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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Děcka majú za sebú další prázdniny, my máme za sebú plesovú sezónu a schůze spolků v dědině a před 

sebú, jako společnost výzvu v podobě nebezpečné nemoci. Maminky s obcú uspořádali první dětský 

krojový ples a bylo to fakt špica. Letošní zima nedonésla žádný snih a asi bude zasej sucho, pomálí si na 

to zvykáme, ale zvyknút si nechceme, komu by sa také chtělo byt bez vody. Děcka, aj starší začali zasej 

třídit odpady a je to jedině dobře, třídit odpad je správné. Čas letí, jak dyby nemělo byt žádné zajtra, dyť 

byly totkaj Vánoce a za chvílu budú zasej hody. Děvčice vynesú za pár týdnú zimu z dědiny, ale vypadá 

to, že jaro sa hlásí o slovo čím dál víc. V Josefově sa umíme dobře bavit a byt k sobě aj milí. Tož tak… 

 

Nedávno nás opustil navždy otec Stanislav Lekavý, kterého jsme na poslední cestě vyprovodili v naší 

obci, čest jeho památce a upřímnou soustrast pozůstalým. Všichni na něj budeme vzpomínat v dobrém 

jako na dobrého,  vstřícného, nebojácného proti všem režimům a útlaku lidu a čestného člověka. 
 

Nedávno nás opustila navždy paní Marie Marčíková, čest její památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým. Všichni na ni budeme vzpomínat v dobrém jako na dobrou ženu.  
 

Naša chasa má od sv. Štěpána nových stárků a stárky a stali sa jima: Jáchym Prčík a René 

Zhříval ml., Karolína Benešová a Petra Petrášová. 

Letos na hody nám tradičně bude hrát Lanžhotčanka, najlepší kapela v celém folklorním světě. 

Předhodový večer nám bude hrát cimbálovka Zádruha. Věříme, že bude krásné počasí celé hody, 

které jsou 19. – 21. července a že sa chase vydařijú. 
 

Vánoční turnaj ve šnopsu 
Náš pan hospodský Klečka pořádal tradiční turnaj ve šnopsu 27. prosince 2019. Zúčastnil se jej jako 

každoročně velký počet milovníků karbanu, třetí byli Hoša-Špaček, druzí byli Nejezchleba-Ryba 

a vyhráli Kuchyňka s Marhefkou. 

 

Silvestrovský turnaj ve stolním tenise 
     Tradičního turnaje ve stolním tenise, který se konal 28. prosince 2019, se zúčastnil nejvyšší počet 

hráčů za celou dobu svého pořádání. Registrovalo se celkem 38 hráčů. 

     Velkou radost jsme měli z účasti domácích, kterých přišlo nejvíce, a to celkem 9, dále s velkým 

počtem hráčů byli Prušaňáci (8) a Hodoňáci (8). Celkem se turnaje zúčastnili hráči z osmi obcí 

ze širokého okolí. 

 

Pořadí: 

1. Juraj Grznárik z Prušánek (obhájil loňské vítězství) 

2. Marek Fridrich z Vracova 

3. Viktor Fiala z Dolních Bojanovic 

4. Lenny Grznárik z Prušánek 

5. Milan Sůkal z Nového Poddvorova 

6. Petr Trávník z Dolních Bojanovic 

7. Michal Běhunčík z Hodonína 

8. Petr Nejezchleba z Prušánek 

 

     Za TJ Sokol Josefov děkuji všem hráčům a fanouškům za krásný turnaj a těšíme se na příští, který 

bude 2. ledna 2021. Marek Macůrek 



 

Mistrovství Josefova ve Stiga hokeji 

V sobotu 28. prosince 2019 odpoledne proběhl již sedmý ročník turnaje ve stolním hokeji Stiga o titul 

mistra Josefova roku 2019 v kategoriích Junior (do 15 let) a Senior (nad 15 let). Celkem se přihlásilo 24 

hráčů. Junioři hráli každý s každým ve dvou kolech o mistra Josefova. Senioři hráli ve čtyřech 

skupinách, z každé postoupili do vyřazovací části nejlepší čtyři hráči. 

