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Pařáky už prý skončily, je to dobře, protože v tych vedrách sa děly aj u nás barjaké piškuntálije. Děckám 

končá prázdniny a určitě sa těšijú né enom na kamošú ze škol, ale aj na super známky a hlavně další 

prázdniny. Přejme jim úspěšný nový školní rok. Letošní Plkač trofy kap byl zaséj dobrý, závodníků 

aj diváků bylo mraky a vyhráli ty najlepší. Hospodským u dvoch pip málem ruky upadly, ale zmákli to, 

sú to borci. Turnaj ulic zas vyhrála Horní ulica, kde sa tam furt berú tacoví fotbalité. V sobotu zarazíme 

horu a nikdo nesmí chodit do vinohrada, možú tam enom nemocní nebo těhotné ženy, ale u nás máme 

aj těhotných vinařů a láska k vínu je take nemoc, tož stejně budú všecí trčat ve vinohradoch. Snáď 

hrozny a jinačí ovoce v sádkoch neukradnú nejací dárečci. Za týdeň pak bude helovín a snáď zbydú 

nejaké dyně na vyzdobení před barákama. Ministriňa financí sa rozhodla najít další peníze, tož zruší 

3 tisíce úřednických míst, ale nepropustí nikeho, že sú to černé duše a má to dělat 3 miliardy, 

no kúzelnica. Kolik takých černých duší na ministerstvách je, nejvíc by jich mělo byt na ministerstvu 

dopravy, protože kdo by jezdil bez duší, že. Kdo ví, esli tam má vůbec nekdo aj bílú dušu. Tož tak… 

 

Plkač Trophy Cup 2018 – ve výsledcích   
 

V sobotu 4. srpna 2018 proběhl osmý ročník závodů plkačů, traktorů veteránů, traktorů skoronoviců 

a fechtlů babet. 

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

Do závodu se přihlásilo 35 strojů do hlavní soutěže a 21 soutěžících do dětských kategorií.  

Diváků bylo na hlavní tribuně u rybníku i kolem trati značné množství, něco přes 300, díky horkému 

počasí něco méně než v loňském rekordním roce, vytvořili vynikající atmosféru, snad lepší, jak na 

brněnském Grand Prix. 

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

Roman Šeďa s „Babičkou“ a druhý Safety car Radek Šeďa s Yamahou seznámili závodníky s tratí, která 

byla prodloužena o cestu v sádcích, proběhl start podle kategorií. Plkače, traktory a babety jely 

přes 3 km dlouhou trať, velmi technickou s šesti těžkými vracečkami, kačírkem a šikanou z pneumatik. 

Jelo se částečně na asfaltovém povrchu a částečně na travnaté polní cestě. K vidění byly fantastické 

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. Během 

závodů došlo také k několika technickým závadám, ale i zábavným momentům, jako, kdy obhájce 

loňského vítězství Petr Netopilík, kategorie Fechtl babette, navlečen do vaťáku asi přehřál nejen stroj, 

ale i sebe a pobavil přítomné strhující show neskutečnými akrobatickými kousky mezi stromy 

a na přilehlých cestách. Nebýt několika zdechnutí jeho motoru, asi by titul obhájil. 

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

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

obdržely spoustu sladkostí. 

V letošním ročníku byla udělena cena pro nejlepší Safety car a nebylo překvapením, že ji získal 

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

obdržela Lenka Rebendová. Cenu o nejlepšího konstruktéra získal závodník a konstruktér Tomáš 

Pospíšil. Cenu pro nejlepšího mechanika získal závodník a mechanik Luboš Koliba. Byla také 

udělena cena za účast s nejstarším strojem Zetor 15, se kterým jel jeho majitel a závodník 

Jaroslav Nešpor. 



 

Umístění na stupních vítězů v kategoriích: 

I. Plkač vinný uan – 1. Martin Rampáček (stroj Aste) 2. Vít Bílek (stroj Nelinka) 3. Karel 

Skočík (stroj Ferda) 

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

III. Plkač vinný free – 1. Rostislav Svačina (stroj Patriot) 2. Ladislav Ištvánek (stroj Modrý 

drak) 3. Jan Vajbar (stroj Šrek) 

IV. Traktor veterán – 1. Roman Pihar (stroj Rumík 25) 2. Antonín Hanák (stroj Bedřich 25) 

3. Martin Tománek (stroj Zaploš 25) 

V. Traktor skoronovic – 1. Antonín Hanák (stroj Super) 2. Stanislav Kalenda (stroj „40“) 3. Jiří 

Petřík (stroj Jirka)  

VI. Fechtl babette – 1. Luděk Šupa (stroj Brouk) 2. Martin Tománek (stroj Fazula) 3. Michal 

Rampáček (stroj Kozí dech) 

Výsledky v dětských kategoriích: 

I. Plkač kindr uan – 1. Štěpánek Bravenec, 2. Terezka Bravencová, 3. Pepík Prčík 

II. Plkač kindr tú – 1. Alešek Hanák, 2. Gábinka Zlomková, 3. Miki Novák  

III. Plkač kindr free – 1. Pavlínka Rampáčková, 2. Viktorka Murasová, 3. Tobiášek Macůrek 

IV. Plkač kindr fór – 1. Ladík Nosek, 2. Peťa Chytil 

Dle všech zúčastněných, to byla akce skvělá a organizačně kvalitně zvládnutá. Všichni, kdo přišli 

či přijeli se podívat, odnášeli si příjemný pocit ze skvěle prožitého odpoledne a mnozí také večera.  

