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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Zima byla letos dlúhá a těšili zme sa už na jaro, tak je tady. Děvčice vynésly zimu z dědiny, všecko pučí 

a snáď škodlivá húžvel pomrzla. Zvony nám odletěly do Říma a kluci s hrkačama sa možů přetrhnút, 

aby ich nahradili. Šlahačka je za dveřama a děvčice majú nachystané vajca pro klukú a kluci žile 

na děvčice nebo je to obráceně. Hospodský bude konečně Josefákem a my sa budeme těšit, že bude 

třeba zadarmo točit pivo. Těšit sa možeme, né? Kdyby sa nekemu zdálo, že starosta je málo nafučaný, 

tož si z teho nic nedělajte, protože sa snaží nasrat čističku a mosíte mu pomoct. Od května sa nesmí kúřit 

v hospodách, eštěže bude teplo a bude sa bafat venku, ale zasej né všude. No chystajú sa na nás barjaké 

vládní zlepšováky a velký bratr je všadepřítomný. Před volbama sa bude slibovat, po volbách sa bude 

zapomínat a vzpomínat. Říká sa, že čím míň teho chcete udělat, tým víc o tem mluvte. Tož tak… 

 

Již v lednu oslavil 80 let pan Milan Kychler. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu a přeje 

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

 

Koncem února oslavila 80 let paní Helena Lekavá. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

 

Nedávno oslavila 80 let paní Ludmila Sasínová. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

Letošní sezonu, začátkem ledna, zahájili naši hasiči svým tradičním pyžamovým plesem. Hasičského 

plesu se opět zúčastnil vysoký počet návštěvníků i přes plesy v okolí a všichni byli v pyžamech, takže 

nahatý asi v zimě nikdo nespává. O skvělou náladu se postarala Agentura Tarock. 

 

Další plesovou akcí byl Hippies ples obce Josefov. Nesl se v duchu lásky květinových dětí a byl 

velmi slušně navštíven. Džimi Hendrix nedojel, Brúci taky ne, takže deratizéři neměli práci, 

ale to nikomu nevadilo, hlavně, že byla bohatá tombola. K tanci a poslechu hrál DJ Martin. 

 

Další akcí byl dětský karneval. Letos se zúčastnil opět velký počet dětí domácích i rodáků a přespolních. 

Děti měly krásné masky a při soutěžích obdržely sladkosti a na závěr také krásné dárečky. Za přípravu 

i zábavu dětí si zaslouží poděkování starosty paní Lenka Rebendová, Radka Pospíšilová, Růžena 

Hasilová st., pan Ing. Tomáš Salajka a ostatní zastupitelé. 

 

Naše Smrtnica byla zapsána do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 

Jihomoravského kraje a také jsme požádali o zápis do seznamu nehmotného kulturního dědictví 

České republiky. Tímto se stala unikátní a na náš zvyk můžeme být právem pyšní. Přejme si, aby 

se ve stejné podobě uchoval i do dalších generací. Josefovská děvčata, jejich maminky a babičky 

jsou toho zárukou. Poděkování za zpracování projektu zaslouží pracovníci Masarykova muzea 

v Hodoníně a josefovské ženy, které se vzpomínkami na Smrtnicu v běhu let, podílely. Byl 

to Bílková J. Bílková R. st., Hasilová R. st., Holická E., Ištvánková M., Kudrnová L. Petrášová A., 

Pospíšilová H.  

 

Naši stolní tenisté TJ Sokol Josefov se v letošním ročníku soutěže okresního základu umístili 

na sympatickém čtvrtém místě, po přepočítání výsledků je naděje, že by mohli postoupit do vyšší 

soutěže. Gratulujeme našim reprezentantům k úspěchu a děkujeme za dobrou reprezentaci obce. 

Věříme, že příští sezona bude ještě úspěšnější. 



