
č. 86 

Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Prázdniny načaly druhú polovičku, neskutečné vedra dusijú né enom nás, ale aj sušá úrodu na polách 

a ve vinohradech. V minulých dnech bylo fakt takové horko, že sa rozpustila aj poslanecká sněmovna. 

Máme po hodech, šak za rok budú nové. Ale vlastně máme hody furt, pokáď si jich uděláme 

a nezkazíme hlúpým chováním a řečma.  

 

HODY 2013 – ekonomika a průběh 

Sobota 20. 7. 2013 

Předhodové zpívání: předprodej vstupenek     53 ks á 80,- Kč  

       vstupenek 140 ks á 100,- Kč  

        celkem:        18.240,- Kč 

 

Předprodej: 

Neděle 21. 7. 2013 vstupenek 121 ks á 80,- Kč 

Pondělí 22. 7. 2013 vstupenek   68 ks á 50,- Kč 

Úterý 23. 7. 2013 vstupenek   52 ks á 70,- Kč 

   celkem:           16.720,- Kč 

 

Neděle 21. 7. 2013 vstupenek 404 ks á 100,- Kč 

   celkem vybráno: 55.926,- Kč  

 

Pondělí 22. 7. 2013 vstupenek 85 ks á 60,- Kč 

Lázeňští hosté  vstupenek 32 ks á 50,- Kč  

Výběr po dědině                        15.100,- Kč 

   celkem vybráno: 24.535,- Kč  

 

Úterý 23. 7. 2012 vstupenek 222 ks á 80,- Kč 

   celkem vybráno: 24.949,- Kč 

 

Pátek 26. 7. 2013 vstupenek 103 ks á 60,- Kč  

   celkem vybráno: 6.210,- Kč 

 

Celkem za HODY 2013 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 128.340,- Kč 

 

Náklady na HODY 2013 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 111.148,- Kč 

 

Náklady na předhodové zpívání: 17.445,- Kč 

 

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

 

V sobotu 20. července 2013 proběhlo tradiční Předhodové zpívání u cimbálu. Hrála CM 

ze Starého Poddvorova pod vedením Matěje Kůrečky s cimbalistou Františkem Šulákem. 
Vystoupily: 

Sbory 

DFS Kordulka ze Starého Poddvorova 

DFS Slunéčko z Dolních Bojanovic 



Drmolice z Polešovic 

Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty 

Mužácký sbor ze Šardic  
Sólisté 

Patrik Havlík, Jiří Holásek, Jan Huňař, Tadeáš Janošek, Zdeněk Kubíček, Lidka Malhocká. 

 

Neděle  21. 7. 2013 Zahájení Josefovských hodů mší svatou a průvodem od kostela 

Pondělí 22. 7. 2013 Krojové hody za přítomnosti lázeňských hostů 

Úterý  23. 7. 2013 Krojové hody pod zeleným 

K tanci a poslechu hrála DH Lanžhotčanka. 

Pátek  26. 7. 2013 Pohodová diskotéka Pod zeleným 

Hrál DJ Michal 

  

Letošní hody i předhodové zpívání tedy ekonomicky vyšly díky počasí a snaze všech, kteří 

se podíleli na jejich přípravách. Naše hody jsou jedny z nejkrásnějších na Podluží, dle vyjádření 

návštěvníků hodů i hostů obce a dle starosty jsou nejkrásnější na Podluží vůbec. Letos k nám 

zavítali i hosté z francouzské obce Isdes, která je partnerskou obcí obce Lužice. 

Hody v Josefově mají svoji historickou tradici, nicméně v dohledné době se začneme potýkat 

s ubývajícími členy chasy. Takové hody, jaké je známe dnes, se musíme snažit zachovat, co nejdéle 

to bude možné. V budoucnu nás patrně jistě nemine zkrácení hodů o jeden den, jak k tomu 

přistupují obce v okolí, ale pro tento krok ještě nedozrála doba, nepřišel ten pravý čas. Na udržení 

našich krásných hodů se však musí podílet nejen starosta a obec finančně a organizačně, ale také 

chasa a jejich rodiče vstřícným přístupem. 

Do budoucna si tedy starosta přeje více šikovných rukou namísto mrštných jazyků a k tomu chuti 

bavit nejen sebe, ale i ostatní. 

