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Drakiáda dopadla dobře, svítilo slunko a fúkal nakonec aj větr, kdo neměl draka, tož měl zasej hrba. 

Martinské božolé už je skoro vypité a Martin na bílém Šemíkovi furt nikde a vypadá to, že si ten snih 

budeme moset namalovat. Dědina sa pomalinku chystá na advent. Vánoce nám chňápú na dveřa, kapři 

třeboňsko šplúchajúcí aj s filém sa nemožú dočkat, až ich z erteplovým salátem zíme, no a najlepších 

a najlevnějších dárkú sú plné obchody, enom na nich mět peníze. Nezbyde nám než napsat Ježíškovi, ten 

ich naštěstí nepotřebuje. Za týden budú po dědině chodit čerti, tož bacha, ať o nekerého nezakopnete, 

protože nekeří sa spúšťajú a jiní si zasej stúpajú.  

 

V minulých dnech oslavil 85 let pan Josef Kudrna. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

Oprava dešťových vpustí do kanalizace v Horní a Dolní ulici 
Před nedávnem zednický mistr Miroslav Redek se spolupracovníky opravili kanalizační dešťové vpusti 

v ulicích Horní a Dolní. Tyto dešťové vpusti již byly značně propadlé a mnohdy nebezpečné. 

 

Ořez a kácení nebezpečných stromů 
Proběhl ořez a kácení nebezpečných přerostlých stromů v ulici Horní a Dolní. Toto odborně provedl 

Jiří Petřík ml. s obecními zaměstnanci. 

 

Protierozní kanály u Výletiště pod zeleným a za ulicí U Školy 
V minulých dnech jsme pročistili protierozní kanály ve větrolamu u zeleného, aby hospodskému netekla 

voda z polí do sklepa. Budeme také čistit protierozní kanál za ulicí U Školy. 

 

Voda ve sklepech – výměna a odečty vodoměrů 
Probíhá výměna vodoměrů ve sklepech a v prosinci budou zaměstnanci obce kontrolovat a zapisovat 

stavy všech vodoměrů! Termíny jsou v pátek 11. prosince 2015, 13 - 18 hod. a v sobotu 12. prosince 

2015, 8 - 12 hod. Vezměte s sebou i peníze, bude se zároveň platit za spotřebovanou vodu. Ti, kdo 

z vážných důvodů nemohou ve stanovený termín, dohodnou se na alternativním termínu s paní 

Hasilovou na tel. 777 991 404. 

 

Kniha o Josefově 
Starosta zve redakční tým ve složení V. Pospíšil, R. Hasilová, L. Rebendová, A. Petrášová, V. Lekavá, 

L. Klubusová, J. Netík, V. Tománek, L. Marčík, J. Kudrna, E. Vnenčák, R. Bohun na schůzku, která 

se uskuteční 7. prosince 2015 v 17.00 hod. na radnici. Zpracované materiály do knihy vezměte s sebou. 

 

Kanalizace a ČOV 

Zastupitelstvo obce na posledním veřejném zasedání 18. listopadu 2015 schválilo zadávací 

řízení, zadávací dokumentaci, vč. odůvodnění a potřebných materiálů veřejné zakázky akce Josefov – 

kanalizace a ČOV. Předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky je téměř 42 mil. korun bez DPH. 

Výběrovým řízením se cena vždy sníží. Nyní je již veřejná zakázka zveřejněna na portále zadavatele 

veřejných zakázek a po podání nabídek budeme tedy dvoukolově soutěžit o zhotovitele stavby, první 

kolo je předběžné hodnocení a druhé kolo je elektronickou aukcí, což je nejtransparentnější způsob 

výběru. Po té, co uzavřeme smlouvu o dílo se zhotovitelem, můžeme oficiálně požádat o přislíbenou 

dotaci. Držte palce, ať vše stihneme! 



 

POZVÁNKA 

 

Josefovské setkání  

Obec Josefov pořádá setkání seniorů – důchodců, které se po letech uskuteční v sobotu 

28. listopadu 2015 v 16 hodin v Kulturním domě a starosta srdečně zve místní seniory příjemně 

posedět a vzájemně se pobavit. 

Co Vás letos čeká, čtení z Josefovské kroniky, drobné pohoštění, vystoupení Josefovských mužáků, 

promítání akcí v Josefově a Cesty zarúbané, malá ochutnávka vín.  

Vezměte s sebou hlavně dobrou náladu a něco málo na ochutnání ze svých kulinářských specialit 

či vzorek vína.  

Drobné pohoštění zajištěno. 

 

Mikulášská besídka 

Připravujeme tradiční Mikulášskou besídku na neděli 6. prosince 2015 v 16.00 hod. v našem 

Kulturním domě. 

Na radnicu už volali z pekla a informovali sa na místní nezbedníky, proto nabádáme rodiče, 

aby domluvili děckám, ať sa rychle polepšá nebo si jich čerti odnesú v měchu, kerý bude nachystaný 

jak každý rok. Ale na druhú stranu sa snesú aj zástupci neběšťanú a budú tým našim hodným 

aj polepšeným děckám rozdávat balíčky. 

Pro naše děti od 3 – 10 let budou u Mikuláše nachystané balíčky.  

Mikuláš vzkazuje, že pokud chcete balíček pro mladší dítě nebo přespolní, musíte se spojit s paní 

knihovnicí Hasilovou, která je zástupkyní pekla na zemi pro Josefov a najdete ju v knihovně. Čekání 

na Mikuláša nám zpříjemní vystúpení kapely COUNTRIO s vánoční tématikú. 

Po dědině budú v sobotu 5. prosinca chodit čerti s andělama aj Mikulášem. Hodné děti Mikuláš 

obdaruje vlídným slovem a sladkosťú a tych zlobivcú si možná odnesú čerti v pořádném měchu. 

 

Připravujeme 
 

Vánoční turnaj ve stolním tenise, neděle 27. prosince 2015  

Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji, neděle 27. prosince 2015  

Silvestrovský turnaj ve šnopsu, pondělí 28. prosince 2015 

Silvestrovský ohňostroj, čtvrtek 31. prosince 2015  
 

PPrroo  zzaassmmáánníí   

Tři si povídají o tom, co udělají s vánočními odměnami. První říká: „Pracuji v německé bance. 

Z vánočních odměn si koupím auto a za zbytek pojedu na dovolenou.” Druhý povídá: „Pracuji 

v Daimler Chrysler. Za vánoční odměny si nechám vybudovat bazén a za zbytek pojedu na cestu kolem 

světa.” Třetí praví: „Já pracuji na finančním úřadu a za vánoční odměny si koupím svetr.” Ostatní se ho 

ptají: „A co zbytek?” Finančák odpoví: „Zbytek mi na něj přidají rodiče!” 

Chlápek vybírá dárek k Vánocům: „Máte něco levného, užitečného a hezkého?” „Třeba tady 

kapesníčky,” ukazuje ochotně prodavačka, „pro koho to máte?” „Pro manželku.” „Tak to bude určitě 

překvapená.” „To jo,” souhlasí ženáč, „ona si totiž myslí, že dostane pod stromeček kožich!” 

Co mají společného žena a hurikán? Když přijdou, jsou vlhké a horké, když odcházejí, berou si auta a domy.  

Kam nejlépe investovat své úspory? Do alkoholu. Kde jinde byste dostali 40%! 


