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Prej už skončily pařáky z posledních dní, má aj pršat, je to dobře, ale zasej slunko je potřeba na zrátí 

hroznů. Děckám teda skončily prázdniny a už sa těšijú na dělání kravin s kamošama, na super známky 

a hlavně další prázdniny. Přejme jim úspěšný nový školní rok. Letošní Plkač trofy kap byl zas špicovní, 

závodníků aj diváků bylo jak kobylek, bylo aj pár srandovních držkopádů a vyhráli ti najlepčí. 

Náš hospodský sa snažil všeckých zalét a snažil sa dobře. Pršání vyhnalo fanúšků aj závodníků 

po závodech do hospody, ale aj tak to bylo supr. Politiké měli prázdniny a strýcé Kalúsek s Babišem 

už sa ani nehádajú, ale zato jich v tem nahrazujú ženy za pultíkem. Letošní léto bylo jakési klidné 

aj u nás v dědině, asi nepálilo tak slunko nebo co, vlastně nebyly ty sluneční erupce. Klidné teda bylo 

na hovadiny, ale ináč zábava valila v plném prúdu, akorát sa děckám nestihla udělat pěna, no mosá 

to vydržat do příštího roka. Túto sobotu zarazíme horu a do vinohradů nebude smět ani noha, leda, 

že by to byla noha nemocného čověka, těhotné ženy nebo těhotného vinařa. Potem naděláme po dědině 

strašáků z dyní a v obchodech už začnú bláznit z vánocama. Ale, že u nás máme stejně všecko najlepčí 

a najheščí! Tož tak… 

 

Plkač Trophy Cup 2019 – ve výsledcích   
 

V sobotu 10. srpna 2019 proběhl devátý 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 29 strojů do hlavní soutěže a 18 soutěžících do dětských kategorií.  

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

horkému počasí něco méně než v předloňském rekordním roce, ale vytvořili skvělou atmosféru, 

jako by to bylo 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 „Josefem II. Antoniem“ seznámili závodníky s tratí, která byla stejná jako v loňském 

roce, 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, které byly i nebezpečné, kdy někteří jezdci kategorie 

Fechtl babette nezvládli svůj stroj a dívali se na trať z pozice brouka, naštěstí se nikomu nic nestalo.  

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 opět nebylo překvapením, 

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

k překvapení, protože 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 starosty mistra Plkač Trophy Cup 2019 za 

výdrž a snahu dojet, získal ji závodník Ondřej Šeďa a starosta také udělil cenu dobré vůle, získal 

ji závodník Antonín Hanák. Do kategorie II. Plkač vinný tú se letos nikdo nepřihlásil. 



 

Umístění na stupních vítězů v kategoriích: 

I. Plkač vinný uan – 1. Roman Šeďa (stroj Josef II. Antonio) 2. Lukáš Salajka (stroj Salajka-

rychlost) 3. Jiří Vaculík (stroj TerraVari) 

III. Plkač vinný free – 1. Rostislav Svačina (stroj Patriot) 2. Tomáš Pospíšil (stroj Jawator) 

3. Václav Šůrek (stroj Pašík) 

IV. Traktor veterán – 1. Martin Tomaštík (stroj Bohouš 25) 2. Luboš Koliba (stroj Řádek 25) 

3. Radek Škodík (stroj Bedřich 25) 

V. Traktor skoronovic – 1. Robert Čížek (stroj Fendt) 2. Antonín Hanák (stroj Super) 3. Martin 

Straka (stroj Tátoš)  

VI. Fechtl babette – 1. Libor Holický (stroj Prckolet) 2. Jiří Hasil (stroj Stadion S22) 3. Michal 

Rampáček (stroj Kozí dech) 

Výsledky v dětských kategoriích: 

I. Plkač kindr uan – 1. Lilianka Turečková, 2. Štěpánek Bravenec, 3. Terezka Bravencová 

II. Plkač kindr tú – 1. Kájík Ševčík, 2. Mikulášek Novák, 3. Floriánek Hasil  

III. Plkač kindr free – 1. Toník Hanák, 2. Karolínka Bravencová, 3. Paťka Klvačová 

IV. Plkač kindr fór – 1. Tadeáš Bohůn, 2. Tomáš Zelinka, 3. Ondřej Klubus 

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

či přijeli se podívat, odnášeli si příjemný pocit ze skvěle prožitého odpoledne a po děšťové přeháňce, 

kdy se mnozí přesunuli do hospody, také i večera.  

Starosta tradičně věnoval několik beček piva a Kofole, ostatního občerstvení bylo také dostatek. 

