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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
  

Tento týdeň to vypukne, hody! A čí sú, no naše! Šohajé chystajú višňák, máju, žajgrúty, aj zelené, 

a přemýšlajú, esli místo korunky na máju nedajú vánoční stromek co nekemu zbyl! Tož sa možeme těšit. 

Děvčice chystajú sóla a maminky s babičkama škrobijú kasanice a inačí kúsky. Mužáci laďá notečky 

na sobotu a pondělí, no a všecí chlapé fúkajú do bečí přes koštéře a vybírajú to najlepší a josefanky, jako 

najlepší kuchařky, už majú nachystané něco dobrého na zakúsnútí. Starosta cosi vymýšlá a nikdo neví 

co, ani on to asi eště neví. Hospodský chystá pipu aj šporhélt a prasacka na řízky mu eště lécú v krmíku. 

Majstr Baťa je jak dycky na verpánku nachystaný a furt do čehosi glve. Všecko sa pucuje a natírá, 

aj pavučiny sa ometajú, slépky a inačí chovné zvířacko sa už nemože dočkat, až ich zíme. Děcka sa těšá 

na kolotoče, kolotoče sa těšá na děcka a my všecí sa těšíme na našu milovanú najlepší Lanžhotčanku 

a oni zasej na nás. Snáď nebude zasej pršat a naše hody budú zas najpěknější na Podluží, mosá, aj lidi 

sa mosá dojít bavit, protože chceme pomoct súsedom. Starosta sa uščuřuje, protože Josefáci 

sú pohostinní a umijú bavit sebe, aj ostatních. Potřebujeme všecí žit a bavit sa a né furt mlet o kovidovi, 

ale aj tak si nazapomínajme poumývat ruky, aj sa vnitřně pooplachovat. Kdo nebyl v Josefově 

na hodách, jak dyby ani nežil! Tož tak… 

HODY 2021 
Stárci jsou letos Matěj Prát a Pavel Typlt, stárky pak Simona Hasilová a Hana Trechová. Stárkům 

a stárkám přejeme úspěšné hody bez mráčku. 

 

Program hodů: 

Úterý 13. července 2021 Ruční stavění máje od 19.00 hod. 

Sobota 17. července 2021 Předhodové zpívání u cimbálu od 20.00 hod. Hraje CM Zádruha 

s primášem Mirkem Klubusem. 

Účinkují sbory a sóĺisté: 

Mužský sbor z Lužic 

Ženský sbor z Josefova 

Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty  

Jana Osičková ze  Starého Poddvorova, Nikol Stávková z Hodonína, Lea Stávková z Hodonína, 

Kamila Tomšejová z Rohatce, Tadeáš Janošek z Josefova, Jiří Salajka z Dolních Bojanovic, 

Marek Salay z Charvátské Nové Vsi, René Zhříval z Josefova.   

Večerem budou provázet Lenka Rebendová a Martin Klubus. 

 

Neděle 18. 7. 2021 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 19. 7. 2021 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  20. 7. 2021 Krojové hody pod zeleným od 19.00 hod. 

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

Pátek  23. 7. 2021 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 v loňském roce, 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 Nová, Dolní, Horní, U Školy, Sportovní, Záhumenní, 

Za Dvorem.  

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

na chasu čeká pořád dlouho. 

Z důvodů nečekaných událostí konce června letošního roku jsme se rozhodli, že část výdělku 

z hodů půjde na podporu obcí postižených tornádem: Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves 

a Hrušky. Nabízíme také chasám z těchto podlužáckých dědin, aby přišly do našeho průvodu 

a symbolicky tak společně podpořily podlužácké hody v těchto dědinách. 

Bude také možnost přispět do veřejné sbírky u pokladny a na obecním úřadě. 

Zastupitelstvo obce Josefov 11. června 2021 na svém 14. veřejném zasedání schválilo základní 

hygienická opatření a doporučení pro Josefovské krojované hody 2021 v termínu 17. – 23. 7. 2021, 

a to: 

 dodržování doporučení nebo případných omezení stanovených Vládou ČR, 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. 

Dezinfekce je zajištěna. 

