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Tak zme si zdělali rúšky nebo náhubky, jak kdo chce. Teda, když sa potkáváme nablízko nebo 

v místnosti, tož jich samosebú máme. Koronáč je snáď na ústupu, ale na vzestupu je ekonomická kríza. 

Budeme si utahovat řemeně a kdo nemá řemeň, bude si radši držat gatě, aby sa z teho nepotentoval, 

protože to bude řídké a aj možná dlúhé. Naši státní páni a vládci tak dlúho hledali peníze, až jich našli 

a jak dycky u svojích lidí, teda teďka ve strožochách dědin. Šak na co by lidom byly chodníky, silnice, 

kanále, osvětlení v dědině nebo sklepech, práca domácím, společné potkávání sa, beztak sa všecí enom 

pomlúvajú a v Praze je tym penězom lepčí, tam jich už nikdo nikdá neuvidí, tož sa nám nemosí šťukat. 

A klidně si možeme aj nasrat bylo řečené. Dobře oni! Maturanti a tovaryšé dělajú závěrečné zkúšky 

a tento ročník bude jednú vzpomínat jaké to bylo. Nejaké svině nám do dědiny vozá bordel, chytit jich, 

tož by si zaslúžili nakopat do řiti! Teď o víkendu bude sběrný den odpadů a kdejakých žgarbú, beztak 

sa teho zasej nazbírá do kontyša. Ale hlavně sa těšíme na naše krásné hodečky za měsíc a že sa umíme 

bavit v Josefově a zme dobří, všecí uviďá. Tož tak…  

 

Rozvolnění opatření po nouzovém stavu 

Společně jsme zvládli nouzový stav způsobený koronavirovou krizí a opatření se postupně rozvolňují 

a budou jistě dále rozvolňovat. Starosta děkuje svým spoluobčanům a je na ně pyšný! 

Ale z nejdůležitějších opatření stále aktuální jsou: 

  Dbát zvýšené hygieny. 

  Nošení roušek v budovách mimo svou domácnost, v MHD a na dalších místech, pokud jsou lidi 

od sebe méně jak dva metry mimo ty, kteří bydlí ve společné domácnosti. Výjimku mají děti a studenti 

při výuce a lidé pracující v horku, také lidé v uzavřených místnostech, pokud pracují dva metry od sebe. 

 Pro hromadné akce je limit do 8. června 300 osob, od 8. června 500 osob, od 22. června 1000 osob 

a prozatím stále dodržování rozestupů. 

  Omezení návštěv v nemocnicích a lůžkových zařízení sociální péče. 

  Při vstupu do budov mimo domov si desinfikovat ruce.   

 Na hradech a zámcích je nutno mít mimo papuče stále roušku. 

 

Hody 2020 
Padají časté dotazy nejen domácích, jestli budou u nás hody. Budou! 

U nás v Josefově bývají jedny z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších hodů na Podluží, co do počtu 

krojovaných a my si toho vážíme. Pro domácí je to svátek a většinu největší slavnost v roce. Snažíme 

se nejen mladým poskytnout co nejlepší komfort, jakého jsme schopni. 

Proto počítáme s tím, že hody v Josefově budou, pokud budou moci být a vůbec neuvažujeme o jejich 

zrušení. Jedině, že by se koronakrizová situace zhoršila a vláda či Ministerstvo zdravotnictví zavedli 

ztěžující nebo zakazující opatření, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.  

Patrně budou nějaká Josefovská pravidla vycházející z doporučení a hlavně zdravého selského rozumu, 

zabezpečíme dezinfekci a budeme hodovat. Hody budeme projednávat na zastupitelstvu 18. června. 

 

Představitelé našeho státu se rozhodli finančně 

zlikvidovat obce, města a kraje 

Vláda potrestala své občany tím, že přenesla své povinnosti nahradit ekonomickou škodu, kterou 

způsobila nejen podnikatelům na obce, města a kraje a vzala jim finanční prostředky na činnosti pro své 

vlastní občany. 



 

Vláda potrestala samosprávu za to, že představitelé především obcí a měst, ale také krajů, byli první, kdo 

pomohli v situaci s krizí epidemie koronaviru SARS CoV-2 (COVID-19) občanům, zdravotníkům, 

pracovníkům sociálních služeb a ostatním složkám, ale i podnikatelům. Dobré hospodaření obcí dělalo 

až 25% růstu HDP, tedy obce jsou nebo nyní spíše byly velmi významným ekonomickým segmentem. 

Přitom ještě před nedávnem vláda ústy čelných představitelů slibovala, že obcím nevezme ani korunu, 

naopak je ještě více podpoří, aby pomohly obce rozjet zastavenou ekonomiku státu. 