 

Atmosféra byla opět vynikající, být mistrem Josefova, to je ve sportu nejvíc. K vidění bylo mnoho 

skvělých, vyrovnaných a nervy drásajících soubojů. Mistrem Josefova juniorů se stal popáté Michal 

Běhunčík ml., na druhém místě se umístil A. Zhříval a na třetím S. Hasilová.  

Mistrem Josefova seniorů se stal Vojtěch Lekavý, na druhém místě se umístil M. Běhunčík st. 

a na třetím P. Smerekovský, bramborové čtvrté místo vybojoval P. Nejezchleba, 5. místo 

J. Voldán, 6. místo V. Pospíšil st., 7. místo Š. Lekavý, 8. místo R. Zhříval ml. 

 

Poděkování patří všem, kteří pomohli turnaj přichystat. Účast byla nadprůměrná, hlavně z řad domácích 

příznivců tohoto rekreačního sportu, a tak jsme strávili příjemné odpoledne ve společnosti příjemných 

lidí. Stolní hokej Stiga je k zapůjčení na radnici, příští ročník se uskuteční 2. ledna 2021. 

 

Silvestrovský ohňostroj 

Loňský rok jsme zakončili nejkrásnějším ohňostrojem za celou dobu, co jej pořádáme, kterému se stěží 

mohu rovnat ohňostroje ve velkých městech. Poprvé se odpaloval z víceúčelového hřiště z důvodu 

příprav, bezpečí odpalovačů a následného úklidu. Dle mnohých návštěvníků to bylo správné rozhodnutí 

a hodnotili provedení ohňostroje lépe, jak v letech minulých. Náš ohňostroj je fenomén společenského 

soužití a setkávání se před samotným koncem roku. Loňský ohňostroj zhlédlo domácích i přespolních 

opět hodně přes 2000, což značí o společenském významu této akce. Jezdí k nám hosté z celé Moravy, 

ale i ze zahraničí. Nás Josefáky může hřát, že o nás pochvalně mluví návštěvníci našich akcí, jak umíme 

být pohostinní a společenští. Naši střelmistři hasiči předvedli úžasnou podívanou s novými krásnými 

prvky. Důležité však je, že se nikomu nic nestalo. Svařáku se slivovicú a meruňkovicú aj čajem bylo 

dostatek. 

Starosta chodil zavdat pálenkou svým spoluobčanům i hostům, ale všechny obejít nestihl. Koho 

nezastihl, tímto se mu omlouvá a kam se nedostal starosta, zastoupil jej místostarosta, ale i ten se díky 

značnému množství návštěvníků nedostal všude.  

Starosta děkuje střelmistrům E. Vnenčákovi, J. Hasilovi, L. Kolibovi, J. Petříkovi ml., R. Piharovi, 

M. Klubusovi, A. Šupovi ml., kteří nám všem připravili skvělou světelnou show, která nemá v okolí 

obdoby a vynikajícím způsobem tak prezentovali naši obec. Starosta svým pyromanům nachystal 

choreografii opět obohacenou o nové prvky a ti pak předvedli to nejlepší, co za ty roky už umí a rovněž 

děkuje za pomoc s přichystáním ohňostroje L. Kolibovi, J. Petříkovi ml., L. Tománkovi, M. Klubusovi, 

E. Vnenčákovi, A. Šupovi ml., V. Pospíšilovi ml., T. Salajkovi, V. Machačovi, R. Bohunovi, P. Bílkovi, 

P. Růžičkovi st.  

Děvčata R. Hasilová, R. Pospíšilová, M. Macůrková, L. Rebendová st., L. Damborská, P. Salajková, 

