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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Začly nám zasej hice, víme teda, že sa léto hlásí o slovo a u nás na Sahaře moc neprší, snáď si svatý 

Medard sem tam ucvrkne, ale prej bude letošní léto chladnější a možná teda spadne sem tam aj pár 

kapek. Děcka sa chystajú na prázdniny a učitelé jim chystajú vysvědčení, to bude překvápko. Vládní 

kriza skončila a možeme sa začat chystat na parlamentní volby. Strýcé Kalúsek s Babišem sa už tak moc 

nehádajú, teda o tem néni slyšet. Naša čistička nás skutečně spojuje, když ideme na velkú, tož sa v ní 

naše přefiltrované řízky společně vyčistijú. Jarní sběrný den proběhl v klidu, nikdo nikeho nevyhodil, 

ale na podzim bude veselo, sběrový referenti budú dělat ovárek aj oškvarky a volní radikálové 

sa radosťú zbláznijú. Šohajé s děvčicama sa začínajú chystat na hody, ide to poznat, šohajé za velkého 

břéskotu, teda zpěvu, dovézli máju, aj nové žajgrúty, uvidíme, esli budeme mět jak loni máju dvojitú, 

nám stačí malá a jedna, protože Josefáci si nepotřebujú velikosťú léčit komplexe. Tož tak… 

 

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

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

Májový volejbalový turnaj 
V sobotu 29. dubna proběhl tradiční volejbalový turnaj, který byl kvůli nepříznivému počasí odehrán 

v tělocvičně Základní školy v Prušánkách. Za vynikající atmosféry vyhrál tým Moravského Žižkova. 

Béčko Black Team Josefov skončilo třetí a áčko Black Team Josefov předposlední. Další zúčastněné 

týmy byly druhý Rohatec, čtvrtý Radějov, páté Prušánky, šestý Žlutý Blesk mix a osmý Starý 

Poddvorov.  

 

Muzikálové představení ke Dni matek 
V neděli 14. května proběhlo v místním Kulturním domě operetní představení pořádané ke Dni matek 

pod názvem Šperky operety a muzikálu. Účinkovali přední sólisté Národního divadla 

Moravskoslezského v Ostravě a zazpívali mnoho krásných operetních a muzikálových písniček 

a postarali se tak o krásné nedělní odpoledne. 

 

Výsledky Josef II. OPEN 
V sobotu 20. května se uskutečnil šestý ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Josef II. OPEN. Přihlášeno 

bylo osm dvojic. Byly utvořeny dvě skupiny po čtyřech dvojicích, kde hrál každý s každým. Poté 

proběhla čtvrtfinále a následně semifinále. O třetí místo si to rozdali Tonda Pihar s Radkem Piharem 

proti Renkům Zhřívalovým. Po vynikajícím zápase bronzovou trofej získali kluci Piharovi. 

O titul Championa Josefova hráli Katka a Honza Formanovi proti klukům z Anglie, Michalovi 

Mrkývkovi a Honzovi Veselému. Ve večerních sportovních zprávách všech televizních stanic ovšem 

chyběla zmínka, že vyhráli manželé Formanovi 6:2 a získali titul Champion Josef II. OPEN a skleněnou 

trofej. 

K vidění bylo mnoho krásných a dlouho trvajících výměn, naši tenisté podávali výkony hodny 

Wimbledonu a místo jahod se šlehačkou se podávaly klobásky a šampus nahradilo Starobrno s Kofolou. 

 

Noc Kostelů v Josefově 
V pátek 9. června Římskokatolická farnost pořádala Noc kostelů, v našem kostele Všech svatých 

v Josefově. Program byl zahájen v 19 hodin mší svatou a poté následovalo setkání nad vínem 

za doprovodu Josefovského mužáckého sboru. Následně program pokračoval v kostele koncertem 



 

Scholy z Dolních Bojanovic, prohlídkou kostela, fotografií a exponátů a setkáním s Božím slovem. 

Poděkování si zaslouží všichni, kdo se na této krásné akci podíleli. 

 

INFORMACE 
Poplatky v obci Josefov na rok 2017 
Informujeme občany, že veškeré vybírané poplatky a platby v roce 2017 zůstávají stejné jako v loňském 

roce a pravidla jejich placení také. 

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2017, v případě, 

že výše poplatku za SKO převyšuje 1.000,- Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou splátkách, 

první do 30. června 2017 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2017. 

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2017. 
 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2017: 
2. termín – 26. 6., 29. 6., 8. 7., 12. 7. 

3. termín – 25. 9., 2. 10., 5. 10., 9. 10. 

4. termín – 8. 12., 9. 12., 14. 12., 18. 12. 