 

Za neočekávanou situaci vzniklé koronavirové krize a následné krize ekonomické nenesou odpovědnost 

občané, ani obce, města a kraje. Důsledky musí nést stát, který se jako jediný dokáže s tímto vyrovnat 

a podporou podnikatelského prostředí a podporou společenství občanů, kterým jsou obce, města a kraje, 

tak znovu nastartuje růst ekonomiky. 

 

Stát musí pomoci svým občanům tím, že pokud se zadluží na dorovnání výpadku na příjmové straně 

státního rozpočtu, jehož součástí jsou i rozpočty obcí, měst a krajů, pak jim tyto finanční prostředky 

musí ze zákona poskytnout, aby byla zachována rozpočtová odpovědnost. Jedině pak mohou 

představitelé obcí, měst a krajů za použití svých finančních prostředků výrazně pomoci s nastartováním 

ekonomiky! Pokud se tak nestane, ekonomika se bude hlouběji propadat a začne se daleko více 

propouštět a klesat mzdy! 

 

Potrestáním obcí, měst a krajů tím, že jim vláda vzala finance z příjmových položek, dojde ke značné 

destabilizaci samosprávy a v případech malých obcí k jejich finanční likvidaci a tím porušení ústavního 

práva na samosprávu! 

 

Stejně tak je hrubým porušením ústavního práva na samosprávu obcí, když vláda chce z obcí udělat 

prosebníky a vazaly tím, že slibuje, že to, co jim vzala, jim nahradí dotačními tituly, ale ty nebudou pro 

všechny a na vše, ale jen na to, co vláda určí. To znamená, že v Praze od stolu bude někdo rozhodovat 

o tom, co se bude dělat v obcích a městech. Tomu se říká neslušně podpora korupce! 

 

Je také důležité uvědomit si, že ekonomickou krizi nezpůsobil koronavirus, ale ti, kdo rozhodli o tom, 

že zastavili chod ekonomiky a hospodářství, a to byla naše vláda, což neudělal v takové míře nikdo 

na celém světě! 

Tento účet Bohužel musíme zaplatit všichni! 

 

Jen naši obec vláda připraví svými rozhodnutími o 1,7 milionu korun příjmů!  

Nyní se ještě připravuje další vládní opatření, které by nám vzalo dalších cca 200 tisíc korun. 

Naše obec by v predikci přišla o cca 30% rozpočtu, a to je už opravdu velký zásek! 

 

Buďme trpěliví, ale také se nenechávejme otloukat…v Josefově jsme to vždy zvládli a musíme i nyní! 

 

Pochod Za vodu! 

Český báňský úřad rozhodl o zamítnutí námitek proti těžbě štěrkopísku u Uherského Ostrohu a tím 

vzrostla hrozba ohrožení zdroje pitné vody pro 140 tisíc obyvatel Hodonínska a Břeclavska! 

Spolek Za vodu pro Lidi, společně s městy a obcemi Hodonínska a senátorkou Annou Hubáčkovou 

pořádá 13. června 2020 protestní pochod Za vodu pro lidi! 

Start v 13.00 hod. z Uherského Ostrohu, Moravského Písku, Veselí nad Moravou. 

Cíl: místo plánované těžby štěrkopísku. 

Štěrku se nenapijeme! 

 

INFORMACE 

V sobotu 30. května naši šohajé pořádali turnaj v malé kopané na víceúčelovém hřišti za účasti súsedú 

šohajů z Lužic a Mikulčic a je jasné všem, že naši vyhráli, sú to borci!!! 

 

Do větrolamů a na naftařské sondy v naší obci nějaký hulvát vyváží všemožný domovní odpad!!! 

Pokud někoho uvidíte, že nám do dědiny vozí bordel, volejte starostovi nebo místostarostovi. 



 

Poplatky v obci Josefov na rok 2020 

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2020, v případě, 

že výše poplatku za SKO převyšuje 1.000,- Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou splátkách, 

první do 30. června 2020 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2020. 

Poplatky za stočné se budou hradit 2x za rok: 1. splátka ve výši 50% je splatná do 30. června 

2020, 2. splátka ve výši 50% je splatná do 30. listopadu 2020. 

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2020. 

 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2020 

termín – 25. 6., 29. 6., 2. 7., 9. 7. 

termín – 28. 9., 1. 10., 5. 10., 8. 10. 

termín – 7. 12., 10. 14., 16. 12., 17. 12. 

