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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Josef II. 
V obci nám stojí nově socha k poctě zakladatele obce, císaře Svaté římské říše, krále uherského, 

nekorunovaného krále českého a arcivévody rakouského, Josefa II. 

Tento osvícenský panovník byl jedním z nejvýznamnějších vládců na našem území a oproti ostatním 

panovníkům habsburského rodu se těšil v našich zemích velké oblibě. 

Pravděpodobně to bylo způsobeno, že Josef II. se prezentoval jako přítel prostého lidu. 

Jeho reformy daly základ modernímu státu, nejvýznamnějším počinem byly Patent Toleranční a Patent o 

zrušení nevolnictví. 

Vybrat umístění pro sochu k uctění císaře není tak jednoduché, jak by se mnohým mohlo zdát. Byla 

vybrána místa u radnice a u zastávky, ale z doporučení paní profesorky Peckové a autora sochy, pana 

Vindušky, rozhodnutí postavit sochu u místního pohostinství vnímáme jako velice dobré. Socha na 

tomto již upraveném prostranství má prostor i potřebnou pietu a také se nachází v centru obce, kdy 

můžeme centrum vnímat od kostela až po radnici. Právě v těchto místech se všichni nejčastěji 

potkáváme a jak řekla paní profesorka, císař Josef II. by si takto umístěnou sochu jistě sám přál tam, kde 

se lidé scházejí, protože sám mezi prostý lid často zavítal. 

Slova typu, „před hospodú ho bude nekdo ochcávat a osrávat nebo čmárat po něm“, mohou být 

opodstatněná, nicméně kdyby „stál kdekoliv“, ten, kdo by chtěl památku zakladatele obce takto i jinak 

zneuctít, by to udělal stejně. Vidíme to před kostelem, kdy někteří dárečci chodili na malou i velkou do 

rozštěpu lípy nebo dělají nepořádek přímo před kostelem.  

Tento historický počin budeme vnímat až s odstupem času a naučíme se se sochou žít. Takováto pocta 

zakladateli obce měla být vzdána již před 229 lety, nicméně nyní jsme to napravili i díky přízni starosty 

obce Lužice, Ing. Kremla, který dal k vysochání sochy na jejich sochařském sympoziu zelenou. 

Věříme, že socha císaře reformátora, humanisty a zakladatele obce vydrží bez poškození dlouhé věky. A 

měla by se stát pojítkem občanů Josefova a ne důvodem rozepří, pomluv a svárů! 

 

Zarážání hory 
Starosta děkuje všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh Zarážání hory, kterou jsme už tradičně zarazili 

v areálu u vrb a následně, protože nám počasí přálo, jsme poseděli Pod zeleným, kde nám k poslechu 

zahrála cimbálka Zádruha. 

Letošní rok, co do počtu účastníků, byl rekordní a tato vinařská slavnost, při které se můžeme všichni 

setkat spolu i s přáteli odjinud se spolu s Hody stává velmi významnou a nabírá přátelské atmosféry 

v jinak těžkém období. 

Velké poděkování starosty si zaslouží naši myslivci, kteří věnovali srnčí na guláš, Josefovští mužáci, 

kteří dali vyniknout svému zlatu v hrdle, všichni vinaři, kteří věnovali či přinesli na ochutnávku víno, 

aby se s ním pochlubili, zaměstnanci obce, kteří připravili zázemí a část pochutin. 

Letos, jako jiné roky, jsme měli hosty z lázní, kteří za svoji návštěvu zaplatili a tím významně hradili 

náklady na tuto akci. 

Starosta je přesvědčen, že letošní Zarážání hory podle ohlasu proběhlo snad ke spokojenosti všech a 

komu se to nelíbilo nebo má jiný názor na pořádání této akce, tak s tím bohužel nic nenadělá. Každá 

akce má své nedostatky a jde zlepšovat, ale musíme si uvědomit, že tyto akce děláme my sami pro sebe 

a své přátele. A podle ohlasů hostů i z okolí, které nás bedlivě sleduje a v mnohém napodobuje, můžeme 

být hrdí, že se umíme bavit a setkávat se.  

Starosta věří, že i příští rok, první sobotu v září, se sejdeme v tak hojném počtu a tak jako letos nám 

bude přát počasí, abychom poseděli v pěkném areálu Výletiště pod zeleným. 

 



Taneční zábava Pod zeleným 
V sobotu 10. září proběhla taneční zábava Pod zeleným, která se pořádala hlavně pro starší a pokročilé. 

Počasí nám opět přálo, ale účast nebyla tak vysoká, jakou by tato akce zasloužila. V okolí bylo spoustu 

jiných akcí a v tom případě účast „jen“ domácích je opticky slabá. Skupina JAMA hrála naprosto 

profesionálně a pobavila všechny zúčastněné nepřeberným množstvím světových i domácích rockových 

hitů. Příští rok tuto taneční zábavu budeme pořádat po pohárovém turnaji ve fotbale, od čeho si 

slibujeme i vyšší účast hostů. 

 

INFORMACE 
SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU  
Starosta oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 1. října 2011 od 9.00 

hod. do 13.00 hod. 

Místo sběru: Výletiště pod zeleným 

 

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 smažení), pneumatiky, zářivky, výbojky, ledničky, TV, monitory, 

ostatní drobné elektropřístroje (mikrovlnky, rádia, konvice atd.) 

Co se nepřijímá: při sběru nebezpečných odpadů: odpady obsahující azbest. 

 

Sběr ostatních odpadů 

Odebírat budeme textil, koberce, sedačky, skříně, rámy oken, linoleum atd.,  

Co se nepřijímá: recyklovatelné odpady, papír, plastové obaly, sklo (kromě autoskla), železo. Vše, co se 

normálně vejde do kontejnerů a do pytlů, se tedy nepřijímá. 

 

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

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

 

Mimo určenou dobu se žádný odpad přijímat nebude!!! 

Žádáme občany, aby věci byly řádně zabaleny tak, aby bylo možné je snadno naložit 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).  

 

Sběr železa a ostatních kovů.  

Naši hasiči budou vybírat železo a ostatní kovy až po skončení vinobraní, termín upřesníme včas před 

sběrem. 1. října 2011 se tedy sběr železa a jiných kovů nekoná!!! 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s čistotou naší obce! 

 

Josefovský helovín 

V sobotu 17. září 2011, proběhne v naší obci soutěž o nejkrásněji vyzdobenou zahrádku, předzahrádku 

či domek dýněmi a výtvory z nich a zároveň soutěž o nejkrásnějšího strašáka z dýně. 

Soutěž bude hodnocena komisí, která při soumraku, aby byla možnost rozpoznat krásu svítících 

strašáků, obejde Josefov a vyhodnotí, kdo má nejlépe vyzdobenou zahrádku a zároveň vyhodnotí 

nejkrásnějšího strašáka vyrobeného z dýně umístněného v zahrádce, či před domem. 

Vítězové dostanou v následujícím týdnu po vyhodnocení, milou pozornost! 

Soutěž je určena pro všechny občany, především pro děti, jejichž kreativitita je někdy velice zajímavá. 

Těšíme se na krásně vyzdobené zahrádky, pěkné strašáky a večer na osvětlený Josefov. 

 

Připravujeme 
Sobota 30. října 2011 Drakyáda - soutěž v pouštění draků na fotbalovém hřišti a následné opékání špekáčků. 