 

Pár postřehů spoluobčanů z letošních hodů k organizaci, které jsou slyšet nejčastěji a mělo by 

se jimi do budoucna zabývat: 

 

- kdyby hody pořádala chasa, byly by lepší (tato varianta je možná, nicméně náročná na organizaci 

a předfinancování a chasa by musela být zaregistrována jako občanské sdružení) 

- když hody pořádá obec, měla by dělat úplně všechno (obec je spolupořadatelem, stejně jako chasa, 

která získává finanční přebytek) 

- obec chce zrušit pondělní hody (toto je závažný akt, kterému se v budoucnu nevyhneme, 

ale rozhodovat o něm by měla kvalifikovaná většina v obci spolu se starostou a zastupiteli) 

- obec by měla zrušit sobotní předhodové zpívání (předhodové zpívání, přestože bylo až do letošního 

roku prodělečné, je tradicí a krásnou zábavou pro velké množství našich spoluobčanů)  

- obec by měla zabezpečit vození zeleného a čištění máje (do budoucna nejspíše holý a smutný fakt, 

pokud nebudou krojovaní) 

- obec by měla dohlížet nad kvalitou vína chasy (prezentujeme se jako vinařská obec, a proto každý, 

kdo přinese víno k pokladně, by měl přinést to nejlepší, ne to nejhorší, nicméně ve vysokých teplotách 

se každé víno může pohnout, nad tím by měla bdít chasa, která víno zajišťuje a ten, kdo je u pokladny) 

- obec nedělá pro chasu a hody vůbec nic (díky obci jsou hody takové, jaké je známe, bez obce by hody 

s jistotou již nebyly) 

- obec chce na hodech vydělat a komercionalizovat je (obec vystupuje jako veřejnoprávní korporace 

s ekonomickými cíly, jde tedy o to pokrýt náklady, zůstatek je vždy předán chase) 

- hody jsou od toho, aby se prodělalo a ne vydělalo, obec je povinná schodek zaplatit (obec 

rozhodně není povinná zaplatit schodek za úmyslné navyšování nákladů a neúčelné ekonomické 

hospodaření, obec je garantem toho, že hody ekonomicky nedopadnou v případě schodku na rodiny 

stárků, potažmo chasy) 

- proč by měla chasa někomu za něco děkovat, je to ponižující (chasa je spolupořadatelem hodů 

a poděkování je projev slušnosti, výrazem úcty k člověku a lidskosti) 

 

„Kritizovat - to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to uměl“ 

Karel Čapek 



 

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

p. Ing. Jiřímu Práškovi, starostovi Kuželova, za darování máje a žajgrútů, p. Janovi Hasilovi 

za vedení při stavjání máje, p. Jiřímu Petříkovi za práce na máji, p. Jiřímu Hasilovi za dovoz 

a odvoz chlazení, p. Luďkovi Šupovi za elektropráce, p. Vilémovi Prčíkovi za drobné zámečnické 

práce, p. Martinovi Lekavému za vyřezání ornamentu na máju, pí. Lence a sl. Kateřině 

Rebendovým za přípravu předhodového večera i jeho provázení slovem, 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. 

 

Tradiční mezinárodní fotbalový turnaj se konal v sobotu 3. srpna 2013 

Zúčastnila se mužstva našich borců, Prušaňáků, Policajtů a Smolinčanů. 
První zápas naši borci, utrpěli výhru nad Smolinským 1:0 a Policajti vyhráli nad Prušáňákama 5:2, 

o třetí místo porazili Prušaňáci Smolinské 4:1. Následovalo finále našich borců s Policajtama, kdy 

domácí, kterým trenéři promluvili do hlavy cosi o cti vyhrát doma a vůli reprezentovat Josefov, začali 

drtit Policajtů takovým způsobem, že tento brutální tlak na balón nevydržali a do poločasu prohrávali 

0:3. Tento stav vydržal aj po druhej půlce, protože naši borci sa s Policajtama pohrávali, jak kočka 

z myšů a kdyby sa jim chcelo, tož jim nasypali klidně aj desítku, ale naši borci majú úctu k protivníkom. 

Naši borci teda po čtyřech rokách zase vyhráli. Máme inspiracu pro příště. 

