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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Jezďá nám sem umělci z ostravského národního divadla, toţ vyrazme za kultúrú!!! 

Je zajímavé jaké majú nekeří názory, jedni nadávajú, ţe obecní zaměstnanci nic nedělajú, jiní zase nadávajů, ţe 

dělajú zbytečně moc. Jedni, ţe sa seče často tráva, jiní, ţe je dědina zarústlá. Toš si potom moţeme vybrat. 

 

Buďme rádi, ţe máme zaměstnance na obci a obec je úhledná, byť se to někomu třeba nelíbí. 

To ţe nedělají nic, můţe říct jedině člověk, který nikdy nezkusil práci, např. s křovinořezem nebo pozbyl veškeré 

zbytky rozumného uvaţování. Také je alternativa, ţe jim to nicnedělání závidí, ale to si nemyslíme. 

A ţe dělají zbytečně moc a obec utrácí za benzín a naftu? Mě osobně i drtivé většině občanů se u nás líbí i to, 

jakým způsobem máme zeleň upravenou. Bohuţel srpama to sekat nemohou ani nebudou a provoz techniky vţdy 

stojí peníze. Mezi lidmi, a to i v naší obci je tolik závisti, nenávisti a zloby, zkusme se k sobě chovat trochu lépe. 

 

Pokračujeme v rekonstrukci Výletiště pod zeleným! 

Starosta děkuje všem, kteří chodí pomáhat s výstavbou, naposled nám významně pomohli naši myslivci. 

Speciální dík patří mistrům zedníkům Tondovi Piharovi, Jankovi Krchnivému, Mirku Redkovi, Frantovi 

Kolibovi, Joţkovi Bílkovi, Milanu Zelinkovi a Liborovi Horkému, kteří nám pomohli a věřím, ţe ještě pomohou. 

Poděkování patří i Staňovi Esterkovi st., který chodí často pomáhat i v týdnu. 

Pomalu nám stavba roste, zdvořile proto ţádáme občany a hlavně zedníky, aby nám přišli pomoci, ať to do hodů 

stihneme postavit. Práce jdou pomalu, protoţe se spáruje a zedníků je skutečně málo. 

Další akce budou v sobotu 4. června 2011 a sobotu 11. června 2011. A tím by byla hlavní stavba dokončena, 

tuto sobotu nás zahnal déšť. 

Starosta zdvořile vyzývá všechny, kdo chtějí přijít pomoci se zděním, spárováním, natíráním a úpravou plochy v 

okolí pódia, ať tyto dny mají rezervovány pro obec. Všem kdo chtějí přijít pomoci, upřímně děkuji. 

 

Sportovní okénko 

Tímto bych chtěla naše občany informovat, ţe ta parta nadšenců, co se přes léto scházívá kaţdou neděli v 

podvečer a hraje volejbal, se také několikrát do roka zúčastňuje přátelských volejbalových utkání, kde 

reprezentuje naši malou hezkou vesničku. Úspěchy máme různé, jednou lepší, jednou horší. 16. dubna jsme hráli 

v Hruškách, kde jsme se umístili na krásném druhém místě. Tradičně v květnu pořádáme volejbalový turnaj, kde 

jsme se umístili na čestném pátém místě. Není důleţité vyhrát, ale zúčastnit se. Do boje jdeme se zápalem a 

odhodláním. Tímto zveme do našich řad i další zájemce. V nejbliţší době nás čeká klání v Rohatci. Zároveň bych 

chtěla mým spoluhráčům pod kapitánským vedení Viléma Prčíka popřát hodně zdaru. 

 

Trochu z kultury 

Od obce jsme ke svátku matek dostaly dárek v podobě divadelního představení. Kaţdá přítomná ţena dostala od 

starosty růţičku a pohárek vína. Umělci nás pobavili nejen zpěvem, ale i mluveným vtipným slovem. Škoda jen, 

ţe kdyţ uţ máme nějakou tu kulturu přímo u nás v obci, se těchto akcí účastní tak málo lidiček. Celkem nás bylo 

přítomno 27 diváků. Nevím, zda je to z pohodlnosti, nedostatkem času nebo prostě jen nezájmem. Pak z toho 

pramení pocit: neuděláš nic – je zle, uděláš něco – je ještě hůř. Vzhledem k mé pracovní náplni mám moţnost se 

setkávat i se zástupci z jiných obcí, a musím říct, ţe to, co se snaţíme dělat pro občany v naší vesničce, se v 

jiných obcích v takové míře skutečně neděje. Proto si vaţme toho, co tu máme zbudované, a uţívejme si akcí, 

které se u nás pořádají. Počtem obyvatel jsme vesnička sice malá, ale musím říct, ţe jedna z nejhezčích tady v 

okolí. Jiţ v minulosti jsme byli známí tím, jaké se tady pořádali zábavy, plesy, hody. Vše se neslo v rodinném 

duchu. Stačí jen vzpomenout na akce pořádané na „starém kulturáku u kravína“. Tak budu doufat, ţe na nedělním 

představení 5. června, které se chystá nejen pro děti, se nás sejde víc. 

