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Josefovské zprávičky 
240 let Josefova 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
  

Děckám začaly prázdniny a zatím sa moc neokúpaly v bazénoch za ty jedničky, co pochytaly ve škole, 

šak je furt chladno. Hody sa blížá a tento týdeň aj příští budeme hodovat od súmraku do svítáňá. Šohajé 

chystajú máju, kerú s chlapama postavijú a bude beztak zasej výstavní, jak dycky a josefáci si nemosá 

léčit komplexe, tož nemosí byt zas tak moc dlúhá a beztak aj žajgrúty sú připravené. Višně už majú 

stárci na višňák nasbírané a určitě sa bude dat pit. Aj zelené už šohajé chystajú a děvčata zasej chystajú 

sóla a maminky s babičkama jim škrobijú kasanice, aby byly natrčané. Mužáci sa zespívávajú a u teho 

posŕkávajú špicovní josefovské vzorky, co sa snáď budú nalévat u pokladny. Šak aj vinaři sú nachystaní 

s kvalitníma vzorkama, se kterýma sa pochlubijú. Josefanky, jako najlepší kuchařky, už připravujú 

špécie, aby bylo co zakúsnút. Kačeny a inačí prasacka sa těšijú na strašlivú smrt zezením a hospodský 

leští pipu, abysme neuschli. Majstr ševcovský Baťa sa vrtí na verpánku a podbíjá čižmy, jak dyby 

nemělo byt žádné zajtra. Starosta chodí s otazníkem nad hlavú, esli to šecko vyjde, no a dyž to nevyjde, 

tož to vyjde v novinách. Chlévy sú vysmýčané od pavučin, rýny ponatírané, dlážky umetené. Děcka 

už sa těšá na kolotoče od Finkú. A šecky chase, aj s nama, sa těšijú na našu milovanú Lanžhotčanku, 

najlepší kapelu na celém světě. Modlíme sa šecí, aby nepršalo, protože starosta to sám neutahne a naše 

hody tak budú zasej najpěknější na Podluží. Nezapomeňme sa na hody teda najest a napit! Tož tak… 

 

HODY 2022 
Stárci jsou letos Lukáš Huspenina a Martin Prát, stárky pak Barbora Prátová a Eva Bohůnová. 

Stárkům a stárkám přejeme úspěšné hody bez mráčku. 

 

Program hodů: 

Úterý 12. července 2022 Ruční stavění máje od 19.00 hod. 

Sobota 16. července 2022 Předhodové zpívání u cimbálu od 20.00 hod. Vstupné 150,- Kč (předprodej 

100,- Kč). Hraje CM Zádruha s primášem Mirkem Klubusem. 

Účinkují sbory a sóĺisté: 

Ženský sbor Levandula z Čejkovic 

Mužský sbor Kúcané z Kútú 

Ženský sbor z Josefova 

Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty  

Marcela Červenková z Dolních Bojanovic, Veronika Klímová z Prušánek, Anička Řezáčová 

z Dolních Bojanovic, Vendula Tlachová z Prušánek, Anička Urbaničová z Ostrožské Nové Vsi, 

Stanislav Bílek z Dolních Bojanovic, Michal Janošek z Vrbic, Jiří Salajka z Dolních Bojanovic, 

Tadeáš Janošek z Josefova.   

Večerem budou provázet Lenka Rebendová a Martin Klubus. 

 

Neděle 17. 7. 2022 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. Vstupné 150,- Kč (předprodej 120,- 

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

Pondělí 18. 7. 2022 Chození šohajú s Lanžhotčankou po dědině od 10.30 hodin. Krojové hody 

pod zeleným s mužáky od 17.00 hod. Vstupné 100,- Kč (předprodej 80,- Kč). K tanci 

a poslechu hraje DH Lanžhotčanka s kapelníkem Emilem Hrubým. 



 

Úterý  19. 7. 2022 Krojové hody pod zeleným od 19.00 hod. Vstupné 150,- Kč (předprodej 100,- 

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

Pátek  22. 7. 2022 Pohodová zábava u cimbálu od 20.00 hod. Vstupné 100,- Kč (předprodej 80,- 

Kč). Hraje CM Lašár.  

