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                                                      informační občasník Obecního úřadu Josefov 
 

Tak nejak čas v téj našéj malebnéj dědince utěká, jak voda ve struze. Nic sa skoro neděje, všecí 

sú zalézlí, ti co kovida měli sú rádi, že to dopadlo dobře, ti co ho eště neměli věřá, že ho ani mět nebudú. 

Čeká nás šlahačka, vajca sú nachystané, maměnky jich beztak slépkám berú zrovna dyž jich vyplknú 

a před tym určitě nejaké šikovné děvčice vyždúrajú zimu z dědiny. Co bude dál, uvidíme. Tož tak… 

  

Nedávno oslavila 80 let paní Anežka Petrášová. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

Nedávno oslavila 90 let paní Anna Macůrková. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

Nedávno oslavil 80 let pan Václav Tománek. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu 

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

Nedávno oslavil 80 let pan Bedřich Kuběna. Radnice gratuluje ke krásnému životnímu jubileu a přeje 

do dalšího života pevné zdraví, lásku bližních, štěstí a Boží požehnání. 

Nedávno nás opustila navždy paní Božena Netíková, čest její památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým. Všichni na ni budeme vzpomínat v dobrém jako na dobrou a milou ženu. 

Nedávno nás opustila navždy paní Antonie Kuběnová, čest její památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým. Všichni na ni budeme vzpomínat v dobrém jako na dobrou a milou ženu. 

Nedávno nás opustila navždy paní Květoslava Poláchová, čest její památce a upřímnou soustrast 

pozůstalým. Všichni na ni budeme vzpomínat v dobrém jako na dobrou a obětavou ženu. 

 

Naša chasa má od sv. Štěpána nových stárků a stárky a stali sa jima: Matěj Prát a Pavel Typlt, 

Simona Hasilová a Hana Trechová. 

Věříme, že letos hody budou a bude nám tradičně hrát Lanžhotčanka, najlepší kapela v celém 

folklorním světě. Předhodový večer pak věříme, že nám bude hrát cimbálovka Zádruha. Věříme, 

že bude krásné počasí celé hody, které jsou 18. – 20. července a že sa chase vydařijú. 
 

Tříkrálová sbírka 

V naší obci proběhla 6. ledna 2021 až 24. ledna 2021 Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity 

Hodonín. 

Věříme, že každý přispěl alespoň málem a za to Vám patří dík. 

Informujeme, že v minulých letech bylo vybráno: 

- 2006 14.000,- Kč 

- 2007 14.107,- Kč 

- 2008 14.632,- Kč 

- 2009 14.695,- Kč 

- 2010 14.728,- Kč 

- 2011 13.046,- Kč 

- 2012 14.390,- Kč 

- 2013 14.416,- Kč 

- 2014 15.772,- Kč 

- 2015 14.990,- Kč 

- 2016 17.800,- Kč 

- 2017 17.468,- Kč 

- 2018 17.690,- Kč 

- 2019 19.363,- Kč 

- 2020 18.692,- Kč 

 

Letošní sbírka činila 19.025,- Kč. Děkujeme. 

Za příspěvky děkuje radnice i charita, protože pomáhat druhým by měla být morální povinnost 

nás všech. 



 

Nouzový stav v ČR 
Vláda ČR vyhlásila na území České republiky nouzový stav s účinností ode dne 1. března 2021 

do 28. března 2021. 

Je také mnoho nových přísnějších opatření, která platí do 21. března 2021 a stále se mění, více informací 

na https://koronavirus.mzcr.cz/ a https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ 

Roušky a respirátory: 

 Od 1. března platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. 

Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě.  

 Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou 

v místnosti sami.  

 Na místech, kde je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor. Platit to bude například 

v prodejnách, provozovnách a dopravě 

Školy, školky, dětské skupiny 

 Od pondělí 1. března se zavřou školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při 

zdravotnických zařízeních. Zavřená budou také zařízení pro menší děti, než jsou ve školkách, 

dříve známých jako jesle 

Obchody a služby 

 Výjimky pro obchody a služby budou zredukovány zhruba na polovinu. 

 Otevřené zůstanou prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé 

prodejny novin a tabáku.  

