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                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Je máj, lásky čas. Hynek, Vilém aj Jarmila sa nekde plancú po venku, ale meze sú chladné, tož aby 

nechytili vlka nebo si nenastydli ledviny. Naši šohajé postavili děvčicám, hospodskému aj starostovi 

májky, snáď jich větr nezhodí. Strýc Kalúsek sa ze strýcem Babišem dohadujú, kemu ide míň rozumnět 

a do Evropského parlamenta si budeme volit koncem května elitu národa. 

 

V minulých dnech nás opustili navždy pan Josef Nešpor a paní Ludmila Prčíková, čest jejich památce 

a upřímnou soustrast pozůstalým. 

 

Májový volejbalový turnaj 

První květnovou sobotu v naší obci proběhl tradiční volejbalový turnaj. Za chladného počasí 

a k zármutku domácího bouřlivého publika jej nevyhrál domácí Black team Josefov, který letos postavil 

dvě družstva, Béčko skončilo druhé a Áčko předposlední, vítězem se stal Rohatec. Další zúčastněné 

týmy byly z Prušánek, Radějova a Starého Poddvorova. Hvězdou turnaje byl vyhlášen člen Black team 

Josefov, Luboš Koliba. 

 

V ulici U Školy za hřištěm, firma Vak Hodonín zbudovala nový vodovod k novostavbám. 

 

Před letošními hody se pustíme do výměny dlažby chodníků v ulici Horní. Po hodech, na základě 

objemu financí obecní pokladny, se pustíme do výměny chodníků ulice Dolní.  

 

Po letošních hodech chceme také zbudovat novou kanalizaci vedle fotbalového hřiště za humny 

ulice Horní. 

 

INFORMACE 
SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU  

Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 7. června 2014 

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 7. června 2014 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! 
 

POZVÁNKA 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat v pondělí dne 12. května 2014 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 

- cenové nabídky materiálu na 

opravu chodníků ul. Horní a Dolní 

- cenové nabídky na kanalizaci vedle 

fotbalového hřiště 

- záměru obce č. 4/2014 – 

zemědělský pacht pozemků 

- záměru obce č. 5/2014 – výprosa 

pozemků 

5. Schválení rozpočtového opatření 

č.j. 1/2014 

6. Projednání žádostí a stížností 

7. Různé 

8. Diskuse 

9. Závěr

 

POZVÁNKA 

Sobota 10. května 2014 v 19.00 hodin - operetní představení ke svátku Den matek – Víno, ženy, zpěv 

a láska v sále místního Kulturního domu. 

Obec Josefov srdečně zve všechny na hudebně zábavný pořad plný krásných operetních a muzikálových 

melodií a přeje maminkám vše nejlepší k jejich svátku. 

Účinkují přední sólisté Národního divadla v Ostravě a členové Slezského divadla v Opavě. 
 

Připravujeme 

 
Josef II. OPEN, sobota 17. května 2014 – turnaj v tenisové čtyřhře (může být i smíšená dvojice) 

 

Divadelní představení pro děti, neděle 1. června 2014 – Tajuplný zámek 

 

Dětský den, sobota 28. června 2014 
 

PPrroo  zzaassmmáánníí  ii  zzaammyyššlleenníí 
Sedí kominík u snídaně se svou malou dcerkou a ona se zeptá: „Tati, až vyrostu, můžu být taky kominík?“ 

 „Ne, ne holčičko, to by nešlo! Už jsi viděla ženskou, která nosí štěstí?“  

 

„Jak zjistíte,“ vyptával se jistý český politik odborníka, „že někdo, kdo vypadá úplně normálně, je úplně normální 

blbec?“ 

„Pro takový účel máme speciální otázky.“ 

„Například?“  

„Horolezec Schwarz dvakrát vystupoval na Mont Blanc. Při jednom z těchto výstupů spadl a zahynul. Při 

kterém?“ 

„Ale doktore, jak to má ten blbec vědět, když se třeba nezajímá o horolezectví?“ 

 

Tedy nechť ten, kdo chce mír, chystá se na válku  

Publius Flavius Vegetius Renatus 

 

Pacta sunt servanda - Smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit 

Právní zásada, která symbolizuje podstatu právního institutu smlouvy a celého závazkového práva vůbec 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vazkov%C3%A9_pr%C3%A1vo