 

Zaměstnanci obce nahradili uschlé thuje novými u chodníku vedle hlavní silnice a provedli deratizaci 

v obci. 

 

Firma Swietelsky stavební s.r.o. Hodonín, opravila povrch místní komunikace v ulici U Školy 

za hřištěm, věříme, že bude občanům sloužit dlouhé roky. 

 

Nějaký „inteligent“ vysypal fůru betonů v hliníku, kde probíhají terénní úpravy. Na náklady obce, tento 

„bordel“ musel být zlikvidován. Obec, potažmo všichni mají následně díky těmto „inteligentům“ 

problémy s životním prostředím. 

 

Na nově opravené účelové a místní komunikace okolo rybníku někdo neustále vyváží nepořádek, 

naposled kachličky. Toto musíme uklízet a nechápeme, proč neustále někdo vyváží nepořádek 

na cesty, které jsou z certifikovaného materiálu a dělá tak obci ostudu. 

 

V sobotu 3. června proběhl v obci sběr nebezpečného a objemného odpadu, naši hasiči po obci vybírali 

kovy a elektroodpad. Pokladů máme v domácnostech pořád dost a další sběr odpadů bude na podzim 

letošního roku. 

 

V naší obci probíhá revize katastrálního operátu našeho katastrálního území, kdy úředníci 

z katastrálního úřadu zjišťují nesoulad skutečného stavu se stavem zapsaným v katastru 

nemovitostí. Buď se s občany na místě dohodnou, nebo v případě, že nejsou zastiženi doma, 

je pozvou k jednání na Katastrální úřad v Hodoníně. 

 

Soutěž v třídění odpadu 
Obec Josefov oznamuje občanům, že zastupitelstvo obce schválilo motivační soutěž v třídění odpadu 

pro občany s pobytem v obci Josefov, primárně pro děti a mládež. 

 

Soutěž byla zahájena dnem 3. června 2017, kdy soutěžící mohli odevzdávat tříděný odpad 

dle pravidel soutěže v tento den na Výletišti pod Zeleným. (Pravidla obce Josefov pro tuto soutěž 

jsou dostupná na webu obce http://www.josefov.eu/soutez-v-trideni-odpadu) 

 

Kategorie soutěžících: 

1. děti do 15 let, 

2. mladiství do 18 let, 

3. dospělí. 

http://www.josefov.eu/soutez-v-trideni-odpadu


 

Tříděný odpad a jeho složky: 

1. papír (modrý pytel), 

2. plast včetně PET láhví (žlutý pytel), 

3. nápojový karton (oranžový pytel). 

 

Složky tříděného odpadu se budou odevzdávat v pytlích určených pro každou jeho složku. Pytle 

na tříděný odpad a značkovací fixy jsou k dispozici na Obecním úřadě nebo v Místní knihovně. 

Pytle s vytříděným odpadem soutěžící označí identifikátorem značkovacím fixem na dvou místech, 

aby je nebylo možno zaměnit. (identifikátor je číslo popisné/rok narození, vzor 131/78) 

Pytle s vytříděným odpadem budou soutěžící odevzdávat v domečku na tříděný odpad ve dny 

a čase k tomu určených osobě pověřené starostou obce, která zaznamená měrné hodnoty. (každá 

lichá sobota od 10.00 hod. do 11.30 hod., případná změna doby a času bude oznámena místním 

rozhlasem nebo v Josefovských zprávičkách) Nyní to bude v sobotu 17. června! 

 

Měrnou hodnotou je celkový počet pytlů všech složek tříděného odpadu v pořadí přednosti papír, 

plast, nápojový karton. 

 

Soutěžící musí třídit všechny uvedené složky tříděného odpadu. 

 

V případě, že bude soutěžící podvádět, bude ze soutěže pro daný rok vyloučen! 

Vyhodnocení soutěže proběhne do 30. listopadu příslušného roku. 

 

Úspěšní soutěžící obdrží hodnotné ceny. 

 

Děkujeme občanům, kteří nám pomáhají s čistotou v obci a zodpovědně třídí odpad. 

 

Starosta soutěžícím i obci přeje, co nejvíce vytříděného odpadu! 
 

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.  

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.  

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!!! 

