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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Začíná se nám konečně jařit!!! 

Práce v zahradách, na polích a vinicích začíná nabírat po dlouhé zimě na obrátkách. 

 

26. února 2011 proběhl Sportovní ples obce, snad se všichni zúčastnění příjemné bavili. 

Poděkování za uspořádání plesu patří paní Hasilové, Rebendové, Pospíšilové a pánům 

místostarostovi Růžičkovi a zastupiteli Vnenčákovi. 

 

5. března 2011 proběhl dětský karneval k potěšení našich nejmenších, zúčastnila se spousta 

krásných masek, které dětem připravily jejich rodiče. Obec připravila dětem drobné dárečky a 

paní knihovnice neúnavně děti bavila. 

 

13. března 2011 proběhlo na místním Kulturním domě Malujeme si s radostí, pro děti. 

 

Od 1. dubna 2011 začne společnost MND a.s. připravovat lokalitu Židlíky u Nechor na průzkumnou 

těžbu zemního plynu. 

Tímto se zvýší provoz v ulici Za Dvorem, kudy budou nafťáci jezdit k připravovanému vrtu. Nafťáci si 

od obce půjčili pontonový most, který položí na stávající most u vrbiček. Věříme, že v dané lokalitě 

naleznou dostatek zemního plynu, což by bylo následně finančně zajímavé i pro obecní rozpočet. 

 

Naši pracovníci začínají s přípravnými pracemi na rekonstrukci Výletiště Pod Zeleným. Do hodů 

to musíme stihnout, ať se můžeme pyšnit pěkným hodovým stánkem. 

 

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
3
  

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. 

  



PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  iinnssppiirraaccii  
Kalousek s Nečasem jedou v limuzíně na inspekci po Česku. Přijdou do školy. Střechou zatéká, omítka 

opadaná, všude zima - ředitel žádá 0,5mil Kč na opravu.   

Kalousek mu vysvětlí, že je krize a musí se šetřit. 

Druhou návštěvou je věznice. Střecha perfektní, nové omítky, všude teplo, na každém pokoji televize, 

vyhřívaný bazén, golfové hřiště, volejbal, spousta zájmových kroužků.  

Ptají se ředitele, zda něco nepotřebuje. Odpovídá, že nic, že mají vše potřebné. Kalousek mu přesto dá 5 

mil. na vylepšení posilovny. 

Sednou do limuzíny a Nečas se ptá Kalouska: "Tak to mi vysvětli. Tamta škola potřebovala zjevně 

peníze a nic jsi nedal, a ve vězení nic nechtěli, a dal jsi jim 5 mega. 

Kalousek se shovívavě usměje a říká - ,,Hele - my dva už do školy chodit nebudeme " 

   

Malý chlapeček se vždy před spaním pečlivě modlil. 

Jednou si tatínek řekl, že si synkovu modlitbu poslechne. 

Tak večer se zastavil s uchem na dveřích. 

Synek odříkal Otčenáš a poté:" 

Dobrou noc tati, dobrou noc mami, dobrou noc  babi, sbohem dědo." 

Týden nato dědeček umřel. 

Tatínek si vzpomněl na divnou modlitbu a  velice ho to překvapilo. 

Proto se večer zase zastavil u dveří a poslouchal: 

"Dobrou noc tati, dobrou noc mami, sbohem babi." 

A za týden umřela babička. Tatínkovi už se to vůbec nelíbilo, o to více ho šokovala večerní modlitba: 

"Dobrou noc mami, sbohem tati." 

Neváhal, vzal vkladní knížky a jel si na týden užívat zbytku života. 

Chodil po barech, nechal se doprovázet sličnými ženami až na hotelový pokoj. 

Po čtrnácti dnech vyvádění (když mu došly  peníze) si uvědomil, že před  týdnem měl umřít a pořád 

žije. Jel tedy hned domů. Hned u dveří na něj vyrazila jeho žena: 

"Ty svině ožralá, co ty seš to za člověka, 

všechno jsi prochlastal, taháš se s děvkama, soused umřel a ani na pohřbu jsi mu nebyl!" 
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