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Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Krót máme krásný slunečný podzim. Humna už sú skoro zryté. Slivovica vyvětrává. Víno sa čistí a to, 

co sa nečistí, eště visí ve vinohradech. Myslivci majú určitě nachystané kvéry na zajícú aj bažantú. Je po 

volbách do Strakovky, mnělo nám to donést novú naděju vládnutí, ale místo teho sa vítězná strana 

hádala, kdo bude šéfem. A v našich sklepech sa začalo kract ve velkém. Dřív by takovýmto dárečkom 

obecní kat po krátkém súdu usekl ruku, dnes si mosíme dávat bacha, aby neusekl ruku někdo nám, 

kdyby zme tam zloděja chytili!!! Mosíme si dávat na všecko pořádného majzla!!! Co je toto za dobu!!! 

 

V minulých dnech oslavil 80 let pan Josef Prčík. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

 

V minulých dnech nás opustil navždy pan Petr Komosný, čest jeho památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým. 
 

V půlce 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! Ale opět to tam vypadá, jako by se ani neupravovalo. Snažte 

se vyvážet trávu a jiné složky na kompost co nejvíce do středu, ať v prostoru kompostoviště není 

takový nepořádek, jako je tomu dosud. 
 

Koncem října po volbách proběhla na fotbalovém hřišti drakyáda s následným opékáním špekáčků. 

Letos nám moc nefúkalo, přesto se sešlo dost dětí, aby se potěšily při pouštění draků a následném 

opékání. Nekeří tatínci donésli místo drakú okoštovat letošní vzorky marhulovice a možeme 

konstatovat, že úroda je vskutku kvalitní. 

 

Lidé, kroje, tradice a kalendář Podluží 2014 
Tato obsáhlá publikace, na které se podílela také naše obec s našimi spoluobčany, je již nachystána 

k prodeji v místní knihovně za cenu 980,- Kč. K prodeji jsou v knihovně také přichystány kalendáře 

Regionu Podluží na rok 2014 za cenu 50,- Kč. Zájemci se mohou obrátit na paní knihovnici Hasilovou 

v otevírací době místní knihovny, a to v pondělí 17-19 hod. a čtvrtek 14-19 hod. 

 

Kniha o Josefově 
Starosta se rozhodl zpracovat a vydat ucelenou knihu o Josefově, kterou si za těch 231 let jistě 

zasloužíme. Začne na ní pracovat ve spolupráci se spoluobčany, kteří mají zájem se na tomto díle 

podílet. První schůzka starosty a redakčního týmu s vydavatelem se uskuteční v pátek 22. listopadu 2013 

v 17.00 hod. na radnici. 

 

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

poplatek ze psů, poplatek za směsný komunální odpad za 2. pololetí 2013 /popelnice/, platba za stočné 

a platba za vodu na hřbitově, musí být uhrazeny nejpozději do 30. listopadu 2013.  

Děkujeme za dodržení termínu splatnosti. V případě nedodržení termínu splatnosti, bude v prosinci 

vydán dlužníkům platební výměr. 



Rozšíření veřejného osvětlení 
V dohledné době chce radnice přidat lampy veřejného osvětlení za most přes Prušánku, k vrbám 

a k rybníku. 

 

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

Termíny výběru vody ve sklepech v 2. pololetí roku 2013: 

4. termín - 5. 12.,   9. 12.,   12. 12.,   16. 12. 

 

POZVÁNKA 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov,  

které se bude konat ve čtvrtek dne 14. listopadu 2013 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 

- inventarizační komise 

- komise pro provedení finanční 

kontroly 

- směrnice o majetku obce 

- avíz k úhradě Regionu Podluží 

- záměru obce č. 1/2013 – prodej 

pozemků 

- příspěvku na provoz IDS-JMK na 

rok 2014 

- platební výměr obce o ceně nájmu 

na rok 2013  

- platební výměr obce o ceně nájmu 

(pachtovného) na rok 2014  

5. Schválení 

5.1  Rozpočtového opatření č.j. 5/2013 

5.2  Rozpočtového opatření č.j. 6/2013 

5.3  Rozpočtového opatření č.j. 7/2013 

5.4  Rozpočtového provizoria obce 

na r. 2014 

6. Projednání žádostí a stížností 

7. Různé 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

POZVÁNKA  
Mikulášská besídka 
Připravujeme tradiční Mikulášskou besídku na čtvrtek 5. prosince 2013 v 16.30 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 měchu, kerý 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. 

 

INZERCE 
Koupím starý funkční mixér ETA s motorovou jednotkou, na kterou se nasazuje šlehací mísa s metlami. 

Silvie Kobzíková, Dolní 3, Josefov, nabídky na tel.: 737 779 043. 

 

Reklama 
KREJČOVSTVÍ - Vladislava Magdolenová, Dvorní 66, Lužice, tel.: 605 751 996, nabízí: 

Šití oděvů na zakázku 

Šití krojových součástí 

Škrobení a žehlení krojových součástí 

Textilní výrobky, kabelky, taštičky a jiné 


