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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Máme po hodoch. Letošní hody sa vyvédly, aj mája sa povédla postavit a máme ju dvojitú, no řeknite, 

kdo sa tým može pochválit a jeden šohaj akademicky pronésl, že Josefáci si nepotřebujú léčit komplexy 

s velikosťú. Šecko sa pozídalo a vypilo a kemu bylo špatně, nech sa příště nepřežírá. Na hodoch bylo 

docela dost lidí odbarkáď a zasej sa jim u nás lúbilo. Na úterních hodoch byla vidět aj scénka o Pepxitu, 

jako odlúčení od Prušánek, beztak to bylo z úzkosti, abysme Prušánky nepřipójili k nám. Naši borci 

skončili na fotbalovém turnaji na krásném posledním místě, udělali tak radost hospodskému, protože 

poháry za ostatní místa by sa mu nevlézly v síni slávy do štelářa. Bavit sa budeme dál na Plkač trofy 

kapu a turnaju ulic. Je to neuvěřitelné, ale děcka majú polovičku prázdnin za sebú. A nekeří ludé furt 

věďá, co by měu děuat ten druhý a co by sa měuo. Všecko ide vysvětlit, ale né každému. Tož tak…  

 

HODY 2016 – ekonomika a průběh  
Sobota 16. 7. 2016  

Předhodové zpívání  

Předprodej   vstupenek     51 ks á 80,- Kč 

vstupenek 108 ks á 100,- Kč  

celkem vybráno:   15.710,- Kč 

 

 

Předprodej: 

Neděle 17. 7. 2016 vstupenek   77 ks á 80,- Kč 

Pondělí 18. 7. 2016 vstupenek   34 ks á 50,- Kč 

Úterý 19. 7. 2016 vstupenek   31 ks á 70,- Kč 

   celkem:           10.030,- Kč 

 

Neděle 17. 7. 2016 vstupenek 484 ks á 100,- Kč 

   celkem vybráno: 70.755,- Kč  

 

Pondělí 18. 7. 2016 vstupenek 126 ks á 60,- Kč 

Výběr po dědině    14.900,- Kč 

   celkem vybráno: 26.002,- Kč  

 

Úterý 19. 7. 2016 vstupenek 321 ks á 80,- Kč 

   celkem vybráno: 36.930,- Kč 

 

Pátek 22. 7. 2016 vstupenek 62 ks á 60,- Kč  

   celkem vybráno: 3.850,- Kč 

 

 

Celkem obrat hody 2016 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 147.567,- Kč  

Náklady na hody 2016 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 127.620,- Kč 

 

Náklady na předhodové zpívání 2016: 29.319,- Kč 

 

Zůstatek z hodů bude předán stárkům a stárkám po uklizení zeleného k ročnímu hospodaření chasy. 



 

V sobotu 16. července 2016 proběhlo tradiční Předhodové zpívání u cimbálu. Hrála CM Slovácko 

mladší s primášem Petrem Maradou. 

V průběhu večera proběhl křest knihy Josefov, císařská obec a kmotry knihy se stali náměstek 

hejtmana Roman Celý, starosta Josef Osička a spisovatel Jaroslav Čech, který naši knihu sepsal. 

Vystoupily sbory 

Dětský folklórní soubor Žižkovjánek z Moravského Žižkova 

Mužský pěvecký sbor Svodničan z Bořetic 

Mužský pěvecký sbor z Lipova 

Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty 

Ženský sbor z Kostic 

Účinkovali sólisté 

Denisa a Kateřina Duhajská, Jana Otáhalová, Nikol Stávková, Soňa Vacenovská, Jana Vrtílková, 

Rostislav a Matyáš Duhajský, Tadeáš Janošek, Šimon Mišurec, Gabriel Vergari, René Zhříval.  

Večerem provázeli Kateřina Rebendová a Martin Klubus. 

