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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Hody u nás skončily. Byly krásné, teda až na ty hice a události v dědině. Zedlo sa všecko, aj vypilo. 

Hospodskému sa to letos lúbilo, né enom, že mu neuletěl stan, ale aj bylo hodně lidí a starosta je také 

spokojený, dopadlo to dobře, tož co by sa neučuřoval. Po hodoch nad ránem a v pátek na pohodovéj 

zábavě hrála diskoška, byl to trochu rachot, na kerý zme zvyklí a ti co nejsú zvyklí, tož na stárků 

posílajú policajtú, keří majú naštěstí rozum, néni temu tak dycky a u všeckých. Šak mladý byl každý, 

ať si vzpomene, jak sa bavíval. Letos sa bavila celá dědina. Důkazem teho byly mraky lidí aj na fotbale 

a Plkač kapu. A jak už to tak mezi nekerýma ludma josefovskýma chodí, jedni sú chytří před tým a druzí 

zasej po tem. Vypadá to, že sa nám blíží vinobraní a jeden šikovný šohaj akademicky pronésl, dyž viděl 

požár u vinohradu, že už ví, proč sa říká, že hořá vinohrady. Tož tak. 

 

HODY 2015 – ekonomika a průběh 
 

Sobota 18. 7. 2015  

Předhodové zpívání  

Předprodej   vstupenek     60 ks á 80,- Kč 

vstupenek 160 ks á 100,- Kč  

celkem vybráno:   20.900,- Kč 

 

Předprodej: 

Neděle 19. 7. 2015 vstupenek 109 ks á 80,- Kč 

Pondělí 20. 7. 2015 vstupenek   47 ks á 50,- Kč 

Úterý 21. 7. 2015 vstupenek   48 ks á 70,- Kč 

   celkem:           14.430,- Kč 

 

Neděle 19. 7. 2015 vstupenek 411 ks á 100,- Kč 

   celkem vybráno: 55.835,- Kč  

 

Pondělí 20. 7. 2015 vstupenek 115 ks á 60,- Kč 

Lázeňští hosté  vstupenek   32 ks á 50,- Kč  

Výběr po dědině    14.680,- Kč 

   celkem vybráno: 25.380,- Kč  

 

Úterý 21. 7. 2015 vstupenek 307 ks á 80,- Kč 

   celkem vybráno: 32.620,- Kč 

 

Pátek 24. 7. 2015 vstupenek 128 ks á 60,- Kč  

   celkem vybráno: 7.800,- Kč 

 

Celkem obrat hody 2015 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 136.065,- Kč  

Náklady na hody 2015 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 127.533,- Kč 

 

Náklady na předhodové zpívání 2015: 24.666,- Kč 

 

Zůstatek z hodů byl předán stárkům a stárkám k ročnímu hospodaření chasy. 



V sobotu 18. července 2015 proběhlo tradiční Předhodové zpívání u cimbálu. Hrála CM Slovácko 

mladší s primášem Petrem Maradou. 

Vystoupily sbory 

Dětský soubor Slunéčko z Dolních Bojanovic 

Mužský pěvecký sbor Vox Vini z Dolních Bojanovic 

Mužácký sbor ze Staré Břeclavi 

Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty 

Účinkovali sólisté 

Adéla Bílíková, Kateřina Bízová, Marcela Červenková, Vladislava Lekavá, Kristýna Podešvová, 

Karel Čapka, Michal Janošek, Tadeáš Janošek, Jan Olexa.  

 

Večerem provázeli Kateřina Rebendová a Martin Klubus. 

 

Neděle  19. 7. 2015 Zahájení Josefovských hodů mší svatou a průvodem od kostela  

Pondělí 20. 7. 2015 Krojové hody za přítomnosti lázeňských hostů 

Úterý  21. 7. 2015 Krojové hody pod zeleným 

K tanci a poslechu hrála DH Lanžhotčanka. 

Pátek  24. 7. 2015 Pohodová diskotéka Pod zeleným  

Hrál DJ Miroslav Trcala  

 

Letošní hody ekonomicky vyšly, přestože bylo neskutečné vedro a také díky snaze všech, kteří 

se podíleli na jejich přípravách. Předhodové zpívání skončilo mírným prodělkem, pouze 

v předloňském roce se vydělalo. Naše hody jsou skutečnou perlou a jedny z nejkrásnějších 

na Podluží a hojně navštěvovány jak chasami, tak milovníky folkloru. Letos k nám zavítali 

starostové z okolních obcí a jiní významní hosté, ale tradičně také lázeňští hosté. 

Vína byla letos až na drobnosti vynikající, tak nezbývá, než si přát, aby příští hody byly 

minimálně stejně krásné jako letošní, ne-li lepšík tomu budeme potřebovat mnoho párů šikovných 

rukou, zdravé myšlení a méně mudrlantú. 