 Dále budou v provozu například taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny 

jízdenek. Otevřené budou ještě provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané 

zboží.  

 Lidé se od pondělí naopak nedostanou do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví nebo 

obchodů se zbraněmi a střelivem.  

 U stravovacích provozů se režim nezmění, nadále budou moci občerstvení prodávat přes výdejní 

okénka. Ta mohou být otevřená do 21. hodiny. 

Omezení pohybu v rámci okresu a v Praze: 

 Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, bude možné přes den 

od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli okresu.   

 Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.  

 Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.  

 Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud 

nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod 

například k lékaři nebo na úřad. 

 Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.  

Omezení pohybu mezi okresy: 

 Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.  

 Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, 

které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání 

a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz 

a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.  

 Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné 

prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně 

spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty 

(například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).  

 Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy 

se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.  

https://koronavirus.mzcr.cz/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/


 

 Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého 

pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude 

považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po 

celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví 

nebo jiným vhodným způsobem.  

 Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí 

po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen 

občas spolu.  

 Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka 

ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného 

orgánu o střídavé péči.  

 Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat 

čestným prohlášením.  

 Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale 

mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů 

(riziková skupina) se nedoporučuje.  

 Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci 

celého okresu. 

Zdroj: www.novinky.cz  

 

Soutěž v třídění odpadů 
Motivační soutěž v třídění odpadu pro občany s pobytem v obci Josefov, primárně pro děti a mládež, 

kterou schválilo a vyhlásilo zastupitelstvo obce, po novém roce opět pokračuje s mírně upravenými 

pravidly, kdy jsou dvě kategorie soutěžících děti a dospělí. Vyzýváme občany, aby se do soutěže 

přihlásili v co nejvyšší míře a ukázali, že jim na životním prostředí, obci i vlastních financích záleží.  

Schválené odměny soutěžícím budou ve stejné výši jako loni. Všichni o této soutěži, jejím důvodu 

i odměňování, jsou informováni. Zveřejněním odměn cílíme na vzbuzení pozitivní závisti a soutěživosti, 

to se daří a kdo chce závidět, ať nic nedělá, ale aspoň ať třídí odpady! 

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

že se opět zapojí více občanů. 

děti        

1. Adam Zhříval   140  

2. Jakub Kobzík   109  

3. Nicol Vlašicová    91  

4. Kateřina Formanová    60  

5. Karolína Bravencová    54  

6. Florian Hasil     31  

7. Hynek Prčík     25  

8. Patrik Holický     24  

9. Tobiáš Macůrek    19  

10. Josef Prčík ml.    18  

11. Tereza Pavlišová    13 

12. Zuzana Esterková      7 

13. Matyáš Krejčiřík      4 

14. Michaela Kudrnová      4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dospělí 

1. Karolína Benešová    72 

2. Helena Pospíšilová    40 

3. Martin Esterka     36 

4. Petr Netopilík     20 

5. Karolína Uhlíková    17 

6. Dana Chludilová      6 

7. Vojtěch Lekavý      2 

 

INFORMACE 

Obecní zaměstnanci postupně stříhají obecní stromy a dělají údržbu obce po zimě. 

Obecní zaměstnanci rozdají seniorům nad 60 let respirátory. Respirátory, roušky, hygienické 

mýdlo a dezinfekci máme na radnici, pro případ potřeby. 

http://www.novinky.cz/


 

Kácení v havarijním stavu 
Naši hasiči museli v poslední době v havarijním stavu pokácet některé suché, nebezpečné a částečně 

vlivem vichřic polámané stromy, zejména u rybníka, ve větrolamech a ve sklepech. Ještě je čeká pár 

stromů ve větrolamu mezi naším a bojanovským katastrem. Za což starosta hasičům upřímně děkuje. 

 

Smrtnica 
Masarykovo muzeum s naším svolením a pověřením požádalo o zařazení naší Smrtnice 

do nemateriálního kulturního dědictví České republiky, protože naše Smrtnica je celorepublikový 

unikát, který nemá v našem státě obdobu. Ministerstvo kultury však nedoporučilo zápis naší Smrtnice 

do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury s tím, že posudky ve prospěch zápisu jsou 

nedostačující a že toto nezapsání neomezí péči o tuto významnou tradici v naší obci a zapsání 

do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje potvrzuje, že naše 

tradice významná je pro naši obec i kraj. 

