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                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
  

Tož děckám zasej končá prázdniny. Esli z teho majú radost nevěďá ani oni, ale přejme jim samé 

jedničky. Letošní hody byly zasej špicovní jak dycky a dojel k nám aj náš Jihomoravský hejtman 

Honza Grolich a náš šohaj Vojta Pospíšil ho učil verbovat a hejtmanovi to šlo, šak je šikovný. 

Lanžhotčanka zasej hrála famózně a věříme, že bude hrát aj příští rok, protože sú najlepší a my chceme 

enom to najlepší. Šohaji s děvčicama bavili suprovně sebe aj nás šeckých, no a josefovké vína, 

to je balzám na chuťové pohárky. Nikdo nedostal kovida, enom sem tam měl někdo hrba, ale to k hodom 

prostě patří.  Chtěli sme trošku pomoct pobavit sa chasám a lidom z dědin po tornádu a snáď 

sa to povédlo, podařilo sa vybrat aj nejaké peníze na podporu podlužáckých dědin. O prázdninách 

sa hrál turnaj ulic ve fotbale a Horní ulica zas vyhrála, jak to enom dělajú, asi slušný oddíl. Na Plkač 

trofy kap sme sa těšili take a mraky závodníků vyhnalo pavúkú z komínú a předvédli svoju vyligotanú 

techniku. Lidí sa došlo podivat zasej hodně a hospodským div ruky neupadly, ale zas to zmákli. 

Legendární zápas ve fotbale ženatých proti svobodným sa letos nehrál, aby sa borci nepokopali. Hrozny 

dozrávajú, bečky budú plné a určitě sa to bude dat pit. Včil v sobotu zarazíme horu a už sa nebude dat 

chodit do vinohradů, teda kromě všeckých těhotných a žížnivých, no a možeme sa už těšit jak 

sa v obchoďákoch začnú chystat na Vánoce, šecko je jakési inačí, ale my sme furt Josefov. Tož tak… 

 

HODY 2021 – jak to dopadlo 
Sobota 17. 7. 2021  

Předhodové zpívání  

Předprodej   vstupenek     45 ks á 100,- Kč 

vstupenek 99 ks á 150,- Kč  

celkem vybráno: 19.350,- Kč 

Náklady na předhodové zpívání 2021: 40.346,- Kč 

 

 

Předprodej: 

Neděle 18. 7. 2021 vstupenek   89 ks á 120,- Kč 

Pondělí 19. 7. 2021 vstupenek   46 ks á 80,- Kč 

Úterý 20. 7. 2021 vstupenek   27 ks á 100,- Kč 

Pátek 23. 7. 2021 vstupenek   3 ks á 80,- Kč 

   celkem:           17.300,- Kč 

 

Neděle 18. 7. 2021 vstupenek 780 ks á 150,- Kč 

   celkem vybráno: 156.832,- Kč  

 

Pondělí 19. 7. 2021 vstupenek 150 ks á 100,- Kč  

Výběr po dědině    24.280,- Kč 

   celkem vybráno: 46.480,- Kč  

 

Úterý 20. 7. 2021 vstupenek 462 ks á 120,- Kč 

   celkem vybráno: 76.753,- Kč 

 

Pátek 23. 7. 2021 vstupenek 152 ks á 100,- Kč  

   celkem vybráno: 17.815,- Kč 



 

Celkem obrat hody 2021 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 315.180,- Kč  

Náklady na hody 2021 bez předhodového zpívání, vč. pohodové zábavy: 256.378,- Kč  

Zůstatek z hodů byl předán stárkům a stárkám k ročnímu hospodaření chasy a 80.000,- Kč z výtěžku 

hodů bylo zasláno na transparentní účty po 20.000,- Kč mezi podlužácké obce postižené tornádem. 

 

Celé hody nám hrála ta nejlepší kapela, naše milá Lanžhotčanka, která bude hrát také příští rok. 