 

Kanalizace a ČOV – výzva občanům 
Obec Josefov děkuje občanům za snahu při přepojování svých nemovitostí na veřejnou kanalizaci 

a vyzývá občany, aby ti, kdo tak neučinili, přepojili své nemovitosti na veřejnou kanalizaci 

a zároveň občany, kteří již připojení jsou, vyzývá k podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod 

veřejnou kanalizací. Tuto povinnost stanovuje zákon o vodovodech a kanalizacích. Smlouvy 

budou v nejbližší době přichystány a s občany uzavírány, vše se ještě dozvíte v Josefovských 

zprávičkách, místním rozhlase, vývěsních cedulích, osobně při rozhovorech se starostou, 

místostarostou či zastupiteli a na webu obce http://www.josefov.eu/kanalizace-a-cov/. Bez smlouvy 

je odvádění odpadních vod do kanalizace neoprávněné a vlastník nemovitosti tak neprokáže 

nakládání s odpadními vodami a vystavuje se tedy finančnímu postihu úřady, dbajícími nad 

ochranou životního prostředí. Buďme rádi za čističku! 

http://www.josefov.eu/kanalizace-a-cov/


 

Pravidla obce Josefov pro odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací  

(Dodací podmínky) 
 

 

Čl. I  

Obecná ustanovení 

Podmínky, za kterých dodavatel odebírá z nemovitosti odpadní vody, se řídí zákonem č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích, v platném znění a prováděcí vyhláškou 428/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. 

 

Čl. II 

Vymezení pojmů 

1) Dodavatel je Obec Josefov jako vlastník a provozovatel kanalizace. 

2) Odběratel je vlastník nemovitosti připojené na kanalizaci obce. Pokud uzavírá smlouvu společný 

zástupce spoluvlastníků nemovitosti, má se za to, že jedná po dohodě a ve vzájemné shodě s nimi. 

3) Stočné je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních 

vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. 

4) Voda odpadní je voda odváděná z nemovitosti odběratele do kanalizace v jakosti a množství podle 

podmínek Kanalizačního řádu veřejné stokové sítě obce Josefov. 

5) Neoprávněným vypouštěním je vypouštění odpadních vod do kanalizace: 

- bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod, 

- v rozporu s podmínkami stanovenými Kanalizačním řádem. 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti dodavatele a odběratele 

1) Odběratel, který hodlá připojit svoji nemovitost na veřejnou kanalizaci, je povinen uzavřít 

s dodavatelem smlouvu o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro potřeby domácností. 

Možnost odstoupení od smlouvy je oboustranná.  

2) Odběratel je povinen uzavřít s dodavatelem novou smlouvu o odvádění odpadních vod:  

- při každé změně v osobě vlastníka stavby dotčené stavby nebo pozemku,  

- změní-li vlastník nemovitosti příjmení, název nebo adresu pro zasílání faktur. Změny se realizují 

až v následujícím fakturačním cyklu.  

3) Odběratel při změně skutečnosti proti údajům uvedeným ve smlouvě o odvádění odpadních vod, 

které mají vliv na výši stočného, zejména počet připojených osob, toto neprodleně oznámí 

dodavateli, který tuto skutečnost zohlední při fakturaci výše stočného.  

4) Dodavatel je oprávněn kdykoliv ověřit u odběratele správnost údajů uvedených ve smlouvě 

o odvádění odpadních vod, zejména zda jsou do kanalizace vypouštěny všechny odpadní vody 

z připojené nemovitosti.  

5) Pokud vlastník nemovitosti hodlá ukončit odvádění odpadních vod, je povinen to oznámit písemně 

dodavateli 14 dnů předem. Náklady na zrušení odběru odpadní vody nese vlastník nemovitosti.  

6) Vlastník nemovitosti může vypouštět do veřejné kanalizace odpadní vody při dodržování mezní 

hodnoty jejich znečištění, stanoveného kanalizačním řádem a vody dešťové.  

7) Není dovoleno vypouštět do kanalizace splaškové odpadní vody přes septiky ani přes žumpy, pokud 

toto písemně nepovolí dodavatel. Dále není dovoleno vypouštět závadné látky např. ropné látky, 

oleje, výplachy barev. Nedodržení těchto povinnosti bude klasifikováno jako závada na přípojce 

a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele.  

8) Není dovoleno instalovat drtiče odpadků na odtoku do kanalizace (ve výlevce, kuchyňském dřezu 

apod.). 

 



 

Čl. IV 

Úhrada stočného 

Stočné je vykalkulováno podle platných předpisů a vyhlašováno způsobem v místě obvyklým. 

 

Čl. V 

Smluvní pokuta 
Za vypouštění látek, jejichž vzniknutí do kanalizace musí být dle zákona č. 274/2001 Sb., nebo 

Kanalizačního řádu zabráněno má dodavatel právo odběrateli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

a odběratel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. 

 

Čl. VI 

Účinnost 
Dnem následující po dni schválení Zastupitelstvem obce Josefov. 

 

Tato Pravidla pro odvádění odpadních vod, Zastupitelstvo obce Josefov schválilo na svém 17. zasedání 

dne 11. května 2017 usnesením č. 17/14.  