 

Zaměstnanci obce provedli po zimě údržbu obecní zeleně a stromů a upravili zeleň hřbitova, 

budou podsazovat uschlé křoviny, které vlivem horka v loňské sezoně uschly, také provedou 

tradiční deratizaci. 

 

Dětské a víceúčelové hřiště 

Klíče od dětského a víceúčelového hřiště je možno zajistit u jejich správkyně, kterou je knihovnice, paní 

Růžena Hasilová. U paní knihovnice se také platí poplatky související s víceúčelovým hřištěm nebo 

za vydání klíčů. Dbejte dodržování pořádku a pravidel na hřištích.  

 

Oprava místního rozhlasu 

V Horní ulici je konečně opravený místní rozhlas. Postupně jej budeme opravovat v celé obci. 

 

Psí romance na veřejných prostranstvích 

Upozorňujeme všechny majitele psů, že veřejné prostranství, a to i před domy sousedů neslouží k tomu, 

aby na něj posílali psy vykonat karamelky, ale k venčení psů. Nechávejte psy vykonat potřebu tam, kam 

nikdo nechodí nebo téměř nikdo nechodí. Zaměstnanci obce by mohli vyprávět jaké to je, když jim při 

sekání trávy „hovna“ liskají tváře! Nebo také vaši sousedé, kteří se snaží mít před domy vše upravené 

a často tam nacházejí nášlapné miny v podobě psích „čokoládových lanýžů!“ 

 

Odpadové hospodářství 

Opakovaně vyzýváme občany, aby dbali pořádku u sběrných míst na tříděný odpad, velmi často, spíše 

pořád je k vidění poházený nejrůznější nepořádek okolo kontejnerů.  

Naše obec se pravidelně umísťuje v okrese i kraji na předních místech v tříděném odpadu, ale v loňském 

roce došlo k poměrně výraznému poklesu třídění. Díky dobrému třídění jsme si mohli dovolit mít místní 

poplatek za SKO na poměrně nízké ceně 350,- Kč/osoba/rok. Pokud bychom lépe třídili, tak poplatek 

může být dokonce snížen, protože prostředky od Ekokomu za dobré třídění se vracejí zpět 

do odpadového hospodářství. Vypadá to, že jsme usnuli na vavřínech.  

Zastupitelstvo schválilo motivační soutěž v třídění odpadu pro děti, které jsou k ekologii učeny 

ve školách a ve kterých vidíme budoucnost naší obce. Pravidla a podmínky soutěže se brzy všichni 

dovědí. 

Kompostoviště – zde patří rostlinné zbytky ze zahrad a veřejného prostranství a rostlinný odpad, který 

se stává tlením kompostem, rozhodně sem nepatří nejrůznější druhy jiného odpadu jako větve, dřevo 

a už vůbec ne stavebního!!! 

Místo na pálení větví – zde patří větve stromů a křovin, ani sem nepatří žádný jiný odpad. Pokud 

se někdo domnívá, že cihla nebo kachlička také shoří, ať si je vypálí doma!!! 

Na obě místa ukládejte bioodpad, co nejdále od cesty, ať zde není opakující se nepořádek, který pak 

uklízejí zaměstnanci obce a rozhodně zaměstnance nemáme proto, aby uklízeli úmyslně dělaný bordel. 

Někdo neustále nechápe systém s nakládání s bioodpady, a to je u nás zaveden dlouhé roky. Je možné, 

že nám sem zaváží odpad i občané z jiných obcí, a proto pokud uvidíte někoho, kdo není Josefákem, 

neprodleně to nahlaste starostovi. 

Jestliže bude pachatel přistižen či nahlášen, bude mu udělena pokuta, ale nyní už ne lámání v kole 

obecním katem, ale finanční!!! 