 

Neděle 17. 7. 2016 Zahájení Josefovských hodů mší svatou a následně průvodem od kostela  

Pondělí 18. 7. 2016 Krojové hody pod zeleným 

Úterý  19. 7. 2016 Krojové hody pod zeleným  

K tanci a poslechu hrála DH Lanžhotčanka. 

Pátek  22. 7. 2016 Pohodová diskotéka pod zeleným  

Hrála Agentura Tarock   

 

Letošní hody ekonomicky vyšly a byly nejúspěšnější ve své historii, také díky snaze všech, kteří 

se podíleli na jejich přípravách i organizaci. Předhodové zpívání skončilo prodělkem, díky počasí 

a malé kapacitě sálu z toho plyne, že sál potřebujeme nejen zpevnit, ale také rozšířit. Předhodové 

zpívání v černých číslech skončilo pouze jednou za celou dobu, a to v roce 2013. Naše hody jsou 

blyštivým diamantem a výkladní skříní Josefova a jsou také jedny z nejkrásnějších na Podluží, 

hojně navštěvovány jak chasami, tak milovníky folkloru. Letos k nám zavítali starostky 

a starostové z okolních obcí, mezi nimi starostka Ratíškovic Anna Hubáčková, starosta 

Moravského Žižkova Josef Osička a jiní významní hosté z veřejného sektoru, jako náměstci 

hejtmana Jihomoravského kraje, Roman Celý a Stanislav Juránek, radní Jihomoravského kraje 

Richard Zemánek, poslanec Parlamentu České republiky Josef Uhlík, ale také významní 

podnikatelé ze soukromého sektoru. Čekali jsme také ministra zemědělství, má toho hodně, 

ale jistě přijede rád jindy, přes prázdniny je s rodinou, což je vždy nejdůležitější. 

Vína byla letos, až na pikantní příchuť síry v jednom vzorku, vynikající. Pokaždé je co zlepšovat, 

pro příští roky musíme řešit nabídku jídla pro ty, na které se nedostane z řad chasy. Mimo znaku 

obce, který někdo ukradl a zase vrátil, nám někdo ukradl na křižovatce hodový billboard, tak 

uděláme nový. A tak nezbývá, než si přát, aby příští hody byly minimálně stejně krásné jako 

letošní, ne-li lepší. K tomu budeme tradičně potřebovat mnoho párů šikovných rukou, zdravé 

myšlení a méně mudrlantú a těch, co se nafukují za kdejakou hovadinu. 

 

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.  Ludmily Klubusové. 

Dále pracovníkům 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. 

Josefovské hody jsou o prestiži, nikoliv o hlouposti a pýše. 



 

Tradiční fotbalový turnaj 

Zúčastnila se mužstva našich borců, Dolnobojanovčáků, Prušaňáků a Smolinčanů. 
V sobotu 30. července se konal tradiční fotbalový turnaj a výsledky už jsou známy. 

Naši borci zahájili turnaj se Smolinským, nehráli špatně, dvakrát vedli, ale v řádné hrací době byl stav 

nerozhodný 2:2, a tak přišly na řadu penalty, kdy v minulosti to byl vždy svátek, protože Josefáci je umí, 

ale letos na ně prohráli 3:4, celkově tedy 2:3. 

V druhém zápase proti sobě nastoupili Prušaňáci s obhájci vítězství posledních dvou let Bojanovčákama, 

hrál se pohledný a kombinační fotbal, který Prušaňáci vyhráli 2:1. 

O třetí místo si to rozdali nažhavení naši borci s vynikajícíma Bojanovčákama. Naši borci hráli lepší, jak 

první zápas a zahodili několik vynikajících příležitostí dát gól, dokonce minuli i prázdnou branku. 

Jak říká pořekadlo, nedáš, dostaneš. A tak po srdnatém výkonu domácí spravedlivě prohráli 

nespravedlivým rozdílem 0:3 a skončili čtvrtí. 

