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Prázdniny končá, byly krásné a děcka sa určitě těšijú do škole jak slépka na sopel. Všecí jim přejeme 

úspěšný školní rok, hlavně samé jedničky a učitelom s rodičama pevné nervy. Ináč, léto bylo a je hezké, 

nebyly takové pařáky jak loni, enom úroda ovoca a hroznů díky mrazom z jara je taková bídná. Hlavně, 

aby byly nejaké dyně na Helovín a mohli sme si vyzdobit zahrádky a aby bylo aj co lúpat. A důležité 

bude, aby bylo co do kadí a do škopkú. Je zajímavé, že sa dlúho nepohádali strýcé Babiš s Kalúskem, 

ale oni to naisto doženú před volbama. Letos na Plkač kapu byli nejúspěšnější domácí a sme za to rádi, 

že máme takých závodníků. Názory na kde co sa růzňá, nekdo jezdí na plkaču, někdo na velblúdoch 

po staromáku a nekdo je furt najchytřejší aj když ví a umí prd. Jak jeden múdrý člověk pronésl, každý 

národ má právo mět svojích magorů, no aj my jich máme. Tož sa nachystajme všecí na horu, všeckým 

zase ukážeme, že sme pohostinní a najlepší, akca to bude určitě špicovní. Tož tak… 

 

V minulých dnech nás opustila navždy paní Štěpánka Hasilová, čest její památce a upřímnou 

soustrast pozůstalým, všichni na ni budeme vzpomínat v dobrém jako na dobrého člověka a milou 

a obětavou ženu. 
 

Ulice Sportovní a U Školy 
V uplynulých dnech jsme položili povrch z asfaltového recyklátu na cestu v plánované ulici Sportovní 

vedle fotbalového hřiště. Chceme také v dohledné době vyspravit asfaltem povrch cesty v ulici U Školy 

od ulice Horní po konec hřiště, avšak tato akce bude poměrně náročnější. Na konci Ulice U Školy 

za hřištěm také plánujeme zbudovat nové hnízdo na nádoby tříděného odpadu. 

 

Socha sv. Panny Marie Bolestné 
V minulých dnech sochař, pan Michal Vinduška, naší soše sv. Panny Marie Bolestné vložil do rukou 

repliku atributu pozlacené lilie.  

 

ČOV a terénní úpravy hliníku 
V místě, kde probíhá realizace výstavby čerpací stanice u rybníku, se v předminulém týdnu podařilo 

nalézt studnu nejspíše z 13. století a v ní okenní vitráže. Nejspíše se mohlo jednat o nějaké stavení 

původní vesnice Kukvice a velmi bohatého vlastníka usedlosti, výstavba pokračuje. V místě výstavby 

ČOV v hliníku proběhne v nejbližších dnech také zahájení prací s rekultivací okolí čističky. 

 

Turnaj ulic Josefova 
V sobotu 13. srpna 2016 se konal VIII. ročník turnaje ulic Josefova v malé kopané. Hrál se fotbal 

pro radost bez zbytečných faulů a vážných zranění. Bylo vidět, že Josefáci umí hrát fotbal krásný a kdo 

měl chuť a zápal pro hru, mohl přijít reprezentovat svoji ulici. Letos přišlo míň josefovských 

reprezentantů, tak hráči hráli za ulice Horní, Dolní a U Školy. 

Letos vyhrála ulice Horní! 

Reprezentovali ji M. Běhunčík st., J. Klubus, V. Pospíšil ml., M. Prát ml., P. Prát, F. Prčík, J. Prčík.  

Ulice Horní po letech opět zvítězila a stala se dosud nejúspěšnější ulicí v historii turnaje a sláva těchto 

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

pohostinství.  

Nejlepší střelec byl opět Šimon Bravenec, který vstřelil 9 gólů.  

Na druhém místě skončila ulice U Školy, na třetím místě ulice Dolní. 

Starosta podle přání věnoval bečku nejlepšího piva Plzeňského a Kofole, protože ju všecí milujeme.   



 

Plkač Trophy Cup 2016 – ve výsledcích   
V sobotu 6. srpna 2016 proběhl šestý ročník závodů plkačů, traktorů veteránů a traktorů skoronoviců. 

