
 

č. 139 

Josefovské zprávičky 
 

                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Děcka sú z donutění nemoci a vlády doma a určitě jich to nebaví, stejně ani rodičú a nebaví nás 

to nikeho, ale co naděláme, tú húžvel, co néni ani vidět mosíme porazit, abysme sa mohli v našej 

malebnej dědince zasej bavit a radovat. Najhorší s tyma opatřeníma dopadl pan hospodský, 

ale my mu určitě pomožeme, šak je náš! Dokonca ani Smrtnica letos nebyla, nejaká šikovná děvčica 

vynésla sama zimu z dědiny a třeba sa jí podařilo odehnat aj ten koronavírus, bylo by to dobré. Šlahačka 

bude letos taková nemastná neslaná, ale kdo si počká, ten sa dočká, hlavně abysme byli všecí zdraví. 

V Josefově sa umíme dycky spójit, pomoct si, a to z nás dělá dobrých. Tož tak… 

 

Omezení volného pohybu osob a nouzový stav v ČR 
Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 30. dubna 2020, kdy se tak prodlužuje 

omezení volného pohybu osob a povinného nošení ochranných prostředků dýchacích cest v souvislosti 

s celosvětovou pandemií koronaviru a nemocí COVID-19. Různá omezení se mění, dle aktuálního 

rozhodnutí vlády, tedy uvádět, co dnes platí, zítra platit nemusí. Ale nejdůležitější stále je: 

  Dbát zvýšené hygieny. 

  Musím zachovávat odstup dva metry při kontaktu s ostatními osobami, je-li to možné. 

 Musím mít při každém pohybu a pobytu na veřejně dostupných místech mimo bydliště ochranný 

prostředek dýchacích cest – tzn. zakrytá ústa a nos. 

  V případě, že jsem řidičem motorového vozidla a jsem v tomto vozidle sám, nemusím mít ochranný 

prostředek dýchacích cest. 

  Je možné se pohybovat v přírodě a parcích – avšak je nutné uvědomit si, že pohyb na veřejně 

dostupných místech je omezen pouze na nezbytně nutnou dobu – navíc vyjma rodiny, je možné takto 

venku pobývat pouze nejvýše v počtu dvou osob.  

 

Milí Josefáci, přeji nám příjemné, nejen velikonoční dny. Snažíme se pro Vás zabezpečit ochranné 

prostředky a v minulých týdnech a dnech jsme Vám rozdali roušky, které naše šikovná děvčata 

Zdeňka Bartíková, Mária Kličková, Ludmila Klubusová, Štěpánka Pavková, Táňa Prčíková, 

Eva Prokůpková, Lenka Rebendová, Věra Šůrková, Eva Zhřívalová ušila a já jim za nás za všechny 

upřímně děkuji!  Rozdali jsme Vám také základní dezinfekci a antibakteriální mýdlo, další zásoby pro 

Vás pak máme pro případ potřeby na radnici a budete si moci přijít. Určitě víte, že jsme Vám připraveni 

pomoci i v takto nastaveném a omezeném režimu a osobně si velmi vážím, jak si vzájemně pomáháme. 

Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat za Vaši trpělivost s jakou snášíte nutná opatření a rozhodnutí 

vlády, která jsou spojená s vyhlášeným nouzovým stavem. 

Představiteli státu jsme v souvislosti s krizí nového koronaviru kráceni na svých ústavních právech, jsme 

omezeni na pohybu a shromažďování, na svobodném podnikání, ale jsme na nich kráceni pro ochranu 

našeho zdraví a životů, tedy toto dočasné omezení vnímám jako správné, stejně jako Vaši trpělivost. 

Ale od státu musí také přijít pomoc, ať už teď nebo po karanténě.  

Dobu, ve které se teď nacházíme a její následky, jsme mohli sledovat maximálně v katastrofických 

filmech s přáním, že nás to určitě nepotká. Nikdo z nás takovouto situaci ještě nezažil a věřím, že snad 

už nezažije a společně vše v dobrém zvládneme. 

Doba je divoká, ta omezení a opatření pominou a my se musíme zamyslet nad tím, co bude, 

až to všechno skončí. Náš svět bude v mnohém jiný. Musíme jako společnost také nastartovat 

ekonomiku, která je uspaná. Máme velkou příležitost se poučit a být společně lepší. Nový koronavirus 

námi téměř všemi během roku-dvou, zcela určitě prostoupí a my budeme mít protilátky a také bude 

zcela jistě vyvinuta vakcína a my budeme imunní. 



