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                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Hody sú tu a nech je hezky. V dědině sa gruntuje, stejně tak aj v barákoch. Natírajú sa rýny, vráta a inačí 

branky, všude sa umetá, přes okna ide vidět aj co bargdo nechce, no a kdo zapomněl vylíčit chlévy, tož 

to stejně nevadí, stihne to po hodoch, kdo sa na ty svině má furt dívat. Kačeny aj prasacka sa už nemožú 

dočkat až ich zíme. Hospodský objednal tej zlatavej žbrundy, že žízňú neumřeme, no a aj něco 

k zakúsnutí bude beztak mět, tož kerý šohaj bude mět doma krupicu, určitě dostane u Čendy klobáska. 

Strýc Baťa podbíjajú jedny boty za druhýma, tož šohajé s děvčicama možú u tančení šúpat nohama. 

Kasanice majú děvčice našrobené, rožky vytrčané a budú zasej najvětčí kočky na Podluží. Šohajé 

kordule nachystané aj s mašlama, šak pod zeleným mašle jak dyž najdeš. Mája už je nachystaná a prej 

nespadne, ale má to malú chybu, protože letos višně narústly zrovna zhnilé. Děcka sa těšá na kolotoče, 

aby měly kde utrácat peníze. Vinaři nachystali špicovní vzorky jak na košt, šak u nás je všecko najlepší. 

V nedělu na hody budeme mět vzácnú biskupskú návštěvu. Nekeří sa na hody těšá, druzí sa těšá na něco 

inačího. Starosta sa učuřuje, protože ví jak šecí, že Josefovské hody sú najlepší od Lanžhota, minimálně 

po Hradiště a jak by naše hody měly dopadnút, než dobře. Dojdite sa bavit všecí. Tož tak… 

 

Nedávno oslavila 80 let paní Květoslava Poláchová. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

HODY 2018 
Stárci jsou letos Tomáš Damborský a Jan Redek, stárky pak Lucie Hnidáková a Simona 

Chludilová.  

Stárkům a stárkám přejeme úspěšné hody bez mráčku. 

 

Program hodů: 

Úterý 10. července 2018 Ruční stavění máje od 19.00 hod. 

Sobota 14. července 2018 Předhodové zpívání u cimbálu od 20.00 hod. Hraje CM Břeclavan. 

Účinkují sbory a sóĺisté: 

DNS Pomněnka z Tvrdonic 

Ženský sbor z Dolních Bojanovic 

FPS Erteple z Hodonína 

Mužský sbor z Nové Lhoty 

MSS Urban ze Skalice 

Ženský sbor z Josefova 

Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty  

 

Marcela Červenková, Dorotka Brůčková, Vendulka Brůčková, Alma Přibilová, 

Ludmila Klubusová a Josef Ševčík, Jan Olexa, Vít Přibil, Adam Zhříval, René Zhříval.   

Večerem budou provázet Lucie Hnidáková a Martin Klubus. 

 

Neděle 15. 7. 2018 Zahájení Josefovských hodů mší svatou s novokněžským požehnáním 

v 10.00 hod. na Výletišti pod zeleným, celebrovanou mons. Janem Vokálem, biskupem 

královehradeckým a následně požehnáním v 15.00 hodin v kostele Všech svatých 

a v 15.30 hodin průvodem od kostela ke starostovi o povolení hodů. K tanci a poslechu 

hraje DH Lanžhotčanka s kapelníkem Emilem Hrubým. 



 

Pondělí 16. 7. 2018 Chození šohajú s Lanžhotčankou po dědině od 10.30 hodin. Krojové hody 

pod zeleným s mužáky od 17.00 hod.  

Úterý  17. 7. 2018 Krojové hody pod zeleným od 19.00 hod. 

K tanci a poslechu hraje DH Lanžhotčanka s kapelníkem Emilem Hrubým. 

Pátek  20. 7. 2018 Pohodová zábava u cimbálu od 20.00 hod. 

Hraje CM Lašár  

 

Srdečně vás všechny zveme na naše krásné Josefovské krojové hody. 

 

Probíhá také předprodej vstupenek, ceny vstupného jsou mimo úterý stejné jako loni a jsou 

uvedeny na přiloženém plakátě. 

 

Každý si může zakoupit vstupenky se slevou v otevírací době v knihovně (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 po dědině vybírat s Lanžhotčankou 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. 

