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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Na jubilejních stovkových Josefovských zprávičkách krót schne ingúst a děcka už majú prázdniny. 

Přejme jim to, nekeré firmy majú take prázdniny, ale daňové, a to furt. Hasiči oslavili devadesátku a po 

tych oslavách nekeří vypadali aj na víc, jak na devadesát. Hody sa nám blížá, všecko začínáme 

gruntovat a pucovat, aby to bylo jak nové. Hlavně, abysme měli na hody fungl novú žížeň a mohli vypit 

né enom naše, ale aj hospodského. Hlad mět snád nebudeme, protože kačeny, prasata a jinačí zákusky 

sa už těšá, až ich zíme. Tož a co bysme si eště tak přáli, aby bylo krásné léto, sem tam normálně 

zapršalo, ale né na hody, to može radši súsedom. No, a abysme sa měli v Josefově rádi tak, jak kdysi. 

 

Starosta věří, že konec školního roku byl pro děti zdárný, vysvědčení více než sympatická a přeje tedy 

všem dětem krásné prožití dvou měsíců prázdnin, plno skvělých zážitků, žádné úrazy a na dovolených 

pevné nervy s rodiči Všem ostatním pak přeje klidné prožití letních měsíců a veselé hody. 

 

V minulých dnech nás opustila navždy paní Marie Piharová, čest její památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým, všichni na ni budeme vzpomínat jako na hodnou a milou ženu. 
 

V minulých dnech nás opustila navždy paní Mária Čížková, čest její památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým, všichni na ni budeme vzpomínat jako na vynikající zpěvačku, cukrářku a milou ženu. 
 

V minulých dnech nás opustil navždy pan Pavel Kůřil, čest jeho památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým, všichni na něj budeme vzpomínat jako na vynikajícího zemědělce, vinaře a hasiče. 
 

V minulých dnech oslavila 80 let paní Růžena Bílková. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu 

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

90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Josefově 
V sobotu 23. května naši hasiči oslavili krásné jubileum 90 let od založení Sboru dobrovolných hasičů 

v obci. Za účasti starosty okresních dobrovolných hasičů a velitele profesionálních hasičů z Hodonína 

proběhla veřejná schůze s dekorováním vyznamenaných za přínos pro sbor a následně díky deštivému 

počasí krátká ukázka hasební techniky pozvaných spřátelených sborů. Večer proběhla také zábava 

na sále Kulturního domu. 

 

V neděli 31. května ke dni dětí obec uspořádala divadelní představení pohádky Čert Všudybyl 

a princezna Zlobilka, kterou pro děti i ostatní zahráli členové Národního divadla v Ostravě. Letos 

přišel opět velký počet dětí i rodinných příslušníků. Atmosféra byla fantastická a zápletka 

pohádky byla napínavější jak malé gatě. Nedělní odpoledne s pohádkou si všichni příjemně užili. 

 

Ve čtvrtek 4. června 2015 proběhlo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, kdy nejdůležitější 

z programu bylo schváleno – dodatek ke smlouvě o provozování vodovodu, kvůli výstavbě RD 

za hřištěm, závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014, nový systém rodičovského příspěvku 

a porodného na základě žádosti a následně darovací smlouvy, sociální model společenského života 

v Josefově pořádání kulturně-společenských a sportovních akcí, záležitosti ve věci ČOV a soudního 

řízení ve věci pozemků Za Dvorem. 

 

Šestého června proběhl v obci sběr nebezpečného a objemného odpadu a železa. Letos bylo 

pokladů nepřeberné množství na čtyři kontejnery. Naši hasiči vybírali po obci železo, kovy 

a elektrospotřebiče. Další sběr proběhne začátkem října. 



Obecní stodola a hasičárna 
Opravili jsme fasádu na obecní stodole a hasičárně a také byla natřena vrata. Starosta děkuje 

zednickému mistrovi, panu Antonínu Piharovi. V brzké době také zednický mistr, Miroslav Redek, 

opraví padající zeď ve sklepě pod hasičárnou. 

 

V ulici Dolní už jsou nové chodníky. Věříme, že nám všem budou dobře sloužit stejně dlouhou 

dobu, jako ty původní. Za celou akci, vč. chodníků v ulici Horní zaslouží poděkování zednický 

mistr, Miroslav Redek a jeho řemeslníci, pan František Koliba za neúnavné poskytování vody, 

ale také všichni co nezištně pomohli poskytováním elektřiny jako rodiny Kolibova, Prátova, 

Tománkova, Prčíkova, Marčíkova, Redkova, Piharova, Šupova. 

