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Toš děckám končá prázniny a pracujícím doba dovolenek, smutek z končícího léta zakabonil naše čela a 

upotil naše dlaně. O co chladnějc bylo v červenci, tak o to sa Medard vyřádil víc v srpnu, snáď 

zapomněl vypnút aj trúbu, když jel na dovolenú. 

 

Plkač Trophy Cup Josefov 2011 
Dne 13. srpna 2011 proběhl první ročník závodů fréz, plkačů a veteránů traktorů. 

Zahájení proběhlo ve 13.00 hodin u Rybníčku narážením startovních čísel a do závodu se přihlásilo 17 

strojů, což na první ročník překonalo očekávání organizátorů. 

Diváků byl taktéž nad očekávání hojný počet, kolem stovky, a vytvořili krásnou kulisu k celé akci. 

Plkače jely závodní trať na čas a na trase je čekal technický vstup, „dýchání do balonku“. Bylo k vidění 

několik skvělých výkonů, jeden karambol, ale hlavně skvěle udržovaná technika jak nových strojů, tak 

veteránů. 

Závodníci, kteří v jednotlivých kategoriích stanuli na stupních vítězů, obdrželi vavřínové věnce a 

diplomy. 

Umístnění na stupních vítězů v kategoriích: 

I. Fréza - 1. Zdeněk Prát (stroj fréza) 2. Emil Vnenčák (stroj Dalas Emil) 

II. Plkač - 1. Ladislav Ištvánek (Prušánky, stroj Drak) 2. Pavel Kudrna (stroj Sparta Praha) 

3. Jan Forman (stroj Formy 1203) 

III. Traktor veterán - 1. Martin Tomaštík (stroj Zetor 25) 2. Přemysl Maršálek (Prušánky, 

stroj Zetor 25) 3. Luděk Šupa (stroj Antonín Zetor 25)  

IV. Kosmonaut - Petr Netopilík (stroj Sputnik 1) 2. Antonín Šupa st. (stroj Styhl) 3. Roman 

Šeďa (stroj Olejomack)  

Na závěr si mohly také děti zazávodit na odrážedlech nebo šlapacích autíčkách a odnesly si jako ceny 

malé pozornosti. 

Akce to byla, dle zúčastněných, navýsost zdařilá a počasí nám rovněž přálo. 

Starosta věnoval bečku piva Gambrinusu, ale protože žízeň byla veliká a diváků hodně, tak po pivu 

ostala enom pěna, jiného občerstvení byl také dostatek. 

Poděkování patří všem účastníkům, divákům i organizátorům a budeme se těšit na příští ročník Plkač 

Trophy Cupu 2012. 

 

Turnaj ulic Josefova 
V sobotu 20. srpna 2011 se konal již III. ročník turnaje ulic Josefova v malé kopané. 

Konečně se hrál fotbal pro radost, bez zbytečného hrocení o výsledek. Je vidět, že v Josefově se fotbal 

hrát umí a každý kdo má chuť a zápal pro hru, mohl přijít reprezentovat svoji ulici. 

Letos vyhrála ulice U Školy! 

Její reprezentanti převzali putovní pohár obce Josefov, na jehož piedestalu byla zvěčněna jejich jména. 

Věčná sláva jim! 

Nejlepší střelec byl Šimon Bravenec s úctyhodnými 14 góly, který hrál za ulici U Školy. 

Na druhém místě skončila ulice Horní, na třetím Nová, dále na čtvrtém Dolní a pátí skončili 

reprezentanti ulice Záhumenní. 

Starosta věnoval bečku piva Starobrna a tak fotbalisté i diváci v horkém sobotním slunci neuschli. 

Letošní rok turnaji chyběla pěkná tečka v podání soupeření našich něžných poloviček, o to více se 

budeme těšit na příští rok, kdy slíbili účast staří páni a legendy Josefova. 

 

Speciální poděkování patří Radkovi Marčíkovi, který namaloval líbivé a vtipné logo pro Plkač 

Trophy Cup i Turnaj ulic. 



Informace ze školy 
Základní škola a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, přísp.org. 

Vzhledem k nárůstu cen potravin i energií v období od 1. 1. 2008 (kdy jsme naposled upravovali výši stravného) 

se mění ceny obědů a svačinek následovně: 

Stravné v MŠ: 

Děti 3-6leté 

Oběd     15,- Kč 

Přesnídávka      6,- Kč 

Svačinka      5,- Kč 

Děti 7-10leté                           

Oběd     20,- Kč 

Přesnídávka      6,- Kč 

Svačinka      5,- Kč 

Ceny obědů v ZŠ: 

Oběd žáka ve věku od 6 do 10 let 20,- Kč   

Od dosaženého 10 roku do 15 let 21,- Kč  svačinka 7,- Kč 

Od dosaženého 15 roku   24,- Kč 

Cizí strávníci 

Oběd     48,- Kč 

Stravné je nutno uhradit před nástupem do MŠ či ZŠ, před zahájením stravování. 

Výběr stravného bude probíhat ve středu 31. 8. a ve čtvrtek 1. 9. 2011 od 7.00 do 14.00 hod. v kanceláři 

vedoucí ŠJ. 

Tel. číslo do školní jídelny: 518 374 157 

 

Pozvánka  
Slavnostní odhalení sochy císaře Josefa II. 
V sobotu 3. září v 18.30 hod. proběhne před místním pohostinstvím slavnostní odhalení sochy k poctě zakladatele 

naší obce a přítele prostého lidu Josefa II. 

Josef II. byl císař Svaté říše římské, král uherský, (nekorunovaný) král český a arcivévoda rakouský. 

 

Zarážání hory 
V sobotu 3. září 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 našem kulturním domě. 

Pokud bude dobré počasí, sedneme si v areálu Výletiště pod zeleným. 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. Jste 

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

odjinud. Vstupné bude dobrovolné. 

 

Taneční zábava pod zeleným 
V sobotu 10. září ve 20.00 hod. se uskuteční v areálu Výletiště pod zeleným taneční zábava. K tanci a poslechu 

bude hrát skupina JAMA. 

Vstupné 60,- Kč, občerstvení zajištěno. 

 

POZVÁNKA 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat ve středu dne 31. srpna 2011 v 19.00 hodin 

 v sále Kulturního domu obce Josefov. 

Navrhovaný program: 

 

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3. Kontrola plnění minulého usnesení 

4. Schválení  

- smluv a dohod 

- příspěvku Regionu Podluží  

5. Schválení 

5.1  Rozpočtového opatření č.j. 3/2011 

5.2  Rozpočtového opatření č.j. 4/2011 

6. Projednání žádostí a stížností 

7. Různé 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

Připravujeme 
Sobota 17. září 2011 Josefovský helovín - soutěž o nejkrásněji vyzdobenou zahrádku dýňovými strašáky. 