J. Bílková, N. Bílková, R. Bílková, Š. Uhlíková s R. Šeďou, V. Chludilem, T. Salajkou, V. Bílkem, 

O. Damborským se činili se svařákem, za to jim rovněž patří starostův dík, a tak můžeme věřit, 

že letošní rok a ohňostroj bude opět krásnější… 

 

Vánoční výzdoba v obci 

Starosta děkuje všem za opravdu překrásnou vánoční výzdobu svých domů. Bylo vyzdobeno tolik domů 

a předzahrádek, cca 90, že si zaslouží pochvalu a poděkování všichni, abychom na někoho nezapomněli. 

Tak vyzdobenou dědinu jsme snad ještě neměli. Byl opravdu příjemný zážitek procházet se večer obcí 

a sledovat krásně adventně prosvícený Josefov. 

 

Tříkrálová sbírka 

V naší obci proběhla v neděli 5. ledna 2020 Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity Hodonín. 

Věříme, že každý přispěl alespoň málem a za to Vám patří dík. 



 

Informujeme, že v minulých letech bylo vybráno: 

- 2006 14.000,- Kč 

- 2007 14.107,- Kč 

- 2008 14.632,- Kč 

- 2009 14.695,- Kč 

- 2010 14.728,- Kč 

- 2011 13.046,- Kč 

- 2012 14.390,- Kč 

- 2013 14.416,- Kč 

- 2014 15.772,- Kč 

- 2015 14.990,- Kč 

- 2016 17.800,- Kč 

- 2017 17.468,- Kč 

- 2018 17.690,- Kč 

- 2019 19.363,- Kč 

Letošní sbírka činila 18.692,- Kč. Děkujeme. 

Za příspěvky děkuje radnice i charita, protože pomáhat druhým by měla být morální povinnost nás 

všech. 
 

Pyžamový ples SDH 
Letošní sezonu, začátkem ledna, zahájili naši hasiči svým tradičním pyžamovým plesem. Tohoto 

krásného a tradičního plesu se zúčastnil po letech vysoký počet návštěvníků i přes plesy v okolí 

a všichni byli v pyžamech, žádný naháč nás do půlnoci nepřekvapil. O skvělou náladu se postarala 

Agentura Tarock. 

 

Dětský krojový ples 
Josefovské maminky ve spolupráci s obcí uspořádali 1. února první dětský krojový ples a co nás 

všechny musí těšit, povedl se a byl navštíven značným počtem krojovaných dětí, ale i rodičů a diváků. 

Dětí bylo přes 40 a diváků cca 120, což navodilo nádhernou kulisu tohoto plesu a je třeba poděkovat 

pořadatelům z řad našich maminek s vírou, že příští ples bude opět tak dobrý jako ten letošní. 

 

Hawaii ples Obce 
Letošní plesovou sezónu ukončil 15. února ples obce Josefov s podtitulem Hawaii a lidí přišlo opravdu 

hodně, skvěle se bavili, ani domů se některým nechtělo. K tanci a poslechu hrál DJ Martin. Příští rok 

bude ples Slovácko sa nesúdí. 

 

Dětský karneval 
Další krásnou akcí obce spolu s maminkami byl 22. února dětský karneval. Letos se zúčastnil největší 

počet dětí domácích i rodáků a přespolních. Děti měly opravdu krásné masky a při soutěžích obdržely 

sladkosti a na závěr také milé dárečky. Za přípravu i zábavu dětí si zaslouží poděkování starosty paní 

Lenka Rebendová, Růžena Hasilová st., Radka Pospíšilová, Jaroslava Damborská, Lenka Salajková, 

Pavla Salajková, Kateřina Bravecová, Kateřina Formanová, Ivana Hanáková, Eliška Holická, 

Jana Klečková, Zuzana Macůrková a pánové Ing. Tomáš Salajka, Bc. Viktor Machač, Ing. Vít Bílek, 

Michal Říhánek a další. 

