budeme svoji, poneseme spolu 

všechny problémy společně, že, miláčku.“ 

„Ale já žádné potíže nemám.“ 

„Však taky ještě nejsi ženatý, až v sobotu.“ 

 

Budoucí ženich před svatbou u zpovědi: 

„Celou hodovou kariéru jsem pil s chasou. 

Ostatní hříchy si nepamatuju.“ 

 

Když kouzelník vytáhne z klobouku zajíce, 

je to trik. 

Když žena vytáhne z kabelky to, co hledala, 

říká se tomu zázrak. 

 

„Zlatíčko, nemůžu najít čaj!“ 

„Prosím tě, nebýt mě, tak by sis absolutně 

s ničím neporadil. Čaj je v lékárničce 

v krabičce od kakaa s nápisem sůl.“ 

 

V řeznictví si žena stěžuje: 

„Ta kačena má jednu nohu kratší!“ 

Řezník se zamyslí a odpovídá: 

„Paní, kupujete si tu kačenu k hodom na 

jídlo nebo na dostihy?“ 

 

„Na jakou teplotu mám nastavit tu pračku?“ 

„No tak co máš napsané na tom tričku?“ 

„Hody Josefov Forever!“ 

V obchodě s textilem: 

„Přejete si, pane?“ 

„Nějaký svetr.“ 

„Jakou velikost?“ 

„To je jedno. Manželka si ho stejně přijde 

třikrát vyměnit.“ 

 

Povídají si dva kamarádi: 

„Ty nemáš nepříjemnosti s manželkou, když 

se vrátíš domů pozdě v noci?“ 

„Ne. Já se s ní vždycky vsadím, že přijdu 

brzo, a ona má pak radost, že vyhrála.“ 

 

„Víš proč může po smrti do nebe maximálně 

dvacet procent žen?“ 

„Nééé.“ 

„Kdyby jich tam šlo víc, tak z toho udělají 

peklo.“ 

 

Ráno u Hodonína po odehrátých hodech: 

„Pane řidiči, pil jste?“ 

„To se mě nemůžete alespoň jednou zeptat, 

jestli jsem jedl?“ 

 

Rozbije sa okno do šenku a dovnitř vletí 

váleček na těsto. 

Čenda sa postaví a řekne: 

„Víťo, došla ti esemeska.“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
   Rok 2016 
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Revize katastrálního operátu v katastrálním území Josefov u Hodonína 

Základní informace k probíhající revizi katastrálního operátu v k. ú. Josefov u Hodonína. V souladu 

s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, byla v letošním roce v katastrálním území Josefov u Hodonína zahájena Katastrálním 

úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Hodonín revize souladu údajů katastru 

nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). V průběhu prováděné revize budou 

zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá z ustanovení 

§ 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí bla bla bla bla bla… 

V souvislosti s tímto opatřením se (jak doufáme) výhledově připravuje akce: Kolaudace u Bílků 
 

Zatím probíhají přípravné fáze. Tzn. rok 2017 je pracovní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toš tady to bude stát     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce, práce, práce  
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Pokračování… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hodová kontrola stavby     Příprava stropu 

 

Stavba roste jak z vody (aj když letos v létě vody moc nebylo), ale práce je tam beztak jak 

na kostele. A zas když sa dělá, tak sa nedá moc fotit, takže pracantů na fotkách moc 

neuvidíte, aj když sa tam nadřú a ide jim to od ruky. Ale kdyby sa chtěl někdo podívat 

z blízka jak to probíhá, připravili jsme malý dotazníček, aby Víťa věděl, na keho sa može 

obrátit, kdyby bylo potřeba. 

