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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
  

Čí sú hody? No naše! Pod zeleným je nový asfalt, tož už nebudeme packovat a šohajé chystajú višňák, 

máju, žajgrúty aj zelené, děvčice sóla. Chlapé chystajú tekuté životabudiče a ženy neco dobrého 

k pojídání. Chovné zvířacko sa chystá na krásnú smrť zezením, no všecko sa gruntuje. Hospodský leští 

pipu a šteluje nejaké dobré zofty na zakúsnútí. Děcka sa těšá na kolotoče a na nás všeckých sa těší 

Lanžhotčanka, najlepší kapela na celém světě. Nech je teda hezky, dojdú sa pobavit ludé domácí, 

přespolní aj hosté a najlepší hody na Podluží sa určitě vydařijú. Starosta je spokojený, protože ví, 

že Josefáci sa bavit aj hostit sebe a jiných umijú. Ostrava má Stodolní, my zme Josefov! Tož tak… 

 

HODY 2019 
Stárci jsou letos Vojtěch Pospíšil ml. a Kryštof Prčík, stárky pak Simona Benešová 

a Natálie Rampáčková.  

Stárkům a stárkám přejeme úspěšné hody bez mráčku. 

 

Program hodů: 

Úterý 16. července 2019 Ruční stavění máje od 19.00 hod. 

Sobota 20. července 2019 Předhodové zpívání u cimbálu od 20.00 hod. Hraje CM Zádruha. 

Účinkují sbory a sóĺisté: 

CM Fanynka a DFS Súček a Mašlička z Mutěnic 

Výběr z bobulí z Valtic 

Ženský sbor ze Starého Poddvorova 

Mužský sbor ze Starého Poddvorova 

Mužský sbor ze Smolinského 

Ženský sbor z Josefova 

Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty  

 

Dorotka Brůčková, Vendulka Brůčková, Jana Otáhalová Osičková ze Starého Poddvorova, 

Kamila Šošovičková z Lužic, Laďa Fojták z Těšova a Josef Moštěk z Hluku, René Zhříval 

z Josefova.   

Večerem budou provázet Lucie Hnidáková a Martin Klubus. 

 

Neděle 21. 7. 2019 Zahájení Josefovských hodů mší svatou v kostele Všech svatých v 8.30 

hodin 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 22. 7. 2019 Chození šohajú s Lanžhotčankou po dědině od 10.30 hodin. Krojové hody 

pod zeleným s mužáky od 17.00 hod. K tanci a poslechu hraje DH Lanžhotčanka 

s kapelníkem Emilem Hrubým. 
Úterý  23. 7. 2019 Krojové hody pod zeleným od 19.00 hod. 

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

Pátek  26. 7. 2019 Pohodová zábava u cimbálu od 20.00 hod. 

Hraje CM Lašár.  

 

Srdečně Vás všechny zveme na naše krásné Josefovské krojované hody. 



 

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

a pohodovou zábavu, kdy se cena u pokladny zvedla o 20,- Kč, ceny vstupného 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 po dědině vybírat s Lanžhotčankou následovně: 

od 10.30 hod. půjde směrem na ulici Nová, Dolní, Horní, U Školy, Záhumenní, Za Dvorem.  

Pořadí ulic, tak jak bylo zavedeno v minulosti, budeme měnit, aby nevznikaly dohady, že se někde 

na chasu čeká pořád dlouho. 

 

INFORMACE 

Dětský den 
V sobotu 22. 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. 

Pokud bude slunečné počasí, hasiči udělají pěnu poslední srpnovou sobotu a pro děti přichystáme 

skákací hrad a opékání špekáčků k ukončení prázdnin.  

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 začátkem října. 

 

Nepořádek u sběrných míst na tříděný odpad 
Opakovaně vyzýváme občany, aby dbali pořádku u sběrných míst na tříděný odpad. Neustále je k vidění 

poházený nejrůznější nepořádek okolo kontejnerů, anebo komodity ke třídění naházené v kontejnerech 

na směsný odpad, přestože vedle jsou kontejnery na tříděný. Prostě je tam bordel!!! Je zákaz pod 

pokutou vhazování do kontejnerů nebo pohazování odpadů kolem kontejnerů v případě, že jsou plné!!! 

Pokud uvidíte kohokoli, že dělá nepořádek, buď jej upozorněte, anebo nahlaste starostovi 

či místostarostovi, anebo technikovi ČOV v případě, že jeho konání bude pokračovat. 

