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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

První mrazíky už spalují trávníky i listí stromů, které ještě neopadalo. Martin na bílém koni sice nepřijel, 

ale dovezl poslední dobou čím dál módnější Svatomartinské víno. Příroda se připravuje na zimu, no a 

my lidé, jako její neposlušná součást, taky. 

 
V minulých dnech oslavila 85 let paní Božena Netíková. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

Začátkem listopadu proběhl po obci sběr železa, který provedli naši hasiči. Nasbírali úctyhodné čtyři 

vlečky všemožných železných pokladů.  

 

Upravili jsme prostor kompostoviště! Snažte se vyvážet trávu a jiné složky na kompost co nejvíce 

do středu, ať v prostoru kompostoviště není takový nepořádek, jako tomu bylo dosud. 

 

Zaměstnanci obce odklízí padlé listí stromů, čistí obecní lesy a odvodňovací rigoly a dále pomáhají při 

přípravách na rozšíření veřejného osvětlení v obci. Těšíme se, že v brzké době budeme mít osvětleny 

v obci dosud tmavá a neosvětlená místa. 

 

Dobrovolná sbírka na opravu pohonu zvonů naší kaple Všech svatých 
V sobotu 26. listopadu 2011 od 9.00 hod. proběhne v naší obci dobrovolná sbírka na opravu 

pohonu zvonů našeho krásného kostela. Tato sbírka proběhne pod záštitou Římskokatolického 

farního úřadu Dolní Bojanovice a obce Josefov. Zdvořile žádáme všechny občany obce nebo i 

jejich příbuzné, či rodáky, aby přispěli jakoukoliv částkou na rekonstrukci pohonu zvonů. Kostel 

sice slouží k setkávání věřících, nicméně je dominantou obce a historickou stavbou, na kterou 

můžeme být všichni pyšní, proto prosíme o pomoc i ty z vás, kteří bohoslužby nenavštěvujete.  

O finanční pomoc žádáme z toho důvodu, že podle vyjádření dvou firem (Brnotron Brno a 

Elektrozvon Olomouc), které v předchozích měsících zvony prohlížely, je potřebné kompletně 

vyměnit motory všech tří našich zvonů i ostatní součásti, jež s jejich pohonem souvisí. Náklady na 

tuto akci převyšují současné možnosti našeho farního společenství. Více informací o celé akci se 

dozvíte z letáků, jež vám budou v příštím týdnu doručeny do schránek.  

Dodáváme, že po obci budou chodit dvě dvojice našich občanů se zapečetěnými pokladničkami.  

Předem za dary upřímně děkujeme.  

Otec Petr Karas a starosta Vojtěch Pospíšil 

 

Existují dva druhy almužny: dávání a odpouštění.  

Dávání toho, co dobrého jsi získal;  

odpuštění toho, co zlého jsi vytrpěl. 

sv. Augustin 

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. 

 

Poplatek za TKO v obci Josefov na rok 2012 

Na základě schválené Obecně závazné vyhlášky obce Josefov č. 1/2011 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

potřeb pokrytí nákladů spojených s likvidací odpadů, je zvýšen poplatek za TKO od 1. ledna 2012 ze 

současných 300,- Kč osobu a rok, na 350,- Kč osobu a rok. Ostatní poplatky zůstávají stejné jako dosud. 

 

Voda ve sklepech 

Termíny výběru vody ve sklepech 4. čtvrtletí roku 2011: 

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 tradiční Mikulášskou besídku na neděli 4. prosince 2010 v 17.00 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 pytli, který 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 zástupcem pekla na zemi pro Josefov a najdete ju v knihovně. 

Po dědině budú 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 – Tradiční silvestrovský ohňostroj 31. prosince 2011 

 

 PPrroo  zzaassmmáánníí  ii  zzaammyyššlleenníí 
Přijde Řek, Ital, Ir a Portugalec do baru. 

Objednají si drink a barman se ptá: „Kdo bude platit?“ 

Řek odpoví: „Němec!“ 

 

Žena se dala odvést taxíkem. 

Když přišlo na placení, zjistila, že nemá peníze. 

Taxikář naštvaně bouchl dveřmi, šlápl na plyn a odvezl ženu na kraj lesa. 

Na louce rozprostřel plachtu… 

„Co chcete dělat? Mám doma tři děti!“ 

„A já mám doma šedesát králíků, tak nezdržuj a trhej!“ 

 

Přijde poslanec do parlamentu s ovázanou hlavou. 

Kolegové se hned ptají, co se mu stalo.  

„Ale byl jsem na mítinku se svými mimopražskými voliči a vítali mě chlebem a solí!“ 

„ To je přece dobrý zvyk, ne? Ale jak jsi přišel ke zranění?“ 

„Tvrdý chleba mně omlátili o hlavu a sůl v očích cítím ještě dnes!“ 