 

ČOV a kanalizace 
Probíhají závěrečné dokončovací práce zhotovitelem společností SWIETELSKY – ZEMSKÝ Rohatec, 

jíž správcem je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Hodonín. Čistírnu odpadních vod máme 14 dní 

v ročním zkušebním provozu a kanalizace byla nyní zkolaudována. Tedy je nutné, aby se domácnosti 

připojovaly přímo do kanalizace a mohl tak být zkušební provoz co nejpřesnější, protože dle zkušebního 

provozu se bude určovat výše stočného. Vypouštění septiků mohou čističku vyplavit a otrávit 

či odpadové vody přes septiky čističku mohou také otrávit. Tím by se provoz čistírny prodražil a také 

zvýšila cena stočného. Septiky je třeba na vstupu i výstupu propojit potrubím, a ti, kdo mají jímky 

na vyvážení, napojit se přímo na kanalizaci.  

Připravujeme informace o uzavření smluv o připojení na kanalizaci a odvádění odpadních vod, kterou 

bude obec uzavírat s domácnostmi napojenými na kanalizaci. Ti, co napojeni nechtějí být 



 

z nejrůznějších důvodů a takových je v obci minimum, musí v případě kontroly orgány životního 

prostředí doložit ekologickou likvidaci odpadních vod. Informace o smlouvách o napojení na kanalizaci 

budou v dalších zprávičkách na webu obce a vývěsních místech v obci. Napojení na kanalizaci bude stát 

některé občany jistě práci a nějakou investici, zcela jistě ne likvidační, rozhodně se do budoucna vyplatí. 

Pokud bychom čističku neměli, tak bychom se všichni vystavovali opakovaným desetitisícovým 

pokutám, které by nám už nikdo neodpustil! 

Díky dotacím Ministerstva zemědělství ve výši 19.857.000,- Kč a Jihomoravského kraje ve výši 

1.900.000,- Kč, za které upřímně děkujeme a našemu dobrému hospodaření, se nám podařilo 

zbudovat dílo století, tak si jej alespoň trochu važme.  

 

Terénní úpravy hliníku  
Probíhají také práce na terénních úpravách hliníku u ČOV, tvoří se nový mokřad, upravují se svahy 

a jsou vytvořeny stěny pro ptactvo, na podzim proběhne výsadba dřevin. Jsme přesvědčeni, že v tom 

místě bude krásný kus přírody. 

 

Sběrný dvůr 
Mezi ČOV a svahem hliníku plánujeme v dalších letech zbudovat sběrný dvůr pro potřebu obce a jejích 

občanů. Tato záležitost je nyní v řešení v rámci Změny č. 3 Územního plánu obce Josefov. 

 

Revize katastrálního operátu v katastrálním území Josefov u Hodonína 
 

Základní informace k probíhající revizi katastrálního operátu  

v k. ú. Josefov u Hodonína 

 

V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, byla v letošním roce v katastrálním území Josefov u Hodonína zahájena 

Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Hodonín revize souladu údajů 

katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). V průběhu prováděné revize 

budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá 

z ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 

 

Pro zjišťování změn a nesouladů při revizích katastru je charakteristické, že zaměstnanec vykonávající 

revizi ověřuje skutečný stav přímo v terénu, v případě potřeby na místě projednává zjištěné nesoulady 

s vlastníky a informuje je o možnostech nápravy zjištěného stavu. 

 

Hranice pozemků se revidují se záměrem, aby byly řešeny nesoulady vyplývající z rozdílů v druzích 

pozemků a způsobech využití pozemku evidovaných v katastru a jejich skutečnosti v terénu. Dále 

se jako nesoulady řeší zjevné a významné rozdíly v poloze existující stabilizace vlastnických hranic 

v terénu v porovnání s katastrální mapou. U staveb se porovnává evidence v katastru nemovitostí 

v souboru popisných i geodetických informací se skutečností. 

 

Zjištěný nesoulad projedná zaměstnanec katastrálního úřadu s vlastníkem nemovitosti a společně stanoví 

způsob jeho odstranění. Vlastníkovi se dostane informace, jaké listiny má doručit na katastrální 

pracoviště a zda je nutno zajistit na své náklady zaměření hranic v terénu.  

