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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Snich nám konečně roztál, aj když asi ke smutku děcek. A tak nehleďa na pranostiku, únor bílí pole sílí, 

mosíme věřit, že pole bude sílit aj bez sněhu. 

 

Naši obecní pracovníci provedli ozdravný prořez Cypřiší na hřbitově a v dobách sněhových nadílek 

neúnavně odklízeli sníh. Proč to zmiňujeme? Protože můžeme být rádi, že vůbec nějaké pracovníky na 

obci máme a hlavně chtějí všichni dělat. Což se nedá říci o kdejakém rozumbradovi, který ví vše a vše 

by nejlíp zařídil a udělal. Ale postavit ho před problém a nedej bože před práci, tak si pustí do kalhot. Po 

ozdravných řešeních naší vlády a ministerstev se nám škytá pěkně hořkou šťávou, mimo jiné i v oblasti 

zaměstnanosti.  

 

V uplynulých dnech oslavili 80 let paní Anna Macůrková a pan Jaromír Ištvánek, radnice jim 

přeje do dalšího života pevné zdraví a štěstí, které je přece tak krásná věc. 

 

Pan Josef Janulík oslavil 85 narozeniny a k zástupům gratulantů se připojil i pan ministr kultury 

MUDr. Jiří Besser. Děkujeme za jeho celoživotní příkladnou práci a zviditelnění sebe i naší obce. 

Do dalších let přeje radnice hlavně pevné zdraví a štěstí. 
Našim oslavencům popřáli osobně i starosta s místostarostou, bylo nachystáno spoustu chutného jídla a 

vynikajícího pití, ale naši radní držá dietu, toš enom tak, aby neurazili, si zobli. 

 

V minulých dnech nás opustila navždy paní Marie Míčková, čest její památce a všem nám jistě 

v paměti zůstane její kuchařské umění. 

 

INFORMACE 
 

Voda ve sklepech 

Od letošního roku zavádíme nový systém výběru vody ve sklepech. 

Úhrada spotřebované vody ve sklepech bude probíhat čtvrtletně, tzn. každé tři měsíce. Důvod je 

jednoduchý, radnice vodu spotřebovanou vinaři platí čtvrtletně a z tohoto důvodu ji bude také tímto 

způsobem vybírat.  

Vybírat se bude vždy poslední týden čtvrtletí a první týden čtvrtletí nového v knihovně, a to v pondělí 

17-19 hod. a čtvrtek 13-19 hod. 

Voda spotřebovaná v období po 22. 12. 2011 bude připočtena k prvnímu čtvrtletí roku 2012. 

Totéž platí i pro vodu spotřebovanou z loňska i tato bude uhrazena do konce 1. termínu platby letošního 

roku 2011. 

Cena vody - 50,- Kč/m
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Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2011: 

1. termín - 28. 3.,   31. 3.,   4. 4.,   7. 4.  

2. termín - 27. 6.,   30. 6.,   4. 7.,   7. 7.  

3. termín - 26. 9.,   29. 9.,   3. 10.,   29. 10. 

4. termín - 12. 12.,   15. 12.,   19. 12.,   22. 12. 

Na termín výběru budete vždy ještě upozorněni ve zprávičkách nebo zpravodaji a vylepenými štítky na 

svých vinných sklepech. 

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

Kdo nebude hradit jím spotřebovanou vodu ve vinném sklepě, dostane: 1. Upozornění, 2. Sankční 

pokutu ve výši 500,- Kč, 3. Voda mu bude odpojena. 



Voda ve sklepech je důležitá z důvodů dodržování hygieny při výrobě vína, proto dbejte na včasnost 

plateb Vámi spotřebované vody ve vinných sklepech, spotřebovanou vodu v domácnostech také hradíte 

a včas. 

 

Parkování v obci 

Starosta naposled upozorňuje řidiče dopravních společností, kteří mají vyhrazeno parkoviště a 

nepoužívají jej a tím pádem autem omezují své sousedy a ohrožují bezpečnost na místních 

komunikacích, bude proti nim postupováno dle dikce čl. 6 písm. h), Obecně závazné vyhlášky obce 

Josefov, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 4. Poplatek činí 250,- Kč za den. 

 

Krádeže dřeva 

V posledních dnech a týdnech se v oblasti vinných sklepů začalo ztrácet dříví na topení, uskladněné u 

sklepů. Dosud nikdo nikoho neviděl. 

Pokud si všimnete podezřelé osoby pohybující se po obci i v oblasti sklepů, neprodleně kontaktujte 

starostu na tel: 602 246 680 a pokud možno si zapište registrační značku vozu, kterým se podezřelá 

osoba bude pohybovat. V případě, že přímo uvidíte někoho krást dřevo nebo cokoliv jiného ze 

svého majetku, majetku obce nebo svých spoluobčanů, neprodleně volejte Policii České republiky linka 

158 a starostu na výše uvedené tel. číslo. 

Bez patřičných důkazů, či nahlášení podezřelého si pak můžeme o krádežích v obci jen povídat. 

 

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. 

 

Provozovna prádelny v domu seniorů v Kosticích ul. Nová 4, nabízí právnickým osobám i fyzickým 

osobám služby praní a mandlování prádla všeho druhu. Nabízíme termín dodání dle přání zákazníka a 

služby za výhodné ceny. 

Zároveň nabízíme i opravy prádla a oděvů. 

Kontakt: Hana Blinkalová, tel. 724 956 540 

 

 

POZVÁNKA  
 

 

Obec Josefov zve všechny na Sportovní ples, 

který se bude konat příští sobotu 26. února 2011 ve 20.00 hod.  

v sále místního Kulturního domu. 

K tanci a poslechu bude hrát kapela JAMA. Vstupné 70,- Kč. 

Tradičně na Vás čeká bohatá tombola. Srdečně zveme všechny domácí i přespolní . 

Upřímně děkujeme všem občanům i sponzorům za poskytnutí darů do tomboly. 
 

 

 

POZVÁNKA 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat ve středu dne 23. února 2011 v 18.00 hodin 

 v sále Kulturního domu obce Josefov. 
 

Program veřejného zasedání ZO Josefov bude vyvěšen v zákonné lhůtě na úředních deskách Obecního 

úřadu Josefov a upřesněn ve zprávičkách následující týden. Sem by se už nevešel. 