 

Starosta děkuje všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh hodů a předhodového zpívání. 

p. Janovi Hasilovi za vedení při stavjání máje, p. Jiřímu Hasilovi za dovoz a odvoz chlazení, 

p. Luďkovi Šupovi za elektropráce, p. Václavu Tománkovi ml. za dovoz zeleného, pí. Lence 

Rebendové za přípravu předhodového večera, sl. Kateřině Rebendové a p. Martinu Klubusovi 

za provázení slovem předhodového večera, našim můžákům pod vedením pí. Mgr. Ludmily 

Klubusové. Dále zaměstnancům obce, jak zvládali uklízet obec od nepořádku, chase za přichystání 

zeleného, stárkům a stárkám za jejich vedení, chlapům u pokladny a hlavně také všem maminkám 

a babičkám, že nachystali naši chasu do krojů a všem, kteří neváhali a nezištně pomáhali 

s přípravou a průběhem hodů, na které případně neúmyslně zapomněl.  

Poděkování je slušností za odvedenou práci, která přestává být poslední roky samozřejmostí. 
 

V minulých dnech nás opustila navždy paní Marie Hložková, čest její památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým, všichni na ni budeme vzpomínat jako na hodnou a milou ženu. 
 

Tradiční fotbalový turnaj 

Zúčastnila se mužstva našich borců, Dolnobojanovčáků, Prušaňáků a Policajtů. 
V sobotu 1. srpna se konal tradiční fotbalový turnaj a výsledky jsou známy. 

Naši borci zahájili turnaj skoro už tradičně s Prušaňákama a nehráli zasej tak špatně, jak vypadá 

výsledek, kdy prohráli 1:4. 

V druhém zápase proti sobě nastoupili Bojanovčáci s Policajtama, hrál se pohledný a ve vedru poměrně 

rychlý fotbal, který skončil v normální hrací době výsledkem 2:2. Na penalty byli úspěšnější 

Bojanovčáci 3:2. 

O třetí místo si to rozdali natěšení naši borci s Policajtama, dokonca naši borci hráli dobře a kopali 

aj penaltu, ale protože mimo udavačú máme v dědině aj spravedlivých občanú, tak přísnou penaltu proti 



Policajtom exekutor penalty našich borcú zakopl. A tak po srdnatém výkonu domácí prohráli 0:2 

a skončili čtvrtí. 

Ve finále proti sobě nastoupili Bojanovčáci s Prušaňákama a hrál se velmi pohledný fotbal, okořeněný 

soubojem o nejlepšího střelce mezi loňským vítězem Jožkou „Kalíškem“ Pospíšilem z Bojanovic 

a Lubošem „Lupeskem“ Petrem z Prušánek, kteří do té doby dali dva góly. A jako správní tahouni svých 

mančaftů dali každý po góĺe a tím v normální hrací době skončilo utkání nerozhodně 1:1. Na penalty 

byli úspěšnější Bojanovčáci i díky Kalíškovi a vyhráli 2:1 a mohli se radovat z vítězného poháru 

a obhajoby loňského úspěchu. 

Nemosí pokaždé vyhrát ten nejlepší, protože naši borci nejlepší na celém světě sú, ale Bojanovčáci si to 

zaslúžili, hráli letos zasej najlíp. 

Nejlepším střelcem turnaje byl Jožka „Kalíšek“ Pospíšil a nejkrásnější gól dal Luboš „Lupesku“ Petr.  

Tož sa možeme těšit na příští rok, ale uvidíme, v jaké podobě budeme turnaj pořádat, protože po letech, 

kdy reprezentovat Josefov a nachystat hřiště byla čest, toto naši borci považujú za nehodné jejich kvalit 

a navíc mosá aj potrénovat, aby zas vyhráli a udělali nám radost. 

 

Plkač Trophy Cup 2015 – ve výsledcích   
V sobotu 8. srpna 2015 proběhl pátý ročník závodů plkačů, traktorů veteránů a traktorů skoronoviců. 

Zahájení proběhlo v 14.00 hodin u Rybníčku zápisem do startovní listiny a narážením startovních čísel. 

Do závodu se přihlásilo 21 strojů, což bylo o dva více, jak v loňském roce. Od letošního ročníku byla 

kategorie Plkač rozdělena, a to na Plkač vinný tú a Plkač vinný uan, kdy kategorie tú je určena 

pomalejším strojům. Do dalších let uvažujeme o dalším rozčlenění této kategorie na Plkač vinný free, 

kde by závodily domácí stroje a kategorie uan by pak zůstala pro tovární stroje.  

Diváků bylo i přes neskutečně horké počasí nejvíce ze všech ročníků a vytvořili skvělou atmosféru 

a celé soutěži dali kulisu velkého závodu tak, jak v Monte Carlu. 

Po zaváděcím kole v 16.00 hodin, kdy Safety car Roman Šeďa seznámil závodníky s tratí, proběhl start 

podle kategorií. Plkače jely přes 2,5 km dlouhou trať, velmi technickou se dvěma těžkými vracečkami 

a šikanou z pneumatik. Jelo se částečně na asfaltovém povrchu a částečně na travnaté polní cestě. 

K vidění bylo mnoho dech beroucích výkonů, ke slyšení burácení nadupaných motorů a strhující 

atmosféra byla cítit po celou dobu, ale hlavně skvěle připravená technika, především starších strojů. 