Zahájení proběhlo v 14.00 hodin u Rybníku zápisem do startovní listiny a narážením startovních čísel. 

Do závodu se přihlásilo 24 strojů, což bylo o tři více, jak v loňském roce. Od letošního ročníku byla 

kategorie Plkač rozšířena, o kategorii Plkač vinný free, kde startovaly stroje domácí výroby a ostatní.  

Diváků bylo na hlavní tribuně u rybníku i kolem trati velké množství a vytvořili skvělou atmosféru, jistě 

lepší, jak v Monze. 

Po zaváděcím kole v 15.15 hodin, kdy Safety car, Roman Šeďa se Sympatexem, seznámil závodníky 

s tratí, která byla prodloužena o krásnou technickou pasáž v hliníku, proběhl start podle kategorií. Plkače 

a traktory jely přes 2,4 km dlouhou trať, velmi technickou se čtyřmi těžkými vracečkami, kačírkem 

a šikanou z pneumatik. Jelo se částečně na asfaltovém povrchu a částečně na travnaté polní cestě. 

K vidění byly úžasné výkony jezdců, ke slyšení burácení nadupaných motorů a naprosto strhující 

atmosféra byla cítit po celou dobu, ale hlavně byla vidět skvěle připravená technika, především starších 

strojů.  

Po hlavním závodu si soutěžení užily také děti na kolech, odrážedlech, koloběžkách, či šlapacích 

autíčkách a ceny si odnesly stejné jako v hlavních kategoriích. K tomu ještě všechny zúčastněné děti 

obdržely spoustu sladkostí. 

Závěrem všichni závodníci ještě projeli tratí spanilou jízdu jako poděkování, že se nikomu nic nestalo. 

V letošním ročníku byla poprvé udělena cena pro nejlepšího konstruktéra, a tu získal domácí 

závodník a mechanik Luboš Koliba. 

Umístění na stupních vítězů v kategoriích: 

I. Plkač vinný uan – 1. Martin Rampáček (stroj Kubota Aste) 2. Lubomír Marčík (stroj Bizon) 

3. Jiří Bílek (stroj Iseki) 

II. Plkač vinný tú – 1. Ivan Janošek (stroj Mates)  

III. Plkač vinný free – 1. Jan Vajbar (Moravská Nová Ves, stroj Anonym) 2. Rostislav Svačina 

(Podivín, stroj Večeřa) 3. Ladislav Ištvánek (Prušánky, stroj Drak) 

IV. Traktor veterán – 1. Martin Tomaštík (stroj Super) 2. Luboš Koliba (stroj Super) 3. Michal 

Uhýrek (stroj Čahůn 25) 

V. Traktor skoronovic – 1. Antonín Hanák (stroj Čtyřicítka) 2. Aleš Tománek 

(stroj Erteplomet) 3. Martin Straka (stroj Tátoš)  

Výsledky v dětských kategoriích: 

I. Plkač kindr uan – 1. Jasmínka Al Farová, 2. Sofinka Salajková, 3. Šarlotka Šupová 

II. Plkač kindr tú – 1. Peťa Pospíšil, 2. Míša Běhunčík, 3. Kuba Tománek  

Akce, dle všech přítomných, to byla velmi zdařilá, inspirativní s inovativními prvky, organizačně 

kvalitně zvládnutá a všichni si odnášeli dobrý pocit ze skvěle prožitého odpoledne a mnozí zúčastnění 

i večera.  

Starosta věnoval několik beček toho nejlepšího piva a Kofole a ostatního občerstvení byl rovněž 

dostatek. Hospodskému málem upadly ruce, ale zvládl to bravurně. 

Poděkování starosty patří všem účastníkům Plkač Trophy Cupu, závodníkům, divákům, organizátorům 

a pomocníkům jmenovitě Luboši Kolibovi, Martinu Tomaštíkovi, Lubomíru Tománkovi, Michalu 

Uhýrkovi, Antonínu Šupovi ml., Emilu Vnenčákovi, Radku Piharovi, Martinu Zapletalovi, Jiřímu 

Petříkovi ml., Přemyslu Růžičkovi, Tomáši Salajkovi st., Lence Rebendové st., Radce Pospíšilové, 

Zdeňkovi a Filipovi Zvařičovým, Antonínu Hanákovi, Martinu Rebendovi, Petru Bílkovi, Aleši 

Tománkovi, Petru Kůřilovi i sponzorům obci Josefov, spol. Swietelsky stavební s.r.o. Hodonín, 

Pohostinství Klečka, Sonnentor s.r.o. Čejkovice, Ladislavu Ištvánkovi a už teď se těšíme na příští ročník 

Plkač Trophy Cup 2017. 



