
č. 84 

Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Prší, prší, jen se leje, Sandokan se z okna směje. Mariana za lesem, zkouší džudo s Janésem. 

Medard má asi nachladěné ledviny nebo co, protože tolik vody néni už normální. Snáď fšecko nezhnije. 

 

Cítíme s lidmi z postižených oblastí a jistě se jim budeme snažit pomoci nejrůznějšími formami. 

Nevíme, kdy můžeme potřebovat pomoc druhých i my. 

 

V minulých dnech oslavila 80 let paní Ludmila Kudrnová. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu 

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

V ulici Nová je nový vodovod!!! Bylo to zapotřebí, i když kvůli přípojkám bylo hodně emocí a za 

fšecko špatné može starosta, aj když s tým neměl organizačně nic společného ani on, ani obec, která je 

pouze vlastníkem pozemků, na kterých byl a je vodovod umístěn. Vodovod je VaKu a práce prováděla 

firma VaKem pověřená!!! Věříme, že VaK Hodonín bude brzy pokračovat i v ostatních ulicích a 

hlavním vodovodním řádem, protože stav vodovodu v Josefově je opravdu ve špatném stavu. 

 

Májový volejbalový turnaj 

První květnovou sobotu v naší obci proběhl tradiční volejbalový turnaj. K zármutku domácího 

bouřlivého publika jej nevyhrál domácí Black team Josefov, který skončil třetí a vítězem se stal Pozdní 

sběr z Radějova. Další zúčastněné týmy byly z Prušánek, Rohatce a Starého Poddvorova. 

 

Divadelní představení v obci 
Ke dni maminek radnice uspořádala operetní představení Opereta letí světem, kdy nám sólisté z 

Národního divadla v Ostravě a členové Slezského divadla v Opavě předvedli krásný hudebně zábavný 

pořad plný operetních písní. Letos byla účast rekordní a účinkujícím se před tak úžasným publikem 

opravdu vystupovalo s radostí a rádi se k nám opět vrátí. 

 

Ke dni dětí radnice uspořádala divadelní představení na motivy pohádky Nebojsa v čarovném lese, 

kterou pro děti i ostatní přítomné zahráli členové Národního divadla v Ostravě a Slezského divadla 

v Opavě. Opět byla rekordní účast, kdy i děti se do pohádky zapojovaly. Atmosféra byla opravdu 

přátelská a nedělní odpoledně si všichni příjemně užili. 

 

Dětské a víceúčelové hřiště 

Na dětském hřišti máme nové prvky pro děti, a to pískoviště, prolézací housenku, dvojhrazdu a starosta 

s hasiči ještě postaví novou trampolínu pro malé děti. Víceúčelové hřiště dostalo nový ochranný nátěr a 

byly vyspraveny mantinely. Dávejme si proto na naše hřiště pozor, ať nám slouží ku prospěchu a radosti. 

 

Povodňová sbírka na pomoc postiženým obcím v Čechách 
Obec Josefov zdvořile žádá spoluobčany o poskytnutí čistících, desinfekčních prostředků 

a hygienických potřeb (např. savo, mýdlo, jar, toaletní papír, gumové rukavice, kbelík, 

atd. atd.) jako pomoc občanům postižených obcí v Čechách. Společně s obcemi Regionu 

Podluží tyto potřeby předáme vybrané postižené obci. 

Poskytnuté příspěvky můžete přinést tuto sobotu 8. června 2013 pod zelené v průběhu 

sběru nebezpečného odpadu. 

Upřímně děkujeme!!! 
 



Sběr nebezpečného a objemného odpadu 
Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 8. června 2013 

od 9.00 hod. do 13.00 hod. na Výletišti 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. 

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!!! 

Sběr železa a ostatních kovů  
Naši hasiči budou v sobotu 8. června 2013 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! 

 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2013 
 
Vývozy budou provedeny vždy každou druhou lichou středu: 

Červenec     3. 7. a 31. 7. 2013  

Srpen      28. 8. 2013 

Září    25. 9. 2013  

Říjen  23. 10. 2013 

Listopad 20. 11. 2013  

Prosinec 18. 12. 2013 

 

INFORMACE 
 

Voda ve sklepech 

Vybírat se bude v knihovně, a to v pondělí 17-19 hod. a čtvrtek 14-19 hod. 

Cena vody - 50,- Kč/m
3
 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2013: 

2. termín - 24. 6.,   27. 6.,   1. 7.,   4. 7.  

3. termín - 30. 9.,   3. 10.,   7. 10.,   10. 10. 

4. termín - 5. 12.,   9. 12.,   12. 12.,   16. 12. 

Na termín výběru budete vždy ještě upozorněni ve zprávičkách nebo zpravodaji.  

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

 

Suť mezi ulicemi Nová a Dolní 

Zde bude upravena navezená stavební suť a připravená k recyklaci. Pokud bude někdo chtít vyvézt 

stavební suť, tak jedině po dohodě se starostou 602 246 680 či místostarostou 602 733 337. 
 

Připravujeme 
 

O císařský pohár, sobota 15. června 2013 – turnaj v nohejbale 

 

Josef II. OPEN, sobota 22. června 2013 – turnaj v tenisové čtyřhře (může být i smíšená dvojice) 

 

Dětský den, sobota 29. června 2013  