 

Soutěž v třídění odpadů 
Motivační soutěž v třídění odpadu pro občany s pobytem v obci Josefov, primárně pro děti a mládež, 

kterou schválilo a vyhlásilo zastupitelstvo obce, po novém roce opět pokračuje se stejnými pravidly 

a vyzýváme občany, aby se do soutěže přihlásili v co nejvyšší míře a ukázali, že jim na životním 

prostředí, obci i vlastních financích záleží.  

Schválené odměny soutěžícím budou ve stejné výši jako loni. Všichni o této soutěži, jejím důvodu 

i odměňování, jsou informováni. Zveřejněním odměn cílíme na vzbuzení pozitivní závisti a soutěživosti, 

to se daří a kdo chce závidět, ať nic nedělá, ale aspoň ať třídí odpady! 

Níže uvádíme průběžné pořadí dosud nově přihlášených soutěžících s aktuálním počtem pytlů. Věříme, 

že se opět zapojí více občanů. 

děti       mládež 

1. Josef Petráš ml.  122   1. Jan Kobzík    46 

2. Adam Zhříval     61    

3. Karolína Bravencová    41    



 

4. Florian Hasil     41   dospělí 

5. Nicol Vlašicová    40   1. Helena Pospíšilová   51 

6. Sofie Salajková    38   2. Petr Netopilík   30 

7. Gabriela Benešová    35   3. Martin Esterka   18 

8. Kateřina Formanová    31   4. Jaromír Ištvánek     2 

9. Josef Prčík ml.    30   5. Vojtěch Lekavý     1 

10. Hynek Prčík     22    

11. Tobiáš Macůrek    17 

12. Matyáš Krejčiřík    12 

13. Michaela Kudrnová      3 

 

INFORMACE 

Koronavirus v naší republice 
Vážení spoluobčané, naši republiku, stejně jako zbytek světa, zasáhla vlna nového koronaviru (COVID-

19). Je to velmi zjednodušeně zmutovaný druh viru na principu chřipky a protože se jedná o novou 

nemoc, prozatím naše těla nemají protilátky a není ani přímý lék, přestože týmy celého světa na lécích 

pracují a všichni věří, že léky budou dostupné již brzy, v řádu měsíce či měsíců. Tento vir napadá 

především starší a nemocné, ale není tak o mnoho horší než chřipka, na kterou zemře daleko více lidí. 

Je tedy často uměle vyvoláván chaos a panika. Horší je právě tím, že dosud není přímý lék, ale určitě 

bude. Nepropadejme panice, dbejme zvýšené hygieny. V případě jakéhokoliv podezření a příznaků 

podobných chřipce a víte, že jste se mohli potkat s někým, kdo by tuto nemoc mohl mít, zavolejte lékaři, 

nejezděte za ním. Snažme se případným problémům předcházet. Informace máme všichni 

ze sdělovacích prostředků a já jako starosta nemám informace lepší než vy, protože nám starostům 

a patrně ani hejtmanům nikdo žádný plán či systém prevence, ani jak postupovat v obcích, nesdělil. 

Tedy jednejme rozumně, bez paniky a buďme bdělí! Kdykoliv se na mě můžete obrátit a pokud nebudu 

vědět rady já, budu určitě vědět, jak vám informaci či radu zajistit. Já i Obec nikoho nenecháme 

napospas nepřízni osudu. Pokud se situace jakkoliv vyvine tak, že by se měla bezprostředně dotýkat nás 

nebo by měla být i horší, budeme vás informovat na webu obce, hlášením či rychlým oběžníkem, anebo 

smskou tomu, na koho mám kontakt. Vojtěch Pospíšil, starosta, 602 246 680, starosta@josefov.eu 

Hovna po dědině 
Vyzýváme důrazně majitele pejsků, aby dodržovali vyhlášku o pohybu psů na veřejných prostranstvích 

a uklízeli po svých miláčcích jejich kokina nebo je posílali „vysrat“ na pole, protože ostatní občané, 

přestože také mohou být milovníci psů, jistě nejsou milovníky jejich hoven, kterých je po dědině 

opravdu hodně!!! 