Žádáme o dodržování našich doporučení i dodržování aktuálních opatření stanovených Vládou ČR 

a Ministerstvem zdravotnictví. 

Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost. 
 

INFORMACE 

Výsledky Josef II. OPEN 
V sobotu 19. června se uskutečnil desátý 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 a Jenda Formanovi proti Tondovi a Romanovi Piharovým, 

Radek a Roman Šeďovi proti Vílémovi Prčíkovi st. s Tomášem Salajkou st. Následně bronz vybojovali 

Radek a Roman Šeďovi. 

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 obhájili titul Champion 

Josef II. OPEN 2021. Starosta děkuje všem, kteří se na této skvělé sportovní akci podíleli. 

Odpady 

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

žgrablancú víc než požehnaně, dva velkoobjemové kontejnery. Naši hasiči vybírali po obci železo, kovy 

a elektrospotřebiče. Další sběr proběhne začátkem října. 



 

Veřejná sbírka na podporu obcím postižených tornádem 
Letošního roku, ve čtvrtek 24. června, se udála přírodní katastrofa s fatálními následky pro některé naše 

spoluobčany v Lužicích, Mikulčicích, Moravské Nové Vsi, Hruškách, ale i hodonínské Bažantnici 

a Pánově.  

Je pořádáno mnoho sbírek a my, za obce Podluží a Hodonínska, jsme se rozhodli také uspořádat 

veřejnou sbírku. Na obecních úřadech můžete do pokladničky přispět na pomoc těmto obcím 

a postiženým obcím budou následně finanční prostředky předány. 

 

Můžete také přímo poslat peníze na účty obcí nebo si vybrat konkrétní osobu. Za všechny naše 

spoluobčany a sousedy upřímně děkujeme. 

 

Čísla transparentních účtů postižených obcí pro Vás, kteří chcete finančně přispět.  

Obec Lužice: 123-3116370277/0100  

Obec Mikulčice: 299 222 440/0300  

Městys Moravská Nová Ves: 1382079379/0800, variabilní symbol 1  

Obec Hrušky: 123-3116270217/0100, nutno uvést ve zprávě pro příjemce: Hrušky 

Město Hodonín: 123-3116270217/0100, nutno uvést ve zprávě pro příjemce: název obce, kam chcete 

přispět  

Jihomoravský kraj: 123-3116420297/0100 

 

Nepořádek u sběrných míst na tříděný odpad 
Opakovaně vyzýváme občany, aby dbali pořádku u sběrných míst na tříděný odpad, zvláště teď 

v hodový čas. Neustále, skoro furt je k vidění poházený nejrůznější nepořádek okolo kontejnerů. Zkrátka 

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. 

 

Sběrný dvůr, Josefov  
Požádali jsme Jihomoravský kraj dotaci ve výši 1.000.000,- Kč na akci Sběrný dvůr, Josefov, kdy 

na základě výběrového řízení a schválení zastupitelstvem obce, nám firma Swietelsky stavební s.r.o. 

Hodonín za celkovou cenu 1.414.442,30 Kč od září začne budovat nový sběrný dvůr a tím se zlepší 

nakládání s odpady, především suti a kompostu pro občany. Věříme, že nám Jihomoravský kraji opět 

pomůže a předem za poskytnutou dotaci upřímně děkujeme. 

 

Soutěž v třídění odpadů 

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

děti        

1. Jakub Kobzík   561  

2. Adam Zhříval   342  

3. Nicol Vlašicová  326  

4. Patrik Holický   123  

5. Karolína Bravencová  121  

6. Florian Hasil   103  

7. Kateřina Formanová    96 

8.  Hynek Prčík     77 

9. Tobiáš Macůrek    76  

10. Josef Prčík ml.    72  

11. Tereza Pavlišová    44  

12. Zuzana Esterková    24 

13. Matouš Juřica     21 

14. Matyáš Krejčiřík      9 

15. Michaela Kudrnová      8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dospělí 

1. Karolína Benešová  125 

2. Helena Pospíšilová  100 

3. Petr Netopilík     79 

4. Martin Esterka     67 

5. Karolína Uhlíková    39 

6. Jaromír Ištvánek    23 

7. Dana Chludilová    12 

8. Vojtěch Lekavý      2



 

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 2020, 

bez výhrad, kterého je součástí přezkum hospodaření obce za rok 2020 s výsledkem, bez chyb 

a nedostatků, a vybralo nejvhodnějšího uchazeče pro realizaci sběrného dvora spol. Swietelsky stavební 

s.r.o. Hodonín. 