Závod však byl chvíli po stratu přerušen díky požáru strniště mezi vinohrady a pokračoval, až byl 

uhašen hasiči. 

Po hlavním závodu si soutěžení užily také děti na odrážedlech, koloběžkách, či šlapacích autíčkách 

a ceny si odnesly stejné jako v hlavních kategoriích. K tomu ještě obdržely spoustu sladkostí všechny 

zúčastněné děti. 

Couvat se nikomu letos nechtělo, tak bude tato kategorie zrušena i do budoucna. 

Umístění na stupních vítězů v kategoriích: 

I. Plkač vinný tú – 1. Václav Tománek (stroj Slůně) 2. Lubomír Marčík (stroj Bizon) 

3. Radek Kuběna (stroj Iseki 1420) 

II. Plkač vinný uan – 1. Rostislav Svačina (Podivín, stroj Oběd) 2. František Špaček 

(Vacenovice, stroj Áďa) 3. Ladislav Ištvánek (Prušánky, stroj Drak) 

III. Traktor veterán – 1. Antonín Hanák (stroj Bedřich 25) 2. Roman Pihar (stroj 

Pekelný stroj 25) 3. Přemysl Maršálek (Prušánky, stroj Máňa 25) 

IV. Traktor skoronovic – 1. Antonín Hanák (stroj Čtyřicítka) 2. Jiří Petřík. (stroj Beran) 

3. Aleš Tománek (stroj Erteplomet) 

Výsledky v dětských kategoriích: 

I. mladší – 1. Honzík Větrovec, 2. Míša Rampáček, 3. Toník Hanák 

II. starší – 1. Peťa Pospíšil, 2. Míša Křivák, 3. Ladík Ištvánek  

Akce, dle všech přítomných, to byla velmi zdařilá a inspirativní, organizačně kvalitně zvládnutá 

a všichni si odnášeli dobrý pocit ze skvěle prožitého odpoledne a mnozí i večera.  



Starosta věnoval několik beček toho nejlepšího piva a Kofole a ostatního občerstvení byl rovněž 

dostatek. Hospodskému málem upadly ruce, ale zvládl to bravurně. 

Poděkování patří všem účastníkům, divákům, organizátorům i sponzorům obci Josefov, Autoopravně 

Blaha Vladimír, Pohostinství Klečka a už teď se těšíme na příští ročník Plkač Trophy Cupu 2016. 

 

POZVÁNKA 

 

Tradiční turnaj ulic Josefova v malé kopané 
 

Obec Josefov pořádá VII. ročník turnaje ulic v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 15. srpna 2015 

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 9.00 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 

Zarážání hory, sobota 5. září 2015 – tradiční vinařská slavnost 

Pochod slováckými vinohrady, sobota 3. října 2015 – burčákový pochod pořádaný Klubem českých 

turistů 

Drakyáda, 24. října 2015 – pouštění papírových draků a opékání špekáčků 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   

Chodí přidavač Dežo po stavbě a rozhlíží se. Potká ho parťák a začne mu nadávat, že se jen fláká.  

Dežo odpoví: „Hledám hranol, 20 na 20.“ 

„Dobře. Budem hledat spolu.“ 

Tak hledají spolu a potkají mistra. Ten se taky rozčiluje, že nedělají a jen zevlují po stavbě. Parťák říká: 

„Tady Dežo hledá hranol, 20 na 20.“ 

„Tak fajn. Jdu hledat taky, ať to najdem rychleji.“ 

Tak hledají ve třech a potkají stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí pochopitelně začne nadávat, že 

se všichni jen flákají, plán se neplní a investor jim nezaplatí a ... .  

Mistr ho uklidňuje: „My jenom pomáháme hledat Dežovi hranol, 20 na 20.“ Stavbyvedoucí se uklidní 

a hledá s nimi.  

Po hodině hledání jsou všichni utahaní a Dežo povídá: „Serem na hranol. Sadňem si radši 

na KULATINU.“ 

 

Policajt vyhrál v loterii vyhlídkový let dvousedadlovým akrobatickým letadlem. 

Pilot se chtěl pořádně předvést, a tak pro začátek provedl těsný průlet kolem továrního komína. 

Policajt na to jen podotkl: „To jsem čekal.“ 

Pilot lehce znervózněl a podletěl nízký most. 

Policajt zase: „To jsem čekal!“ 

To už si pilot řekl, že to pěkně rozpálí a začal s akrobacií. 

Když chvilku letěli na zádech, tak najednou policajt prohodil: „Tak to jsem nečekal!“ 

Pilota to konečně uklidnilo, a když přistáli, tak se ptal: „Prosím vás, vy už jste lítal, že jste pořád říkal, 

že jste to čekal?“ 

„To né, ale jak jste letěl kolem toho komína, tak to jsem čekal, že se pochčiju strachy. Že se poseru, 

až poletíte pod mostem, to jsem taky čekal. Ale že mi to potom všechno nateče do helmy, tak to jsem 

opravdu nečekal!“ 