Letošní hody tedy vyšly a byly krásné a nejúspěšnější ve své historii, také díky snaze všech, kteří 

se podíleli na jejich přípravách i organizaci. Předhodové zpívání bylo také velmi úspěšné, přestože 

skončilo prodělkem, a to díky pohoštění značného počtu účinkujících, kteří se postarali o příjemnou 

zábavu při připraveném krásném programu. Počasí nám skoro přálo, až na občasné dešťové přeháňky, 

ale zvládli jsme to a nikomu to nevadilo. Naše hody jsou jedny z nejkrásnějších na Podluží a hojně 

navštěvovány jak stovkami členů chas, milovníky folkloru domácími a přespolními, tak i náhodnými 

návštěvníky. Letos k nám opět zavítali velmi významní hosté z veřejného sektoru, jako paní senátorka 

Anička Hubáčková, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, zastupitelé Jihomoravského kraje 

Jiří Horák (starosta Bučovice), Šárka Cechová (Brno), Milan Vojta (ředitel VaK Břeclav), 

starosta Zdeněk Brhel (Nový Poddvorov) místostarosta a rodák Petr Hasil (Velké Pavlovice), pan ředitel 

hodonínské nemocnice Antonín Tesařík a další, ale také významní podnikatelé ze soukromého sektoru.  

Vína byla letos opět skvělá. Snažili jsme se zabezpečit všem návštěvníkům našich hodů potřebný 

komfort a bezpečí. Učinili jsme veškerá hygienická opatření, aby se u nás všichni cítili bezpečně 

a co je nám známo, tak nedošlo k přenosu žádného onemocnění, což potvrzuje, že jsme se skutečně 

pečlivě připravili. Josefovské stojany na dezinfekci se staly folklorním fenoménem hodů.  

Rozhodli jsme se také pozvat do průvodu chasy z obcí postižených tornádem a část výtěžku z hodů 

věnovat těmto obcím.  

Nezbývá nám tedy než přát si, aby příští hody byly minimálně stejně krásné a úspěšné jako letošní, ne-li 

lepší. K tomu budeme tradičně potřebovat značné množství párů šikovných rukou a zdravé myšlení 

zapálených Josefáků, kteří to, co by sa měuo, udělají rádi. 

 

Starosta děkuje všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh hodů a předhodového zpívání.  

P. Miroslavu Redkovi za spoluvedení při stavjání máje, p. Jáchymovi Prčíkovi za výrobu a úpravu 

spojů máje, p. Jiřímu Petříkovi ml. za spojení máje, p. Janu Redkovi za elektro práce pod 

zeleným, pí. Lence Rebendové za přípravu předhodového večera, pí. Lence Rebendové 

a p. Martinu Klubusovi za provázení slovem předhodového večera, našim mužákům a ženskému 

sboru pod vedením p. Tadeáše Janoška. Dále pracovníkům obce pod vedením p. Romana Šedi, 

jak zvládali uklízet obec od nepořádku, chase za přichystání zeleného, stárkům a stárkám za její 

vedení, ekonomické a velmi efektivní fungování, chlapům u pokladny a hlavně také všem 

maminkám a babičkám, že nachystaly naši chasu do krojů a všem, kteří neváhali a nezištně 

pomáhali s přípravou a průběhem hodů, na které případně neúmyslně zapomněl.  

Poděkování je projevem slušnosti za odvedenou práci, která přestává být poslední roky 

samozřejmostí.  

 

Turnaj ulic Josefova 

V sobotu 31. července se konal 12. ročník turnaje ulic Josefova v malé kopané. Hrál se fotbal pro radost. 

Bylo na všech vidět, že Josefáci umí hrát fotbal magický a kdo měl chuť a zápal pro hru, mohl přijít 

reprezentovat svoji ulici, které se letos poskládaly čtyři, nově pro turnaj vznikla ulice Mikulecká, 

protože jsme pozvali borce z Mikulčic. Diváci i hráči si užili fajn odpoledne i následně večer v hospodě. 

Letos vyhrála ulice Horní! 

Reprezentovali ji Lelka Z., Prčík J., Prčík K., Prát M. ml., Ryba R. 

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 12 gólů, nejlepší hráč byl 

Tomáš Glos a nejlepší brankář Tadeáš Janošek.  
Na druhém místě se umístila ulice Záhumenní, na třetím ulice Nová a na čtvrtém ulice Mikulecká. 

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



 

Plkač Trophy Cup 2021 – ve výsledcích   
 

V sobotu 7. srpna 2021 proběhl jedenáctý ročník závodů plkačů, traktorů veteránů, traktorů skoronoviců 

a fechtlů babet. 

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

Do závodu se přihlásilo 42 strojů do hlavní soutěže a 24 soutěžících do dětských kategorií.  

Diváků bylo na hlavní tribuně u rybníku i kolem trati cca 400, vypadalo to ze začátku, že jich bude míň, 

než v minulých letech, ale přišli a vytvořili perfektní atmosféru, jako na správných motoristických 

závodech. 