 

Za Kulturní a sportovní výbor Lenka Rebendová 

 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ se letos koná v sobotu 11. června 2011 od 9.00 do 14.00 hod. 

Místo sběru: na tancplacu Pod zeleným 

1. Sběr nebezpečných odpadů 

Druhy nebezpečných odpadů, které se odebírají: 



Barvy, laky, lepidla, Léky, Suché monočlánky, akumulátorové baterie (autobaterie), Oleje motorové, převodové, 

mazací, Jedlé oleje (ze smaţení), Pneumatiky, Zářivky, výbojky, Ledničky, TV, monitory, ostatní drobné 

elektropřístroje (mikrovlnky, rádia, konvice atd.) 

Co se nepřijímá při sběru nebezpečných odpadů: odpady obsahující azbest 

 

Sběr bude probíhat tak, ţe občan si sám přiveze odpad dle kategorie a pracovník obce jej PŘEVEZME a 

zaeviduje, jaký odpad od koho je. Kaţdý dovezený odpad musí pracovník obce převzít! 

Mimo určenou dobu se žádný odpad přijímat nebude!!! 

Ţádáme občany, aby věci byly řádně zabaleny tak, aby bylo moţné je snadno naloţit a pokud to budou kapaliny, 

aby byly v uzavřených nádobách tak, aby nedošlo k jejich vytečení!!! 

Výše uvedené odpady musí jejich původce eventuálně vlastník sám dovést na místo sběru (na tancplac).  

 

2. Sběr železa a ostatních kovů.  

Naši hasiči budou během dne jezdit po obci a vybírat ţelezo a ostatní kovy. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s čistotou naší obce!  

 

Pořádek v domečku na tříděný odpad a kolem sběrných stanovišť 

Domeček na separovaný odpad slouţí na pytle s tříděným odpadem, ne na nejrůznější bordel, co kdo doma 

najde!!! 

To samé u stanovišť sběrných zvonů a kontejnerů, vedle nich se povaluje kdejaký odpad, koberce, sklo, apod. 

Vývozová firma tento odpad neodveze ani z domečku, ani od sběrných zvonů, na to máme sběrné dny a protoţe 

uloţení odpadu je čím dál draţší, objemný odpad vyváţíme jednou ročně. Hadry a koberce Vám vývozová firma 

odveze v době vývozu popelnic, pokud to budete mít v pytli a její pracovníci to unesou. 

 

POZVÁNKA 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat v úterý dne 31. května 2011 v 19.00 hodin 

 v sále Kulturního domu obce Josefov. 

Navrhovaný program: 

 

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3. Kontrola plnění minulého usnesení 

4. Schválení  

- smluv a dohod 

- změny č. 1 územního plánu obce 

Josefov 

- neinvestičního příspěvku na žáky 

obci Dolní Bojanovice  

- příspěvku Regionu Podluží  

- mimořádného členského příspěvku 

Mikroregionu Hodonínsko 

5. Schválení 

5.1  Rozpočtového opatření č.j. 1/2011 

5.2  Rozpočtového opatření č.j. 2/2011 

5.3  Závěrečného účtu obce 2010 

6. Projednání žádostí a stížností 

7. Různé 

8. Diskuse 

9. Závěr 
 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  iinnssppiirraaccii  
Čeština má 17. pádů 
Původní pády 

1. pád = kdo, co = nominativ 

2. pád = koho, čeho = genitiv 

3. pád = komu, čemu = dativ 

4. pád = koho, co = akuzativ 

5. pád = oslovujeme, voláme = vokativ 

6. pád = o kom, o čem = lokál 

7. pád = s kým, čím = instrumentál 

 
 

POZVÁNKA 

Doplnění na současných 17. pádů 

8. pád = kdo z koho = korytativ 

9. pád = koho jak = buzerativ 

10. pád = koho kam = delimitativ 

11. pád = kdo koho = likvidativ 

12. pád = jak na koho = intrikativ 

13. pád = komu co = podmazativ 

14. pád = co za co = korupcionál 

15. pád = jak komu = protekcionál 

16. pád = kdo s kým = kopulativ 

17. pád = co na co = prezervativ 

Neděle 5. června 2011 O zlé královně – rozmarná pohádka pro děti, začátek v 17.30 hod. v místním KD.   