 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 17. června 2017 

18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, úterý 27. června 2017 

Dětský den, sobota 24. června 2017 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 1. července 2017 

Stavění hodové máje – úterý 12. července 2017 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 15. července 2017 

Podlužácká beseda u cimbálu – sobota 15. července 2017 

Josefovské krojové hody – neděle 16., pondělí 17., úterý 18. července 2017 

Páteční pohodová zábava u cimbálu – pátek 21. července 2017 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 29. července 2017 

 

Pozvánka 
Srdečně zveme občany obce na slavnostní převzetí stavby kanalizace a ČOV, které se uskuteční 

v pátek 16. června 2017 v 15 hodin v areálu ČOV.  Po slavnostním aktu a prohlídce čističky 

se přesuneme do prostor Výletiště pod Zeleným. O zábavu se postará CM Slovácko mladší do 17.30 

hodin a od 18.00 hodin Kapela starých časů. Občerstvení je zajištěno a bude se opékat prase. 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

Cirkus Bon-bon  
Ve čtvrtek 15. června 2017 v 17.00 hodin vystoupí se svým programem cirkus Bon-bon v Kulturním 

domě v Josefově. Děti i dospělí jsou srdečně zváni. Vstupné děti 80,- Kč, dospělí 100,- Kč.  

  

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí   
Jste staří a máte pocit, že jste k ničemu a chudí? Právě naopak, máte totiž stříbro ve vlasech, zlato 

v zubech, cukr v krvi, olovo v nohách, kameny v ledvinách a nevyčerpatelné zásoby plynu. 

 

„Ty ožralo!“ Nadává manželka muži. „Všechno prochlastáš, kdybych náhodou umřela, tak ani nebudeš 

mít za co mě pohřbít.“ „To máš pravdu.“ Odpoví kajícně muž. „Nejlepší by bylo, kdyby tě něco 

sežralo.“ 

 

Žena rozrazí dveře, vpadne do bytu a už v předsíni křičí. „Ty hnusnej děvkaři, vím absolutně všechno.“ 

Muž zvedne v klidu hlavu od křížovky a říká. „Tak schválně, australská řeka na sedm.“ 

 

Panu Novákovi věští vědma z křišťálové koule. „Vidím luxusní vilu, mercedes, bazén, tenisový kurt 

a mladou krásnou ženu. Pan Novák polkne a vzdychne, „to je úžasné a vidíte tam i mě?“ Vědma dál 

zasněně, „ano, stojíte tam a čumíte na to dírou v plotě.“ 

 

V Kanadě sa konajú drevorubecké závody. Suverénně vyhrali všetky kategorie Slováci. Po súťaži sa ich 

usporiadateľia pítajů, kde sa tak dobre naučili narábat sekerami a pilami, kde trénovali. Jano odpovie. 

„tož trénovali sme na Sahare.“ Usporiadateľ sa udiveno opítá, „veď na Sahare nie sú žiadne stromy.“ 

Jano odpovie, „teraz už nie sú!“ 

 

Přijde Pepíček do lidové školy umění a otvírá víko na housle. Paní učitelka se podívá a ustrašeně zvolá: 

„Pepíčku, co tu děláš s kulometem?!” Pepíček: „No co já s kulometem, ale co dělá taťka v bance 

s houslema!” 

 

Lord s Jeanem poslouchají gramofon a při hudbě se najednou místností rozlehne hlasité krknutí. Lord 

zrudne a řve na sluhu: „Žán, vraťte tu desku zpátky a jestli zjistím, že to nebyla součást té skladby, máte 

padáka!” 

 

Sedí lord ve svém pokoji, hledí zamyšleně do plápolajícího krbu, popíjí svoji obvyklou sklenku whisky, 

venku sněží a on čeká, až přijede jeho manželka s tchyní. Po chvíli vstoupí do pokoje Jean: „Pane, 

zaslechl jsem rolničky - přijely saně.” Pán domu se táže: „Obě, Jean?”  

 

Sedí muž večer před televizí, najednou se zvedne a zvolá: „Stará, oblékni se, jdu do hospody!” 

Manželka se s radostí ptá: „To je báječné, ty mě chceš vzít s sebou?” Manžel: „Ne, ale vypínám topení.” 

 

„Moc je nejsladší tam kde blb poroučí moudrému a mrzák zdravému.“ 

František Koukolík 

„Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude 

připadat.“ 

Sigmund Freud 

„Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - 

naučit se žít na zemi jako lidé.“ 

George Bernard Shaw 

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ 

Mark Twain 

„Záleží na tom, jaký jsi, ne co máš.“ 

Seneca 

http://citaty.net/autori/sigmund-freud/
http://citaty.net/autori/george-bernard-shaw/