Veřejné osvětlení ulice Sportovní 
Postupně nám VEOS Dolní Bojanovice doplňuje lampy veřejného osvětlení v ulici Sportovní a ještě 

letos přidají dvě lampy k víceúčelovému hřišti. 

Oprava povrchu parket sálu KD Josefov 
Po mnohých letech provozu sálu našeho kulturního domu si parkety, které jsou značně opotřebené, 

zaslouží obrousit a přelakovat. Požádali jsme Jihomoravský kraj o dotaci na tuto akci ve výši 80 tis. Kč 

a věříme, že budeme úspěšní, celkově má oprava stát bezmála 90 tis. Kč. Oprava povrchu parket 

má proběhnout začátkem srpna letošního roku a bude ji provádět spol. Podlahy Blažek 

Dolní Bojanovice. 

Sousoší sv. Anny v Josefově 
V naší obci máme sochu sv. Anny z roku 1760 zapsanou na seznamu kulturních památek. Po jednání 

s úřadem památkové péče jsme se rozhodli, že naše nejstarší památka si zaslouží zrestaurovat a zároveň 

jsme také podali žádost o dotaci na Ministerstvo kultury o 72 tis. Kč a věříme, že budeme úspěšní, 

celkově by měla obnova sousoší sv. Anny stát cca 115 tis. Kč. Restaurování sochy má proběhnout 

ve třech letních měsících letošního roku a bude jej provádět restaurátor p. Josef Krososka a zednické 

práce p. M. Redek. 



 

Kácení v havarijním stavu 
Naši hasiči se zaměstnanci obce museli v poslední době v havarijním stavu pokácet některé suché, 

nebezpečné a částečně vlivem vichřic polámané stromy, zejména břízy u hřbitova a sv. Trojice, ořechy 

a smrky. Za což starosta hasičům upřímně děkuje. 

Ořez zeleně na hřbitově a stromů na Dolní Bojanovice a Prušánky 
Spol. Larix Lužice s našimi zaměstnanci provedli zdravotní ořez Thují a stromů na hřbitově a také 

zdravotní prořez stromořadí na Dolní Bojanovice a Prušánky, na podzim budeme směrem na Prušánky 

dosazovat nové trnky. 

Úklid větví ořezaných stromů 
Naši hasiči vytrvale likvidují ořezané větve u noroviště, ale je více než pravděpodobné, že nám tam vozí 

ořez i z okolních obcí. Pokud zde někoho uvidíte cizího, neprodleně to nahlaste starostovi, 

místostarostovi či technikovi, R. Šeďovi. 

Smrtnica, žádost o zápis do nemateriálního dědictví České republiky 
Masarykovo muzeum s naším svolením a pověřením požádalo o zařazení naší Smrtnice 

do nemateriálního kulturního dědictví České republiky, protože naše Smrtnica je celorepublikový 

unikát, který nemá v našem státě obdobu. Věřme, že se tento akt podaří a naše Smrtnica se dostane mezi 

nejvýznamnější kulturní akce naší republiky. 

Sklad obecní techniky-hasičárna 
Máme namalovanou projektovou dokumentaci na sklad techniky obce a hasičů za obecní stodolou 

a hasičárnou s výjezdem do ulice Prostřední a začínáme vyřizovat stavební povolení. 

Sběrné místo, sběrný dvůr 
Začali jsme s předprojektovou přípravou sběrného místa za ČOV, poměrně opožděně cca o půl roku, 

protože tato akce byla částečné vázána za vydání Změny č. 3 Územního plánu Josefov, která probíhá 

už třetí rok po těžko uvěřitelných peripetiích s dotčenými orgány, a kterou bude konečně schvalovat 

zastupitelstvo na březnovém zasedání. Sběrné místo či sběrný dvůr, podle toho, co nám legislativa 

dovolí, bychom chtěli zbudovat nejpozději do první poloviny příštího roku 2021. 

