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Suché léto né a né skončit, jediné co končí, sú prázdniny děckám. Ale nemosá si dělat vrásky, čekajú 

na nich další. Přejeme jim teda úspěšný školní rok a co nejvíc jedniček. Ináč je teda léto dobré, nemosí 

sa topit, co by za to dali Eskymáci, asi nic, každému je dobře tam, kde je doma. Nesmí sa tam teda 

válčit. Na letošním Plkač trofy kapu závodil na babetě aj starosta a co čert nechtěl, mohl aj vyhrát nebyt 

teho, že byl skoro poslední, asi natankoval zkazený benzín, tož příště. Hospodský má postavený nový 

plot, snáď tam nebude mět josefovskú zbírku šavlí. V sobotu zarazíme horu a bude sa čekat, esli hrozny 

nezežerú špačci nebo nepokradú nejací chablaví dárečci. Z dyní si vyzdobíme hezky v dědině před 

barákama a jádra vylúpeme, to zas bude bordel všude ze šlupek. Je před volbama, no a politiké 

už sa žďúrajú a pomlúvajú, kdo je větčí zloděj. Zme teda zvědaví na strýcú Kalúska s Babišem, 

co si šecko povyčítajú. Beztak Čapí hnízdo, kam namísto čápů lécú prej vrtulníci. Tož tak… 

 

Nedávno oslavila 80 let paní Františka Horká. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

a přeje do dalšího života pevné zdraví, lásku bližních, štěstí a Boží požehnání. 
 

Plkač Trophy Cup 2017 – ve výsledcích   
V sobotu 5. srpna 2017 proběhl sedmý 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 46 strojů, což bylo o 22 více, jak v loňském roce. Od letošního roku byla akce 

rozšířena o kategorii Fechtl babette a dvě dětské kategorie Plkač kindr free a Plkač kindr fór.  

Diváků bylo na hlavní tribuně u rybníku i kolem trati značné množství, něco málo přes 400, tedy nejvíce 

za celou dobu pořádání akce a vytvořili skvělou atmosféru, lepší, jak na závodech rallye. 

Po přivítání závodníků a diváků starostou obce a zaváděcím kole v 15.15 hodin, kdy tradiční Safety car 

Roman Šeďa se Sympatexem seznámil závodníky s tratí, která byla prodloužena o stoupání 

ke sv. Trojici, proběhl start podle kategorií. Plkače, traktory a babety jely přes 2,7 km dlouhou trať, 

velmi technickou s pěti těžkými vracečkami, kačírkem a šikanou z pneumatik. Jelo se částečně 

na asfaltovém povrchu a částečně na travnaté polní cestě. K vidění byly bravurní výkony jezdců, 

ke slyšení řev nadupaných motorů, naprosto strhující a přátelská atmosféra byla cítit po celou dobu, ale 

hlavně byla vidět skvěle připravená technika, především starších strojů. Dokonce závodil i náš starosta 

v kategorii Fechtl babette, ač se za bouřlivého povzbuzování diváků snažil sebevíc, tak se mu nakonec 

nepodařilo skončit poslední, jak předpovídal. 

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 nejlepší Safety car a nebylo překvapením, 

že ji získal Roman Šeďa. Také byla poprvé udělena cena nejlepší činovník depa a také zde nebylo 

překvapením, že ji obdržela Lenka Rebendová. Cenu o nejlepšího konstruktéra v těžké 

konkurenci obhájil domácí závodník a mechanik Luboš Koliba.  

Umístění na stupních vítězů v kategoriích: 

I. Plkač vinný uan – 1. Stanislav Esterka (stroj Zlostek) 2. Ondřej Kaňa (Dolní Bojanovice, 

stroj Bultra) 3. Vít Bílek (stroj Nelinka) 



 

II. Plkač vinný tú – 1. Roman Maršálek (Dolní Bojanovice, stroj MT 8) 2. Ivan Janošek (stroj 

Pumpa) 3. Jan Forman (stroj Eses)  

III. Plkač vinný free – 1. Ludvík Bílík (Dolní Bojanovice, stroj Mazel) 2. Rostislav Svačina 

(Podivín, stroj Patriot) 3. Pavel Seják (Prušánky, stroj Šmoulinka) 

IV. Traktor veterán – 1. Antonín Hanák (stroj Super) 2. Martin Tomaštík (stroj Bohouš 25) 

3. Martin Tománek (stroj Zetor 25) 

V. Traktor skoronovic – 1. Jiří Petřík (stroj Ďábel) 2. Aleš Tománek (stroj Erteplomet) 

3. František Möse (Dolní Bojanovice, stroj Kabriolet)  

VI. Fechtl babette – 1. Petr Netopilík (stroj Stará Růžka) 2. Ladislav Ištvánek (Prušánky, stroj 

Kozodech) 3. Martin Rampáček (stroj Kuřátko) 

Výsledky v dětských kategoriích: 

