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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

 

Je po hodách. Všecko je zezené a vypité. Nakonec to dobře dopadlo a nepršalo furt, enom kolotoče byly 

trochu prázdné. Hospodský sa nezbláznil a starosta sa učuřuje, protože to vyšlo, jak měuo. Hody sú totiž 

dycky takové, jaké si jich uděláme. A že sa bavit při dobrém víně umíme všecí, o tem ať nikdo nepochybuje, 

letošní předhodová sobota aj hodový pondělek teho sú důkazem. Nad ránem po hodoch aj po diskošce bylo 

trochu štabarcu, ale néni to zasej tak často, aby zme to nevydržali, každý byl jednú mladý a bavil sa. 

Čeká nás eště polovička prázdnin, ale také fúra práce, ale aj zábavy. Toto léto je zajímavé tým, že sa kazá né 

enom stroje a jídlo, ale aj charakter nekerých lidí. Dřív by takových potmělúchú ras nakopal do řiti. 

 

HODY 2014 – ekonomika a průběh 

 

Sobota 19. 7. 2014  

Předhodové zpívání  

Předprodej   vstupenek     55 ks á 80,- Kč 

vstupenek 140 ks á 100,- Kč  

celkem vybráno:   18.300,- Kč 

 

 

Předprodej: 

Neděle 20. 7. 2014 vstupenek 124 ks á 80,- Kč 

Pondělí 21. 7. 2014 vstupenek   62 ks á 50,- Kč 

Úterý 22. 7. 2014 vstupenek   53 ks á 70,- Kč 

   celkem:           16.730,- Kč 

 

Neděle 20. 7. 2014 vstupenek 387 ks á 100,- Kč 

   celkem vybráno: 53.089,- Kč  

 

Pondělí 21. 7. 2014 vstupenek 32 ks á 60,- Kč 

Lázeňští hosté  vstupenek 25 ks á 50,- Kč  

Výběr po dědině                        15.200,- Kč 

   celkem vybráno: 20.603,- Kč  

 

Úterý 22. 7. 2014 vstupenek 232 ks á 80,- Kč 

   celkem vybráno: 24.758,- Kč 

 

Pátek 25. 7. 2014 vstupenek 115 ks á 60,- Kč  

   celkem vybráno: 6.920,- Kč 

 

 

Celkem obrat HODY 2014 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 122.100,- Kč  

Náklady na HODY 2014 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 118.050,- Kč 

 

Náklady na předhodové zpívání: 27.110,- Kč 

 

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



V sobotu 19. července 2014 proběhlo tradiční Předhodové zpívání u cimbálu. Hrála CM Zádruha 

s primášem Miroslavem Klubusem. 
Vystoupily sbory 

Folklorní soubor Svéráz z Tvrdonic 

Mužský a ženský sbor Vnorovy 

Presúzní sbor Velké Pavlovice 

Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty 

Účinkovali sólisté 

Zdeněk Böhm, Josef Ševčík, René Zhříval, Adéla Bílíková, Dita Bílíková, Veronika Bohůnová.  

 

Večerem provázely Kateřina Rebendová a Lenka Rebendová st. 

 

Neděle  20. 7. 2014 Zahájení Josefovských hodů mší svatou a průvodem od kostela  

Pondělí 21. 7. 2014 Krojové hody za přítomnosti lázeňských hostů 

Úterý  22. 7. 2014 Krojové hody pod zeleným 

K tanci a poslechu hrála DH Lanžhotčanka. 

Pátek  25. 7. 2014 Pohodová diskotéka Pod zeleným  

Hrál DJ Michal  

 

Letošní hody ekonomicky vyšly díky umoudřenému počasí a snaze všech, kteří se podíleli na jejich 

přípravách. Předhodové zpívání skončilo prodělkem, pouze v loňském roce se vydělalo. Naše hody 

jsou jedny z nejkrásnějších na Podluží a hojně navštěvovány jak chasami, tak milovníky folkloru. 

Letos k nám zavítali starostové z okolních obcí, sochaři ze sochařského sympozia v Lužicích a tradičně 

lázeňští hosté. 

Hody v Josefově mají svoji historickou tradici a musíme se je snažit zachovat, co nejdéle to bude 

možné v podobě, jak je známe. V dohledné době nás čeká výměna lan zeleného a položení pletiva, 

aby se po něm mohla pnout popínavá zeleň, tím ušetříme do budoucna spoustu času při přípravě 

hodů. 

