
Hlášení 17. 3. 2022 

Obecní úřad oznamuje, že v kostele v Josefově je mezi lavicemi pokladnička pro Ukrajinu. 
Vaše dary budou určeny přímo pro potřeby farností o. Petra Krenického i pro další pomoc 
zkoušené Ukrajině. Děkujeme za pomoc. 

Obec Josefov oznamuje, že v sobotu 19. března 2022 proběhne v době od 10.00 – 11.30 hodin 
v domečku odevzdávání pytlů tříděného odpadu do soutěže ve tříděném odpadu roku 2022 

Firma Bazény Urbánek ze Starého Poddvorova přijme pracovníky pro výrobu a montáž bazénů. 
Nejedná se o práci na montážní lince. Požaduje: manuální zručnost, řidičský průkaz skupiny B. 
Nástup možný ihned. Více informací na telefonu: 608 864 769 nebo přímo v sídle firmy. 

Vinařský spolek Josefov ve spolupráci s Obcí Josefov Vás srdečně zvou na Josefskou výstavu 
vín, která se uskuteční tuto sobotu 19. března 2022 od 10.00 do 22.00 hodin. K poslechu hraje 
CM Grajcar, vstupné je 300,--Kč, občerstvení je zajištěno. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 19. 3.  ve 12:45 hod.  u kostela prodávat: roční slepice za 
100 Kč, mladé kuřice a chovné kohouty za 210 Kč, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové 
doplňky, a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks. 

Firma JUKKA bude prodávat v pátek 18. března 2022  v čase  13.45 - 14.15 hodin u kostela 
v Josefově následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně a hrušně i sloupcovité, meruňky, 
nektarinky, mininektarinky, broskve, rezistentní švestky vhodné na pálení, švestky japonské, 
ryngle, durancie, třešně, višně, třešňovišně, višně keřové, kdouloně, olivy, moruše bílé, 
mrazuodolný fíkovník, granátové jablka, bez černý, ziziphus jujuba, roubované ořešáky, keřové 
a stromkové rezistentní angrešty, keřové a stromkové rybízy černé a červené, stromkové josty, 
lísky keřové, ostružiny, maliny, malinoostružiny, malinojahody, stolní vinnou révu, kanadské, 
indiánské a čukotské borůvky, růže keřové i stromkové, rododendrony, azalky, sazenice jahod, 
brusinky, 3-odrůdový ibišek, samosprašné kiwi, liči, aronie keřové, klematis, pustoryl, dřín 
jedlý odrůdový, hortenzie, motýlí keře, čilimník  a jiné.   

Maminky stárek oznamují, že tuto neděli 20. 3. 2022 bude na KD v Josefově ve 14.00 hodin 
schůzka všech děvčat na Smrtnicu, kde se budou učit písničky ke Smrtnici. Srdečně zvou stárky. 

 