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

Roman Šeďa seznámil závodníky s tratí, která byla stejná jako minulé roky, 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 tradičně na asfaltovém povrchu a částečně 

na travnaté polní cestě. Přestože popršelo den před závody a trať byla místy podmáčená, byly k vidění 

úžasné výkony jezdců, ke slyšení řev seštelovaných motorů, naprosto strhující a tradičně přátelská 

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 či koloběžkách. Mimo cen ještě 

všechny zúčastněné děti obdržely spoustu sladkostí. 

V letošním ročníku byla opět udělena cena pro nejlepší Safety car a získal ji Roman Šeďa. Také 

byla udělena cena pro nejlepšího činovníka depa a zde opět nedošlo k překvapení, protože 

ji obdržela Lenka Rebendová. Cenu o nejlepšího konstruktéra získal mechanik a konstruktér 

Libor Hložanka. Cenu pro nejlepšího mechanika získal opět zaslouženě závodník a mechanik 

Luboš Koliba. Byla také udělena cena starosty pro mistra Plkač Trophy Cup 2021 získaly ji 

závodnice Kateřina Bravencová, Jaroslava Vavrysová, Šárka Uhlíková.  

 

Umístění na stupních vítězů v kategoriích: 

I. Plkač vinný uan – 1. Vilém Prčík (stroj Prcek) 2. František Koudelka (stroj Vari) 3. Martin 

Esterka (stroj Aerrow) 

II. Plkač vinný tú – 1. Radim Bílek (Stáje Jožky Pútníčka a stroj Jožky Pútníčka) 2. Jaroslav 

Bartík (stroj Barťa) 

III. Plkač vinný free – 1. Rostislav Svačina (stroj Karkulka) 2. Libor Holický (stroj Kostitřas) 

3. Tomáš Blažek (stroj Hyundai) 

IV. Traktor veterán – 1. Roman Pihar (stroj Romík 25) 2. Martin Tomaštík (stroj Bohouš 25) 

3. Luboš Koliba (stroj Řádek 25) 

V. Traktor skoronovic – 1. Antonín Hanák (stroj Super) 2. Petr Spěváček (stroj Dědek) 

VI. Fechtl babette – 1. Michal Hrala (stroj Bílá 250) 2. Radek Šeďa (stroj Žgarb) 

3. Libor Holický (stroj Prckolet) 

 

Výsledky v dětských kategoriích: 

I. Plkač kindr uan – 1. Laura Šupová a Tobiáš Mráz, 2. Zuzana Esterková a Lukáš Raudenský, 

3. Jakub Netopilík a Adam Petrla 

II. Plkač kindr tú – 1. Patrik Baláš, 2. Christian Šimek, 3. Jan Netopilík 

III. Plkač kindr free – 1. Sára Balášová a Tomáš Weinert, 2. Matěj Křivák a Ladislav Nosek, 

3. Martin Čapka a Mikuláš Novák 

Všem zúčastněným závodníkům i divákům se akce líbila a organizačně jsme ji zvládnuli opět 

na výbornou, včetně dodržování zvýšené hygieny.  Používalo se jednorázové gastronomické 

příslušenství a byla připravena také dezinfekce. 



 

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

Hospodským u výčepu a udírny ruce div 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 Lubošovi Kolibovi, Lubomírovi Tománkovi, Martinovi Tomaštíkovi, 

Romanovi Šeďovi, Antonínovi Hanákovi, Radkovi Piharovi, Jiřímu Petříkovi ml., Romanovi Piharovi, 

Michalovi Uhýrkovi, René Zhřívalovi, Šárce Uhlíkové, Michalovi Hralovi, Liborovi Hložankovi, 

Romanovi Kupkovi, Táni Prčíkové, Lucii Damborské, Ondřejovi Damborskému, Radce Pospíšilové, 

Lence Rebendové st., Michalovi Říhánkovi, Vilémovi Prčíkovi, 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. 

Po úspěšném letošním ročníku již vyhlížíme příští jedenáctý ročník Plkač Trophy Cup 2022. 

 

INFORMACE 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2021: 

3. termín – 27. 9., 30. 9., 4. 10., 7. 10. 

4. termín – 6. 12., 9. 12., 13. 12., 16. 12. 

 

Trampolína na dětském hřišti 
Pan Kamil Najgebaur pořídil novou trampolínu pro děti na dětské hřiště, starosta mu upřímně jménem 

obce děkuje a zaměstnanci obce ji brzy poskládají. 