 

Povinnost vlastníků ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí 

a předložit listinu, která změnu dokládá, stanovuje § 37 odst. 1 d) katastrálního zákona.  

 

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín 

 



 

Připravujeme 

Volejbalový turnaj, sobota 29. dubna 2017  

Operetní představení ke svátku Den matek, neděle 14. května 2017 

Josef II. OPEN – turnaj v tenisové čtyřhře, sobota 20. května 2017  

Sběr nebezpečného a objemného odpadu, sobota 3. června 2017 

Slavnostní převzetí díla „Josefov – kanalizace a ČOV,“ pátek 16. června 2017 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí   

Žena by měla být ukamenována. V tom se před davem objeví Ježíš a praví: „Kdo z vás je bez viny, 

ať první hodí kamenem.“ Najednou z nebe přiletí obrovský šutr a flákne ženu do hlavy. Ježíš zvedne 

hlavu a křičí: „Mami! Někdy mě opravdu pěkně štveš!“ 

 

Po vyšetření. „Pane doktore, můžete mi tedy nějak pomoct?“ „Ale jistě, předepíši vám několik 

bahenních koupelí.“ „A to mi jako pomůže?“ ptá se nedůvěřivě pacient. „Vůbec ne, ale alespoň 

si zvyknete na vlhkou zem.“  

 

Přijede David Copperfield na hranice a tam ho kontrolují celníci. Jeden z nich se ho zeptá: „A nemohl 

byste nám předvést nějaké kouzlo?“  

„Ale ovšemže mohl.“ Copperfield mávne rukama nad šálkem kávy a najednou celý šálek i se lžičkou 

a podšálkem zmizí. Celníci na to koukají a jeden z nich říká: „A to je všechno?“ „Ano.“ 

„Tak hele, teď koukej ty: Vidíš tam venku ty tři kamióny plný lihu?“ „Vidím.“  

Celník vezme do ruky razítko, třikrát ho orazí do papíru a povídá: „Tak a teď je v nich hrášek!“ 

 

Tři podnikatelé se přihlásí na opravu plotu kolem ministerstva financí. Slovák vezme pásmo, změří 

délku plotu, všechno načrtne na papír, něco spočítá a praví: „Spravím to za 350 tisíc korun, to je 200 

tisíc materiál, 100 tisíc pro zaměstnance a 50 tisíc je marže firmy.”  

Ukrajinec vezme palici, něco poměří, něco nakreslí, něco vypočítá. „My to spravíme za 250 tisíc korun, 

to je 150 tisíc za materiál, 50 tisíc za práci a 50 tisíc marže firmy.”  

Čech se neobtěžuje žádným měřením, žádný nákres ani výpočty, přistoupí k úředníkovi a pošeptá mu: 

„Za 2.250.000,- Kč to udělám.”  

Ministerský úředník na to: „Jak jste došel k tak vysoké sumě?” 

Čech: „Milion tobě, milion mně a za 250 tisíc to objednáme u toho Ukrajince!” 

Úředník: „Výběrové řízení jste vyhrál - je to vaše!” 

„Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran.“ 

Židovské přísloví 

 

„Lenost je strach před očekávanou prací.“ 

Marcus Tullius Cicero 

 

„Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení.“ 

Seneca 

 

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ 

Mark Twain 

 

„Slaboši čekají na příležitost, silní ji vytvářejí.“ 

Napoleon Bonaparte 

 

„Proč je třeba dokazovat něco, co nemůže být jinak, než je?“ 

Umberto Eco 

http://citaty.net/autori/marcus-tullius-cicero/
http://citaty.net/autori/seneca/
http://citaty.net/autori/mark-twain/
http://citaty.net/autori/napoleon-bonaparte/
http://citaty.net/autori/umberto-eco/