Vitríny u obchodu 
Jakmile počasí dovolí a bude mít náš mistr zednický či zámečnický čas, instalujeme u obchodu nové 

vitríny, které máme zakoupeny. 

Cesta od sv. Trojice k rybníku 
Budeme v dohledné době se spol. Swietelsky Hodonín opravovat povrch místní komunikace 

od. sv. Trojice k rybníku. 

Připravovaná uzavírka silnice I/55 

Koncem března nebo začátkem dubna proběhne oprava druhého pruhu povrchu silnice I/55 mezi 

Josefovem a Moravskou Novou Vsí. S tím bude nejspíše spojena objížďka, kdy po dobu opravy bude 

vedena nutně objízdná trasa přes i Josefov, dbejme tedy všichni zvýšené opatrnosti. 

Naši myslivci provedou zdravotní ořez vrb, za to jim patří starostův upřímný dík.  

Ve středu 18. března se bude konat 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, 

kdy nejdůležitějším bodem bude projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

v příjmech i výdajích 8.134.000,- Kč. 

 

Poplatky v obci Josefov na rok 2020 
Informujeme občany, že vybírané poplatky a platby v roce 2020, zůstávají stejné jako v loňském roce 

a pravidla jejich placení také. 

 

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2020, v případě, že výše 

poplatku za SKO převyšuje 1.000,- Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou splátkách, 

první do 30. června 2020 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2020. 



 

Poplatky za stočné se budou hradit 2x za rok: 1. splátka ve výši 50% je splatná do 30. června 2020, 

2. splátka ve výši 50% je splatná do 30. listopadu 2020. 

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2020. 

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se týká i všech cizinců majících pobyt v ČR, na území obce 

Josefov. 

SKO – popelnice (350,- Kč osoba/rok) 

Stočné (900,- Kč osoba/rok) 

Poplatek ze psů (50,- Kč rok/pes a 65,- Kč rok/každý další pes a rok) 

Voda ve vinných sklepech (50,- Kč/m
3
) 

Číslo účtu pro úhradu poplatků (mimo vody ve sklepech, ta se hradí hotově): 24629671/0100, 

variabilní symbol: číslo rodinného domu. 

 

Případná změna poplatků či termínů bude zveřejněna obvyklým způsobem a uvedena v Josefovských 

zprávičkách a na webu obce. 

 

Voda ve sklepech 

Úhrada spotřebované vody ve sklepech bude probíhat již tradičně čtvrtletně. Obec vodu spotřebovanou 

vinaři platí čtvrtletně a z tohoto důvodu vodné tímto způsobem také vybírá, proto dbejte na včasnost 

plateb Vámi spotřebované vody ve vinných sklepech, spotřebovanou vodu v domácnostech také hradíte 

a včas. Za loňský rok 2019 máme značné nedoplatky od vinařů! 

Vybírat se bude v knihovně, a to v pondělí 17-19 hod. a čtvrtek 14-19 hod., dle níže uvedeného 

harmonogramu. 
Voda spotřebovaná po kontrolních odečtech v prosinci roku 2019 bude připočtena k prvnímu čtvrtletí 

roku 2020. Cena vody - 50,- Kč/m
3
. 

Kontrola vodoměrů bude tak jako loni probíhat druhý prosincový pátek a sobotu 11. 12., 12. 12.! 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2020: 

termín – 26. 3., 30. 3., 2. 4., 6. 4. 

termín – 25. 6., 29. 6., 2. 7., 9. 7. 

termín – 28. 9., 1. 10., 5. 10., 8. 10. 

termín – 7. 12., 10. 14., 16. 12., 17. 12. 

