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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Hody milé hody, už sem dohodoval. Letošní hody skončily a byly jak dycky suprovní. Lanžhotčanka 

hrála úžasně a šohajé vytáčali děvčice tak, že sa jim skoro aj hlavy zatočily. U pokladny sa pily 

multivitaminy s protejnovýma nápojama v podobě vynikajícího Josefovského vína. Zezeného 

aj vypitého bylo teda hodně a bylo to dobré, protože sa nikemu neudělalo špatně, prostě sme to zvládli. 

Letos nám zasej někdo poohýbal značky na Prušánky, kdo to byl, asi nejaký dobrodruh, co chtěl našu 

dědinu zvětšit, ale asi neví, že Josefov začíná všude tam, kde my chceme. Děckám začala druhá půlka 

prázdnin a netěšá sa vůbec do škole, ani sa nedivíme. Naši borci na josefovském suchém pažitu vykopali 

krásné druhé místo. Sucho a pařáky nás sužujú, ale zábava u nás valí, jak kdyby nemělo byt ani zajtra, 

teď nás čeká oblíbený Plkač kap, kde si zazávodíme na špicovních strojách a po něm bude turnaj ulic. 

U nás je fakt krásně, nemosíme sa mět furt rádi, ale měli bysme si pomáhat, sme Josefáci. Tož tak… 

HODY 2018 – jak to dopadlo 
Sobota 14. 7. 2018  

Předhodové zpívání  

Předprodej   vstupenek     59 ks á 80,- Kč 

vstupenek 182 ks á 100,- Kč  

celkem vybráno: 25.030,- Kč 

Náklady na předhodové zpívání 2018: 33.264,- Kč 

 

 

Předprodej: 

Neděle 15. 7. 2018 vstupenek 95 ks á 80,- Kč 

Pondělí 16. 7. 2018 vstupenek 47 ks á 50,- Kč 

Úterý 17. 7. 2018 vstupenek 46 ks á 80,- Kč 

   celkem:         13.630,- Kč 

 

Neděle 16. 7. 2017 vstupenek 432 ks á 100,- Kč 

   celkem vybráno: 69.410,- Kč  

 

Pondělí 17. 7. 2017 vstupenek 134 ks á 60,- Kč  

Výběr po dědině    17.300,- Kč 

   celkem vybráno: 36.135,- Kč  

 

Úterý 18. 7. 2017 vstupenek 253 ks á 100,- Kč 

   celkem vybráno: 35.152,- Kč 

 

Pátek 21. 7. 2017 vstupenek 195 ks á 80,- Kč  

   celkem vybráno: 16.605,- Kč 

 

 

Celkem obrat hody 2018 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 170.932,- Kč  

Náklady na hody 2018 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 153.117,- Kč 

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

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



 

Letošní hody tedy vyšly a byly velmi úspěšné a krásné, také díky snaze všech, kteří se podíleli na jejich 

přípravách i organizaci. Předhodové zpívání bylo také velmi úspěšné, přestože skončilo mírným 

prodělkem stejně jako všechny předešlé ročníky, až na jeden, a to díky pohoštění značnémo počtu 

účinkujících, kteří se postarali o příjemnou zábavu při připraveném krásném programu. Počasí nám 

přálo, až na úterní večer, kdy zapršelo, bez toho by k nám přijelo daleko více návštěvníků. Naše hody 

jsou společenskou perlou Josefova a jsou jedny z nejkrásnějších na Podluží, hojně navštěvovány jak 

chasami, milovníky folkloru domácími a přespolními, tak i náhodnými návštěvníky. Letos k nám 

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

Hody byly zahájeny pod zeleným mší svatou, kterou celebroval mons. Jan Vokál, biskup 

královehradecký, jistě nám bylo ctí navštívit hodovou Bohoslužbu slouženou jeho excelencí, které 

se zúčastnilo cca 700 věřících domácích i přespolních. Koncelebrace se zhostili další významní 

duchovní jako, zástupce svatého otce v ČR z apoštolské nunciatury v Praze, mons. Jean-Sylvain Emien, 

prezident Fatimského apoštolátu v ČR, mons. Pavel Dokládal a náš domácí duchovní pastýř 

o. Petr Karas, o. Jaroslav Kolbaba, kněz z Nového Města nad Metují, o. Dmytro Romanovský, novokněz 

z Kutné Hory. Mezi další významné představitele patřili mons. Petr Esterka, pomocný biskup brněnský 

emeritní, který v minulosti naše hodové mše také celebroval a náš domácí duchovní doc. Václav 

Ventura. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o tento krásný duchovní zážitek. 

