
č. 59 

Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Listopad a začátek prosince se změnily v Přišelchlad a Sněhopad. Rychlá rota uhrnula, co mohla. V případech 

velké sněhové nadílky pomohli i místní hasiči a pan František Koliba, s velkou technikou nám vypomohl pan 

Rebenda a pan Trecha. Děkujeme. 

Starosta už je zasej zdravý a snáď rychlý nástup infekčního onemocnění střev nenechálo neblahý následek na jeho 

mozku, jak sa nekdo domníval, a tak ho bude moset starosta používat na přemýšlání a né na lapění na latrýně. 

 

Ve středu vyprovodíme na poslední cestě našeho nejstaršího občana pana Floriana Hasila, čest jeho 

památce a děkujeme za jeho dlouholeté účinkování za harmoniem v kostele. 

 

Blahopřání k významnému jubileu 

V minulých dnech oslavil v plné svěžesti pan Josef Kudrna 80 let. Starosta s místostarostou byli popřát a jako 

obvykle spořádali občerstvení a výborné víno. 

Pan Jan Netík slavil ještě o 10 let více, tedy 90 let. Místostarosta asi pukne, aj možná paní knihovnice, kteří byli 

popřát, snědli vynikající zákusky a vše ostatní také. 

Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví. Děkujeme za vše dobré vykonané pro naše občany a dobré jméno obce 

v širokém okolí. 

 

INFORMACE 
 

Mikulášská besídka za účasti dětské cimbálky, zpěváků a tanečnic z Lužic a Moravské Nové Vsi, nám 

zpříjemnila čekání na Mikuláše s anděly a čerta, děcka dostaly balíčky a jako bonus pěkný dáreček. 

Proběhla v sobotu 4. prosince v našem Kulturním domě.  

Děkujeme členům Kulturního a sportovního výboru a všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh akce. 

V nedělu 5. prosinca byla možnost zahlédnút chodit Mikuláša s andělama aj čertama po dědině, protože 

naša chasa sa domluvila s neběšťanama aj peklem. 

Tímto jím radnice děkuje za úspěšné vyjednávání a ochotu. 

 

Voda ve sklepech 

Pro ty, kteří nemají ještě uhrazeno! Do 20. prosince 2010 je nutnost zaplatit odběr vody ve sklepech. Výběr bude 

probíhat v knihovně každé pondělí 17-19 hod. a čtvrtek 13-19 hod. Obec tuto vodu čtvrtletně platí, ale je potřeba, 

aby byla řádně a včasně hrazena i od vinařů a zahrádkářů napojených na vodovod ve sklepech. 

V následujících letech je nutnost zavést nový spravedlivý a přesný systém kontroly a výběru spotřebované vody 

ve sklepech. Nový systém bude zaveden už od příštího roku a jak bude vypadat se již brzy dozvíte. 

 

INZERCE  
 

Soukromý zemědělec hledá k pronájmu pozemky vhodné k zemědělské činnosti (orná půda). Kdo máte zájem 

pronajmout svá pole, kontaktujte prosím starostu na tel: 602 246 680. 

 

PPrroo  iinnssppiirraaccii  
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.  

 

POZVÁNKA  
 

Zveme Vás na tradiční SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 31. prosince 2010 v 19.00 hodin. Vemte si brýle a 

nejlíp svářecké, protože uvidíte, co ste eště neviděli a take ať Vám nenapadá neco do očí a vemte si aj špunty do 

uší, ať neslyšíte co byste slyšet nechtěli. Jo a vemte si aj déšníky, kdyby na Vás z hospody spadl nejaký ten 

pyroman, hasič, starosta nebo jiný výlupek. Vemte si pálenku na vypláchnutí krku, kdyby Vám v něm vyschlo a 

my Vám mimo ohňostroja budeme nalévat svařák. 



POZVÁNKA 

Ministerstvo zemědělství, Zemědělská agentura pro zemědělství a venkov pořádá ve spolupráci 

s MAS Dolní Morava o.s. 

setkání seniorů a seniorských organizací 

“Cesty k sobě“ 
Setkání se uskuteční v úterý 14. 12. v Kulturním domě v Josefově 

Program: 

  8:00 - příjezd seniorů do KD v Josefově 

  9:30 - Zahájení a přivítání účastníků setkání 

  9:45 - Představení celostátní sítě pro venkov 

10:00 - Představení projektu národní spolupráce místních akčních skupin 

10:30 - Představení jednotlivých seniorských organizací, příprava a postupná prezentace přivezených  

            gastronomických specialit 

11:15 - Vystoupení dětského folklorního souboru Kordulka ze St. Poddvorova 

12:00 - Představení a aktivity seniorských organizací na Strážnicku, prezentace přivezených   

            gastronomických specialit  

12:15 - Představení a aktivity seniorských organizací na Vyškovsku, prezentace přivezených  

            gastronomických specialit 

13:15 - Odjezd do Mikulčic 

13:30 - Návštěva Slovanského hradiště v Mikulčicích – prohlídka temperovaných pavilonů 

14:30 - Odjezd do Lužic 

14:45 - Návštěva regionálního muzea Starý kvartýr – společná prohlídka a představení aktivit muzejního   

            spolku v Lužicích 

15:30 - Odjezd do Hodonína 

15:45 - Návštěva Lázní Hodonín, představení procedur a aktivit pro seniory, prohlídka lázeňského  

             areálu a léčebných procedur 

17:00 - Odjezd seniorů 

18:00 - Ukončení akce 

Jménem organizátorů jste srdečně zváni 

 

POZVÁNKA 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat ve čtvrtek dne 16. prosince 2010 v 18.00 hodin 

 v sále Kulturního domu Obce Josefov. 
 
Navrhovaný program: 

 

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3. Kontrola plnění minulého usnesení 

4. Schválení 

4.1 Rozpočtového výhledu 

4.2 Rozpočtového opatření č.j. 5/2010 

4.3 Rozpočtového opatření č.j. 6/2010 

4.4 Rozpočtového provizoria na r. 2011 

4.5 Dodatku k závěrečnému účtu obce za 

rok 2009 

5. Určení a schválení 

- inventarizační komise 

- komise pro provedení finanční 

kontroly 

6. Schválení  

- smluv a dohod 

- prominutí platby za nájem 

obecních pozemků 

- neinvestičního příspěvku na žáky 

- příspěvku Regionu Podluží  

7. Projednání žádostí a stížností 

8. Různé 

9. Diskuse 

10. Závěr

 

Mikulečtí vinaři Vás zvou na SILVESTR 2010. K tanci a poslechu hraje kapela NOTA BENE a CM 

Slovácko ml. Košt vína a bohatá tombola. Začátek ve 20.00 hod. na KD v Mikulčicích, vstupné Kč 250,-

Předprodej vstupenek na OÚ Mikulčice od 22. 11. 2010, tel. 518 357 230. 

Pro zájemce o zařazení vzorků vín do koštu kontaktujte vinaře na tel. 723 416 320. 