Věříme, že naše děvčata symbolicky vynesou Smrtku z dědiny i letos, tak jako v loni na důkaz konce 

zimy a příchodu jara, byť je doba nepřející. 

 

Sběrný dvůr 
Získali jsme stavební povolení na sběrný dvůr za ČOV, na místě probíhá průběžně úprava povrchu 

a samotná výstavba by měla začít na podzim letošního roku, dle podmínek stavebního povolení. 

V rozpočtu máme vyčleněn 1 mil. Kč a budeme se snažit získat dotaci na realizaci, chtěli bychom 

zbudovat nejpozději do první poloviny příštího roku 2022.  

 

Rozpočet obce na rok 2021 
Zastupitelstvo obce na svém 13. veřejném zasedání v pátek 12. března 2021 schválilo rozpočet 

na letošní rok v příjmech i výdajích 8.489.000,- Kč, jako vyrovnaný, který je kryt v rozdílu mezi 

výpadkem příjmů a výdajů z přebytku hospodaření let minulých ve výši 594.000,- Kč. 

Nejvýznamnější investiční akcí letošního roku má být výstavba sběrného dvora v ceně cca 1 mil. Kč, 

na kterou se budeme také snažit získat dotaci. 

Další akce jsou v plánu k realizaci, a to čištění povrchu víceúčelového hřiště cca 120.000,- Kč, dodělání 

stožárů světel ve Sportovní ulici cca 120.000,- Kč, dlažba kolem kostela a zastávky na Hodonín 

cca 80.000,- Kč, dlažba a plot u sběrného domečku cca 75.000,- Kč, pozemky cyklostezka na Prušánky 

cca 60.000,- Kč, rekonstrukce rozhlasu Dolní ulice cca 52.000,- Kč. A další drobné… 

Dále oprava cesty u hřbitova a ve sklepech, příspěvky spolkům, příspěvky rodinám s dětmi, porodné, 

příspěvky na sociální služby a zdravotnickému zařízení, platba za dopravní spojení IDS JMK, GDPR, 

odměny v soutěži za tříděný odpad, Josefovské krojové hody, Plkač Trophy Cup, Zarážání hory, 

ohňostroj (věříme, že tyto akce budou) atd. apod. Tak, jako každý rok jsme k občanům štědří… 

 

Akce v roce 2021 
V první polovině letošního roku z důvodů vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19 nejspíše 

neproběhne mnoho akcí, přestože jsou naplánovány v akcích na letošní rok. Věříme, že budeme moci 

uspořádat naše krásné hody v jakékoliv podobě. 

 

Poplatky v obci Josefov na rok 2021 
Informujeme občany, že pravidla placení poplatků jsou v roce 2021 stejné jako v letech minulých. 

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2021, v případě, že výše 

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

první do 30. června 2021 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2021. V případě, že má poplatník 

nárok na osvobození od platby poplatku dle vyhlášky č. 2/2020 „o místním poplatku za komunální 

odpady“ (osvobození např. v případě, že se v obci nezdržuje a platí jinde nebo při narození dítěte, 

jak jste byli dříve zvyklý), musí jej uplatnit do konce března roku 2021. 

Poplatky za stočné se budou hradit 2x za rok: 1. splátka ve výši 50% je splatná do 30. června 2021, 

2. splátka ve výši 50% je splatná do 30. listopadu 2021. 



 

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2021. 

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se týká i všech cizinců majících pobyt v ČR, na území obce 

Josefov. 

SKO – popelnice (450,- Kč osoba/rok) 

Stočné (1.000,- Kč osoba/rok) 

Poplatek ze psů (50,- Kč rok/pes a 65,- Kč rok/každý další pes a rok) 

Voda ve vinných sklepech (50,- Kč/m
3
) 

Číslo účtu pro úhradu poplatků (mimo vody ve sklepech, ta se hradí hotově): 24629671/0100, 

variabilní symbol: číslo rodinného domu. 

 

Případná změna poplatků či termínů bude zveřejněna obvyklým způsobem a uvedena v Josefovských 

zprávičkách a na webu obce. 

