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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
  

Tož zme sa dočkali, hody sú tu a sú naše! Šohajé chystajú višňák, máju, žajgrúty aj zelené, a protože 

si josefovští šohajé nemosá nic dokazovat, tož mája bude podle teho vypadat! Děvčice chystajú rožky 

a sóla. Starosta chystá mezigalaktické držáky na dezinfekcu. Hospodský chystá pipu a šporhélt. Chlapé 

chystajú něco dobrého na pití a ženské neco dobrého k zakúsnútí. Majstr Baťa je na verpánku 

nachystaný furt. Všecko sa gruntuje a pulíruje, a ty poslední zvířacka v dědině sa chystajú dobrovolně 

umřít zezením. Děcka sa těšá na kolotoče a na nás všeckých sa těší Lanžhotčanka, tá najlepší kapela 

na celém světě. Snáď bude hezky a dojdú sa pobavit ludé domácí, přespolní aj hosté a najlepší hody 

na Podluží sa určitě vyvedú. Starosta je spokojený, protože ví, že Josefáci sa umijú bavit a aj sú špicovní 

hostitelé. Bavit už sa potřebujeme, ale nazapomínajme na teho covida, už tu s nama ostane, bacha 

naňho, umývajme si paprče a nežgrindajme hubú zbytečně. No corona, no stress, my zme Josefov! 

Tož tak… 

Nedávno oslavila 85 let paní Růžena Bílková. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

HODY 2020 
Stárci jsou letos Jáchym Prčík a René Zhříval ml., stárky pak Karolína Benešová 

a Petra Petrášová. Stárkům a stárkám přejeme úspěšné hody bez mráčku. 

 

Program hodů: 

Úterý 14. července 2020 Ruční stavění máje od 19.00 hod. 

Sobota 18. července 2020 Předhodové zpívání u cimbálu od 20.00 hod. Hraje CM Zádruha. 

Účinkují sbory a sóĺisté: 

Mužský sbor z Prušánek 

Ženský sbor z Josefova 

Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty  

 

Kateřina Bartoňová z Týnce, Vladislava Lekavá z Josefova, Ludmila Malhocká z Velkých 

Pavlovic, Tadeáš Janošek z Josefova, Jan Kožnar z Týnce, Jan Olexa z Dubňan, Marek Salay 

z Charvátské Nové Vsi, Josef Ševčík z Prušánek, René Zhříval z Josefova.   

Večerem budou provázet Lenka Rebendová a Martin Klubus. 

 

Neděle 19. 7. 2020 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 20. 7. 2020 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  21. 7. 2020 Krojové hody pod zeleným od 19.00 hod. 

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

Pátek  24. 7. 2020 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, cena vstupného se z důvodů rostoucích nákladů zvedla, 

jednotlivé ceny vstupného jsou uvedeny na přiloženém plakátě. 

Každý si může zakoupit vstupenky se slevou v otevírací době v knihovně (čtvrtek: 14.00 – 17.00 

hod.) a na obecním úřadě v úřední dny, úterý 8 – 17 hod., čtvrtek 8 – 14 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, Sportovní, 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. 

Zastupitelstvo obce Josefov 18. června 2020 na svém 9. veřejném zasedání schválilo základní 

hygienická opatření a doporučení pro Josefovské krojované hody 2020 v termínu 18. – 24. 7. 2020, 

a to: 

- dodržování doporučení nebo případných omezení stanovených Ministerstvem zdravotnictví 

či Krajskou hygienickou stanicí, 

- kdo má zvýšenou teplotu nebo jiné příznaky virového onemocnění či se necítí zdravotně 

v pořádku, nechť v letošním roce hody nenavštěvuje, 

- každý v plném důsledku nese osobní odpovědnost, 

- před vstupem k pokladně a do areálu Výletiště pod zeleným si dezinfikovat ruce, 

- dbát zvýšené hygieny po celou dobu účasti na hodových dnech a večerech, 

- používat jednorázové gastronomické příslušenství jako skleničky, talíře a jiné. 

Kulturní akce dle aktuálního stavu koronavirových opatření Ministerstva zdravotnictví do 1000 osob, 

je zrušena povinnost nosit roušky ve venkovních a vnitřních prostorách. Organizátoři hromadných 

akcí, provozovatelé obchodů či restaurací nemusí povinně zajišťovat dodržování rozestupů a vše bude 

ponecháno na bázi dobrovolnosti. 

Dezinfekce je zajištěna. 

Žádáme o dodržování našich doporučení i dodržování aktuálních opatření stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví. 

Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost. 
 

INFORMACE 

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

Přihlášeno bylo osm dvojic. Byly utvořeny dvě skupiny, kde hrál každý s každým. Poté se hrálo 

semifinále, kde si to rozdali Katka Formanová s Jendou Formanem proti Romanu Šeďovi s René 

Zhřívalem st. a Petr Hasil s Petrem Netopilíkem proti Vílému Prčíkovi st. s Tomášem Salajkou st. 

Následně bronz vybojovali Roman Šeďa s René Zhřívalem st. 

O titul Championa Josefova hráli Vílém Prčík s Tomášem Salajkou proti manželům Formanovým. 

Po náročném a těžkém boji při horkém počasí zvítězili kluci Vilda s Tomem a získali titul Champion 

Josef II. OPEN 2020. 

Starosta děkuje všem, kteří se na této skvělé sportovní akci podíleli. 

 

Dětský den 
V sobotu 27. června proběhl Dětský den k ukončení letošního zvláštního 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, hasiči dětem 

připravili pěnu, myslivci je učili střílet ze vzduchovky a nakonec se opékaly špekáčky. 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 požehnaně. 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, zvláště teď v hody 

čas. Neustále je k vidění poházený nejrůznější nepořádek okolo kontejnerů. 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. 

MUDr. Miriam Urbanová oznamuje 
Že od 20. července do 24. července nebude z důvodu dovolené ordinovat. Zástup  v  Dolních  

Bojanovicích  denně  po předchozím  telefonickém  objednání  na  tel. čísle 735 134 005. 

MUDr. Urbanová současně upozorňuje pacienty, kteří mají zájem o očkování proti chřipce, 

aby se v průběhu srpna na očkování objednali a tím, že nedokáží ovlivnit množství dodaných 

očkovacích látek a je možné, že nebudou schopni všechny zájemce uspokojit. 

Oprava povrchu parket sálu KD Josefov – Jihomoravský kraj nám pomáhá 
Jihomoravský kraj nám i v této zdravotně a finančně neklidné době velmi významně finančně pomohl 

schválením dotace ve výši 80.000,- Kč na akci Oprava povrchu parket sálu KD Josefov, kdy nám firma 

Podlahy Blažek za celkovou cenu 89.692,- Kč začátkem srpna opraví povrch parket v KD a tím se zlepší 

bezpečí a komfort pro občany, kteří sál užívají. Jihomoravskému kraji Obec Josefov za poskytnutou 

dotaci upřímně děkuje. 

Sousoší sv. Anny vyučující pannu Marii (Sousoší sv. Anny v Josefově) 
Ministerstvo kultury nám velmi významně finančně pomohlo schválením dotace ve výši 72.000,- Kč 

na akci Sousoší sv. Anny v Josefově, kdy nám restaurátor p. Josef Krososka za celkovou cenu 90.160,- 

Kč v průběhu srpna zrestauruje naši kulturní památku zapsanou v seznamu nemovitých kulturních 

památek ČR. P. Miroslav Redek při této akci ještě za cca 20 tis. opraví schod základu sochy, na který 

se dotace ani restaurování nevztahuje. Ministerstvu kultury Obec Josefov za poskytnutou dotaci upřímně 

děkuje. 

Krátké zprávy ze zasedání zastupitelstva 
Zastupitelstvo obce na červnovém veřejném zasedání schválilo mimo doporučení pro josefovské hody, 

provádění, krácení či škrtání investic a neinvestic, Účetní závěrku a Závěrečný účet za rok 2019 

bez výhrad a přezkum hospodaření obce za rok 2019 byl s výsledkem bez chyb a nedostatků.  

Připravujeme 
Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 25. července 2020 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 8. srpna 2020 

Plkač Trophy Cup 2020, 10. ročník, sobota 8. srpna 2020 

Tradiční turnaj ulic v malé kopané, zúčastní se hráči ulic z Josefova, mančaft z Prušánek, mančaft 

z Dolních Bojanovic a mančaft Policie ČR z Hodonína, sobota 15. srpna 2020 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 22. srpna 2020 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 5. září 2020 

Zarážání hory, sobota 5. září 2020 

 

LLiiddoovváá  mmoouuddrraa 
Je těžké být debilem. Konkurence je příliš velká. 

Když muž mlčí, přemýšlí. Když mlčí žena, je nasraná. 

Je lehké si před milenkou stěžovat na svou ženu. Frajeřina je stěžovat si ženě na milenku... 



 

 

 

  


