
Hlášení 9. 6. 2022 

Obecní úřad oznamuje, že do konce června musí být uhrazeny poplatky za popelnice a 
stočné. Uhradit je můžete i bankovním převodem, účet obce: 24629671/0100, var.symbol 
číslo domu. 

V pátek 10. 6. 2022 se uskuteční v Dolních Bojanovicích Noc kostelů, program začíná od 
19.00 hodin až do 22.45 hodin. Jste zváni na kteroukoliv část programu. 

Obecní úřad sděluje, že 11. června 2022 se uskuteční sběr nebezpečného a objemného odpadu 
od 9,00 do 13,00 hodin pod zeleným  

 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 11. června 2022 vybírat železo a ostatní kovy. 

Obec Josefov oznamuje, že v sobotu 11.června 2022 proběhne v době od 10.00 – 11.30 
hodin v domečku odevzdávání pytlů tříděného odpadu do soutěže ve tříděném odpadu 
roku 2022. 

 Obec Josefov, SDH Josefov, MS Diana Josefov, Josefovští vinaři, MO KDU-ČSL Josefov 
a Josefovská chasa, srdečně zvou Josefáky v sobotu 11. června 2022 od 15.00 hod. 
na Výletiště pod zelené na přátelské posezení při ovárku, guláši či oškvarku, skvělého piva 
a josefovského vína.  
Těšme se na příjemně strávené sobotní odpoledne ve společnosti Josefáků. 

Obec Josefov zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat příští úterý 
14. června 2022 v 19.00 hod na KD.   

 