Srdečně Vás všechny zveme na naše krásné Josefovské krojované hody. 

Probíhá také předprodej vstupenek, cena vstupného byla zvýšena pouze pro úterý u pokladny, 

ostatní ceny 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 zahlcena 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 14. června 2022 na svém 19. veřejném zasedání doporučilo základní 

hygienická opatření pro Josefovské krojované hody 2022 v termínu 16. – 22. 7. 2022, a to: 

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

v pořádku, nechť v letošním roce hody nenavštěvuje, 

 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 případných opatření stanovených Vládou ČR 

a Ministerstvem zdravotnictví. 

Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost. 
 

INFORMACE 
 

Nedávno nás opustil navždy pan František Koliba, čest jeho památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým. Všichni na něj budeme vzpomínat v dobrém jako na vynikajícího vinaře, zedníka 

a dobrého člověka. 

 

Termíny vývozu SKO v obci - 2. polovina roku 2022 

Červenec    20. 7. 2022  

Srpen    17. 8. 2022 

Září     14. 9. 2022  

Říjen          12. 10. 2022 

Listopad    9. 11. 2022  

Prosinec    7. 12. 2022 
 

Slovácko sa nesúdí – ples obce Josefov 

V sobotu 4. června proběhl tematický ples obce Josefov, tentokrát s podtitulem Slovácko sa nesúdí. 

Zelené sa proměnilo ve slováckú hospodu a kdyby půlhodiny před plesem nezapršalo, tak došlo aj hodně 



 

lidí. Všecí, kdo došli, byli vyšňoření, jak na slovácký bál, tombola byla zasej bohatá a starosta Puchýř 

obecní pokladnicu otevřel pro dobro věci. Byli ocenění aj nejlepší jednotlivci a pár oblečení 

ve slováckém. Cimbálovka GRAJCAR hrála božsky, aj DJ Martin sa snažil hrát ty naj kúsky. 

Hospodský Čenda Pipa sa staral, aby nikdo neuschl a o zábavu tak bylo postarané. Starosta děkuje 

šeckým, kdo pomohli ples nachystat, aj sponzorom za dary do tombole. 

 

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

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

a elektrospotřebiče. Další sběr proběhne začátkem října. 

 

Josefovské posezení  
V sobotu 11. června odpoledne proběhlo na Výletišti pod zeleným po dvou letech covidí přestávky 

posezení pod zeleným, kde byly přichystány zabijačkové speciality. Akce se opět povedla, přišlo okolo 

sto Josefáků, jen tak si posedět, popovídat, okoštovat, dát pivo a něco donést i pro druhé. Díky 

profesionalitě Petra Bílka bylo jídlo na nejvyšší úrovni a zdatně mu pomáhali spolukotelníci Vojtěch 

Pospíšil st., Lubomír Tománek, Severín Prčík, Michal Hrala, Šárka Uhlíková, Petr Nesvadba, Jan Netík, 

Milan Netík st., Roman Šeďa. Akci opět s obcí Josefov spolupořádali MS Diana Josefov, SDH Josefov, 

MO KDU-ČSL Josefov, Josefovští vinaři a Josefovská chasa. Všem, kteří se na této krásné akci jakkoliv 

podíleli, patří starostův upřímný dík. 

 

Výsledky Josef II. OPEN 
V sobotu 18. června se uskutečnil jedenáctý ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Josef II. OPEN. 

Přihlášeny byly čtyři dvojice. Každý hrál s každým. Poté se hrálo semifinále, kde si to rozdali Katka 

a Jenda Formanovi proti Vílémovi Prčíkovi a Tomášovi Salajkovi, Radek a Roman Šeďovi proti 

Tondovi Piharovi a Renku Zhřívalovi st. Následně bronz vybojovali Vilda Prčík s Tomem Salajkou. 

O titul Championa Josefova hráli manželé Formanovi proti Tondovi Piharovi a Renku Zhřívalovi st. 