Voda ve sklepech je důležitá z důvodů dodržování hygieny při výrobě vína, proto této skutečnosti 

včasnosti platby dbejte! Pravidla při nedodržování plateb jsou stejná jako v letech minulých. 

 

Případná změna poplatků či termínů bude zveřejněna obvyklým způsobem a uvedena v Josefovských 

zprávičkách a na webu obce. 

 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2020 

Duben      1. 4. 2020 

Květen      6. 5. 2020 

Červen      3. 6. 2020 

Červenec      8. 7. a 22. 7. 2020  

Srpen    19. 8. 2020 

Září     16. 9. 2020  

Říjen          14. 10. 2020 

Listopad          11. 11. 2020  

Prosinec    9. 12. 2020 
 



 

MUDr. Urbanová oznamuje 

MUDr. Miriam Urbanová nebude z důvodu rekonstrukce zdravotního střediska ordinovat od 6. 3. 2020 

do 20. 3. 2020, zastupování uvedeno níže. 

Zástup 

Od 6. 3. 2020 do 13. 3. 2020 MUDr. Ondruš, Dolní Bojanovice. 

Od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020 MUDr. Výmolová, Lužice. 

Ordinační hodiny zastupujících jsou k dispozici na webových stránkách obcí Dolní Bojanovice a Lužice. 

https://www.dolnibojanovice.cz/instituce-a-organizace/zdravotnictvi/ 

https://www.luziceuhodonina.cz/obec/zdravotnictvi/ 

 

Truhlářský mistr, pan Jan Hasil, nabízí klukům i rodičům 

nejlepší hrkače z jeho dílny na tradiční velikonoční hrkačování. 
 

„MASka“ vloni pomohla regionu více než šedesáti miliony korun  

Desítky úspěšných projektů a desítky milionů korun získaných z dotací pro náš region. To je vizitka 

Místní akční skupiny (MAS) Jižní Slovácko za rok 2018 a 2019. Odborná pomoc zaměstnanců MAS 

pomohla v práci městům a obcím, neziskovým organizacím, řemeslníkům, malým a středním firmám, 

vinařům, dalším zemědělským podnikatelům, ale i školám.   

Například v programu rozvoje venkova (PRV) šlo o 30 projektů s dotací převyšující 12 mil. Kč. Díky 

nim podnikatelé získají traktory, tažené stroje, postřikovače, balíkovač, konstrukce do vinic nebo 

vybavení na zpracování zemědělské produkce. Podnikatelé v nezemědělských činnostech získají 

finanční prostředky na pořízení strojů pro kovovýrobu, pořízení technologií pro minipivovar i kavárnu, 

či například na nákup vybavení pro výrobu domácích pečených dortů.  

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pomohla místní akční skupina získat 52 mil. 

Kč. Obce z těchto peněz zaplatí novou infrastrukturu a techniku pro hasiče, pět základních škol získalo 

prostředky na nové vybavení či modernizaci technického zázemí a ve dvou obcích se bude lépe chodit 

po nově vybudovaných chodnících.  

Finanční prostředky se také rozdělovaly v dalších programech. MAS například podpořila letní 

příměstské tábory pro děti, pomůže také dlouhodobě nezaměstnaným osobám. Zaměřuje se také podporu 

výsadby zeleně.  

I letos MAS plánuje vyhlásit výzvy k předkládání žádostí o podporu. Dotační prostředky tak budou moci 

opět získat města a obce, zemědělci, drobní podnikatelé i organizátoři příměstských táborů.  

Úspěšná realizace projektů vždy závisí především na zodpovědnosti žadatelů. Všem přejeme, aby jejich 

projekty byly úspěšně dokončeny a přispěly tak výraznou měrou k rozvoji Podluží a Hodonínska. 

Vložená důvěra žadatelů, očekávaná pestrost jejich budoucích rozvojových záměrů i neustálé zlepšování 

podmínek pro kvalitní život v našich obcích, jsou pro nás tím nejlepším pohonem při započatých 

přípravách na nové dotační období 2021-2027. 