 

Voda ve sklepech 

Úhrada spotřebované vody ve sklepech bude probíhat již tradičně čtvrtletně. Obec vodu spotřebovanou 

vinaři platí čtvrtletně a z tohoto důvodu vodné tímto způsobem také vybírá, proto dbejte na včasnost 

plateb Vámi spotřebované vody ve vinných sklepech, spotřebovanou vodu v domácnostech také hradíte 

a včas. Za loňský rok 2020 máme nedoplatky od vinařů! 

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

harmonogramu. 
Voda spotřebovaná po kontrolních odečtech v prosinci roku 2020 bude připočtena k prvnímu čtvrtletí 

roku 2021. Cena vody - 50,- Kč/m
3
. 

Kontrola vodoměrů bude tak jako loni probíhat druhý prosincový pátek a sobotu 10. 12., 11. 12.! 

 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2021: 

termín – 25. 3., 29. 3., 1. 4., 8. 4. 

termín – 24. 6., 28. 6., 1. 7., 8. 7. 

termín – 27. 9., 30. 9., 4. 10., 7. 10. 

termín – 6. 12., 9. 12., 13. 12., 16. 12. 

Voda ve sklepech je důležitá z důvodů dodržování hygieny při výrobě vína, proto této skutečnosti 

včasnosti platby dbejte! Pravidla při nedodržování plateb jsou stejná jako v letech minulých. 

 

Případná změna poplatků či termínů bude zveřejněna obvyklým způsobem a uvedena v Josefovských 

zprávičkách a na webu obce. 

 

Termíny vývozu SKO v obci v roce 2021 

Březen   31. 3. 2021 

Květen     5. 5. 2021 

Červen     2. 6. 2021 

Červenec     7. 7. a 21. 7. 2021  

Srpen   18. 8. 2021 

Září    15. 9. 2021  

Říjen         3. 10. 2021 

Listopad         10. 11. 2021  

Prosinec           8. 12. 2021 



 

MUDr. Miriam Urbanová oznamuje informace k očkování proti Covid-19 
 pacienti, kteří mají zájem o očkování proti nemoci Covid-19, se k očkování mohou telefonicky 

objednat v její ordinaci na tel. čísle 734 279 345. 

 týká se to pouze občanů nad 70 let, kteří se ještě nezaregistrovali v centrálním registru a ani 

se v centrálním registru od 1. března registrovat nechtějí. 

 očkování v ordinaci MUDr. Urbanové bude probíhat v dubnu nebo květnu v závislosti na dodání 

vakcín. 

 v současné době jsou vakcíny přednostně  dodávány  do očkovacích  center. 

 pokud se občané nad 70 let chtějí registrovat centrálně, mohou tak  učinit od 1. března a budou 

očkováni v očkovacím  centru, které si vyberou při registraci. 

 pacienti nad  80  let, kteří  jsou již zaregistrováni v centrálním registru, se musí očkovat 

v očkovacím centru, které si při registraci vybrali. 

 

Region Podluží 

 

 

 
 
 

 

 

Byla zahájena příprava Adaptační strategie Regionu Podluží na změnu klimatu. 

Zapojte se i vy. 
 

V lednu byly zahájeny práce na novém plánu, který připraví obce Regionu Podluží a obec 

Mutěnice na dopady sucha a měnícího se klimatu. Do konce léta 2021 Region připraví seznam 

opatření, která zajistí pohodový život v obcích a krajině regionu i do budoucna. Zaměří 

se na snižování teploty během vln horka, hospodaření s vodou, vodu a sucho v krajině 

i zastavěných územích obcí, zachycování dešťové vody nebo energetické úspory. Při přípravě 

budou využita i data z družic a klimatických modelů. 
 

Také náš region v posledních letech stále více zasahují extrémní výkyvy počasí, na které nejsme 

dostatečně připraveni. Jelikož se dopady změny klimatu projevují až se zpožděním, budou 

se v následujících letech problémy dále stupňovat. Adaptační strategie pomůže připravit Region Podluží 

a obec Mutěnice na nevyhnutelné hospodářské, environmentální a sociální dopady již probíhajících 

změn klimatu.  