Vína byla letos vynikající, tak nezbývá, než si přát, aby příští hody byly minimálně stejně krásné jako 

letošní, ne-li, lepší k tomu budeme potřebovat několik párů šikovných rukou, zdravé myšlení, méně 

pak řečníků. 

 

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

p. Janovi Hasilovi za vedení při stavjání máje, p. Jiřímu Hasilovi a Jaroslavu Hnidákovi za dovoz 

a odvoz chlazení, p. Luďkovi Šupovi za elektropráce, 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. 

 

Máme v obci UDAVAČE!  

Výsledek jeho, její či jejich činnosti nejspíše pocítí všichni občané v obci, nejen obec jako právnická 

osoba, jak nejspíše plánoval se mstít za to, že se snažíme dědinu mít hezkou a upravenou za daleko 

nižší prostředky, než je obvyklé. Asi je rozumnější platit za předražené zakázky, nevšímat si nebezpečného 

a mít všude nepořádek. „Nesmíme si nechat trávit studny“!!! 

Veřejné mínění musí počínání takovýchto lidí zákonitě odsoudit. Tím, že nedokáží přijít, zeptat se, 

nechat si vysvětlit a naopak škodí se škodolibostí a zlým úmyslem se dopouští zločinu na všech. 

 

Sběrná místa na tříděný a komunální odpad 
Vážení spoluobčané, po obci máme rozmístěno několik sběrným míst na odpad. Svozová firma je co 14 dní 

vyváží, mezi tím a mnohdy již po vyvezení je převážně u kontejnerů na komunální odpad neskutečný 

nepořádek. Po hodech zaměstnanci obce museli odklízet neskutečné množství odpadků, které již byly plné 

červů. Zkusme přehodnotit priority a nedělejme v obci nepořádek, sběrná místa slouží ke sběru odpadu, 

ne na vytváření bordelu!!! 



Tradiční fotbalový turnaj 

Zúčastnila se mužstva našich borců, Dolnobojanovčáků, Prušaňáků a Policajtů. 
Letos naši borci obhajovali první místo a jak to dopadlo, už víme. 

V zahajovacím zápase naši borci po úporné bratrovražedné bitvě v řádné hrací době remizovali 

s Prušaňákama 1:1, po té následovala střelba ze značky pokutových kopů, kdy totálně dominovali naši 

ostrostřelci a hlavně gólman Pavel „Leboš“ Kudrna, který začaroval né enom branku, ale aj největší 

hvězdu Prušaňáků „Lupeska“ Petra v ten den milosrdného, a tak naši borci vyhráli 3:1.  

V druhém zápase nastoupili naši nevlastní bratři z Dolních Bojanovic proti Policajtom, zápas to byl 

pohledný a dlouho vyrovnaný, ale nakonec se projevila zkušenost Dolnobojanovských a střelecký um 

Jožky „Kalíška“ Pospíšila, a tak vyhráli 3:1. 

O třetí místo si to rozdali Prušaňáci s Policajtama. Policajti dlouho drželi jednobrankový náskok, 

ale Prušánečtí umělci pod taktovkou „Lupeska“ Petra a Jindry Mráky otočili nelichotivý brankový stav 

a nakonec vyhráli 3:2. 

Ve finále šel ze hry Bojanovčáků místama strach, ale naši borci, když sa zakúsnú, tak nepusťá 

a nepustili ani teď a znova hlavně náš gólman, Pavel Kudrna, čaroval a zachránil našich borcú 

od evidentní brankové potupy. Naši borci si hrábli na dno sil a progřáfali sa po bezbrankovém stavu 0:0 

až k penaltám. V tejto penaltovej loterii sa plně projevila střelecká impotenca našich borců a čaroděj 

Pavel Kudrna, který byl nejlepším hráčem našich borců aj celého turnaje, nic nezmohl proti nabitým 

ostrým nevlastních bratrů z Dolních Bojanovic, a proto naši borci prohráli 1:3 a teda neobhájili 

a z vítězného poháru sa radovali Bojanovčáci. 

Sportovně mosíme uznat, že byť sú naši borci najlepší na světě, tak pár dlúhých minut byli lepší 

Bojanovčáci, no a proto vyhráli. Aspoň máme motivacu na příští rok. 

Nejlepším střelcem turnaje byl Jožka „Kalíšek“ Pospíšil a nejlepším hráčem Pavel „Leboš“ Kudrna.  

Speciální cenu pro nejvěrnějšího fanouška josefovského fotbalu obdržel od starosty pan Pavel Kůřil. 

