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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Letošní hody skončily a byly špicovní. Mája je trochu ohlá, to aby házala lepší stín, no a néni velká, 

protože Josefáci majú velké všecko, enom né komplexy. Vypilo sa a zedlo hodně a nekemu sa udělalo 

tak špatně, že po tych nepřefiltrovaných koláčoch našému stárkovi uklúzla podkúvka a bácl sebú před 

hospodů, a tak nešťastno na dyňu, že skončil na hodonínské jipce. Beztak si chtěl enom odpočinút. 

Šohajé z Prušánek tradičně předvédli scénku ze zoufalství a permanentního strachu z nejistoty, abyzme 

jich k nám připójili. My jich máme rádi a připójíme jich, kdy my budeme chtět. Děcka majú druhú půlku 

prázdnin načatú a snáď ju neproseďá na půlkách. Naši borci vykopali krásné třetí místo, mohli 

aj vykopat válečnú sekeru tym krtkom na hřišti. Vedro a sucho je jak na Sahaře a přesto u nás zábava 

valí v plném prúdu, teď bude Plkač kap, kde si zazávodíme na kdejakých vergloch a po něm turnaj ulic. 

Jo a dávajte bacha na ty čidla na hospodských hajzloch nebo na hajzlú. Tož tak… 

HODY 2017 – jak to dopadlo 
Sobota 15. 7. 2017  

Předhodové zpívání  

Předprodej   vstupenek     47 ks á 80,- Kč 

vstupenek 225 ks á 100,- Kč  

celkem vybráno: 27.149,- Kč 

Náklady na předhodové zpívání 2017: 30.047,- Kč 

 

 

Předprodej: 

Neděle 16. 7. 2017 vstupenek   85 ks á 80,- Kč 

Pondělí 17. 7. 2017 vstupenek   50 ks á 50,- Kč 

Úterý 18. 7. 2017 vstupenek   36 ks á 80,- Kč 

   celkem:           12.180,- Kč 

 

Neděle 16. 7. 2017 vstupenek 563 ks á 100,- Kč 

   celkem vybráno: 81.365,- Kč  

 

Pondělí 17. 7. 2017 vstupenek 93 ks á 60,- Kč  

Výběr po dědině    16.200,- Kč 

   celkem vybráno: 25.366,- Kč  

 

Úterý 18. 7. 2017 vstupenek 296 ks á 100,- Kč 

   celkem vybráno: 39.826,- Kč 

 

Pátek 21. 7. 2017 vstupenek 182 ks á 80,- Kč  

   celkem vybráno: 15.140,- Kč 

 

 

Celkem obrat hody 2017 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 173.877,- Kč  

Náklady na hody 2017 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 149.845,- Kč 

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

Celé hody nám hrála nejlepší kapela, naše milá Lanžhotčanka, která bude hrát také příští rok. 



 

Letošní hody ekonomicky vyšly a byly nejúspěšnější ve své historii ekonomicky i co do počtu 

návštěvníků, také díky snaze všech, kteří se podíleli na jejich přípravách i organizaci. Předhodové 

zpívání skončilo mírným prodělkem oproti letům minulým, kdy se značně prodělávalo. Povedlo 

se eliminovat značnou ztrátu i díky tomu, že přálo počasí a proběhlo pod zeleným venku, také byl 

připraven krásný program. Předhodové zpívání skončilo ziskem pouze jednou za celou dobu, a to 

v roce 2013. Naše hody jsou chloubou Josefova, vyloženě briliantem a jsou také jedny 

z nejkrásnějších na Podluží, hojně navštěvovány jak chasami, milovníky folkloru, tak i náhodnými 

návštěvníky, kteří se o věhlasu našich hodů dověděli. Letos k nám zavítali starostky a starostové 

z okolních obcí, mezi nimi paní senátorka a starostka Ratíškovic Anna Hubáčková a jiní významní 

hosté z veřejného sektoru, ale také významní podnikatelé ze soukromého sektoru. Čekali jsme 

také ministra zemědělství, ale nakonec musel odjet do Bruselu, u nás by mu bylo jistě líp. 

