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Hice tento týden udeřily, ani zme sa na nich netěšili. Sice máme nachystné větřáky a klimatizace, 

ale koho to má v tých vedrách bavit. Naštěstí nám z kohútkú eště teče voda, ale kdoví jak dlúho. 

Starostovi totkaj při větroch spadla mája, co mu šohajé postavili a je teda otázkú, kdo na ňu jakýma 

větrama fúkal, esli to bylo při búřce nebo po nečí fazulnici, vypadá to ale na búřku. Furt sa něco děje 

u nás v dědině aj ve státě, vláda maká, teda jezdí nakúknút mezi ludí, jak sa jim žije a sonduje, co je 

všecko potřeba, aby mohlo byt barco slíbené, šak to vydrží dlúho né. A kdybyste čuli nekeho říkat 

džídýpíár, tož to néni sprosté slovo, ale ochrana osobních údajů, kde zme zasej oproti ostatním v Evropě, 

jak pokaždéj zaspali. V sobotu bude sběr odpadů, když neco pod zelené donesete, tož si aj nekdo neco, 

jak dycky odnese a sběroví referenti budú grilovat. Pro děcka sa take chystá dětský den, bude skákací 

hrad, hasiči udělajú pěnu, myslivci střelnicu a zastupičé táborák, prostě parádní odpoledňa. No a hlavně 

sa nám blížá hodečky, vína sú vyčistěné, dobrá nálada sa piluje a zasej bude veselo v dědině. Tož tak… 

 

Muzikálové představení ke Dni matek 

V neděli 13. května proběhlo v místním Kulturním domě operetní představení pořádané ke Dni matek 

pod názvem Od operety k muzikálu. Účinkovali přední sólisté Národního divadla Moravskoslezského 

v Ostravě a zazpívali mnoho krásných operetních a muzikálových písniček a postarali se tak o krásné 

nedělní odpoledne nejen maminkám. 

 

Setkání mužských sborů na Podluží 2018 

Letošní 18. ročník Setkání mužáckých sborů na Podluží 2018 se konal v Josefově v sobotu 19. května 

v areálu Výletiště pod zeleným. Vystoupilo 15 mužských sborů z Podluží za doprovodu CM Břeclavan 

a CM Galán, dále Ženský sbor z Josefova, Tadeáš Janošek, René Zhříval ml. Setkání provázela 

humorným slovem Lenka Rebendová. Byla také přichystána ochutnávka vín z Podluží.  

Letošní ročník se uskutečnil pod záštitou radního Jihomoravského kraje Ing. Tomáše Soukala. 

Setkání mužáckých sborů na Podluží v Josefově Jihomoravský kraj také finančně podpořil dotací 

ve výši 27.000, - Kč za což představitelům Jihomoravského kraje patří naše upřímné poděkování. 

Poděkování zaslouží sponzoři Swietelsky stavební s.r.o. Hodonín, KP Print Moravká Nová Ves, 

Obec Josefov, mediální partneři Rádio Jih a Rádio Krokodýl, také všichni vinaři, kteří poskytli vína 

na ochutnávku a Josefovské ženy, které napekly dobroty pro pohlazení chuťových buněk. 

Starosta rovněž děkuje Josefovským mužákům a všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu této 

velmi významné podlužácké akce, které se zúčastnilo nejen stovky účinkujících, ale i stovky 

návštěvníků a mnoho významných hostů a všem se u nás líbilo. 

 

Výsledky Josef II. OPEN 

V sobotu 26. května se uskutečnil sedmý ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Josef II. OPEN. 

Přihlášeno bylo sedm dvojic. Byly utvořeny dvě skupiny, kde hrál každý s každým. Poté proběhla 

čtvrtfinále a následně semifinále. O třetí místo si to rozdali Tonda Pihar s Radkem Piharem proti 

Renkovi Zhřívalovi s Radkem Šeďů. Po skvělém a dlouhém zápase bronzovou trofej obhájili kluci 

Piharovi. 

