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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Hody sa nám neúprosně blížá! 

Na hody nám bude hrát Lanžhotčanka, na předhodové zpívání CM Zádruha, pohodová zábava bude diskotéka. 

 

V neděli 5. června byla k vidění na Kulturním domě divadelní pohádka O zlé královně. Tentokrát přišlo spoustu 

dětí i dospělých a činoherní umělci z Opavy hráli téměř zaplněnému publiku, což je jistě potěšující, nejen pro ně. 

Věříme, že se představení líbilo.  

 

V sobotu 11. června proběhl sběr nebezpečného odpadu  
Těchto odpadů nám v domácnostech pomalu ubývá, ale jak bylo již dříve několikrát zdůrazňováno, nebezpečný 

odpad nejsou skříně či koberce. Sběr objemného odpadu, kam tento odpad patří, bude na podzim. Nicméně,  

jakmile starosta opustil stanoviště tancplacu, objevilo se tam po té spoustu koberců i jiného objemného odpadu. 

Svozová firma vše v pondělí 13. června odvezla i včetně kusů objemného odpadu, ale tím se pochopitelně 

prodraží náklady obci. Co naděláme… 

 

Pokračujeme v rekonstrukci Výletiště pod zeleným! 

Začínáme finišovat, ale čeká nás ještě spousta dodělávek. Starosta děkuje všem občanům, kteří chodí pomáhat. 

Chasa i ostatní se budou moci pyšnit svatostánkem, jaký nemají obce široko daleko. 

 

Voda ve sklepech 

V letošním roce byl zaveden nový systém výběru vody ve sklepech. 

V prvním termínu bylo nahlášeno a zaplaceno pouze 50% odběrních míst ve vinných sklepech a starosta děkuje 

všem zodpovědným vinařům, kteří stav spotřebované vody nahlásili a v případě odběru zaplatili 

Podmínky, které byly dříve uvedeny, dále platí. 

Cena vody - 50,- Kč/m
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Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2011: 

2. termín - 27. 6.,   30. 6.,   4. 7.,   7. 7.  

3. termín - 26. 9.,   29. 9.,   3. 10.,   29. 10. 

4. termín - 12. 12.,   15. 12.,   19. 12.,   22. 12. 

Koncem měsíce srpna bude probíhat kontrola vodoměrů! Termíny budou včas zveřejněny. 

Kdo nebude hradit jím spotřebovanou vodu ve vinném sklepě, dostane: 1. Upozornění, 2. Sankční pokutu ve výši 

500,- Kč, 3. Voda mu bude odpojena. 

 

Pořádek v domečku na tříděný odpad a kolem sběrných stanovišť 

Domeček na separovaný odpad slouží 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 protože 

uložení odpadu je čím dál dražší, objemný odpad vyvážíme jednou ročně. Hadry a koberce Vám vývozová firma 

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

 

Informace 
13. července 2011 od 7.00 hod. do 14.30 hod. nepůjde v celé obci ani ve sklepech elektrická energie 

z důvodu údržby společností E.ON.. 

 

Připravujeme 
Sobota 25. června 2011 v 16.00 hod. na místním hřišti proběhne dětský den k ukončení školního roku. 

Sobota 16. července 2011 Předhodová beseda u cimbálu 

Neděle 17. července 2011 až úterý 19. července 2011 tradiční Josefovské krojové hody 

Pátek 22. července 2011 Pohodová zábava – diskotéka 

Sobota 23. července 2011 Tradiční pohárový turnaj ve fotbale 



Obec Josefov a SDH Josefov pořádají 

k příležitosti svátku dětí a ukončení školního 

roku   

 

 

 

 

 

DĚTSKÝ DEN  

 
Kdy:  sobota 25. června 2011 

KDE:  na hř išt i  

ČAS :   v  16.00 hod.         

Hry, zábava, občerstvení zajištěno! 

Přijďte všichni: malý, velcí, děti i dospělí! 

 

 

 

 

   