Po náročném boji a krásném utkání plném úžasných výměn Katka a Jenda Formanovi získali poprvé 

titul Champion Josef II. OPEN 2022. Starosta děkuje všem, kteří se na této skvělé sportovní akci 

podíleli. 

 

Dětský den 
V sobotu 25. 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, dětské hřiště a skákací trampolíny od pana Jindřicha Finka, zahrály si také 

přichystané hry, myslivci je učili střílet ze vzduchovky a nakonec se opékaly špekáčky. Pěnu naši hasiči 

nedělali, protože nemají momentálně cisternu, ale bublifuk a jiná zábava jim vše vynahradila. Věříme, 

že se dětem i rodičům tato akce k ukončení školního roku líbila, protože jich přišlo opravdu hodně. 

 

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, prakticky pořád, 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. 

 

Dětské hřiště, Josefov  
Požádali jsme Jihomoravský kraj dotaci ve výši 500.000,- Kč na akci Dětské hřiště, Josefov, kdy 

na základě poptávkového řízení a schválení zastupitelstvem obce, nám firma Bonita Group Service s.r.o. 

Drásov za celkovou cenu 560.163,21 Kč od srpna začne obnovovat dětské hřiště a tím se zlepší 



 

bezpečnost a zvýší komfort herních prvků pro děti. Proběhnou ještě zemní úpravy hřiště místní firmou 

v řádu nižších desítek tisíc. Věříme, že nám Jihomoravský kraji opět pomůže a předem za poskytnutou 

dotaci upřímně děkujeme. 

 

Soutěž v třídění odpadů 

Níže uvádíme průběžné pořadí 2022 soutěžících s aktuálním počtem pytlů k 9. červenci 2022.  

děti        

1. Silvie Kobzíková  608  

2. Ema Šůrková   335  

3. Adam Zhříval   271  

4. Patrik Holický   179  

5. Tereza Pavlišová  106  

6. Florian Hasil   103  

7. Karolína Bravencová    95 

8. Josef Prčík ml.    95 

9. Tobiáš Macůrek    78  

10. Valerie Prčíková    60  

11. Matouš Juřica     29  

12. Kateřina Formanová    21 

13. Zuzana Esterková    20 

14. Michaela Kudrnová    10 

15. Matyáš Krejčiřík      8

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

dospělí 

1. Helena Pospíšilová    99 

2. Petr Netopilík     72 

3. Karolína Benešová    69 

4. Martin Esterka     62 

5. Jaromír Ištvánek    16 

6. Karolína Uhlíková      5 

7. Vojtěch Lekavý      3 

8. Adam Štohand       1

 

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

provádění investic a neinvestic, Účetní závěrku a Závěrečný účet za rok 2021, bez výhrad, kterého 

je součástí přezkum hospodaření obce za rok 2021 s výsledkem, bez chyb a nedostatků a vybralo 

nejvhodnějšího uchazeče pro realizaci obnovy herních prvků dětského hřiště spol. Bonita Group Service 

s.r.o. Drásov. 

 

Volby do Zastupitelstva obce Josefov a senátní volby 
23. a 24. září letošního roku proběhnou volby do Zastupitelstva obce Josefov a také senátní volby 

pro náš senátní obvod č. 79 Hodonín. 
 

Připravujeme 
Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 23. července 2022 

Tradiční turnaj ulic v malé kopané, sobota 30. července 2022 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 6. srpna 2022 

Plkač Trophy Cup 2022, 12. ročník, sobota 6. srpna 2022 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 20. srpna 2022 

Legendární fotbalový zápas Josefáků, sobota 27. srpna 2022 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 3. září 2022 

Zarážání hory, sobota 3. září 2022 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí 
Omylem spadne paní učitelka do pekla.  

Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný koutek, kam se uchýlí, v klidu sedí a mlčky pozoruje 

celé dění. V tom přijde na kontrolu sám Lucifer. 

Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá: „Ženská, co vy tady děláte, vy patříte do nebe a tady 

je peklo!“  

„To je peklo?“ diví se paní učitelka, „a já myslela, že je velká přestávka!“ 



 

Otevřely se dveře do hospody a do nich vstoupil Karel. „To není možné, Karle, tebe stará pustila 

do hospody?” „Pustila. Jestli mi nevěříš, tak si to ověř!” „Proč bych si to ověřoval, vždyť vidím, že máš 

na to razítko pod okem!” 

 

Chlapa sužují obrovské bolesti hlavy. Podle lékaře je jedinou možností kastrace. Muž nejprve 

nesouhlasí, ale po čase se bolesti opravdu nedají snést, a tak svolí. Po operaci mu lékař radí, aby začal 

nový život, úplně znova. 

Tak muž jde do obchodu s oblečením, že začne nový život v úplně novém oblečení. Vejde do obchodu 

a vyřkne přání, že chce kompletně nové oblečení. 

Prodavač říká: „Dobře, řekl bych, že potřebujete košili velikost 45 okolo krku, sako velikost 56 a boty 

tak 10“ 

Chlap se diví, jak to prodavač pozná, a ten mu vysvětlí, že po těch letech v obchodu.....  

Prodavač pokračuje: „No a slipy potřebujete velikost 36“ 

Chlap na to: „Tak to jste se poprvé zmýlil, mám velikost 34“ 

„Ne ne, opravdu, dejte na mně, vaše velikost je 36“ 

„No nevím, ale celý život nosím 34, tak teď si koupím zase 34“ 

„Jak chcete, ale když je budete nosit, budete mít přiskřípnutý koule a z toho vás bude pekelně bolet 

hlava.“ 

 

Krásná mladá žena přišla k zubaři. Na první pohled bylo vidět, že má příšerný strach. „Tak se uklidněte 

paní, uvidíte, že to nějak půjde,“ promluvil vlídně lékař. „Vám se to řekne. Víte, že bych snad radši 

rodila, než si nechala vrtat ten bolavý zub?“ "Tak si to v klidu rozmyslete paní, abych věděl, jak mám 

to křeslo naštelovat.“ 

 

Morris Schwartz leží na smrtelné posteli, nadešla jeho poslední hodinka. Na pokoji je zdravotní sestra, 

jeho žena, dcera a dva synové. Morris si je vědom svého konce, a tak říká: 

„Bernie, ty si vezmi domy na Beverly Hills. 

Sybil, ty si vezmi apartmány na Los Angeles Plaza. 

Hymie, ty převezmi kanceláře v centru. 

Sáro, má drahá ženo, ty si vezmi všechny činžáky v centru.“ 

Zdravotní sestra je naprosto ohromená, a když Morris vydechne naposledy, řekne manželce: 

„Paní Schwartzová, váš manžel musel opravdu tvrdě pracovat, aby nahromadil všechny ty nemovitosti.“  

„Jaké nemovitosti? To je jeho rozvážková trasa se sodovkou.“ 

 

Děti ve škole psaly slohovou práci na téma „Co je zajímavé?“ Pepíček napsal: Je nás doma pět a spíme 

všichni v jednom pokoji. V jednom rohu má postel tatínek, ve druhém já, ve třetím moje sestra 

a v posledním můj malý bratříček. Maminka spí uprostřed pokoje, nad její postelí visí velký skleněný 

lustr. Je zajímavé, že když lustr spadl, střepy v prdeli měl tatínek... 

 

Když se dívám v televizi na předsedy našich politických stran, napadají mě otázky: „Kam odjel cirkus?” 

„A proč tu nechali zrovna je?” 

 

„Archeolog je ideální manžel. Čím je žena starší, tím je pro něj zajímavější.“ 

Agatha Christie 

„Lásku nemáme špinit přátelstvím. Konec je konec.“ 

Erich Maria Remarque 

„Buďme vděčni zato, že existují blbci, bez nich bychom nemohli vyniknout.“ 

Mark Twain 

„Moudrý člověk musí být schopen nejenom milovat své nepřátele, ale zároveň nenávidět 

své přátele.“ 

Friedrich Nietzsche 

„Diplomacie je umění říct lidem aby šli k čertu takovým způsobem, že se tě ještě zeptají na cestu.“ 

Winston Churchill 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