Ve finále proti sobě nastoupili Prušaňáci se Smolinským a hrál se ve vedru rozkouskovaný fotbal 

ovlivněn faktem, že Prušaňáci od poloviny prvního poločasu vedli rozdílem několika gólů. Zápas 

nakonec dospěl ke konci a Prušaňáci nedopustili překvapení a zvítězili zaslouženě 5:1. 

Nikdy nevyhraje ten nejlepší, pokud to nebudou Josefáci a z vůle Josefáků se umísťují soupeři, ale naši 

súsední umělci z Prušánek si to letos fakt zasloužili a vyhráli spravedlivě. 

Nejlepším střelcem turnaje byl Zdeněk Špěpanovský z Prušánek, nejlepším brankářem turnaje byl 

Jan Váňa z Prušánek a nejlepším hráčem Josefova a tedy celého turnaje byl Stanislav Esterka ml.  

Tož sa možeme těšit na příští rok, naši borci totiž vždy po čtyřech letech vyhrávají. Reprezentovat 

Josefov a nachystat hřiště byla vždy čest, a proto je třeba, aby se nad tím naši borci zamysleli 

a nepovažovali se za zas tak velké hvězdy, kdy práce není hodná jejich kvalit. Jo navíc mosá 

aj potrénovat, nechat si zeštelovat mířidla a pořádně nabrúsit štuple, ať nám zase udělajú radost… 

 

Kompostoviště 
Z důvodu výstavby čerpací stanice mezi rybníkem a kompostovištěm, je provoz na kompostovišti mírně 

omezen, nicméně se tam dá dojet od hliníku nebo vrchem. Opakovaně vyzýváme, aby travní odpad 

ze zahrad občané sypali co nejdále a hlavně jej nevozili na spáleniště. Všude se dá dostat a nedá to ani 

moc práce, ani si nikdo nezajede, stačí se podívat!!! Pokud tam uvidíte vozit bordel někoho cizího, 

nevykládejte si o tom v hospodě, ale zavolejte starostovi. 

 

Josefov, císařská obec 
Obec Josefov vydala publikaci „Josefov, císařská obec.“ 

Kniha zahrnuje ucelený pohled na historii území obce až po současnost. 

K prodeji je v místní knihovně, pondělí 17 – 19 hod., čtvrtek 14 – 19 hod., případně na Obecním úřadu 

Josefov, v pracovní dobu. 

Cena publikace 400,- Kč/ks. 

 

ČOV 
V místě, kde probíhá realizace výstavby čerpací stanice u rybníku, se v předminulém týdnu, při 

zakládání stavby, podařilo nalézt několik archeologických objektů z 13. - 14. století, nejspíše se mohlo 

jednat o nějaké stavení původní vesnice Kukvice, ale to necháme na posouzení archeologům. Místo bylo 

zdokumentováno a nálezy zajištěny Masarykovým muzeem v Hodoníně a výstavba pokračuje. 

 

Co se děje v Regionu Podluží 
Připravujeme stolní kalendář na příští rok. Probíhá příprava rozpočtu svazku obcí na příští rozpočtové 

období. Požádali jsme o dotaci Jihomoravský kraj na rekonstrukci vybraných studní v obcích Regionu. 

V následujících dnech proběhne revize Rozhledny na Podluží v Novém Poddvorově. Umožnili jsme 

spol. HM s.r.o. Hodonín napojení na vodovod Regionu u rozhledny. Necháme vyrobit bylinné čaje pro 

Region od spol Sonnentor s.r.o. Čejkovice po názvem Dobrá nálada z Podluží pro reklamní potřeby 

Regionu a jeho obcí. V dohledné době budeme mít nové webové stránky. 



 

POZVÁNKA 

Plkač Trophy Cup Josefov 2016 
Tuto sobotu 6. srpna 2016 se bude konat šestý ročník závodů plkačů, traktorů veteránů a traktorů 

skoronoviců. Zahájení bude v 14.00 hod u Rybníčku, kde bude probíhat registrace zápisem do startovní 

listiny, narážením startovních čísel a seznámení s tratí. Start bude v 15.00 hod. 