 

Zrealizované projekty, zdroj: archiv MAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Další významnou aktivitou MAS Jižní Slovácko je Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Hodonín II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626. Cílem místního akčního plánu je zlepšit kvalitu 

vzdělávání v mateřských a základních školách, základních uměleckých školách podpořit spolupráci 

https://www.dolnibojanovice.cz/instituce-a-organizace/zdravotnictvi/
https://www.luziceuhodonina.cz/obec/zdravotnictvi/


 

zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. V rámci MAP II jsme již uspořádali několik 

vzdělávacích seminářů a workshopů, proběhly besedy s autory v knihovnách, akce malování 

zdi či úspěšná interaktivní výstava Poznávej se.  

V následujícím období plánujeme v MAP II hned několik zajímavých aktivit. První z nich je zapojení 

do projektu Příběhy našich sousedů společně s organizací Post Bellum Brno. Cílem projektu je 

prostřednictvím projektové výuky žáků 8. a 9. tříd ZŠ reflektovat historii vzpomínek pamětníků 20. 

století. Další aktivitou je uspořádání „Řemeslné olympiády“ pro žáky 7. tříd. Zajímavou akcí bude také 

připravovaná Konference pro žáky ZŠ a širokou veřejnost na hojně diskutované téma šikany.  

Pro bližší informace o výše uvedených akcích, ale i ostatních aktivitách MAP II sledujte naše www 

stránky www.jiznislovacko.cz nebo fcb: https://www.facebook.com/MAP.Hodonin/. 

 
 

 

 

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s. (MAS) 

Kanceláře MAS: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín 

info@jiznislovacko.cz 

www.jiznislovacko.cz 

Facebook@jiznislovacko  

 

Připravujeme 

8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, středa 18. března 2020 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 21. března 2020 

Smrtnica, neděle 29. března 2020 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 4. dubna 2020 

Hrkačování, čtvrtek 9. dubna, pátek 10. dubna, sobota 11. dubna 2020 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 18. dubna 2020 

Josefovské posezení pod zeleným, sobota 25. dubna 2020 od 15.00 hod. 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 2. května 2020 

Májový volejbalový turnaj, sobota 2. května 2020 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
„Babka máte satelit?“ 

„Ná, šak čo by som sa mala telit, čo som krava?“ 

„Tak, co jste dnes dělali ve škole, Pepíčku?“ 

„Stáli na jedné noze.“ 

„Jako čápi?“ 

„Ne, jako blbci!“ 

Sára přijde domů a sděluje matce, že jí její dlouhodobý přítel požádal o ruku, nicméně ona že ho 

odmítla, neboť zjistila, že je ateista, a nevěří ani na nebe a peklo.  

Matinka jí však radí: „Každopádně si ho vezmi, dceruško. Mezi námi dvěma řečeno, však my už mu 

ukážeme, jak strašně se mýlil!“ 

V sobotu ráno jsem si přivstal, potichu se oblékl, udělal si snídani a pomalu odešel do garáže. Za auto 

jsem připnul přívěs s člunem a těšil se na krásnou rybařinu. Když jsem však otevřel dveře garáže, zjistil 

jsem, že venku fouká vítr 90 km/h a je pěkná zima. Pustil jsem si rádio a zjistil jsem, že takové mizerné 

počasí má být po celý víkend. Šel jsem tedy zpátky do domu, potichu se svlékl a vlezl znovu do postele. 

Objal jsem svojí ženu zezadu a tichým hlasem jí pošeptal: „Dneska je venku příšerné počasí, skoro mě 

ofouklo.“  

Moje žena na to odpověděla: „No a to si představ miláčku, že ten můj blbec v tom počasí odjel na ryby.“ 

http://www.jiznislovacko.cz/
https://www.facebook.com/MAP.Hodonin/
mailto:info@jiznislovacko.cz
http://www.jiznislovacko.cz/