 

Den Země v Josefově 
V letošním roce se vydaly děti 1. a 2. třídy poznávat přírodu do Josefova. Cesta nám rychle uběhla, děti 

poznávaly rostliny, všímaly si polí i vinohradů. Zajímavým zážitkem byl pohled na stádo srnčí zvěře, 

vyrušili jsme i několik zajíců a bažantů. Vidět přírodu z blízka se všem moc líbilo. Děti si ochotně 

na břehu rybníčku vyzkoušely i práci s lupou, sítky a zkumavkami. Žabí kvákání je ujistilo, kdo 

je u rybníku doma a koho děti svým povídáním ruší. Další zajímavou zastávkou byla ohrada s koňmi. 

V Josefově je opravdu co vidět a pokud něhoho jen trošku bolely nohy, toho rychle vyléčilo překvapení 

pana starosty, který se postaral o občerstvení. Posíleny sladkostmi i pitím se děti rozběhly na hřiště a ani 

se jim nechtělo zpátky do školy.  

Děkujeme Obecnímu úřadu v Josefově za milé překvapení a slibujeme, že se do Josefova budeme rádi 

vracet. Den Země v Josefově byl prima. 
za děti 1. a 2. třídy ZŠ Prušánky, Luďka Trechová a Radka Šupová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACE 
 

Uzavírka místních komunikací v Josefově 
Probíhá oprava překopů v ulici Dolní u kostela a v ulici U Školy u Vlašicových, z tohoto důvodu 

je provoz u kostela u Benešového a Vlašicového přerušen. U kostela je nyní průjezd pouze jednou 

stranou. Zdvořile žádáme občany o shovívavost a nabádáme ke zvýšené opatrnosti.  

 

Dětský den 
V sobotu 23. června proběhl Dětský den k ukončení školního roku. Starosta děkuje zastupitelům, našim 

hasičům, členům MO KDU-ČSL, MS DIANA Josefov a všem, kteří se zasloužili o zdařilý průběh. Děti 

využily skákací hrad a dětské hřiště, zahrály si také přichystané hry, myslivci je učili střílet 

ze vzduchovky a nakonec se opékaly špekáčky. Pěnu naši hasiči letos nedělali kvůli chladnému počasí, 

ale bublifuk jim to vynahradil. Věříme, že se dětem i rodičům tato akce k ukončení školního roku líbila.  

 

Odpady 

V červnu proběhl v obci sběr nebezpečného, objemného odpadu a železa. Letos bylo pokladů a různých 

žgrablacú opět značné množství. Naši hasiči vybírali po obci železo, kovy a elektrospotřebiče. Další sběr 

proběhne v říjnu. 

 

Soutěž v třídění odpadu 
Obec Josefov oznamuje občanům, že motivační soutěž v třídění odpadu pro občany s pobytem v obci 

Josefov, primárně pro děti a mládež probíhá v plném proudu a vyzývá občany, aby se do soutěže 

přihlásili v co nejvyšší míře a ukázali, že jim na životním prostředí i obci záleží. Naše obec se umístila 

na krásném druhém místě v třídění odpadu v okrese Hodonín a díky zavedení soutěže v naší obci se tak 

meziroční propad v tříděném odpadu zpomalil a věříme, že se zastaví a snad i zlepší. 

 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 21. července 2018 

Tradiční fotbalový turnaj – sobota 28. července 2018 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 4. srpna 2018 

Plkač Trophy Cup 2018, 8. ročník – sobota 4. srpna 2018 

Turnaj ulic Josefova, 10. ročník – sobota 11. srpna 2018 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 18. srpna 2018 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 1. září 2018 

Zarážání hory – sobota 1. září 2018 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   

Koenigswald stojí nad hrobem svého přítele Steigermarka a čte náhrobní nápis. “Zde odpočívá Izák 

Steigermark, řádný člověk, poctivý obchodník.” Koenigswald si povzdechne: “Chudák Steigermark, 

musí ležet v hrobě se dvěma úplně cizíma lidmi.” 

Jednoho rána po proflámované noci se ptá lord svého sluhy: „Jamesi, má náš záchod dvojkřídlové 

dveře?“ „Ne, pane.“ „Tak to jsem potom včera seděl ve skříni.“ 

Přijde vnučka za babičkou a ptá se: „Babičko, proč máš tak velké uši?“ „Abych tě lépe slyšela.“ „Proč 

máš tak velké oči?“ „Tak na mě nečum, když sedím na záchodě!“ 

Je možno všimnout si zvláštní věci u těch chlapů, co pořád vysedávají po barech a hospodách. Našel 

jsem jen dva dobré důvody pro jejich počínání. Buď nemají manželku, se kterou by byli doma…nebo 

ji doma mají. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