Vína byla letos vynikající, jako vždy, ale také značné množství se muselo zabezpečit, aby se nedostalo 

k chuťovým pohárkům, kvůli svým vadám, způsobeným transporty a teplem. Pokaždé je co zlepšovat, 

pro příští roky musíme řešit pohoštění chas a jejich děvčat, kterých je rok od roku více, nabídku 

i pohoštění pohostinstvím, kvalitou vína a navrhovanou změnou začátku požehnání, aby zůstalo 

na 15 hodinu a průvod o povolení hodů od 15.30 hodin. Nezbývá nám, 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, ale hlavně značné množství párů šikovných 

rukou a zdravé myšlení zapálených Josefáků, kteří to, co by sa měuo, udělají. 

 

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. Jiřímu Petříkovi ml. za spojení máje a práci na zeleném, p. Martinu Tománkovi za dovoz 

zeleného, 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, manželům Petrášovým a Farní radě za přípravu hodové Bohoslužby. 

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 projevem slušnosti za odvedenou práci, která přestává být poslední roky 

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

Tradiční fotbalový turnaj 

V sobotu 28. července se konal tradiční fotbalový turnaj a výsledky jsou už známy celému josefovskému 

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

Hrálo se samé derby a turnaj zahájili naši borci s Prušaňákama a k milému překvapení všech, naši borci 

za vynikajícího skandování josefovského kotle vyhráli 1:0. 

Druhý zápas se proti sobě postavili obhájci loňského vítězství, Bojanovčáci proti Prušaňákom. Zápas 

to byl pohledný a hrálo se de facto, kdo bude hrát s našima borcama o první místo, nakonec zaslouženě 

vyhráli Bojanovčáci těsně 1:0. Prušaňáci tak skončili třetí. 

Třetí zápas a vlastně finále naši borci začali proti Bojanovčákom svižně a byli po celý první poločas 

vyrovnaným a místy lepším soupeřem, ale gól nepadl. O přestávce proběhla bojová porada v kabině, 

co mají naši borci udělat, aby vyhráli a jak si řekli, tak na hřišti neudělali a dostali nasypané tři banány 

rychle po sobě, bylo zalíčené a vypadalo to na búra, ještěže rozhodčí našel píšťalku a zápas ukončil 

za stavu 0:3 pro našich borcú.  

Letos teda naši borci zase nevyhráli, ale příští rok to napravijú a vyhrajú, enom co najehlá štuple. 



 

Hlavně, že jsme porazili Prušaňáků, to sa počítá! 

Nejlepším střelcem turnaje byl Josef „Kalíšek“ Pospíšil z Dolních Bojanovic, nejlepším brankářem 

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

Forman. 

 

Tradiční turnaj ulic Josefova v malé kopané 
Obec Josefov pořádá 10. ročník turnaje ulic v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 11. srpna 2018 

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 4. srpna 2018 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 18. srpna 2018 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 1. září 2018 

Zarážání hory – sobota 1. září 2018 

Josefovský helovín – sobota 8. září 2018 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Muž a žena se při seznamování setkají a muž se ženy ptá. „Prosím tě, kolik je ti let?“ „Ty nevíš, že ptát 

se dámy na věk je neslušné?“ „Hmm, tak kolik vážíš.“ „Ježíííš, no tak dobře je mi dvaatřicet.“ 

 

Pán v restauraci nesměle na vrchního: „Pane vrchní, eehm., vy jste na mě zapomněl?“ „Ne, nezapomněl. 

Já jsem se na vás vysral.“ 



 

 

 