Citace Mgr. Vojtěcha Pospíšila, předsedy Regionu Podluží  

„Zabývat se řešením dopadů sucha a změnou klimatu na území obcí Regionu Podluží a obce Mutěnice 

patří k naším prioritám, nedostatek vody jako klíčové komodity, musíme začít řešit komplexně, 

od nakládání s ní, její ohranou, ale hlavně jejím návratem a udržením v krajině.“ 

 

Průběh přípravy 
V první fázi dojde k posouzení zranitelnosti celého území vůči jednotlivým očekávaným dopadům 

změny klimatu. Do analýzy budou využita i data z družic sledujících zeleň či teplotu území 

a klimatických modelů předpovídajících změny teplot, vlhkosti nebo rychlosti větru. 

 

V další fázi budou navržena a posouzena jednotlivá adaptační opatření, např. přírodě blízká opatření pro 

zadržování vody v krajině, podpora hospodaření s vodou v zastavěných územích, zelené střechy aj. 

Výsledkem bude nová strategie a akční plán stanovující pro Region Podluží konkrétní kroky k přípravě 

a realizaci opatření. Do příprav bude v každé fázi můžete aktivně zapojit i vy. 

 



 

Co bude výstupem 
V rámci následné realizace opatření připraví Region svou infrastrukturu a organizační procesy 

na dopady extrémních výkyvů počasí, přizpůsobí veřejné prostory a budovy nebo naplánuje investice 

do dalšího rozvoje zeleně. 

 

Strategii připravují s Regionem Podluží firmy Aqua Force s.r.o. a ASITIS s.r.o., projekt byl podpořen 

grantem z Norských fondů. 

„ZAPOJTE SE DO ANKETY“ – odkaz:  

https://www.josefov.eu/aktualne/dotaznik-adaptacni-strategie-regionu-podluzi/ 

Váš názor na plánování aktivit Regionu Podluží v oblasti přizpůsobení se na změny klimatu je pro 

zpracování Strategie velmi důležitý! 

Za vyplnění dotazníku děkujeme. 

 

 

Pečovatelská služba Homediss - Chci zůstat doma  

Cítíte se sami? Máte pocit opuštěnosti a zbytečnosti? Chcete zůstat doma? Pokud ano, je tu pro vás 

ambulantní služba centrum denních služeb. 

 Cílem služby je: 

 zbavit uživatele pocitu samoty a zbytečnosti, 

 zprostředkovat uživatelům trávení části dne aktivně ve společnosti a současně jim umožnit návrat 

do domácího prostředí, 

 posilovat dovednosti uživatelů při každodenních činnostech, 

 zajistit úlevu pečující rodině. 

Služba je určena lidem, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené 

soběstačnosti. 

Cílová skupina: 
 senioři, 

 osoby s tělesným postižením,   

 chronicky nemocní. 

 Co nejlépe vystihuje Centrum denních služeb Homediss:  

 trénujeme paměť, zpíváme si, pečeme,  

 rádi se smějeme a oslavujeme,  

 zajišťujeme úlevu pečující rodině,  

 v případě potřeby si vás i přivezeme, máme auto i pro vozíčkáře. 

 

V květnu otevíráme tuto službu v naší nové bezbariérové pobočce v Mikulčicích, která  

je spádová i pro občany Josefova. Podrobné informace k této službě jsou uvedeny  

na našem webu www.homediss.cz  

 

Srdečně také zveme veřejnost na den otevřených dveří v mikulčické pobočce, jenž  

je naplánován na 1. 6. 2021. Ten se uskuteční samozřejmě za předpokladu příznivých pandemických 

podmínek (podrobnosti budou taktéž zveřejněny na našem webu).  

 

Zájemci o službu se mohou obracet na tyto kontakty: 

Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. 

Polní 12, Hodonín  

Tel: 518 352 357, E-mail: homediss@homediss.cz  

https://www.josefov.eu/aktualne/dotaznik-adaptacni-strategie-regionu-podluzi/
http://www.homediss.cz/
mailto:homediss@homediss.cz


 

Doba kovidí - 2021 
Vážení spoluobčané,  

doba je stále zlá, ale jednou přijde den, kdy se budeme moci všichni svobodně nadechnout, věřím 

v to stejně, jako určitě i Vy. Tato doba nechává vyniknout projevy našich charakterů a povah, dává nám 

nahlédnout do našeho vnímání světa, mnozí lidé také dávají průchod nahromaděnému zlu v sobě. Mějme 

pro ně omluvu, ale nezapomínejme. 