 

Kategorie:  

I. Plkač vinný uan (Terra, Vari, Kubota, Iseki aj.) 

II. Plkač vinný tú (TK, malotraktory typu Slavia aj.) 

III. Plkač vinný free (plkače domácí výroby)  

IV. Traktor veterán (Zetor 25 a jemu podobné, např: Super apod.) 

V. Traktor skoronovic (traktory vyrobené do roku 1990) 

Po závodu proběhne soutěž závodu pro děti. 

Všichni, kdo si chcete zazávodit nebo se jen pobavit přijďte, jste srdečně pořádající obcí Josefov a jejími 

hasiči, zváni. 

Občerstvení je zajištěno a starosta věnoval několik beček toho nejlepšího piva, posezení bude v prostoru 

Rybníčku. 

Tradiční turnaj ulic Josefova v malé kopané 
Obec Josefov pořádá VIII. ročník turnaje ulic v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 13. srpna 2016 

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. 

 

 

POZVÁNKA 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat ve čtvrtek dne 4. srpna 2016 v 19.00 hodin 

 v sále Kulturního domu obce Josefov. 
 

Navrhovaný program: 

 

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3. Kontrola plnění minulého usnesení 

4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu Josefov – 

ČOV a kanalizace 

5. Schválení rozpočtového opatření č.j. 2/2016 a rozpočtového opatření č.j. 3/2016 

6. Různé 

7. Diskuse 

8. Závěr 

 

Připravujeme 

Zarážání hory – sobota 3. září 2016 



 

PPrroo  zzaassmmáánníí   

Paní učitelka ve škole chce po dětech, aby řekly rým. Postupně jich tam několik řekne nějaké ty rýmy... 

až paní učitelka vyvolá Pepíčka a ten říká: „V moři stojí Kokrhel, vodu má až po kolena.“ „Ale Pepíčku, 

to se přece vůbec nerýmuje...“ „Jen počkejte, až přijde příliv.“ 

 

Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se slovem pakliže. Vyvolá Aničku: „Květiny se musí 

hodně zalévat, pakliže je hodně sucho!” „Výborně!” 

Vyvolá Pepíčka: „Jeli jsme na hory vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoh, pak lyže!” 

 

Muž pokuřuje cigaretu a vyfukuje obláčky dýmu. Jeho přítelkyně se naštve a říká mu: „Nevidíš, 

že je na krabičce napsané varování, že to škodí zdraví?“ A muž na to: „Lásko, já jsem programátor, nás 

nezajímají varování, jenom chyby...“ 

 

Sejde se katolický kněz, mohamedánský imám a židovský rabín. Baví se o víře a začnou se také bavit 

o síle modlitby. Katolický kněz říká: „To jsem jednou šel zaopatřovat nemocného do vzdálené vesnice. 

Jdu přes les, pole a louky, naráz se přihnaly mraky, šílená bouřka, průtrž mračen, nebylo kam 

se schovat. Tak kleknu, prosím Boha o ochranu. Naráz - všude okolo liják, nade mnou modrá obloha 

a já jsem v suchu došel až k cíli.“ Mohamedán na to: „To je nic, tobě šlo jen o zdraví, mně šlo přímo 

o život. Jel jsem na velbloudu pouští. Naráz se přihnala písečná bouře, nebylo kam se schovat. Padnu 

k zemi a prosím Aláha o ochranu. Naráz - všude okolo bouře, nade mnou modrá obloha a já jsem 

v bezpečí dojel k cíli.“ Židovský rabín na to: „Pánové, to není nic proti tomu, co jsem zažil já. Jdu 

v sobotu v Paříži po hlavní ulici a naráz uvidím na zemi plnou peněženku. Chci ji zdvihnout, ale naráz 

si uvědomím, že je sobota - šabat a já se nesmím dotýkat peněz. Přece tam ale tu peneženku nemůžu 

nechat ležet. Pozvednu oči k nebi, modlím se k Hospodinu. Naráz - všude okolo sobota, nade mnou 