Večer po fotbale pokračovala zábava Pod zeleným, kde hrála skupina JAMA a naši borci náležitě 

oslavili svoje vítězství. Nekerých z teho bolely aj nohy, jiných hlavy a nekdo nemohl dojetím ani mluvit. 

 

Plkač Trophy Cup 2013 ve výsledcích 

 

V sobotu 10. srpna 2013 proběhl třetí ročník závodů fréz, plkačů, traktorů veteránů, traktorů 

skoronoviců a plkačnic. 

 

Zahájení proběhlo v 14.00 hodin u Rybníčku narážením startovních čísel a do závodu se přihlásilo 20 

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

proto byla tato kategorie pro letošní ročník zrušena. Pro letošní ročník a věříme, že i ročníky další byla 

zavedena nová podkategorie plkačnic, soutěž rychlých žen na ještě rychlejších zemědělských strojích. 

Diváků bylo i díky příjemnému počasí skutečně požehnaně, opět více než v předešlých ročnících 

a vytvořili neskutečně bouřlivou, ale přátelskou atmosféru a celé soutěži dali kulisu velkého závodu, 

podle zúčastněných většího snad jak v Monte Carlu. 

Plkače jely po nočním dešti mírně zvlhlou trať, částečně na asfaltovém povrchu a částečně na travnaté 

polní cestě. K vidění bylo mnoho dech beroucích výkonů, časový rekord v kategorii „Plkač“, ale hlavně 

skvěle připravená technika, především starších strojů. 

Po hlavním závodu si soutěžního náboje v závodu užily také děti na odrážedlech, koloběžkách 

či šlapacích autíčkách a jako ceny si odnesly malé pozornosti. 

Po té proběhla ještě soutěž v couvání s dvoukolovou vlečkou vyznačenou tratí a následovalo vyhlášení 

výsledků a dekorování vítězů. 

Umístění na stupních vítězů v kategoriích: 

II. Plkač – 1. Ludvík Bílík (Dol. Bojanovice, stroj Mazel) 2. Jiří Hubačka (Lužice, stroj Vari 

Tunning Racing) 3. Roman Maršálek (Dol. Bojanovice, stroj MT 8) 

III. Traktor veterán – 1. Luboš Koliba (stroj Řádek 25) 2. Luděk Šupa (stroj, Antonín 25) 

3. Přemysl Maršálek (Prušánky, stroj Máňa 25) 

IV. Traktor skoronovic – 1. Antonín Hanák (stroj Čtyřicítka) 2. Zdeněk Prát ml. (stroj Zetor 

5211) 3. Aleš Tománek (stroj Zetórek 8011) 

IV./1782 Plkačnice – 1. Ivana Hanáková (stroj Bedřich 25) 2. Kateřina Formanová (stroj Ereso) 

Soutěž v couvání – 1. Jiří Bílek, 2. Vít Bílek, 3. Radim Stibůrek 



Akce, dle zúčastněných, to byla velmi zdařilá, organizačně kvalitně zvládnutá a všichni si odnášeli 

dobrý pocit ze skvěle prožitého odpoledne. Sluníčko svítilo, jak kdyby nemělo být žádné zítra a oslavy 

triumfů se nakonec protáhly do pozdních nočních hodin. 

Starosta věnoval čtyři bečky Starobrna, nelepšího piva na celej Moravě a bečku Kofole, kterou když 

miluješ, není co velice řešit. Závodníci ze statku taky věnovali bečku nejlepšího moravského zlatavého 

moku a ostatního občerstvení byl rovněž dostatek. Hospodskému málem upadly ruce, ale zvládl to 

bravurně. 

Poděkování starosty patří všem účastníkům, divákům i spoluorganiozátorům akce pánům L. Kolibovi, 

Z. Prátovi ml., R. Piharovi, P. Růžičkovi, M. Tomaštíkovi, L. Tománkovi, T. Salajkovi, A. Šupovi ml., 

M. Uhýrkovi, E. Vnenčákovi, paní R. Pospíšilové a L. Rebendové st., slečně K. Rebendové, také 

J. Formanovi za zapůjčení startovací pistole, J. Kurdnovi ml. za poskytnutí elektriky a už teď se těšíme 

na příští ročník Plkač Trophy Cupu 2014. 