 

Voda na hřbitově 
Zdvořile vyzýváme občany k všímavosti k dění na hřbitově. Občané i přespolní, kdo hradí hrobová 

místa, potažmo hradí vodu, která slouží na zalévání či umývání pomníků takto konají v dobré víře, avšak 

jsou podnikatelé mimo naši obec, kteří neplatí za vodu na hřbitově a jezdí nám ji krást! Pokud kohokoli 

takto uvidíte odebírat vodu, nahlaste to okamžitě starostovi či místostarostovi, ať můžeme s dotyčnými 

vyvodit důsledky jejich protiprávního jednání. 

 

Čištění čistírny odpadních vod 
Vyzýváme spoluobčany, aby do kanalizace nevyhazovali, co tam nepatří, zvláště pak igelitové tašky, 

dětské pleny či vlhčené ubrousky. Tento nerozložitelný sortiment odpadu ucpává čerpadla a čerpací 

stanici, kdy jen v letošním roce jsme za čištění čerpací stanice zaplatili více jak 30 tisíc korun. 

 

MUDr. Miriam Urbanová oznamuje 
Že od 19. července do 26. července nebude z důvodu dovolené ordinovat. Zástup v Dolních 

Bojanovicích od 22. července do 26. července. 



 

Klimatizace Kulturní dům Josefov – Jihomoravský kraj nám pomáhá 
Jihomoravský kraj nám velmi významně finančně pomohl schválením dotace ve výši 150.000,- Kč 

na akci Klimatizace Kulturní dům Josefov, kdy nám firma EHOS Prušánky za celkovou cenu 188.801,- 

Kč namontovala klimatizaci na Kulturní dům a tím se zvláště v horkých dnech zlepšil komfort 

pro občany, kteří sál užívají. Jihomoravskému kraji Obec Josefov za poskytnutou dotaci upřímně děkuje. 

 

Oprava asfaltového povrchu Výletiště pod zeleným 
Firma SWIETELSKY stavební Hodonín nám za cca 400 tis. korun položila nový asfaltový povrch 

na Výletiště pod zeleným a přilehlou komunikaci, tím došlo k vyrovnání stávajícího povrchu a také 

k odvodnění. Věříme, že pod zeleným se bude krojovaným, ale i našim občanům dobře tancovat 

a povrch bude sloužit dlouhá léta tak, jako ten původní, nicméně je to náš společný majetek, proto si jej 

chraňme. 

 

Krátké zprávy ze zasedání zastupitelstva 
Zastupitelstvo obce na červnových veřejných zasedáních schválilo mimo provádění investic a přijetí 

dotace od Jihomoravského kraje na klimatizaci, Účetní závěrku a Závěrečný účet za rok 2018 

bez výhrad a přezkum hospodaření obce za rok 2018 byl s výsledkem bez chyb a nedostatků. Také byl 

schválen Program rozvoje obce Josefov na roky 2019 – 2025, důležitý rozvojový dokument zvláště pro 

investiční akce, který je umístěn na webu obce v sekci investice, bez kterého již žádná obec nemůže 

žádat o dotace. 

 

POZVÁNKA 

Tradiční turnaj ulic Josefova v malé kopané 
Obec Josefov pořádá 11. ročník turnaje ulic v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 27. července 

2019 na víceúčelovém hřišti. 

Všichni kluci i muži nebo děvčata i ženy, prostě, kdo umíte kopnout do balonu nebo jen tak 

popoběhnout, přijďte reprezentovat svoji ulici. 

Začátek v 13.00 hod. a konec, tak jako každoročně, kolem 19.00 hod. 

Srdečně zveme všechny občany podívat se a fandit svým vyvoleným borcům nebo borkám. 

Kdo vyhraje, víme už teď, přece Josefáci!!! Občerstvení je, jak nám velí slušnost a tradice, zajištěno. 

 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 27. července 2019 

Tradiční fotbalový turnaj - Josefov, Prušánky, Dolní Bojanovice, Smolinské – sobota 3. srpna 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 10. srpna 2019 

Plkač Trophy Cup 2019, 9. ročník – sobota 10. srpna 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 24. srpna 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 7. září 2019 

Zarážání hory – sobota 7. září 2019 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Paní Nováková chce po letech pobavit manžela, tak si nasadí plynovou masku a jde domů. Manžel se na 

ni podívá od novin a čte dál. Paní Novákové to nedá a laškovně povídá: „Jarouši, hádej, co je na mě 

nového??“ Manžel si ji pozorně prohlédne od hlavy k patě a zpět od paty k hlavě, a když se zadívá 

na obličej tak překvapeně povídá: „Marie že ty sis vytrhala obočí!“ 

 

Manžel přijede domů až o půlnoci a už ve dveřích křičí: „Kvůli tobě jsem seděl celý den ve vyšetřovací 

vazbě! Jenom ty jsi mohla vymyslet na vkladní knížku takové idiotské heslo - Peníze nebo život!“ 



 

  