I. Plkač kindr uan – 1. Karolínka Bravencová, 2. Šarlotka Šupová, 3. Míša Rampáček 

II. Plkač kindr tú – 1. Toník Hanák, 2. Jasmínka Al Farová, 3. Sofinka Salajková  

III. Plkač kindr free – 1. Kuba Tománek, 2. Míša Běhunčík, 3. Kuba Lukeš 

IV. Plkač kindr fór – 1. Eliáš Kaňa, 2. Damián Šimek, 3. Ladislav Nosek 

Dle všech přítomných, to byla akce velmi zdařilá a inspirativní, organizačně kvalitně zvládnutá a všichni 

si odnášeli dobrý pocit ze skvěle prožitého odpoledne a mnozí zúčastnění i večera.  

Starosta tradičně věnoval několik beček toho nejlepšího piva a Kofole, ostatního občerstvení bylo také 

dostatek. Hospodským málem upadly ruce, ale zvládli to tradičně skvěle. 

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

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

Prátovi ml., Martinu Tománkovi, Jiřímu Petříkovi ml., Vilémovi Prčíkovi, Radkovi Piharovi, 

Antonínu Hanákovi, Aleši Tománkovi, Antonínu Šupovi ml., Petru Netopilíkovi, Romanu Piharovi, 

Martinu Novákovi, Lence Rebendové st., Přemyslu Růžičkovi, Tomáši Salajkovi st., 

Viktoru Machačovi, našim hasičům a zaměstnancům obce i sponzorům obci Josefov, 

Pohostinství Klečka, spol. Swietelsky stavební s.r.o. Hodonín, spol.  Sonnentor s.r.o. Čejkovice. 

Po úspěšném letošním ročníku se netrpělivě těšíme na příští Plkač Trophy Cup 2018. 

 

Turnaj ulic Josefova 
V sobotu 12. srpna se konal IX. 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 a fotbalistů se letos sešlo poměrně dost. Dokonce 

se nám do ochozů vrátilo značné množství josefovských fanoušků.  

Letos vyhrála ulice U Školy! 

Reprezentovali ji Š. Bravenec, J. Forman, P. Netopilík, D. Prčík, V. Prčík st., V. Prčík ml., M. Šindar, 

T. Šindar.  

Ulice U Školy po odmlce opět zvítězila a stala se tak 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 již tradičně Šimon Bravenec, který vstřelil 13 gólů.  

Na druhém místě skončila ulice Horní, na třetím místě ulice Nová a na čtvrtém pak ulice Dolní. 

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

 

INFORMACE 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 
Spol. E.ON Distribuce, a.s. oznamuje občanům obce Josefov, že z důvodu oprav na distribuční soustavě 

bude v úterý 12. září 2017 od 8.00 hod. do 17.30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v celé obci, 

včetně vinných sklepů. 



 

Kanalizace a ČOV – výzva občanům 
Obec Josefov děkuje občanům za snahu při přepojování svých nemovitostí na veřejnou kanalizaci 

a vyzývá občany, aby ti, kdo tak neučinili, přepojili své nemovitosti na veřejnou kanalizaci a zároveň 

občany, kteří již připojení jsou, vyzývá k podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou 

kanalizací. Tuto povinnost stanovuje zákon o vodovodech a kanalizacích. Smlouvy jsou přichystány 

k doplnění povinných údajů jednotlivých domácností, následně k podpisu a s občany budou 

uzavírány po Zarážání hory. Výzva k uzavírání smluv bude také hlášena v místním rozhlase. 

Bez smlouvy je odvádění odpadních vod do kanalizace neoprávněné a vlastník nemovitosti 

tak neprokáže nakládání s odpadními vodami a vystavuje se tedy finančnímu postihu úřady, dbajícími 

nad ochranou životního prostředí.  

 

POZVÁNKA 

Zarážání hory 
V sobotu 2. září 2017 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 2. 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 1. 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 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 9. září 2017 

Josefovský helovín, sobota 9. září 2017 – soutěž o nejlépe vyzdobené zahrádky výtvory z dýní  

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 23. září 2017 

19. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, 2. polovina září 2017 

Pochod slováckými vinohrady, 41. ročník, sobota 7. října 2017 – burčákový pochod pořádaný Klubem 

českých turistů 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 14. října 2017 

Sběr nebezpečného a objemného odpadu, sobota 14. října 2017 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pátek 20. října 2017 a sobota 21. října 

2017  

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
V baru se opilec odebere na záchod, odkud se po chvíli ozve neskutečný řev, po minutě znovu a pak 

zase. Barman se jde podívat, co se stalo a najde opilce sedícího v místnůstce naříkat. „Co tu děláš? Víš, 

že mi děsíš zákazníky?“ „Když já vždycky, když chci spláchnout, tak se něco zvedne a děsně mě to 

praští do koulí!“ „To se nediv, když sedíš na kýblu s mopem!“ 



 

 