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

harmonogramu. 
 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2020 

Červenec      8. 7. a 22. 7. 2020  

Srpen      19. 8. 2020 

Září     16. 9. 2020  

Říjen            14. 10. 2020 

Listopad  11. 11. 2020  

Prosinec    9. 12. 2020 
 

Soutěž v třídění odpadů 

Níže uvádíme průběžné pořadí dosud přihlášených soutěžících s aktuálním počtem pytlů.  

děti       mládež 

1. Josef Petráš ml.  338   1. Jan Kobzík    97 

2. Nikol Vlašicová  250    

3. Karolína Bravencová  169    

4. Adam Zhříval   153   dospělí 

5. Kateřina Formanová  129   1. Helena Pospíšilová            103 

6. Sofie Salajková  114   2. Petr Netopilík   69 

7. Gabriela Benešová    81   3. Martin Esterka   39 

8. Florian Hasil     75   4. Dana Chludilová   13 

9. Josef Prčík ml.    66   5. Jaromír Ištvánek     9 

10. Tobiáš Macůrek    63   6. Vojtěch Lekavý     2 

11. Hynek Prčík     63 

12. Matyáš Krejčiřík    22 

13. Tereza Pavlišová    14 

14. Zuzana Esterková    10 

15. Patrik Holický       9 

16. Michaela Kudrnová      9 

17. Klára Říhánková      5 

 

MUDr. Urbanová oznamuje 
Ordinační doba od června 2020 

Pondělí:   7.30 – 12.30, 13.00 – 14.00 hod.  

Úterý:    7.30 – 12.30 

Středa:    7.30 – 12.30, 13.00 – 14.00 hod. 

Čtvrtek: 12.00 – 18.00  

Pátek:    7.30 – 12.30 

Nadále budou ošetřeni pacienti pouze po předchozím objednání, v čekárně maximálně 2 – 3 pacienti. 



 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU 
Oznamujeme, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne tuto sobotu 6. června 2020 

od 9.00 hod. do 13.00 hod.  

Místo sběru: Výletiště pod zeleným. 

Sběr nebezpečných odpadů 

Druhy nebezpečných odpadů, které se odebírají: 

Barvy, laky, lepidla, léky, suché monočlánky, akumulátorové baterie (autobaterie), oleje motorové, 

převodové, mazací, jedlé oleje (ze smažení), pneumatiky, zářivky, výbojky, ledničky, TV, monitory, 

ostatní drobné elektropřístroje (mikrovlnky, rádia, konvice atd.) 

Co se nepřijímá: při sběru nebezpečných odpadů: odpady obsahující azbest. 

Sběr ostatních odpadů 

Odebírat budeme textil, koberce, sedačky, skříně, rámy oken, linoleum atd. 

Co se nepřijímá: recyklovatelné odpady, papír, plastové obaly, sklo (kromě autoskla), železo. Vše, 

co se normálně vejde do kontejnerů a do pytlů, se tedy nepřijímá. 

Mimo určenou dobu se žádný odpad přijímat nebude!!! 

Žádáme občany, aby věci byly řádně zabaleny tak, aby bylo možné je snadno naložit a pokud to budou 

kapaliny, aby byly v uzavřených nádobách tak, aby nedošlo k jejich vytečení!!! 

Výše uvedené odpady musí jejich původce, eventuálně vlastník, sám dovést na místo sběru 

(na tancplac).  

SBĚR ŽELEZA A OSTATNÍCH KOVŮ    

Naši hasiči budou tuto sobotu 6. června 2020 vybírat železo a ostatní kovy. Budou tradičně jezdit 

po obci a budou vybírat i elektro odpad (televize, ledničky, mrazničky, mikrovlnky a jiné 

elektrospotřebiče). 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s čistotou naší obce! 

POZVÁNKA 

Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře  
Obec Josefov zve všechny na devátý ročník tenisového turnaje ve čtyřhře (mohou být i smíšené dvojice) 

o přeborníky Josefova, který se uskuteční v sobotu 13. června 2020 v 9.00 hod. na místním 

víceúčelovém hřišti. 

Účastnit se mohou všichni Josefáci srdcem i tělem a budeme se těšit na skvělé výkony, v případě 

nepříznivého počasí se akce nekoná. 

Srdečně zvou pořadatelé, občerstvení je zajištěno.  

 

Dětský den 
Obec Josefov, SDH Josefov, MO KDU-ČSL Josefov a MS DIANA Josefov v sobotu 27. června 

2020 od 15.00 hod. na josefovských hřištích pořádají k ukončení školního roku DĚTSKÝ DEN. 

Zábava bude v plném proudu, připraven bude také skákací hrad i tradiční pěna od  našich hasičů, 

střelnice od našich myslivců a opékání špekáčků. Přijďte všichni, malí, velcí i dospěláci! 

Srdečně zvou pořadatelé a občerstvení je zajištěno. 
 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 13. června 2020 

9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, čtvrtek 18. června 2020 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 27. června 2020 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 11. červenec 2020 

PPrroo  zzaassmmáánníí   
Délka jedné minuty závisí na tom, na které straně dveří od záchodu se právě nacházíš.  

Děti na táboře: „Nemám nic proti stezkám odvahy, ale jít mimo dosah WiFi je fakt už trochu moc.“ 


