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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Naše krásné hodečky skončily, skončily dobře a byly fakt špicovní, teda ranní diskošky sa né každému 

lůbily, ale to už k našim hodom patří. Naša milá Lanžhotčanka vyhrávala zvesela, hrála fenomenálně 

a protože je najlepší a my máme dycky to najlepší, tož u nás budú hrát nafurt do konca věkú. Šohajé 

vyvŕťali na novém parketě děvčice, že sotva popadaly dech a u pokladny sa pilo to najlepší josefovské 

víno a né enom u pokladny. Zedlo sa aj vypilo teda hodně, protože tolik šohajů a děvčic přespolních 

sa nikde nevidí, enom u nás. Od Lužic nám chybí značka Josefova, mysleli zme si, že na hody ju nekdo 

doveze, nedovézl, tož to znamená, že Josefov nemá hranic a nebyt pětapadesátky, tož končí až u Moravy 

za Hodonínem. K prázdninám, které majú děcka už v druhé půlce patřá tradiční fotbále a Josefáci kopat 

do mičudy umňá. Kdyby měl hospodský větší poličku, tož naši vyhráli, ale pohár za první místo 

sa mu nevleze do štelářa, tož naši borci byli podle pohára radši třetí. Zábava u nás valí, jak kdyby snáď 

nemělo byt žádné zajtra. Teď v sobotu nás čeká oblíbený Plkač kap, kde si zazávodíme na špičkovně 

připravených strojách, strýc Řádek jich pár take připravil a beztak zasej dostane nejakú cenu. 

Pak sa na chvilku zklidníme, abysme na začátku září zarazili horu. V Josefově je fakt krásně, 

kde všechno možné je reálné. Jediné co nás sere, ale to asi všeckých, že letos je na polách a v humnech 

tolik barjakých hrabošů, až to pěkné néni. Tož tak… 

 

HODY 2019 – jak to dopadlo 
Sobota 20. 7. 2019  

Předhodové zpívání  

Předprodej   vstupenek     72 ks á 80,- Kč 

vstupenek 232 ks á 100,- Kč  

celkem vybráno: 29.960,- Kč 

Náklady na předhodové zpívání 2019: 36.056,- Kč 

 

 

Předprodej: 

Neděle 21. 7. 2019 vstupenek 137 ks á 80,- Kč 

Pondělí 22. 7. 2019 vstupenek   60 ks á 50,- Kč 

Úterý 23. 7. 2019 vstupenek   46 ks á 80,- Kč 

Pátek 26. 7. 2019 vstupenek   13 ks á 80,- Kč 

   celkem:           18.680,- Kč 

 

Neděle 21. 7. 2019 vstupenek 438 ks á 120,- Kč 

   celkem vybráno: 84.564,- Kč  

 

Pondělí 22. 7. 2019 vstupenek 140 ks á 60,- Kč  

Výběr po dědině    19.000,- Kč 

   celkem vybráno: 38.075,- Kč  

 

Úterý 23. 7. 2019 vstupenek 316 ks á 100,- Kč 

   celkem vybráno: 44.555,- Kč 

 

Pátek 26. 7. 2019 vstupenek 153 ks á 100,- Kč  

   celkem vybráno: 15.420,- Kč 



 

Celkem obrat hody 2019 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 201.294,- Kč  

Náklady na hody 2019 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 157.163,- 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 a byly i ekonomicky nejúspěšnější ve své historii. Předhodové zpívání bylo také 

velmi úspěšné, přestože skončilo mírným prodělkem, a to díky pohoštění značného počtu účinkujících, 

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

až na nedělní dešťové přeháňky, ale zvládli jsme to a nikomu to nevadilo. Naše hody jsou jedny 

z nejkrásnějších na Podluží a dle nás nejkrásnější, hojně navštěvovány jak stovkami členů chas, 

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.  

Vína byla letos skvělá, jako vždy. Pokaždé je co zlepšovat, letos byl pod zeleným nový asfaltový 

povrch, v kulturním domě klimatizace, na kterou nám výrazně přispěl Jihomoravský kraj 

a u pokladny nová stříška. Bylo zavedeno, že požehnání už zůstalo na 15.00 hodinu a průvod 

o povolení hodů od 15.30 hodin, do budoucna nás nemine zdražení vstupného a ještě lepší výběr 

chas při sólech. Nezbývá nám tedy, než přát si, aby příští hody byly minimálně stejně krásné a úspěšné 

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

věďá, co sa měuo a 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, pí. Lence Rebendové za přípravu 

předhodového večera, sl. Lucii Hnidákové a p. Martinu Klubusovi za provázení slovem 

předhodového večera, našim mužákům a ženskému sboru pod vedením pí.  Ludmily Klubusové. 

Dále pracovníkům obce pod vedením p. Romana Šedi, jak zvládali uklízet obec od nepořádku, 

chase za přichystání zeleného, stárkům a stárkám za její vedení, ekonomické a velmi efektivní 

fungování, 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.  
 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2019: 

3. termín – 30. 9., 3. 10., 7. 10., 10. 10. 

4. termín – 9. 12., 12. 12., 16. 12., 19. 12. 