 

Altán a kadúbek 
V letošním roce se dočkáme nového altánu u rybníku a dřevěného rumpálu studny Kadúbku, kde 

pokračujeme ve zvelebování volnočasového prostoru. Pracují na tom mistři stolaři, Jiří Hasil a Milan 

Netík.  

 

Výsledky Josef II. OPEN 
V sobotu 13. června se uskutečnil čtvrtý ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Josef II. OPEN. Přihlášeno 

bylo deset dvojic a zúčastnilo se devět. 

Byly rozlosovány do dvou skupin, kde hrál každý s každým na jeden vítězný set. Ve skupině „A“ byly 

čtyři smíšené páry a jeden mužský a ve skupině „B“ byly čtyři mužské páry. 

Z každé skupiny postoupily nejlepší dva páry do semifinále, kdy skupinu „A“ vyhráli manželé 

Formanovi a skupinu „B“ sourozenci Fridrichovi, kteří byli zároveň obhájci loňského titulu a poté 

se hrálo o třetí místo a finále. 

 

Semifinále: 

Marek a Radim Fridrichovi – Růžena a Petr Netopilíkovi 6 : 1 

Kateřina a Jan Formanovi – Antonín Šupa, Roman Šeďa 6 : 2 

 

O třetí místo: 

Růžena a Petr Netopilíkovi – Antonín Šupa, Roman Šeďa 6 : 4  

 

Finále: 

Marek a Radim Fridrichovi – Kateřina a Jan Formanovi 6 : 4 

 

Sourozenci Fridrichovi tedy obhájili loňský titul Josef II. OPEN a získali skleněnou trofej. 

 

Naši kuželkáři skončili v uplynulém ročníku amatérské kuželkářské ligy na velmi krásném 

sedmém místě z jednadvaceti účastníků, kdy se můžeme domnívat, že měli na to být i mezi 

nejlepšími čtyřmi, ale souhra nešťastných náhod a diskutabilních přepočtů tomu zajisté 

nechtěla 

 

Na turnaj ulic v Prušánkách byli pozváni i zástupci Josefovských borců a umístili se po skvělých 

výkonech na 4 místě. 

 

Jak výše uvedeno z výsledků josefovských reprezentantů, ne vždy vyhrají nejlepší, tedy Josefáci. 

 

V sobotu 27. 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. Přestože 

se v době začátku přehnala nad Josefovem dešťová přeháňka, tak dětí přišlo velké množství, 

avšak díky tomu, že vše bylo mokré, nešly uskutečnit hry, které byly přichystány. Děti tak využily 

skákací hrad a dětské hřiště, 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. 



Starosta byl na základě nominace všech starostů Regionu Podluží jmenován předsednictvem Svazu měst 

a obcí ČR do Legislativní komise této organizace, kdy se bude podílet na připomínkování zákonů 

Parlamentu ČR a snažit se tím ovlivnit k lepšímu mnohdy nesmyslnou legislativu. 

 

Cestu v ulici Za Dvorem tento týden ve spolupráci s MND a.s. vyspravíme asfaltovým recyklátem. 

Věříme, že takto upravená zpevněná cesta sníží prašnost a zvýší komfort spoluobčanů i řidičů. 

 

Městský úřad Hodonín a Obecní úřad Josefov oznamují, že Veřejné projednání Změny č. 2 Územního 

plánu proběhne 9. července 2015 v 16.00 hod. na KD. 

 

INFORMACE 
 

Voda ve sklepech 
Vybírat se bude v knihovně, a to v pondělí 17-19 hod. a čtvrtek 14-19 hod. 

Cena vody - 50,- Kč/m
3
. 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2015: 

2. termín - 29. 6.,   2. 7.,   6. 7.,   9. 7.  

3. termín - 28. 9.,   1. 10.,   5. 10.,   8. 10. 

4. termín - 7. 12.,   10. 12.,   11. 12.,   12. 12. 

 

Cena pronájmu sálu KD:    
ples 3.500,- Kč  

svatba + svíca - domácí 2.500,- Kč/ cizí 3.000,- Kč 

narozeniny + sraz - domácí 1.500,- Kč/ cizí 2.000,- Kč 

smuteční hostina 600,- Kč  

prodejní akce 1.000,- Kč/hod. 

menší akce přednáška, seminář, schůze 300,- Kč 

Zastupitelé po dohodě nyní nevidí důvod s cenami jakkoliv hýbat, maximálně v budoucnu kvůli 

nákladům směrem nahoru. 

 

Výměna občanských průkazů 
Máte platný občanský průkaz? Zkontrolujte si ho. Letos totiž končí desetileté období od poslední 

hromadné výměny těchto dokladů. A protože je už první polovina roku za námi, bylo by dobré 

nenechávat výměnu dokladů na poslední chvíli a řešit ji co nejdřív.  