 

POZVÁNKA 

Zarážání hory 
V sobotu 3. září 2016 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 areálu Výletiště pod zeleným, pokud nám nebude počasí přát, sedneme si v Kulturním 

domě. 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 a ochutnávku místních domácích pochutin. Jste 

všichni srdečně zváni, malí i velcí, vinaři i nevinaři, prostě všichni Josefáci i „Josefáci srdcem 

i duší“ odjinud. Vstupné bude dobrovolné. 

 

Starosta zdvořile žádá josefovské ženy, jako nejlepší kuchařky, které mají zájem upéct nějakou 

rodinnou specialitu z těsta a prezentovat ji všem na Zarážání hory, ať se přihlásí u starosty nebo 

na jeho telefon. Své speciality můžete přinést v sobotu 3. září od 17 hodin na KD. Děkujeme! 

 

Starosta zdvořile žádá místní vinaře o vzorky vína na ochutnávku a pochlubení se, jak je umíme 

v Josefově dělat vynikající. Vzorky vína můžete nosit v pátek 2. září na radnici do 14 hodin a poté 

nebo i v sobotu dopoledne ke starostovi (tel. 602 246 680) nebo místostarostovi (tel. 602 733 337). 

Děkujeme! 

 

Připravujeme 

Josefovský helovín, sobota 10. září 2016 – soutěž o nejkrásnější zahrádky vyzdobenoé dýňovými 

výtvory 

Pochod slováckými vinohrady, sobota 1. října 2016 – burčákový pochod pořádaný Klubem českých 

turistů 

Drakyáda, 22. října 2016 – pouštění papírových draků a opékání špekáčků 

Josefovská setkání, 19. listopad 2016 – setkání seniorů (důchodců), při příjemném programu  

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   

Ženská říká doma manželovi: „Láďo, ty jdeš teďka do práce, dneska máme pátek, co kdybychom si udělali 

takový hezký víkend?“ 

Chlap jí odpoví: „To je super nápad, tak se uvidíme v pondělí.“ 

 

Manželka říká manželovi: Stando, víš, jak jsi říkal, že si k výročí můžu koupit, co chci? 

Manžel na to: „Jasně Marto, co chceš?“ 

„Tak já bych chtěla něco, co udělá z nuly na sto za tři vteřiny.“ A on na to: „No, tak já ti koupím váhu.“ 

 

Učitel vykládá svým studentům o dobrých mravech a ptá se jednoho po druhém: „Tak Michaeli, kdybyste 

byl na schůzce s děvčetem a seděli byste v restauraci, jak byste jí řekl, že potřebujete na toaletu?”  

„No tak já bych jí řekl: Počkej, musím se jít vyčůrat.”  

„No, to by ale bylo velice nezdvořilé, řekl bych i hrubé, že? Co vy Honzo, co byste řekl vy?”  

„No, tak já bych řekl: Omlouvám se, ale opravdu musím na záchod.”  

„Tak to už je o hodně lepší, ale přece jen není vhodné používat slovo záchod u stolu, že?  

A co vy Petře, jak byste se zachoval vy?”  

„Řekl bych: Miláčku, prosím tě, můžeš mě na chvilku omluvit? Musím si jít potřást rukou se svým velice 

dobrým přítelem, se kterým se, jak doufám, po večeři seznámíš.” 

 

Na dole je zával, vdovy tam truchlí a jedna naříká: „To je taká tragedia, ten zaval, kolik ti dali za tveho 

Vincka.“ „Stopadesát tisíc jenom, říká ta druhá.“ A rovnou se zeptá: „ A kolik dali tobě?“ Ta první se ještě 

víc rozpláče a vzlykne: „Ten debil zaspal na šichtu.“ 



 

 


