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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Prázdniny děckám utěkajú jak voda ve struze. Pařáky sa nám střídajú z búřkama, ale Josefov je pořád 

krásný, esli prší nebo tragače padajú, a to už dlúhých 230 roků. 

 

HODY 2012 – ekonomika a průběh 

Sobota 14. 7. 2012  

Předhodové zpívání vstupenek 123 ks á 80,- Kč  

celkem:    9.840,- Kč 

 

 

Předprodej: 

Neděle 15. 7. 2012 vstupenek   89 ks á 80,- Kč 

Pondělí 16. 7. 2012 vstupenek   53 ks á 50,- Kč 

Úterý 17. 7. 2012 vstupenek   38 ks á 70,- Kč 

   celkem:           12.430,- Kč 

 

Neděle 15. 7. 2012 vstupenek 382 ks á 100,- Kč 

   celkem vybráno: 52.902,- Kč  

 

Pondělí 16. 7. 2012 vstupenek 64 ks á 60,- Kč 

Lázeňští hosté  vstupenek 24 ks á 50,- Kč  

Výběr po dědině                        14.650,- Kč 

   celkem vybráno: 22.784,- Kč  

 

Úterý 16. 7. 2012 vstupenek 193 ks á 80,- Kč 

   celkem vybráno: 20.459,- Kč 

 

Pátek 20. 7. 2012 vstupenek 116 ks á 60,- Kč  

   celkem vybráno: 7.003,- Kč 

 

Celkem za HODY 2012 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 115.578,- Kč 

 

Náklady na HODY 2012 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 107.144,- Kč 

 

Náklady na předhodové zpívání: 24.931,- Kč 

 

Ze zůstatku bude hrazeno závěrečné pohoštění chasy, na které pan hospodský věnuje dvě bečky piva. 

 

V sobotu 14. července 2012 proběhlo tradiční Předhodové zpívání u cimbálu Hrála CM Zádruha. 
Vystoupily: 

Sbory 

Ženský a mužský sbor z Mikovic 

Ženský sbor z Moravské Nové Vsi 

Mužácký sbor Domanín 

Mužácký sbor Josefov 

Taneční soubor Svéráz 



Sólisté 

Patrik Havlík, Tadeáš Janošek, Katka Bízová, Jana Otáhalová, Kamila Šošovičková, 

Ludmila Klubusová, Josef Kudrna. 

 

Neděle  15. 7. 2012 Zahájení Josefovských hodů mší svatou a průvodem od kostela 

Pondělí 16. 7. 2012 Krojové hody za přítomnosti lázeňských hostů 

Úterý  17. 7. 2012 Krojové hody pod zeleným 

K tanci a poslechu hrála DH Lanžhotčanka. 

Pátek  20. 7. 2012 Pohodová diskotéka Pod zeleným 

Hrál DJ Michal 

 

Když se podíváme na výše uvedená čísla, do budoucna se budeme muset vážně zamyslet nad 

marketingem hodů. Stav, který je v současné době, a to i díky ubývajícím členům chasy začíná být 

varovný pro další roky. Pokud chceme zachovat hody ve stávající podobě, nutně potřebujeme 

přilákat hosty, kteří zaplatí účinkující jak na předhodový večer, tak i na hody. 

Naše hody jsou jedny z nejkrásnějších na Podluží a dle starosty nejkrásnější vůbec. 

Mnohé obce se vydaly cestou zkrácení hodů na dva dny, jak z ekonomických důvodů, tak i 

z důvodů nedostatku mladých, kteří hody chystají. 

Pokud nebudeme mít dostatek mládeže, kterou bude bavit nejen chodit v kroji, ale také hody 

nachystat, pak začnou hody jako takové pochopitelně upadat a nezachrání to ani starosta, jak naši 

kluci parafrázovali ve své vtipné scénce. 

Do budoucna si tedy starosta přeje více šikovných rukou a k tomu chuti bavit nejen sebe, ale i 

ostatní. 

Letošní hody tedy vyšly, a to i přes mírnou nepřízeň počasí!  

 

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

p. Ing. Josefu Zimákovi za poskytnutí traktoru s traktoristou a vleček na zelené, p. Václavu 

Klubusovi za poskytnutí jeřábu pro rychlé postavení máje i její sundání, p. Josefu Bílkovi za 

vedení při stavjání máje, p. Jiřímu Petříkovi za veškeré práce na máji, p. Jiřímu a p. Janu 

Hasilovým za přípravu pódia Výletiště, p. Luďkovi Šupovi za elektropráce, p. Vilémovi Prčíkovi 

za drobné zámečnické práce, p. Martinovi Lekavému za vyřezání znaku obce na máju, pí. Lence a 

sl. Kateřině Rebendovým za přípravu předhodového večera i jeho provázení slovem, našim 

můžákům pod vedením pí. Ludmily Klubusové. Dále zaměstnancům obce, jak zvládali uklízet 

obec od nepořádku, přestože to není práce obce ani jejich, 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 se neváhali pomoci odklízet vodu z Pod zeleného, 

když zapršelo. A všem, na které případně neúmyslně zapomněl. 

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

 

Na radnici, či v knihovně v úřední hodiny, je možnost si zakoupit klíček od dětského hřiště za 30,- 

Kč.  

 

Starosta opětovně upozorňuje, že do domečku na tříděný odpad neustále někdo vyváží všemožný 

bordel, co kdo doma najde. Domeček je na tříděný odpad, ne na kde co!!! 
 