 

Anketa – Kdy možu jít makat na stavbu 

o Možu hned 8. 10. 2017 (odjezd prvním ranním ze svatby, rukavice budou rozdány) 

o Možu přístí týden, když nebudeme sbírat (včil sbíráme pořád) 

o Možu skoro kdykoliv, akorát to mosím vědět dopředu (ale zas né moc dopředu, jináč mně do 

teho stejně něco vleze) 

o Možu v sobotu, ale ještě nevím kterú (tú minulú jsem tuším mohl, ale tá už je preč) 

o Možu podle teho, co sa bude dělat (mám obě ruky levé a mohlo by byt víc škody jak užitku) 

o Možu pořád, ale nechce sa mně (známe to) 

o Nemožu (protože jiná práca) 

o Nemožu skoro nikdy, ale možes sa zkusit zeptat (úspěšnost 33 % je pořád úspěšnost) 
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INZERCE  

Dechová hudba Liduška 

DH Liduška pochází z Dolních Bojanovic a 

vznikla v roce 1999. Od té doby uplynulo více 

než 10 let. Za ta léta má mnoho zkušeností 

s koncerty, ale především hodovými a plesovými 

zábavami. Vydrží hrát několik dní v kuse, bavit 

hostitele, posluchače a v neposlední řadě sebe 

sama.  

http://www.dhliduska.cz 

RMM - Rozladění Mladí Muži 

Hrajeme svatby, narozeniny, svíce a ostatní 

zábavy, kde je zapotřebí trocha hudby k tanci a 

poslechu. Hrajeme zkrátka to, co se nám líbí. 

(CZ, EN, SK) 

https://www.facebook.com/RMM2012/ 

Svatební salon Paulina Brno - půjčovna 
a prodej svatebních šatů 

http://www.salonpaulina.cz/ 

Boutique mix - Společenské oblečení 
Holíč 

Jana Pechová – kadeřnice 

Andrea Hrabalová - Vizážistka 

Svatební dort - Iva Kovaříková 

Petr Omelka Foto  

https://www.facebook.com/petromelka.fotograf/ 

Kulturní dům Velké Bílovice 

http://www.velkebilovice.cz/cs/mesto/kultura/ku

lturni-dum.html 

 

Poděkování 

Velké poděkování patří rodičům nevěsty a ženicha. Za pomoc, za vychování, za 

podporu, za šecko! Taktéž sourozencům a ostatnímu příbuzenstvu, bez nich by to ani nešlo. 

Pak také kamarádům a ostatním, kteří pomohli s přípravou nebo něčím jiným. Je to určitě 

hodně lidí a proto ani nešlo přidat sem jejich fotky, protože by toho bylo moc 😉. Hlavní 

poděkování samozřejmě směřuje k nevěstě a ženichovi! Od rodiny, od svatebčanů, od 

kamarádů, od nás všech. Díky, že sa máte rádi, že jste si takovou pěknou svatbu naplánovali 

a že jste nás pozvali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciální poděkování za svícu  

a velkou gratulaci do společného života 

předávám Víťovi a Nele od chase!  

http://www.dhliduska.cz/
https://www.facebook.com/RMM2012/
http://www.salonpaulina.cz/
https://www.facebook.com/petromelka.fotograf/
http://www.velkebilovice.cz/cs/mesto/kultura/kulturni-dum.html
http://www.velkebilovice.cz/cs/mesto/kultura/kulturni-dum.html
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Relax 

Doplň anglicky 

 

 
 

 

 

Omalovánky 
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Procvičte mozkové závity  

Osmisměrka 
 

Žáček druhé třídy se ptá: "Prosím, jak vůbec vypadá ten Konec světa:" Učitelka se chytí za 

hlavu: "Jaký pak konec? Už dva roky vás přece učím, že ..." (tajenka má 12 písmen) 

 

 

Sudoku 

 
 

Závěr 

Redakce za chyby neručí. Zdroje jsou podloženy, jak si to paměť nebo facebook pamatuje. Některé úryvky 

byly převzaty z Josefovských zpráviček bez souhlasu radnice, stejně jako samotný formát Zpráviček. 

Stěžovat si můžete na lampárně 😊 PDF dostupné na http://jdem.cz/dgj8v8. Bavte se hezky!  

http://jdem.cz/dgj8v8