 

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

Prušaňáků a Bojanovčáků náležitě zapili svoje úspěchy. Nemyslite si, že to bylo jednoduché. Bolest, 

aj radost v srdci po takovém vypětí, sa mosí vyventilovat, aby sa z tych úspěchů nekeří nezbláznili. 

Ten večer hodně fotbalistů mluvilo všeckýma možnýma světovýma jazykama a nekemu by nepomohl 

ani překladatel. 
 

POZVÁNKA 

 

Plkač Trophy Cup 2014   
 

V sobotu 9. srpna 2014 se bude konat čtvrtý ročník závodů fréz, plkačů, traktorů veteránů 

a traktorů skoronoviců. 

Zahájení 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. Fréza (Terra, Vari aj.) 

II. Plkač (plkače domácí výroby, TK, malotraktory typu Slavia aj.) 

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

IV. Traktor skoronovic (traktory vyrobené do roku 1990) 

Po závodu proběhne soutěž v couvání s vlečkou a 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 VI. ročník turnaje ulic v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 16. srpna 2014 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!!! 

Pro děti bude nachystán skákací hrad. 

Občerstvení je, jak nám velí slušnost a tradice, zajištěno. 

 

Připravujeme 
 

Zarážání hory, sobota 6. září 2014 – tradiční vinařská slavnost 

 

Josefovský helovín, sobota 13. září 2014 – soutěž o nejkrásněji vyzdobenou zahrádku dýňovými 

strašáky 

 

Pochod slováckými vinohrady, sobota 4. října 2014 – burčákový pochod pořádaný Klubem českých 

turistů 

 

Drakiáda, 25. října 2014 – pouštění papírových draků a opékání špekáčků 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Včera jsem se svými kamarádkami vyrazila na večírek. 

Manželovi jsem řekla, že se vrátím o půlnoci. „Slibuji ti, miláčku, že se nevrátím ani o minutu  později!“ 

Prohlásila jsem a vyrazila. Ale večírek byl fantastický. Drinky, tanečky, znovu drinky a znovu tanečky, ještě 

víc drinků... Bylo to tak skvělé, že jsem zapomněla na čas!!! 

Když jsem se vrátila domů, byly tři hodiny v noci. Vcházím do bytu jako myška, otvírám dveře a vtom 

slyším tu zatracenou kukačku v hodinách, jak kuká třikrát! Když jsem si uvědomila, že manžel se při tom 

kukání může probudit, zakukala jsem sama ještě devětkrát... Byla jsem na sebe velice pyšná a spokojená, 

že i když jsem ožralá, jak dělo, dostala jsem takový dobrý nápad - podařilo se mi vyhnout nepříjemnosti 

s manželem...!!! Rychle jsem si lehla a usínala s myšlenkou na to, jak jsem inteligentní. 

Ráno, během snídaně, se manžel zeptal, kdy jsem se vrátila z večírku. 

A tak říkám, že přesně o půlnoci, jak jsem slíbila. Nic neříkal a ani nevypadal, že by měl nějaké podezření. 

„To je skvělé, jsem zachráněná..!“ Pomyslela jsem si a otřela pot z čela.  

Manžel se na mě po chvíli vážně podíval a povídá: „Víš, musíme vyměnit ty naše kukačkové hodiny.“ 

Zbledla jsem strachy a ptám se pokorně: „Aaano? A proč, miláčku?“  

A on na to: „Víš, dneska v noci kukačka zakukala třikrát, potom - nevím, jak to udělala, vykřikla ó Bože!, 

znovu zakukala čtyřikrát, vyzvracela se v předsíni, zakukala ještě třikrát a upadla smíchem na podlahu. 

Kuknula ještě jednou, šlápla na kočku a převrátila stolek v obýváku. Potom se svalila vedle mě, a zatímco 

kukala naposledy, hlasitě si uprdla. Pak začala chrápat...“ 

 

Ochotně snášej chyby druhých, když chceš, aby ostatní snášeli chyby tvoje.  

sv. Jan Bosco 

 

Šťastný, kdo miluje Tebe, přítele v Tobě a nepřítele s ohledem na Tebe.  

 

Bloudění je lidské, ale dobrovolné setrvávání v bludu je vpravdě ďábelské.  

sv. Augustin 

 

Nesnaž se tedy o konání jiných věcí, nerozsévej tam, kde to má na starosti někdo jiný, ale dobře pečuj 

o svou zahradu.  

sv. Pio z Pietrelciny 