 
POZVÁNKA 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat v pátek dne 16. srpna 2013 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  

- smluv a dohod 

5. Schválení 

5.1 Rozpočtového opatření č.j. 3/2013 

5.2 Rozpočtového opatření č.j. 4/2013  

6. Projednání žádostí a stížností 

7. Různé 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

POZVÁNKA 
  

Tradiční turnaj ulic Josefova v malé kopané 

Obec Josefov pořádá V. ročník turnaje ulic v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 17. srpna 2013 

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. 

Pro děti bude nachystán skákací hrad. 

Občerstvení je, jak nám velí tradice, zajištěno. 
 

Zarážání hory 
V sobotu 7. září 2013 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 Zádruha. 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 14. září 2013 Josefovský helovín - soutěž o nejkrásněji vyzdobenou zahrádku dýňovými 

strašáky. 



INFORMACE 
 

Voda ve sklepech 

Koncem měsíce srpna bude probíhat kontrola vodoměrů! Termíny budou včas zveřejněny. Vodoměry 

budou přeplombovány obecními plombami. A příští rok proběhne plošná výměna všech vodoměrů 

starších 6 ti let. 
 

PPrroo  iinnssppiirraaccii  ii  zzaassmmáánníí    
 

„Člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání.“ 

Forrest Gump 

 

„Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“ 

Karel Čapek 

 

Na osamělé farmě daleko od civilizace večer zazvoní 3 pocestní – Žid, Muslim a Kalousek. 

Farmář jim otevře a oni ho prosí, jestli by u něho nemohli přespat. 

„Můžete, ale v domě mám místo jen pro dva. Třetí bude muset přespat v maštali.“ 

V noci zvoní zvonek, farmář jde otevřít a za dveřmi Muslim: 

„Já jsem sice slíbil, že přespím v maštali, ale nikdo mi neřekl, že tam bude kráva. Promiňte, ale já fakt 

nemůžu spát v jedné místnosti se zvířetem.“ 

„Mně kráva nevadí“, říká Žid, „já tam přespím, aby nebyly problémy.“ 

Za chvíli opět zvoní zvonek, farmář jde otevřít, za dveřmi je Žid a říká: 

„Mně kráva opravdu nevadí, ale je tam taky prase. Nezlobte se, ale já nemůžu byt v jedné místnosti 

s něčím tak nečistým, jako je prase.“ 

„Prosím vás, to je toho,“ ozve se Kalousek. „V maštali budu spát já a hotovo. Dobrou noc!“ 

Za 5 minut se ozve dlouhé, naléhavé zvonění.  

Farmář jde otevřít a za dveřmi stojí kráva a prase. 

 

Moje holka nechala na ledničce vzkaz: „Nefunguje to. Už to nevydržím. Jdu bydlet k mamce.“ 

Otevřel jsem ledničku. Světlo svítilo. Pivo bylo studené… 

O čem to, do prdele, mluvila? 

 

Modlitba ženy 

Pane, dej mi moudrost, abych pochopila muže. 

Dej mi lásku, abych mu odpustila. 

Dej mi trpělivost na jeho nálady. 

Jen mi prosím nedávej sílu nebo ho zabiju!!! 

A hlavně mi dej dobré kámošky, které mi ho pomohou zahrabat, kdybych ho přece jenom zabila!!! 

 

Lidové moudro 

Když pláčeš, každý je lhostejný k Tvým slzám. 

Když Tě bolí srdce, nikdo si nevšimne Tvé bolesti. 

Když jsi šťastný, nikdo si nevšímá Tvého úsměvu. 

Ale zkus si jednou prdnout… 

 

Policejní komando rozehnalo hlouček chodců před nádražím, v jehož středu seděl jakýsi děda 

na schodech a pohazoval si v dlani dvoukorunou. 

„Co to tu vyvádíte dědku za provokaci!“ - zahřímal ohvězdičkovaný velitel. 

„Jakoupak provokaci? Já si jen vzpomínám, že za tuhletu dvoukorunu jsem za 1. republiky koupil 20 

dkg salámu, za minulého režimu 2 housky a mlíko a teď přemýšlím kde sehnat ještě 3 koruny, abych 

se mohl jít vysrat.“ 