Připravujeme 
Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 24. července 2021 

Tradiční turnaj ulic v malé kopané, sobota 31. července 2021 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 7. srpna 2021 

Plkač Trophy Cup 2021, 11. ročník, sobota 7. srpna 2021 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 21. srpna 2021 

Legendární fotbalový zápas Josefáků, sobota 28. srpna 2021 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 4. září 2021 

Zarážání hory, sobota 4. září 2021 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí 
Tři muži se ucházejí o místo u policie. K pohovoru si zavolají prvního z nich. Policista mu dá fotografii 

muže, kterou si má důkladně prohlédnout a říct, jakých zajímavých detailů si všiml. Po pár minutách 

uchazeč prohlásí: „Ten muž má jen jedno ucho.“ „To je fotka z profilu,“ upozorní ho policista a požádá, 

aby odešel. Druhý kandidát dostává stejný snímek, se stejnou otázkou. „Ten muž má jen jedno ucho!“ 

prohlásí po chvíli. „To je fotka z profilu!“ rozzuří se policista. I druhého kandidáta vyhodí. Třetí 

kandidát si několik minut prohlíží fotku a pak odpoví: „Ten muž má kontaktní čočky.“ Policista 

se podívá do svých spisů a uznale řekne: „Správně, je vidět, že nejste takový blbec jako ti dva před 

vámi. Jen mi řekněte, jak jste to poznal?“ „Snadno. Těžko může nosit brýle, když má jen jedno ucho.“ 

Manželka celníka je v posteli s milencem, v tom zarachotí zámek a manžel se nečekaně vrací z práce. 

Tak milenec zaleze pod postel. Celník pojme podezření a začne prohledávat byt. Otevře skříň, vysypou 

se kartóny cigaret. „Tady je to v pořádku,“ brumlá si. Nakoukne do peřiňáku, tam je pár lahví whisky. 

„Peřiňák je taky v pořádku, kde by tak mohl být?“ Z pod postele se vystrčí ruka s tisícovkou. Celník 

ji shrábne do kapsy a brumlá si: „Pod postel už jsem se taky díval…“ 

„Tak co, poslechl jste mne a spal jste o dovolené při otevřeném okně, pane Breburdo?“ 

„Ano, pane doktore.“ „A obtíže zmizely?“ „Ne, jen hodinky, peněženka a jeden oblek.“ 

Čech a Američan hrají šachy. Američan táhne a říká: „Jezdec na D1!“ Čech to komentuje: „To bych 

nedělal…“ 

Vběhne chlap do hospody celý udýchaný a ptá se hned u prvního stolu: „Chlapi, kdo tady má velkýho 

černýho tlustýho psa s bílým obojkem?“ „No, nikdo.“ „Tak jsem vám přejel faráře.“ 

Chlap stojí, čůrá, ruce v bok…Kouká na to jiný chlap a říká – „No tak si snad alespoň ten poklopec 

otevřete, ne, jak to vypadá….“ Chlápek odvětí: „Ne, ne, - kdo mě jednou zklamal, tomu víckrát ruku 

nepodám.“ 

„Pitomec je člověk, který se nevyzná ve věcech, v nichž se vyznáte vy, a který se vyzná v jiných 

věcech, o nichž vy nemáte ponětí.“  

Ambose Bierce 

„Pokud o nic nejde, mají rozumbradové spoustu rozumu. V nejzávažnějších chvílích života 

ho nemají vůbec.“ 

François de La Rochefoucauld 

„V životě mě trápila spousta věcí, z nichž většina se nikdy nestala.“ 

Mark Twain 

„Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit.“ 

Napoleon Bonaparte 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