Že je nemoc Covid-19 problémem celé světové populace, to nikdo už nezpochybňuje, a proto je třeba 

mít se na pozoru, chránit sebe i své blízké a přátele. Chápu a také to vnímám, že lidé jsou vyčerpáni 

především psychicky, nemožnost sociálního kontaktu vytváří ve společnosti bubliny a značné rozdíly 

a osobně mne to velmi trápí. Naše vláda, ať na ni můžeme mít názor jakýkoliv, má konat, má konat 

uvážlivě a s rozmyslem, má na to aparát desetitisíců úředníků i drahých externích poradců. Rozumím 

tomu, že rozhodovat není jednoduché, také rozhoduji!  

Našim vládním představitelům musí především jít o své občany, o podnikatele, o jejich zdraví a životy 

při zachování ekonomické soběstačnosti. To, že loni na jaře vypukla pandemie a nikdo nebyl připraven, 

je pochopitelně zapomenuto, ale to, že národ, jeho občané a jejich zdraví a životy byli obětováni, stejně 

jako značné segmenty ekonomiky tím, že vládní představitelé nepřipravili vůbec nic na ochranu 

obyvatelstva proti pokračování pandemie takového rozsahu, učinilo z naší poměrně silné ekonomiky 

a právního státu téměř „banánovou republiku.“ Občané svým představitelům přestali věřit, protože 

my, obyčejný lid, musíme dodržovat zákony a omezující nařízení, kdežto vrcholní politici a jejich známí 

mají právo na své straně a pořádají lukulské hody, utrácí naše společné veřejné peníze. Když to uděláme 

my, je zle!  

Nosit respirátor sám venku je absolutní nesmyl z logiky věci i z lékařského hlediska, ale pořádek musí 

být, proto je musíme nosit, proč? Proto, abychom poslouchali. Tedy dodržujme opatření vlády 

se zdravým selským rozumem. Stejně jako mnohá opatření se zdají být nesmyslná, ona smysl mají 

a všechna. Tím však, jak jsou zavedena všude plošně, stejně se míjí účinkem i poslušností obyvatelstva. 

Neprospívá tomu ani zmatečná prohlášení členů vlády. Chápu je, jde jim o profesní život, protože 

se blíží volby, ale my chceme žít také. Přece není možné, aby během dvou dní, mnohdy i jednoho, 

vystoupil pan premiér a ostatní ministři a za vládu pronášeli každou hodinu jiné a zmatečné proslovy. 

O co by bylo jednodušší, pokud by před nás předstoupil ať už pan premiér či jiní ministři a tvrdili totéž, 

anebo by lidem dali naději, příkladem ano teď jsou opatření 1 až 10 a pokud se týden budou data 

o přenosu nákazy či obsazenosti nemocnic držet stejně nebo lépe klesat, budeme uvažovat o redukci 

opatření. Namísto toho vidíme, že jeden den se zpřísňuje i rozvolňuje téměř v totožný čas! 

Jak neuvěřitelné.  

Zjednodušeně uvedu, protože složitě by to bylo na dlouhé povídání. Jeden den se vyhrožuje zavíráním 

podniků, druhý den se slibuje otevírání obchodů, třetí den se uzavřou okresy. Kde koupíte dětem 

oblečení, na internetu? Bezva nápad bez vyzkoušení a řekněte jej těm, co nemají příjem 50 tisíc. 

Problém s touto nemocí je v celém světě a je obdobný, někde i horší, ale naše republika patří k těm 

nejhorším.  

Podnikatelé jsou ekonomicky vyčerpaní, lidé psychicky, především senioři, mnozí, jako maminky 

samoživitelky psychicky i finančně, ale přesto vidím naději, jsme národ, který se vždy dokázal 

zvednout z jakékoliv poroby a postavit zase vzpřímeně, dokážeme to i teď!  

Věřme jedné věci, že momentálně je stav kritický v nemocnicích a rozvolňování budou postupná 

a budou trvat po celý rok, ať nám slibuje každý den někdo něco jiného. 