 

Turnaj ulic Josefova 

V sobotu 27. července se konal 11. ročník turnaje ulic Josefova v malé kopané. Hrál se fotbal pro radost 

bez zbytečných faulů, pouze s jedním zraněním. Bylo na všech vidět, že Josefáci umí hrát fotbal 

kouzelný a kdo měl chuť a zápal pro hru, mohl přijít reprezentovat svoji ulici, kterých se letos 

poskládaly čtyři. Kvůli deštivému počasí se nehrály vyřazovací zápasy, tak turnaj skončil po zápasech 

ve skupině. Diváci i hráči si užili fajn odpoledne i následně večer v hospodě. 

Letos vyhrála ulice Záhumenní! 

Reprezentovali ji Bílek R., Bohůn S., Esterka M., Hromek R., Janošek T., Prát M. ml., Prčík K., 

Tománek D. 

Sláva těchto reprezentantů je zvěčněna na podstavci poháru určeném vítězi, který je umístěn v síni slávy 

v místním pohostinství. Nejlepší střelci byli Radim Bílek a Martin Esterka, kteří vstřelili 5 gólů.  

Na druhém místě se umístila ulice Nová, na třetím ulice Horní a na čtvrtém ulice Dolní. 

Starosta věnoval bečku Starobrna, nejlepšího piva na celej Moravě, a Kofole, protože ju všecí milujem. 



 

Tradiční fotbalový turnaj 

V sobotu 3. srpna 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 Bojanovčákama a nemilému překvapení domácích, 

naši borci prohráli 1:3. 

Druhý zápas se proti sobě postavili naši borci proti Prušaňákom. Zápas to byl pohledný a v řádné hrací 

době skončil 1:1, na penalty pak naši střelci selhali a prohráli.  

Třetí zápas a tedy finále hráli Bojanovčáci proti Prušaňákom a schylovalo se k bouřce ne na place, 

ale děšťové. Po přestávce začala húlava, ale fotbalisti hráli i v děšti a zápas skončil 1:1 a tento výsledek 

stačil Bojanovčákom k obhájení loňského vítěztví. Prušaňáci tak skončili druzí a naši borci třetí. 

Letos teda naši borci zase skoro už tradičně za poslední roky nevyhráli, ale příští rok to napravijú 

a určitě vyhrajú, enom co najdú ztratěné střelky. 

Nejlepším střelcem turnaje byl Zbyněk Miklík z Dolních Bojanovic, nejlepším brankářem turnaje byl 

Bronislav Gazdík z Prušánek a nejlepším hráčem turnaje byl náš borec Zdeněk Forman. 

 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 10. srpna 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 24. srpna 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 7. září 2019 

Zarážání hory, sobota 7. září 2019 

Josefovský helovín, sobota 14. září 2019 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Slovák, Maďar a černoch čekají v porodnici, až se jejich manželkám narodí děti. Přijde doktor a hlásí: 

„Porody dopadly dobře, děti i maminky jsou v pořádku. Jen se nám děti tak trochu pomíchaly, 

tak si je teď tady musíte rozebrat.“ Slovák popadne černouška se slovy: „Maďara neriskujem!“ 

Manželský pár doma očekává návštěvu. Muž ale stále běhá v slipech, až mu žena řekne: „Prosím tě 

obleč se, už za chvíli je návštěva tady.“ Muž jen spokojeně odvětí: „Já jsem schválně ve slipech, 

aby viděli, jak jsem hubený, protože mi nechceš vařit.“ Žena flegmaticky: „Tak víš co, sundej 

si i ty slipy, aby viděli, proč ti nevařím.“ 

Muž pokročilého věku byl pozván ke svým starým přátelům jednoho dne na večeři. Udělalo na něj velký 

dojem, jak jeho přítel, kdykoli se obrátil s něčím na svoji manželku, oslovoval ji miláčku, drahoušku, 

zlatíčko, má lásko, milá a podobně. Pár žil ve společném manželství už téměř sedmdesát let a bylo 

z toho jasné, že jsou stále do sebe velmi zamilovaní. Když manželka odešla z jídelny do obýváku, muž 

se naklonil k hostiteli a povídá. „Myslím si, že je báječné, že po všech těch letech stále oslovuješ svoji 

manželku těmi zamilovanými jmény.“ Hostitel svěsil hlavu. „Musím ti říct pravdu,“ povídá, „její jméno 

mi nějak vyklouzlo z paměti už před deseti lety, a k smrti se bojím zeptat té nevrlé staré nabručené 

krávy, jak se jmenuje.“ 

Přijde jeptiška do malého krámku s potravinami a vybafne na prodavače: „Láhev rumu.“ Prodavač 

ji vezme z regálu, zabalí, a když ji podává přes pult, nedá mu to, aby se nezeptal: „Já myslel, že jeptišky 

nepijí.“ „Víte, matka představená mívá občas zácpu a rum jí na to pomáhá.“ Prodavač pokývá hlavou. 

Večer zavře krám a jde parkem domů. Na jedné lavičce uvidí totálně ožralou jeptišku s prázdnou flaškou 

od rumu v ruce. „Říkala jste, že to je projímadlo pro matku představenou,“ řekne jí vyčítavě. 

„Taky že jo. Ta se posere, až mě takhle uvidí!“ 

Já nejsem líný. Jsem jenom přirozeně velmi uvolněný člověk. 

Někdy si dám jen vodu, abych překvapil játra. 

Alkohol žádné problémy neřeší. Na druhou stranu, to nedělá ani mléko. 

Pomlouvají vás lidé za vašimi zády? Pořádně si uprdněte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