 

Veřejná sbírka na podporu obcím postižených tornádem 
Stále probíhá veřejná sbírka na podporů obcí postižených tornádem Lužice, Mikulčice, Moravská Nová 

Ves, Hrušky, ale i hodonínské Bažantnice a Pánov. Také stále probíhá naše veřejná sbírka za obce 

Podluží a Hodonínska. Na obecních úřadech můžete do pokladničky přispět na pomoc těmto obcím 

a postiženým obcím budou následně finanční prostředky předány. 

 

Můžete také přímo poslat peníze na účty obcí nebo si vybrat konkrétní osobu. Za všechny naše 

spoluobčany a sousedy upřímně děkujeme. 

 

Čísla transparentních účtů postižených obcí pro Vás, kteří chcete finančně přispět.  

Obec Lužice: 123-3116370277/0100  

Obec Mikulčice: 299 222 440/0300  

Městys Moravská Nová Ves: 1382079379/0800, variabilní symbol 1  

Obec Hrušky: 123-3116270217/0100, nutno uvést ve zprávě pro příjemce: Hrušky 

Město Hodonín: 123-3116270217/0100, nutno uvést ve zprávě pro příjemce: název obce, kam chcete 

přispět  

Jihomoravský kraj: 123-3116420297/0100 

 

Soutěž v třídění odpadů 

Níže uvádíme průběžné pořadí dosud nově přihlášených soutěžících s aktuálním počtem pytlů.  

děti        

1. Jakub Kobzík   638  

2. Adam Zhříval   472  

3. Nicol Vlašicová  371  

4. Patrik Holický   215  

5. Karolína Bravencová  138  

6. Kateřina Formanová  106  

7. Florian Hasil   103 

8.  Tobiáš Macůrek    91 

9. Josef Prčík ml.    91  

10. Hynek Prčík     90  

11. Tereza Pavlišová    56  

12. Zuzana Esterková    29 

13. Matouš Juřica     21 

14. Michaela Kudrnová    11 

15. Matyáš Krejčiřík      9 

16. Sandra Chludlová      5 



 

dospělí 

1. Karolína Benešová  177 

2. Helena Pospíšilová  121 

3. Petr Netopilík     96 

4. Martin Esterka     83 

5. Karolína Uhlíková    44 

6. Jaromír Ištvánek    35 

7. Dana Chludilová    12 

8. Vojtěch Lekavý      2
 

POZVÁNKA 

Zarážání hory 
V sobotu 4. září 2021 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 4. 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 3. září na radnici do 14 hodin 

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

Děkujeme! 

Žádáme všechny o dodržování zdravého uvažování a vzájemnou ohleduplnost, dodržování zvýšené 

hygieny a používání jednorázového gastronomického příslušenství, případně vlastních skleniček 

na víno. Doporučení obce Josefov na https://www.josefov.eu/udalosti/zarazani-hory-7/  
 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 4. září 2021 

Josefovský helovín, sobota 11. září 2021 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 18. září 2021 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 2. října 2021 

Neoficiální Pochod Slováckými vinohrady, sobota 2. října 2021 

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, pátek 8. října 2021 a sobota 9. října 2021 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Desetiletý Pepíček rodičům: „Už mne otravuje s vámi žít. Jste nudní, nepotřební, jen mne omezujete. 

Odcházím. Budu žít sám, dělat co se mi líbí a co mne baví a můj život dostane smysl.“ 

U dveří se otočí: „Tati, nesnaž se mne zadržet!“ Tatínek: „Já tě nechci zadržet, já jdu s tebou.“ 

 

Paní učitelka se ptá žáků: „Víte, kdy je nejlepší čas na sběr jahod?” 

Přihlásí se Péťa a říká: „Když nejsou sousedi doma.” 

 

Po pěti kalíšcích poučuje bača zahraničního turistu: „Neviem, ako je to tam u vás, no u nás člověk, ktorý 

príde na návštevu s fľaškou borovičky, sa automaticky pokladá za blízkeho príbuzného...“ 

Zamilovaná žena píše svému miláčkovi SMSku: „Jestli spíš, pošli mi tvoje sny. Jestli se směješ, pošli 

mi tvůj úsměv. Jestli pláčeš, pošli mi tvoje slzy.“ Romantický miláček jí odepsal: „Právě seru. 

Mám ti něco poslat?“ 

https://www.josefov.eu/udalosti/zarazani-hory-7/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