Vína byla letos, až na jeden přesířený vzorek vynikající. Pan hospodský letos nabízel chasám, 

na které se nedostalo, večeři, tedy dal příležitost šohajom neumřít hlady, ale někteří raději zvolili 

dietní způsob v podobě piva. Pokaždé je co zlepšovat, pro příští roky musíme řešit zlepšení služeb 

sociálního zázemí, které je už nyní na vysoké úrovni. Nedošlo k žádným závažným škodám, 

dokonce i polámané značky od Prušánek, které si pak šohajé z Prušánek vypůjčili, naši 

zaměstnanci opravili. A tak nezbývá, než si přát, aby příští hody byly minimálně stejně krásné 

jako letošní, ne-li lepší. K tomu budeme tradičně potřebovat značné množství mudrlantú, kteří 

dycky věďá, co by sa měuo, mnoho párů šikovných rukou a zdravé myšlení zapálených Josefáků 

a nakonec i těch, co sa nafukujú za kdejakú hovadinu. 

 

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

P. Janu Hasilovi za vedení při stavjání máje, p. Vilémovi Prčíkovi za výrobu a úpravu spojů máje, 

p. Luďku Šupovi za elektropráce, p. Martinu Tománkovi za dovoz zeleného, p. Martinu 

Lekavému za vyřezání ornamentů na máj, pí. Lence Rebendové za přípravu předhodového 

večera, sl. Lucii Hnidákové 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. Jsou 

takový jedinci, kteří poděkování vnímají jako projev vlastního ponížení, opak je pravdou, 

poděkování je projevem vysoké morální síly a úcty k hodnotám. 

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

Tradiční fotbalový turnaj 

V sobotu 29. července se konal tradiční fotbalový turnaj a výsledky jsou už známy celému josefovskému 

světu. Zúčastnila se mužstva našich borců, Dolnobojanovčáků, Prušaňáků a policajtů. 

Turnaj zahájili naši borci s favorizovanýma Bojanovčákama a k překvapení všech favority skoro celý 

zápas přehrávali. Naši borci měli neskutečné množství šancí dát gól, ale gólman soupeře a nervy našich 

borců byli proti a tak pořád platí pravidlo, nedáš, dostaneš. Naši borci dostali v druhé půlce gól a už 

nenašli sílu s utkáním něco udělat, nepomohlo ani skandování josefovského kotle, a tak prohráli 0:1. 

Druhý zápas se proti sobě postavili obhájci loňského vítězství, Prušaňáci, proti policajtom. Zápas začal 

hodně vlažně a postupně převzali iniciativu Prušaňáci a spalovali jednu šanci za druhou, do té doby než 

dostali gól. V druhé půlce se Prušaňáci do policajtů obuli a po heroickém výkonu vyhráli zaslouženě 

4:1. 

O třetí místo si to rozdali naši borci s policajtama, a protože naši borci berú enom první místa, tak jim 

tento zápas moc nedal, ale nakonec sa vzepjali, jak správný josefovský hřebec, ukončili dlouhé čekání 

na gól, vyhráli zaslouženě 1:0 a skončili třetí. 

Finále proti sobě tedy hráli Prušaňáci s Bojanovčákama, čekal se vyrovnaný zápas, ale Bojanovčáci 

nenechali nic náhodě, ťukesem rozebrali obranu Prušaňáků a chvilkama to vypadalo, že jim snáď chcú 

dat desítku. Nakonec to skončilo enom 4:1 pro Bojanovčáků, a vyhráli tak potřetí za čtyři roky. 



 

Letos teda naši borci nevyhráli a nedodrželi tak pravidlo vítězství na domácím hřišti po čtyřech letech, 

tož věříme, že příští rok to napravijú, ale mosá pořádně potrénovat. 

Nejlepším střelcem turnaje byl Richard Červenka z Dolních Bojanovic, nejlepším brankářem turnaje byl 

Martin Hubáček z Dolních Bojanovic a nejlepším hráčem turnaje byl náš borec Martin Šindar. 

 

Tradiční turnaj ulic Josefova v malé kopané 
Obec Josefov pořádá IX. ročník turnaje ulic v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 12. srpna 2017 

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 10.00 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 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 12. srpna 2017 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 26. srpna 2017  

Zarážání hory – sobota 2. září 2017 

Josefovský helovín – sobota 9. září 2017 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Farář, na konci mše ještě vzkáže svým ovečkám: „Příští týden budu kázat o lži, přečtěte si prosím 

17 kapitolu z Marka.“ Za týden se opět všichni sejdou v kostele a kněz se ptá, kdo si přečetl 17 kapitolu 

Marka? Zvednou se poslušně všechny ruce a kněz uspokojeně pronese: „Marek má 16 kapitol, začněme 

tedy mluvit o lži.“ 



 

Plkač Trophy Cup Josefov 2017 
 

V sobotu 5. srpna 2017 Obec Josefov pořádá sedmý 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) 
VI. Fechtl babette (pouze Babeta) 
 

Po hlavních závodech proběhnou závody Plkač kindr 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. 
 

 

 