Pokud mohu doporučit, nechejte se naočkovat, jakmile to bude možné, po posouzení s Vaším 

ošetřujícím lékařem a přijde na Vás řada. Také se rozhodně nechám naočkovat, když mi to můj lékař 

doporučí, kvůli mým zdravotním problémům. Až budeme proočkovaní, Covid-19 nezmizí, ale stane 

se z něj sezónní vir, jako ze všech ostatních. 

Do té doby Vás zdvořile žádám, chraňte sebe, své blízké a chovejme se zodpovědně. 



 

Děkuji Vám moji milí spoluobčané, že jste trpěliví, pomáháte si a dodržujete hygienická doporučení 

i nařízení. Osobně věřím, že se brzy budeme setkávat při našich tradičních akcích a začneme pomalu žít, 

jak jsme byli zvyklí nejen u nás v obci, ale v celé republice i světě! 

Musíme a budeme žít, musíme také žít společensky a já Vám k tomu v rámci naší krásné obce ze srdce 

rád pomohu.  

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

 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 20. března 2021 

Smrtnica, neděle 21. března 2021 

Hrkačování 1. – 3. dubna 2021 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 3. dubna 2021 

 

PPrroo  zzaassmmáánníí  aa  zzaammyyššlleenníí   
Chodí čeští turisté po Tatrách, potkají baču a spustí: „Hele, pane, prosím vás, kde se tady pálí fakt dobrá 

slovenská Slivovice?“ Bača: „Vidíte tu dedinku tam dole?“ Turisté: „Jo, vidíme.“ Bača: „A vidíte vzadu 

tam ten kostolík?“ Turisté: „Jo, ten taky vidíme.“ Bača: „Tak okrem neho - všade.“ 

Bača v chalupě slyší, jak na něj někdo z venku volá. „Bačóóó!“ – „Co je?“ – „Potřebujete dřevo?“ – 

„Nééé! Mám ho přece dost!“ Ráno se bača vzbudí, vyjde na dvorek, kouká: „Do řiti! Kde je moje 

dřevo?!?“ 

„Pane doktore, po mně se na ulici otáčejí chlapi a říkají, že mám prdel jako kůň.“ „Svlékněte se a ukažte 

se mi! No jo, skutečně,“ konstatuje lékař a začne psát recept. „Pane doktore a myslíte si, že ty léky, 

co mi předepisujete, to změní?“ „Paní, to není recept, to je povolení, že můžete srát na ulici.“ 

Vrátí se manžel znenadání domů, manželka má doma milence. Vyhodí ho z okna v desátém patře. 

Manželka se na něj vyčítavě podívá a praví: „Miláčku jestli takhle budeš pokračovat dál, tak za chvíli 

nebudeš mít žádné kamarády!“ 

„Šéfe, potřebuji na zítřek volno, jdu tchýni na pohřeb.“ „Dobře, běžte a dobře se bavte, ani nevíte, 

jak rád bych s vámi měnil...“ 

Vběhne chlap do hospody celý udýchaný a ptá se hned u prvního stolu: „Chlapi, kdo tady má velkýho 

černýho tlustýho psa s bílým obojkem?“ „No, nikdo.“ „Tak jsem vám přejel faráře.“ 

Babička vypráví vnoučkovi Pepíčkovi pohádku: „Smolíček byl malý pacholíček a byl u jednoho jelena, 

který měl zlaté parohy...” „Zlaté parohy,” zaujme chlapečka, „to už mu jako srnka padesát let 

zahýbala?” 

„Někteří lidé se dívají na soukromé podnikání jako na dravce, který se má odstřelit, jiní jako 

na dojnou krávu, která se má podojit, ale jen málo je těch, kteří v něm vidí statného koně, který 

táhne povoz.“ 

Winston Churchill 

„Je-li pravý nepřítel příliš silný, je třeba najít si slabšího.“  

Umberto Eco 

„Máme rádi lidi, kteří nám od plic řeknou, co si o nás myslí. Za předpokladu, že si myslí totéž 

co my.“ 

Mark Twain 

„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.“  

Marcus Aurelius 



 

 

  

 