úterý.“ 

 

Psychiatr sedí u sebe v ordinaci. Pacienti nechodí, nikdo nevolá. Zkrátka nuda. V tom se otevřou dveře 

a do nich vleze po čtyřech muž s drátem mezi zuby, v rukou má zvláštní předměty a ještě za sebou 

po chodbě něco táhne. Doktor na něj: „Óóó, kdopak se nám to plazí na návštěvu? Není to snad maličký 

hádek? Tak se doplaz a vítej, malý hádku, doktor ti pomůže.” Osoba na čtyřech však zakroutí 

nesouhlasně hlavou. „Ááá, tak ty jsi tedy malá želvička, která se sem vleče na slovíčko?” Osoba 

na čtyřech opět nesouhlasně zakroutí hlavou. „Tak kdopak tedy jsi? Že by snad malý červíček?” Muž 

pustí z pusy drát a povídá: „Jděte do prdele, doktore. Já jsem váš informatik a natahuju vám tu síťový 

kabel.”  

 

Sedí dva námořníci v lokále. Jeden starší, protřelý mořský vlk a druhý takový holobrádek, kterému 

je námořnická čepice trochu velká. A naproti nim sedí mladá, hezká slečna. Nováček se na ni dívá 

lačnýma očima a občas vzdychne. Když už to trvá příliš dlouho, povídá mu ten starý vlk: „Běž a prohoď 

s ní pár slov! Uvidíš, že tahle si dá říct, mám na to čuch!” 

Nováček se tedy odhodlá, vstane a přistoupí ke slečně: „Hele, slečno, nekopla byste si s námi partičku 

mariáše?” 

 

Vtipné nápisy na záchodcích 

„Když tu tak sedím, na dveře hledím, tak mně přišlo na mysl, jak asi sral Přemysl.“ (pod tím, jinou 

tužkou a rukou) „Přemysl, ty vole, chodil srát na pole.“ 

„Neházejte nedopalky do pisoáru! Tou rukou, kterou je vybírám, vám točím pivo.“ 

„Studenty z venkova upozorňujeme na splachovací zařízení!“ 

„Který obor je podle vás na FF UK nejužitečnější? Co byste šly studovat, kdybyste měly možnost 

rozhodnout se znovu?“ 

Odpověď jiným rukopisem: „Filosofie informačního systému a studijního oddělení. Pak se stanu 

ředitelkou studijního oddělení a budu placená za to, že seru lidi!“ 



 

Plkač Trophy Cup Josefov 2016 
 

V sobotu 6. srpna 2016 se bude konat šestý ročník závodů plkačů, 
traktorů veteránů a traktorů skoronoviců. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení od 14.00 hod. u Rybníčku, kde bude probíhat registrace 
zápisem do startovní listiny, narážení startovních čísel a seznámení 
s tratí. 

Start bude v 15.00 hod. 

Kategorie: 
I. Plkač vinný uan (Terra, Vari, Kubota, Iseki aj.) 
II. Plkač vinný tú (TK, Slavia aj.) 
III. Plkač vinný free (plkače domácí výroby) 
IV. Traktor veterán (Zetor 25 a jemu podobné, např. Super apod.)  
V. Traktor skoronovic (traktory vyrobené do roku 1990) 
 

Po závodu proběhne soutěž závodu pro děti. 
 
Všichni, kdo si chcete zazávodit nebo se jen pobavit přijďte, jste 
srdečně zváni. 
 
Občerstvení je zajištěno a starosta věnoval několik beček toho 
nejlepšího piva, posezení bude v prostoru Rybníčku. 
 

 