 

Upřímně děkuji za nás všechny zdravotníkům, lékařům, zdravotním sestrám, pracovníkům sociálních 

služeb, kteří riskují své zdraví a životy a zdraví a životy svých rodin, lékárníkům, hasičům, policistům 

i jiným složkám za jejich obětavou práci pro nás všechny. 

Poděkování zaslouží také kantoři, kteří na dálku připravují naše děti školou povinné, srdečný dík patří 

i rodičům a především maminkám. Vzdělání bude právě jednou z těch nových příležitostí, až to všechno 

skončí. 

Právě v nadcházejících dnech a ať je jako společnost nazveme jakkoliv, jestli obětováním a vzkříšením 

Krista, Velikonocemi nebo jen jarními dny, vidím směřování z krize ven, kdy se vrátíme 

do společenského života, sundáme roušky, budeme žít, společně budeme slavit a budeme šťastní. 

Přeji nám všem pevné zdraví, nemocným, ať se uzdraví a požehnané Velikonoce. 

Vojtěch Pospíšil, starosta, 602 246 680, starosta@josefov.eu 

 

INFORMACE 

Cesta od sv. Trojice k rybníku 
Koncem března jsme se spol. Swietelsky Hodonín opravili povrch místní komunikace od. sv. Trojice 

k rybníku, ale ten samý den nám ji nějaký „inteligent“ rovnou poničil! 

 

MUDr. Urbanová oznamuje 
MUDr. Miriam Urbanová, praktická lékařka Prušánky oznamuje, že je v ordinaci přítomna denně 

dopoledne od 7.30 hod. do 12.30 hod., tedy i ve čtvrtek dopoledne. Prosí pacienty, aby ordinaci nadále 

kontaktovali telefonicky, čekárna je uzavřena. Žádosti o recept lze odeslat i na e-mail: 

miriamurbanova@seznam.cz 

 

Mše svaté v naší farnosti 
Náš duchovní pastýř, otec Petr, své farníky srdečně zve na video přenosy mší svatých. 

Odkaz na nedělní mši svatou (začíná v 10:00), která je vysílána přes YouTube z kostela sv. Václava 

v Dolních Bojanovicích: https://youtu.be/XJljF6iuSIE 

 

Hrkačování 
Obecní úřad oznamuje, že tím, jak platí vyhlášení stavu nouze a omezení pohybu osob, proto klukům 

s hrkači starosta ukládá, aby hrkačoval každý před svým domem, anebo se domluvili a max. po dvou 

hrkačích na každé straně s dvoumetrovým odstupem obešli svoji ulici, tzn. 4 kluci na ulici, dva a dva 

po každé straně a od sebe dva metry. Nesmíte se shlukovat. 

V sobotu po hrkačování ve 12 hod., ať si kluci přijdou letos pro balíček k radnici jednotlivě 

tak, aby se neshlukovali. 

 

Omezení úředních hodin obecního úřadu 
V návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou, Obecní úřad Josefov omezuje 

do 30. 4. 2020 své úřední hodiny na 2×3 hodiny týdně, a to: Úterý 14.00 – 17.00 hod., Čtvrtek 14.00 – 

17.00 hod. Na radnici pracujeme, ale je z hygienických důvodů mimo uvedené dny a hodiny uzamčena. 

Poplatky je možno hradit i převodem na účet a v této době, primárně tento způsob využívejte. 

Číslo účtu pro úhradu poplatků: 24629671/0100, variabilní symbol: číslo rodinného domu. 

 

Inzerce 
Pan Jiří Hasil shání lámaný kámen na skalku, frakce cca 10-20 cm. Pokud někdo podobné kamení máte 

a nepotřebujete jej, ozvěte se na tel: 605 297 997. 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Manžel přijde domů, najde tam svoji ženu v slzách. „Co se děje miláčku?“ 

„Tvoje matka mne hrozně urazila.“ „Jak tě mohla urazit, když je na dovolené na druhém konci světa?“ 

„Dnes ráno přišel dopis, adresovaný tobě. Ze zvědavosti jsem ho otevřela.“ „No a?“ „Na konci dopisu 

bylo napsáno: P.S. Drahá Petro, až ten dopis budeš mít přečtený, nezapomeň jej dát mému synovi.“ 

https://youtu.be/XJljF6iuSIE