Povinností je požádat si o výměnu občanského průkazu nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy 

došlo k jeho skončení platnosti. Doporučujeme občanům, aby si o výměnu požádali 30 – 60 dnů před 

koncem platnosti občanského průkazu, a to kdekoliv na obecním úřadu s rozšířenou působností 

v republice, nejbližší pro občany Josefova je Městský úřad Hodonín, Národní třída  25 (hlavní světelná 

křižovatka v Hodoníně). 

 

Obnova smluv s Vak Hodonín 
V naší obci bude od 1. července 2015 probíhat obnova smluv s hodonínským Vakem na vodné, 

z důvodu změny zákona. Po obci bude chodit pracovník Vaku Hodonín, který se prokáže průkazem. 

 

Na podzim letošního roku proběhne beseda s místními seniory na Kulturním domě. 

 

Připravujeme 

Ruční stavění hodové máje, úterý 14. července 2015 v 19.00 hodin 

Beseda u cimbálu, sobota 18. července 2015 v 20.00 hodin 

Tradiční krojové hody, neděle 19. července 2015, pondělí 20. července 2015, úterý 21. července 2015  

Pohodová diskotéka, pátek 24. července 2015 v 20.00 hodin 



PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí 
Pozve si učitelka do školy tátu Jirky a stěžuje si: „Řešili jsme s dětmi, jakou barvou bychom vymalovali 

třídu. Kluci chtěli modrou, holky růžovou a Váš Jirka řekl, že by sem nasral černou a támhle by nasral 

tmavě hnědou.“ Jirkův táta na to zareagoval: „ To je debil, vždyť by tady byla tma, jak v prdeli.“ 

 

Ráno se ptá manželka manžela: „ Kam jsi dal zbytek těch peněz, co jsem ti dala na nákup?“  

„Dal jsem je jednomu postaršímu hodnému pánovi.“  

Manželka: „To mi na tebe nějak nesedí, že bys dával lidem jen tak peníze. Co ten pán dělal?“  

„Čepoval pivo.“ 

 

U zpovědi 

„Víte pane faráři, já občas někoho ošidím nebo okradu, ale zase dávám peníze na dobročinné účely, 

takže ono se to tak nějak vyrovná.“ 

A taky zahýbám ženě se sousedkou, ale zase nosím ženě co chvíli nějaký dárek, takže ono se to tak 

nějak vyrovná.“ 

„Víš co synu? Stvořil tě Bůh, ale vezme si tě čert, takže ono se to tak nějak vyrovná.“ 

 

Kapitán letadla oznámil cestujícím, že přestaly fungovat motory a za několik minut se všichni zřítí 

a zabijí.  

Vstane jedna dívka a zvolá: „Jsem ještě mladá a nechci tak brzy umřít. Najde se tu někdo, kdo by mi 

alespoň ještě dokázal, že jsem žena?”  

Vtom se zvedne ze sedadla nějaký mladík, rozepíná jeden knoflík za druhým, svlékne košili a povídá: 

„Tu máš, vyžehli ji.” 

 

Po večeři se v klubu baví společnost lordů o tom, co je na ženě nejkrásnějšího. 

„Sametová pleť,“ prohlásí lord Ralph. 

„Dlouhé vlasy,“ oponuje lord Walter. 

„Okouzlující nožky,“ přidá se lord Vincent. 

Debata ještě dlouho pokračuje, až lord Herbert ji ukončí slovy. 

„Tak, přátelé, dost, ještě někdo nakonec řekne pravdu.“ 

 

„Buď vládcem občanům, ne otrokům!“ 

Josef II. 

„Čtu v poslední době tak strašné věci o kouření, že jsem se tedy rozhodl přestat číst.“ 

Sir Winston Churchill 

„Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.“ 

Paul Joseph Goebbels 

„Jen směle pomlouvej, vždy něco zůstane.“ 

Plútarchos 

„Váš nepřítel i přítel spolupracují, aby ranili vaše srdce: jeden vás pomlouvá a druhý vám ty pomluvy 

donáší.“ 

Mark Twain 

„Co chceme, tomu taky ochotně věříme a doufáme, že si i ostatní myslí, co si myslíme sami.“ 

Gaius Julius Caesar 

„Kdo umí jen napadat a pranýřovat jejich chyby, a neumí jejich ducha posílit, nýbrž pouze zlomit, 

je na obtíž sobě i ostatním.“ 

Baruch Spinoza 

„V přátelství nejsou ani dlužníci, ani dárci.“ 

Romain Rolland 

„Mýliti se je lidské – Errare humanum est“ 

Lucius Annaeus Seneca 