O titul Championa Josefova hráli Radim Fridrich a Vilda Prčík proti klukům z Anglie, Michalovi 

Mrkývkovi a Honzovi Veselému. Po náročném a těžkém boji při popíjení fanoušky šampusu a zajídání 

jahodama zvítězili kluci Radim s Vildů a získali titul Champion Josef II. OPEN 2018 a císařskou trofej. 



 

INFORMACE 

Proběhlo vymalování kanceláře obecního úřadu malířským mistrem Jiřím Nešporem a byl 

pořízen a namontován nový uzamykatelný nábytek v kanceláři obecního úřadu a knihovně 

stolařským mistrem Milanem Netíkem. 

Probíhá budování první části vodovodu do poloviny ulice Sportovní, z tohoto důvodu bude 

přerušena dodávka vody v dobu připojení, pravděpodobně koncem tohoto týdne, anebo začátkem 

příštího, všichni v dané lokalitě ulice U Školy budou včas o odstávce vody informováni. 

Silničáři namontovali nové zrcadlo na ulici Hlavní v křižovatce na Dolní Bojanovice a Lužice.  

 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU 
Oznamujeme, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne tuto sobotu 2. června 2018 

od 9.00 hod. do 13.00 hod.  

Místo sběru: Výletiště pod zeleným. 

Sběr nebezpečných odpadů 

Druhy nebezpečných odpadů, které se odebírají: 

Barvy, laky, lepidla, léky, suché monočlánky, akumulátorové baterie (autobaterie), oleje motorové, 

převodové, mazací, jedlé oleje (ze smažení), pneumatiky, zářivky, výbojky, ledničky, TV, monitory, 

ostatní drobné elektropřístroje (mikrovlnky, rádia, konvice atd.) 

Co se nepřijímá: při sběru nebezpečných odpadů: odpady obsahující azbest. 

Sběr ostatních odpadů 

Odebírat budeme textil, koberce, sedačky, skříně, rámy oken, linoleum atd. 

Co se nepřijímá: recyklovatelné odpady, papír, plastové obaly, sklo (kromě autoskla), železo. Vše, co se 

normálně vejde do kontejnerů a do pytlů, se tedy nepřijímá. 

Mimo určenou dobu se žádný odpad přijímat nebude!!! 

Žádáme občany, aby věci byly řádně zabaleny tak, aby bylo možné je snadno naložit a pokud to budou 

kapaliny, aby byly v uzavřených nádobách tak, aby nedošlo k jejich vytečení!!! 

Výše uvedené odpady musí jejich původce, eventuálně vlastník, sám dovést na místo sběru 

(na tancplac).  

 

SBĚR ŽELEZA A OSTATNÍCH KOVŮ    

Naši hasiči budou tuto sobotu 2. června 2018 vybírat železo a ostatní kovy. Budou tradičně jezdit po 

obci a budou vybírat i elektro odpad (televize, ledničky, mrazničky, mikrovlnky a jiné 

elektrospotřebiče). 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s čistotou naší obce! 

 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 9. června 2018 

22. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, středa 13. června 2018 v 19.00 hodin v KD. 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 23. června 2018 

Dětský den, sobota 23. června 2018 v 15.00 hodin 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Kněz nad hrobem má smuteční projev: „Byl to hodný člověk, nekouřil, do hospody nechodil, byl věrný 

manželce, staral se o rodinu a …“ To už vdova nevydržela, chytla děcka za ruku a říká jim: „Děcka, 

pojďte, my jsme na cizím pohřbu, to není náš tata.“ 

Po pěti letech se tatínek s maminkou opět udobřili. Maminka na tatínka po dlouhé době opět promluvila. 

Vidím ten krásný okamžik jako dnes. Bylo to u štědrovečerní večeře. Řekla mu: „Žer!“ 


