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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Zima jak když majstr Lada namalujú je tady. Nekdo sa těšil na čistú bílú přírodu, jiní brblú, že mosá 

uklúzat snih. Enom mosíme dúfat, že sa nám v tych zimních mrazoch nestrhnú plynoměry. Vánoce sú za 

dveřama a všecí sa k sobě budeme určitě aspoň v době adventu chovat přátelsky. 

 

Koncem října proběhl v obci sběr nebezpečného a objemného odpadu a železa. Naši hasiči pomohli 

spoluobčanům s těžkým odpadem a nasbírali opět mnoho železných pokladů.  

 

Upravili jsme prostor kompostoviště, letos už po třetí! Snažte se vyvážet trávu a jiné složky na 

kompost co nejvíce do středu, ať v prostoru kompostoviště není takový nepořádek, jako tomu bylo 

dosud. 
 

Začátkem listopadu proběhla na fotbalovém hřišti drakiáda s následným opékáním špekáčků. Přestože 

byla zima jak v ruském filmu, sešlo se dost dětí, aby se potěšily při pouštění draků. 

 

V polovině listopadu proběhla výstava obrazů a ručních prací Josefáků v našem Kulturním domě. 

Starosta děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě, ale hlavně všem, co přinesli ukázat své práce na 

obdiv všem. Denně se potkáváme a ani si neuvědomujeme, že mezi námi žijí spoluobčané nadaní 

zručností a kreativitou. Važme si jejich práce, oni sami jsou hrdí na to, že jsou z Josefova, proto buďme 

na ně právem pyšní. 

 

U fotbalového hřiště naši pracovníci vysadili nové ovocné stromy, a to třešně srdcovky, slivoně durancie 

a višně. 

 

Před týdnem na Kulturním domě proběhla Mikulášská besídka. Mikuláš rozdával balíčky dětem hodným 

i těm již polepšeným. Měl s sebou krásného anděla i hrozivě vypadajícího čerta, který si ani letos nikoho 

neodnesl, a to dokonce ani starostu.  

Večer ještě po dědině chodil Mikuláš s anděly i čerty a navštěvovali děti, o kterých se domnívali, že si 

zaslouží odměnu nebo odnést do pekla. Pekelníci i tady odešli s prázdnou, naopak Mikuláš s anděly 

podaroval děti drobnostmi. Z tohoto plyne, že to s námi v Josefově zase tak špatné nebude. 

 

INFORMACE 
 

Voda ve sklepech 

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

Voda spotřebovaná v období po 17. 12. 2012 bude připočtena k prvnímu čtvrtletí roku 2013. 

Cena vody - 50,- Kč/m
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4. termín -   13. 12.,   17. 12. 

 

Platba poplatků za rok 2013  
Obecní úřad v Josefově informuje občany, že veškeré vybírané poplatky a platby v roce 2013, a to 

poplatek ze psů, poplatek za směsný komunální odpad (popelnice), platba za stočné a platba za vodu na 

hřbitově, zůstávají stejné jako v letošním roce a pravidla jejich placení také.  

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se bude nově od 1. ledna 2013 týkat i všech cizinců majících 

pobyt v ČR, na území obce Josefov. 
 



POZVÁNKA 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat v pondělí dne 17. prosince 2012 v 19.00 hodin 

 v sále Kulturního domu obce Josefov. 

 

Navrhovaný program: 

 

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3. Kontrola plnění minulého usnesení 

4. Schválení  

- smluv a dohod 

- Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 

- Vnitřní organizační směrnice obce 

Josefov 

- inventarizační komise 

- komise pro provedení finanční 

kontroly 

- neinvestičního příspěvku na žáky 

obci Prušánky  

- avíz k úhradě Regionu Podluží 

- záměru obce č. 4/2012 - prodej 

pozemku  

- příspěvku DSO Mikroregionu 

Hodonínsko na r. 2013 

- příspěvku DSO Regionu Podluží 

na r. 2013 

5. Schválení 

5.1  Rozpočtového opatření č.j. 4/2012 

5.2  Rozpočtového opatření č.j. 5/2012 

5.3  Rozpočtového opatření č.j. 6/2012 

5.4  Rozpočtového opatření č.j. 7/2012 

5.5  Rozpočtového výhledu obce Josefov 

na r. 2014 - 2016 

5.6  Rozpočtového provizoria obce Josefov 

na r. 2013 

6. Projednání žádostí a stížností 

7. Různé 

8. Diskuse 

9. Závěr 
 

Připravujeme 
 

Silvestrovský turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů 29. prosince 2012 – Sokol Josefov 

 

Tradiční silvestrovský ohňostroj 31. prosince 2012 

 

Reklama 
 

Truhlářství Jiří Hasil nabízí: 

Prodej dřevěných briket o průměru 50 mm, vhodných pro spalování v krbech, kamnech, kotlích na 

tuhá paliva, včetně automatických kotlů se šnekovým podavačem.  

Cena 300,- Kč za 100 kg = 1 kg = 3,- Kč. 

Informace na tel.: 605 297 997 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí 
 

„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Urbánek.  

„Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem.”  

„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to odmítne ředitel.  

„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je na vás spolehnutí.” 

 

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí, stromeček hoří!”  

„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.  

Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony už také svítí!” 

 

Anička se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí. “Ježíšku, dones mi kolo!“  

„Ježíšek není hluchý,“ domlouvá jí sestra.  

„Ale babička ano!“ vzdychne si Anička 


