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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

 

Vinobraní valí v plném prúdu, burčáky kyšú nebo už dokysávajú, trnky sú v hobokách, podzim nám 

vybarvuje listí stromů a take nekeré spoluobčany. 

 

Radnice děkuje všem, kteří se zapojili do podzimní akce Josefovský helovín o nejlépe vyzdobenou 

zahrádku dýňovými výtvory. Protože nebylo vyzdobeno tolik zahrádek, radnice obdarovala všechny 

zúčastněné. 

 

Začátkem října proběhl v obci sběr nebezpečného a objemného odpadu a jak bylo vidno, starých věcí a 

nejrůznějších pokladů, schovaných na půdách, pomalu, ale jistě ubývá. V listopadu proběhne ještě 

sběr železa, který provedou naši hasiči. O tom budeme ještě informovat blíže v dalších 

zprávičkách. 
 

Ve dnech nedávno uplynulých v obci proběhla deratizace proti hlodavcům. Jed na hlodavce byl 

nasypán do obecní kanalizace tak, aby jej nespláchla voda. 

Jed na hlodavce si můžete zakoupit také v místní knihovně v její otevírací dobu, jeden pytlík za 

cenu 50,- Kč. 

 

Zaměstnanci obce zdárně dokončili úpravu Výletiště pod zeleným, posezení dostalo nový betonový 

kabát a kraje jsme vyasfaltovali. 

Dále obecní zaměstnanci zbudovali okapový chodníček v průčelí kostela, aby voda, padající ze střechy, 

neprskala na stěnu. 

 

Knihovnické okénko 

Knihovna má upravenou pracovní dobu: pondělí 17 – 19 hod., čtvrtek 14 – 19 hod. Začne se nám už 

brzy šeřit, tak kdo máte zájem, navštěvujte knihovnu a po večerech se vzdělávejte nebo relaxujte 

s krásnou knihou. 

V knihovně je možnost zakoupit kalendář Regionu Podluží, kterého je obec Josefov členem, na rok 2012 

s akcemi na Podluží. Cena kalendáře je 60,- Kč. 

 

Rozšíření veřejného osvětlení v obci 

V brzké době započneme s investiční akcí rozšíření veřejného osvětlení v ulicích Za Dvorem, U Školy, 

dětského hřiště a víceúčelového hřiště. Starosta proto zdvořile žádá o strpení a shovívavost občanů 

v místech, kde se bude kopat. 

 

INFORMACE 
Obecní úřad upozorňuje občany, kteří nemají uhrazeny poplatky za letošní rok 2011, že je třeba tyto 

uhradit do 30. listopadu letošního roku 2011. Pokud nebudou poplatky uhrazeny, bude Obecní úřad 

nucen na základě nového Daňového řádu a platné legislativy v ČR, kdy nelze opožděnou platbu již 

tolerovat, tyto dlužné částky za poplatky vymáhat. Uhradit poplatky můžete buď hotově na radnici nebo 

bezhotovostním platebním stykem na běžný účet obce Josefov u KB, č.ú. 24629671/0100, variabilní 

symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu. 

U místního poplatku ze psů musí majitel psa vyplnit formulář Přiznání k místnímu poplatku ze psů, 

který obdržíte na Obecním úřadu nebo si jej můžete stáhnout z internetových stránek obce Josefov 

www.josefov.eu. Najdete jej v kategorii pro občany, tiskopisy Obecního úřadu. Následně vyplněný 

formulář odevzdáte na Obecním úřadu. 



Opětovné upozornění!!! 
Kompostoviště u brodu, slouží ke sběru trávy a jiných bio složek (rozuměj: přírodních), které se rychleji 

a snadno rozloží a tím se přemění v kompost. 

Místo pro vývoz bio složek (rozuměj: přírodních) určených ke spálení, např. větve, malé kořeny apod. 

(ne pytle s odpadem, jako např. plasty na ty máme sběrné zvony a domeček) se nachází u bývalého 

noroviště u sv. Vendelínka. Někteří občané to neustále vyvážejí obráceně!  