Hospodským u výčepu a udírny ruce neupadly, 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, 

Romanu Šeďovi, Martinu Tománkovi, Jiřímu Petříkovi ml., Vilémovi Prčíkovi, Radkovi Piharovi, 

Romanu Piharovi, Michalu Uhýrkovi, Zbyňkovi Uhýrkovi, Miriamě Štaffenové, Lucii Hnidákové 

(nyní Damborské), Ondřeji Damborskému, Lence Petříkové, Tomáši Vlašicovi, Václavu Šůrkovi, 

Šárce Uhlíkové, Michalovi a Ludvovi, Martinu Novákovi, Zdeňku Zvařičovi, Radce Šeďové, 

Radku Šeďovi, Nele Bílkové, Vojtěchu Pospíšilovi ml., Radce Pospíšilové, Lence Rebendové st., 

Přemyslu Růžičkovi, Vladimíru Chludilovi, Tomáši Salajkovi st., Viktoru Machačovi, našim 

hasičům, zaměstnancům obce a všem, kteří pomohli i sponzorům – obci Josefov, Pohostinství Klečka, 

KP print s.r.o., Výroba krojové obuvi Martin Tomaštík, Swietelsky stavební s.r.o. Hodonín, vinařství 

Prátová Zuzana, vinařství Klubus Václav, Sonnentor s.r.o. Čejkovice a manželům Říhánkovým. 

Po úspěšném letošním ročníku již vyhlížíme příští jubilejní desátý ročník Plkač Trophy Cup 2020. 

 

POZVÁNKA 

Zarážání hory 
V sobotu 7. září 2019 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 7. 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 6. září na radnici do 14 hodin 

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

Děkujeme! 

 

INFORMACE 

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. 

Zaměstnanci provedli deratizaci v obci proti hlodavcům a vyčistili protierozní kanál za ulicí 

U Školy. 

Naši myslivci natřeli další zábradlí mostků přes Prušánku. 

Spol. Swietelsky stavební s.r.o. Hodonín opravila křižovatku pod ulicí Nová a cestu mezi radnicí 

a dětským hřištěm.  

 
Připravujeme 

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

Josefovský helovín – sobota 14. září 2019 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 21. září 2019 

6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, druhá polovina září 2019 v 19.00 hodin v KD 

Pochod slováckými vinohrady, 43. ročník, sobota 5. října 2019 – burčákový pochod pořádaný Klubem 

českých turistů 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 12. října 2019 

Sběr nebezpečného a objemného odpadu, sobota 12. října 2019 

Drakiáda sobota 19. října 2019, po 14.00 hodině 

Dětský lampionový průvod, neděle 27. října 2019 

Josefovská setkání, setkání josefovských seniorů při příjemné zábavě, kdy součástí je zajímavá 

tombola, sobota 23. listopadu 2019 

Benefiční koncert na kulturním domě, listopad 2019 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Přijde bača do elektra a ptá se prodavače: „Ja by som potreboval nejakú žiarovku, máte?“ Prodavač 

mu říká: „Máme tady takové obyčejné nekvalitní, pak tu máme za 37 korun trochu dražší ale kvalitnější 

halogenové, ty vydrží dýl a pak tu teda máme hodně drahé Osram.“ Bača: „Dajte mi obyčajnú, já si ju 

osram sám. 

Volá nešťastná dcera matce: „Maminko, zase jsme se pohádali s mužem, přijdu k tobě.“ „Ne, ne, ne, 

zlatíčko, on musí pykat za své chyby, přijdu já!“ 

K řezníkovi přijde zákaznice s pěkným černým a střapatým pudlem. „Paní,“ povídá řezník s úsměvem 

kata, „kde má ten rozkošný psík pusinku?“ „Ach, pane řezníku, chcete mu dát kousek salámu?“ „To ne, 

paní! Chci ho nakopnout do prdele, protože psi do obchodu nesmí!“ 

Manžel se nečekaně vrací domů ze služební cesty, zrovna když má žena doma tři milence. Aby je rychle 

schovala, pošle je všechny na balkón, kde je zaváže do pytlů. Manžel jde na balkón, vidí tři pytle, kopne 

do prvního a ozve se chrochtání.“Á, bude zabíjačka, miláčku ty jsi ale hodná,“ zvolá nadšeně a kopne 

do druhého pytle. Ozve se kokokokodák.“Á, bude slepička, to bude báječná polévka,“ mne si ruce 

a kopne do třetího pytle - ticho. Tak kopne ještě jednou, potom znovu a pořád ticho. Nakonec kopne vší 

silou a z pytle se ozve: „Ty debile jeden, když jsem zticha, tak jsem asi brambory, ne?“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


