
č. 77 

Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Proběhl v naší dědině košt, kde byla možnost ochutnat velké množství vzorků vín nejen domácích, ale i 

z celého okolí. Akce to byla zdařilá, za což můžeme poděkovat místním vinařům. Jenom nás všechny 

zlobilo počasí, na tu dobu až příliš horké. 

 

Ke dni matek a dni dětí proběhla v naší obci krásná operetní a divadelní představení, maminky mohly 

slyšet nádherné operetní písně a děti Aladina a jeho kouzelnou lampu. Sólisté z Národního divadla 

moravskoslezského v Ostravě k nám přijeli již pátou sezonu. 

 

První ročník tenisového turnaje Josef II. OPEN ve čtyřhře vyhrála dvojice Marek Macůrek a 

Laďa Přikryl. K vidění bylo mnoho krásných i dlouhých výměn. 

 

Starosta děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili focení do připravované knihy kroje Hodonínska a 

Podluží a také paní knihovnici Hasilové za koordinaci této akce. Už se všichni těšíme na výsledek. 

 

Společnost VaK Hodonín, a.s. se na základě špatného stavu vodovodního řádu v Nové ulici, který 

je momentálně v nejhorším stavu v obci, rozhodla tento vodovod zrekonstruovat. Proběhne 

schůzka představitelů VaK, zástupců obce a občanů z Nové ulice z důvodu dohodnutí termínu. 

 

INFORMACE  
SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU  

Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 9. června 2012 

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. 

 

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 v sobotu 9. června 2012 vybírat železo a ostatní kovy, budou tradičně jezdit po obci a 

budou vybírat i elektro odpad (televize, ledničky, mrazničky, mikrovlnky a jiné elektrospotřebiče). 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s čistotou naší obce! 



Voda ve sklepech 

Vybírat se bude poslední týden čtvrtletí a první týden čtvrtletí nového v knihovně, a to v pondělí 17-19 

hod. a čtvrtek 14-19 hod. 

Cena vody - 50,- Kč/m
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2. termín v roce 2012 - 27. 6.,   30. 6.,   4. 7.,   7. 7. 

 

Místní poplatky 

Obecní úřad vyzývá občany k úhradě místních poplatků za odpady do 31. června 2012. Ti, co mají výši 

poplatků přesahující 1.000,- Kč, mohou poplatek zaplatit ve dvou splátkách. První splátka do 31. června 

2012 a druhá do 30. listopadu 2012. Zbylé poplatky jsou tedy splatné do 30. listopadu 2012. 

 

Hlodavci v obci 

Jed na hlodavce (myši, potkany, rejsky aj.) si můžete zakoupit v místní knihovně v její otevírací dobu, 

jeden pytlík za cenu 50,- Kč. 

V nejbližší době také proběhne deratizace v obci, kdy bude jed proti hlodavcům nasypán do obecní 

kanalizace. 

 

POZVÁNKA 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat v pondělí dne 11. června 2012 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 

- vydání opatření obecné povahy 

změny č. 1 územního plánu obce 

Josefov  

- záměru obce č. 1/2012 - prodej 

pozemků na výstavbu rodinných 

domů 

5. Schválení 

5.1  Rozpočtového opatření č.j. 1/2012 

5.2  Rozpočtového opatření č.j. 2/2012 

5.3  Závěrečného účtu obce 2011 

6. Projednání žádostí a stížností 

7. Různé 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

POZVÁNKA  
V sobotu 9. června 2012 - Rybářské závody dětí 

Josefovští rybáři zvou všechny děti tuto sobotu od 13.00 hodin na rybářské závody, které se uskuteční na 

místním rybníku. V průběhu odpoledne budou probíhat soutěže o ceny. 

Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé. 

 

V sobotu 16. června 2012 – O císařský pohár v nohejbale 

Obec Josefov pořádá příští sobotu na víceúčelovém hřišti turnaj v nohejbale Josefáků. 

Budou hrát trojčlenná družstva, čas bude upřesněn. 

Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé. 

 

V neděli 1. července 2012 proběhne Dětský den k ukončení školního roku.  

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   

Čert ukazuje Luciferovi novou část pekla: 

„Jsou tu tři kotle – jeden pro zloděje, druhý pro lháře a pokrytce a třetí pro ochlasty a neřestníky.“ 

„Běžte k ďasu rohatej s takovými zlepšováky. Teď k nám dorazila skupina politiků z Česka.  

To mám každého z nich nechat rozříznout na tři díly?“ 