Snažte se větve, apod. umísťovat doprostřed a ne na kraj, ať to není na cestě.  

Tam, kde naši pracovníci nebo hasiči pálí větve apod., laskavě nevyvážejte plasty a pneumatiky!!! 

Pneumatiky se sice vyrábějí z kaučuku, tzn. bioložky, ale chemickým zpracováním se z nich stává 

nebezpečný odpad, který svážíme každoročně!!! 

 

Krásná dřevostavba při vstupu do sklepní uličky u hluboké cesty 

Starosta vyzývá dotyčného, který opětovně postavil bez povolení Zastupitelstva obce Josefov na 

obecním pozemku dřevěné WC, aby se neprodleně přihlásil starostovi k pohovoru o této stavbě, protože 

jak všichni víme, stavba patří majiteli pozemku a majitelem pozemku je obec Josefov. Obec Josefov 

jako majitel a starosta jako správce obecního majetku na takovémto místě WC nepotřebuje. Proto pokud 

nedojde ke shodě, bude WC rozebráno a materiál uskladněn v obecním skladu. Pokud se stavitel 

nepřihlásí do 30. listopadu 2011, o osudu WC rozhodne Zastupitelstvo obce Josefov na nejbližším 

veřejném zasedání. Latrínu před sklepy už jednou dotyčný demontoval a přestěhoval na jiný pozemek za 

sklepy, ale nyní snad v domnění, že se na tuto situaci zapomnělo, opět postavil WC na místo, kde 

nedůstojně reprezentuje příjezd do sklepů nebo se to snad vinařům líbí, že místo hezkého sklepa a 

upraveného prostředí je vítá záchod?!!! 

  

Voda ve sklepech 

Termíny výběru vody ve sklepech 3. a 4. čtvrtletí roku 2011: 

3. termín - 24. 10.,   27. 10. 

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

Vybírat se bude v knihovně, a to v pondělí 17-19 hod. a čtvrtek 14-19 hod.  

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. 

 

POZVÁNKA  
Připravujeme Drakyádu 
Sobota 29. října 2011 po 14.00 hod. - soutěž v pouštění draků na fotbalovém hřišti a následné opékání 

špekáčků. Snad nám bude foukat a nebude veliká zima, děti dostanou špekáčky a dospělí mohou na 

zahřátí přinést okoštovat vzorek pálenky. Akce je pro všechny věkové kategorie, ale hlavně pro děti. Pro 

děti je v 13.00 hod. před samotnou Drakyádou také připravena akce Den otevřených dveří na radnici, 

kdy si děti mohou vyzkoušet hlásit obecním rozhlasem, prohlédnout si knihovnu, zkusit úřednickou 

činnost, práci zastupitele nebo starosty, a to vše veselou formou. 
 

 PPrroo  zzaassmmáánníí   

Během hodiny společenského chování, ve které se snažila žákům vysvětlit dobré způsoby chování, dala jim 

učitelka tuto otázku: 

„Michale, pokud bys byl v restauraci na večeři s hezkou mladou slečnou, o kterou se ucházíš, jak bys jí řekl, 

že musíš jít na záchod?“ 

Michal odpověděl: „Počkej minutku, musím se jít vyčůrat.“ 

Učitelka na to reagovala: „To by bylo hrubé a neslušné. Co ty, Jane, jak bys to řekl?“ 

Jenda řekl: „Lituji, ale musím odejít na záchod, ale budu hned zpět.“ 

„To je lepší, ale stejně není moc pěkné říct slovo záchod u jídelního stolu. A co ty Karle, můžeš zase jednou 

použít svůj mozek a ukázat nám své dobré způsoby?“ povídá učitelka. 

Karel odpoví: „Řekl bych: Miláčku, můžeš mě prosím na moment omluvit? Musím si jít potřást rukou se 

svým velice drahocenným přítelem, kterého Ti, doufám budu moci představit po večeři.“ 

Učitelka omdlela… 