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

dostatek. Hospodským Jirkovi Čuprovi, Jožkovi Klubusovi a Zdenkovi Klečkovi u dvou výčepů 

a udírny málem upadly ruce, ale zvládli to tradičně skvěle, a za to jim patří dík.  

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 

Šupovi ml., Romanu Piharovi, Michalu Uhýrkovi, Zbyňkovi Uhýrkovi, Adamovi Zhřívalovi, Romanu 

Šeďovi, Antonínu Piharovi, Vladimíru Chludilovi, Radce Pospíšilové, Lence Rebendové st., 

Přemyslu Růžičkovi, Tomáši Salajkovi st., Viktoru Machačovi, našim hasičům a zaměstnancům obce 

i sponzorům obci Josefov, Pohostinství Klečka, KP print s.r.o., Výroba krojové obuvi Martin Tomaštík, 

Swietelsky stavební s.r.o. Hodonín a Sonnentor s.r.o. Čejkovice. 

Po úspěšném letošním ročníku se netrpělivě těšíme na příští Plkač Trophy Cup 2019. 

 

Turnaj ulic Josefova 
V sobotu 11. srpna se konal X. ročník turnaje ulic Josefova v malé kopané. Hrál se fotbal pro radost bez 

zbytečných faulů a zranění. Bylo vidět, že Josefáci umí hrát fotbal kouzelný a kdo měl chuť a zápal pro 

hru, mohl přijít reprezentovat svoji ulici, ale fotbalistů se letos zase tolik nesešlo. Diváci v tribunách 

víceúčelového hřiště si užili skvělých zápasů i občerstvení.  

Letos vyhrála ulice Horní! 

Reprezentovali ji M. Prát ml., F. Prčík, J. Prčík, K. Prčík, D. Tománek, R. Zhříval ml.  

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

v místním pohostinství.  

Nejlepší střelec byl Kryštof Prčík, který vstřelil 5 gólů.  

Na druhém místě skončila ulice Nová a na třetím ulice U Školy. 

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

 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2018 

3. termín – 24. 9., 27. 9., 1. 10., 4. 10. 

4. termín – 7. 12., 8. 12., 13. 12., 17. 12. 



 

POZVÁNKA 

Zarážání hory 
V sobotu 1. září 2018 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. Guláš bude vydáván, dokud bude, přijďte tedy co nejdříve. 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 1. 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 do pátku 31. srpna na radnici do 14 hodin 

a poté odpoledne ke starostovi (tel. 602 246 680) nebo místostarostovi (tel. 602 733 337). 

Děkujeme! 

 
Připravujeme 

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

Josefovský helovín – sobota 8. září 2018 

23. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, čtvrtek 13. září 2018 v 19.00 hodin v KD. 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 15. září 2018 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 29. září 2018 

Volby do Zastupitelstva obce Josefov, pátek 5. října 2018 a sobota 6. října 2018 

Pochod slováckými vinohrady, 42. ročník, sobota 6. října 2018 – burčákový pochod pořádaný Klubem 

českých turistů 

Sběr nebezpečného a objemného odpadu, sobota 13. října 2018 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Když podle statistik v průměru zemře asi 700 000 lidí ročně v nemocnicích, proč prostě nezavřeme 

všechny nemocnice. 

 

Stojí dva policajti ve frontě na cokoliv a jeden říká: „Člověče, já už necítím nohy…“ Druhý na to: 

„Tak si čuchni k mojím!“ 

 

Dva právníci šli do vyhlášené restaurace na večeři. Poručili si pouze kávu a z tašek vytáhli sendviče. 

Kolemjdoucí servírka je napomenula: „Ale pánové, tady nesmíte konzumovat své vlastní potraviny!“ 

Právníci se na sebe podívali, pokrčili rameny a sendviče si vyměnili. 

 

Paní si jde koupit papouška. Vybere si takového malého, pestře zbarveného a ptá se ho: „Tak co, 

ty malej parchante, už umíš mluvit?“ A papoušek na to: „A co ty stará čarodějnice, už umíš lítat?“ 

 

Manželka přišla navštívit na JIPku svého muže. Ten po chvíli prosí slábnoucím hlasem: „Odkázal jsem 

ti vilu, auto i peníze. Tak mi splň na oplátku jedno přání: Nestůj mi na té kyslíkové hadičce...“ 

Lord Smith přistihne lupiče u svého trezoru. Sundá ze stěny bambitku a namíří ji na neznámého: „Sire, 

pokud okamžitě neopustíte můj dům, budu nucen si dojít do loveckého salónku pro náboje!“ 



 

 

 