Tradiční fotbalový turnaj se konal v sobotu 28. července 2012. Zúčastnila se mužstva 

našich borců, Prušaňáků, Policajtů a Smolinčanů. 
První zápas vyhráli naši borci, posílení o Michala Macu, skoro nejlepšího fotbalistu na celém světě, nad 

Smolinským 5:1 a Prušánky nad Policií 2:1, o třetí místo porazili Policajti Smolinské 2:1. Následovalo 

bratrovražedné finále našich borců s Prušaňákama, kdy domácí prohrávali už 0:2, ale po zlepšeném 

výkonu srovnali na 2:2 a tento výsledek se do konce zápasu nezměnil. Po té následoval penaltový 

rozstřel, který v sedmé sérii rozhodly Prušánky a vyhrály. Našim borcom zostálo enom obyčejné druhé 

místo, protože naši sú najlepší a chcú enom vyhrávat. Tož příště. 

Večer po fotbale pokračovala zábava Pod zeleným, kde hrála skupina JAMA. 



Plkač Trophy Cup 2012 ve výsledcích 
V sobotu 11. srpna 2012 proběhl druhý ročník závodů fréz, plkačů, traktorů veteránů a skoronoviců. 

Zahájení proběhlo v 14.00 hodin u Rybníčku narážením startovních čísel a do závodu se přihlásilo 18 

strojů, což bylo o jeden více, jak v loňském roce. Do závodu se však nepřihlásil žádný závodník 

s frézou, proto byla tato kategorie pro letošní ročník zrušena. 

Diváků bylo o nějakou desítku méně, než-li v prvním ročníku, díky proměnlivému počasí, kdy se střídal 

déšť se sluncem a po nebi se neustále honily mraky a už ani vlastně nevíme co. Nicméně diváci se 

postarali o příjemnou a soutěživou atmosféru a celé soutěži dali kulisu velkého závodu. 

Plkače jely mírně upravenou prodlouženou trať, částečně na asfaltovém povrchu a částečně na travnaté 

polní cestě. K vidění bylo mnoho skvělých výkonů, dvě technické poruchy stroje obhájce loňského 

vítězství v kategorii „Plkač“, ale hlavně skvěle připravená technika, především starších strojů. 

Po hlavním závodu, vyhlášení výsledků a dekorování vítězů si soutěžního náboje v závodu užily také 

děti na odrážedlech, koloběžkách, či šlapacích autíčkách a jako ceny si odnesly malé pozornosti. 

Na závěr tohoto soutěžního odpoledne proběhla ještě soutěž v couvání s dvoukolovou vlečkou 

vyznačenou tratí. 

Umístění na stupních vítězů v kategoriích: 

II. Plkač – 1. Václav Šůrek (Prušánky, stroj Eres) 2. Roman Maršálek (Dol. Bojanovice, stroj 

Emté) 3. Josef Guliš (St. Poddvorov, stroj Kačena) 

III. Traktor veterán – 1. Martin Tomaštík (stroj Bohouš 25) 2. Luboš Koliba (stroj, Řádek 25) 

3. Přemysl Maršálek (Prušánky, stroj Máňa 25) 

IV. Traktor skoronovic – 1. Antonín Hanák (stroj Statek stroj) 2. Václav Rebenda (Dol. 

Bojanovice, stroj 4011) 3. Jiří Petřík (stroj, Jirka) 

Soutěž v couvání vyhrál Jiří Bílek. 

Akce, dle zúčastněných, to byla velmi zdařilá a organizačně kvalitně zvládnutá. S počasím to bylo jak 

v Aprílu. 

Starosta věnoval dvě bečky Starobrna, nelepšího piva na celej Moravě a ostatního občerstvení byl také 

dostatek. 

Poděkování patří všem účastníkům, divákům i pořadatelům zástupcům obce a našim hasičům s p. 

Lubomírem Tománkem a už teď se těšíme na příští ročník Plkač Trophy Cupu 2013.  

 

POZVÁNKA  
 

Zarážání hory 
V sobotu 1. září 2012 v 19.00 hodin se koná Zarážání hory v prostoru „u vrb“. Mužáci a myslivci 

tradičně předvedou krásný program, jak jsme od nich zvyklí. Po zaražení hory bude přichystáno 

občerstvení v našem kulturním domě. Pokud bude dobré počasí, sedneme si v areálu Výletiště pod 

zeleným. Koštovačky si prosím vezměte s sebou z domu a nezapomeňte vzít na pochlubení nějaký ten 

vzorek vína. Při našem posezení bude hrát cimbálová muzika Husaři. Těšte se na ochutnávku vín, 

zvěřinový a vepřový guláš, zabijačkové speciality. Jste všichni srdečně zváni, malí i velcí, vinaři i 

nevinaři, prostě všichni Josefáci i „Josefáci srdcem i duší“ odjinud. Vstupné bude dobrovolné. 
 

Připravujeme 
 

Sobota 15. září 2012 Josefovský helovín - soutěž o nejkrásněji vyzdobenou zahrádku dýňovými 

strašáky. 

 

Reklama 
Silvie Kobzíková, Dolní 3, Josefov nabízí: 

Drogerii pouze od německých výrobců – aviváže, tekuté prací prostředky.  

Mycí prostředky na nádobí, na vany a umyvadla, leštidla na okna.  

Pěny do koupele, sprchové gely, šampóny.  

Dětské vlhčené ubrousky s aloe vera. 

Informace na tel.: 737 779 043   


