JOSEFOVSKÉ LISTY

SLOVO STAROSTY
Vážení josefovští občané,
máme za sebou několik týdnů
nouzových opatření, která
významně zasahovala do života
každého z nás, omezovala naši
svobodu, přinášela strach až paniku. Život se
naštěstí postupně vrací do „normálu“. Děkuji
Vám všem za respektování nařízení, toleranci,
za odpovědný přístup, děkuji všem, kteří
pomáhali druhým, ať šitím roušek, vzájemnou
pomocí při nakupování nebo jinak.
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S negativními dopady epidemie koronaviru se,
bohužel, budeme potýkat i nadále. Naši
ekonomiku čeká pravděpodobně krize
srovnatelná se situací po roce 2008. Avizovaný Kontakty
výpadek příjmů měst a obcí bude velmi citelný, Obecní úřad Josefov
mnohde přistupují zastupitelé k omezení investic Josefov 12
357 09 Josefov
a dalším úsporným opatřením.
Nacházíme se ve složité situaci, my se však
budeme snažit, abyste rozpočtové škrty pocítili
v každodenním životě co nejméně. Přes řadu
omezení pokračovaly i v posledních měsících
plánované akce, byla dokončena rekonstrukce
rybníčku v centru Josefova, před dokončením je
výstavba tůněk. To vše díky dotacím. Je důležité
si uvědomit, že zejména v současné době není
možné financovat údržbu a rozvoj obce bez
finanční pomoci státu, bez dotací.
Děkuji všem, kteří mají oči a uši otevřené, kteří
se snaží o pochopení a toleranci, všem, kteří se
se svými dotazy a podněty obrací přímo na
vedení obce, nešíří zbytečně nepravdivé
informace, nehází nám klacky pod nohy a
nezhoršují již tak složitou situaci, kterou všichni
společně procházíme.
Přeji pevné zdraví! Jan Onak
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STAROSTA INFORMUJE
Tůňky
Firma PE-REZA spol. s r. o. z Citice do 16. 7. dokončí výstavbu tůněk. Výsadba
zeleně bude realizována do konce října 2020. Z obecního rozpočtu na „tůňky“
nevynaložíme ani 1 Kč, výstavba je financována 100% z dotací, 1.105.825 Kč je
ze Státního fondu životního prostředí a 122.825 Kč z „kotlíkových dotací“.
Oprava rybníčku v centru Josefova
Koncem června byla dokončena akce „Revitalizace vodní plochy na par. Č. 146/3
v k. ú. Radvanov u Josefova“, z dotace Ministerstva zemědělství ve výši 317.920
Kč. Firma Konopa Vladimír, s. r. o. odstranila z břehů panely, vybudovala přepad a
kamenný břeh u silnice. Okolo rybníčku je nová cestička a vysazené keře a stromy.
Senior taxi
Služba Senior taxi zůstává v Josefově zachována. Ke změně dochází pouze
v obsluze vozidla. Zastupitelé byli seznámeni na 15. zasedání ZO Josefov s „Peticí
o prodloužení pracovní smlouvy paní Jany Bendové, jako řidičky Senior expresu“.
Jsme rádi, že starší občané byli s paní Bendovou spokojeni. V současné době však
nelze požadavku v petici vyhovět. Paní Bendová byla v obci zaměstnána od
července 2019 na dobu určitou, a to do 30. 6. 2020. Mzda byla obci plně
kompenzována z finančních prostředků ÚP, z regionálního projektu „Využij pracovní
příležitost v Karlovarském kraji“. Z obecního rozpočtu není možné hradit mzdové
náklady ve výši cca 260.000 Kč (mzda a odvody). Na zaměstnání paní Bendové se
ale snažíme získat finanční prostředky z jiných programů úřadu práce.
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Javor klen v Radvanově
Javor stojí na soukromém pozemku, má rozdvojený kmen. Čas zachránit zmíněný
strom měl každý z občanů od roku 2010 do 21. dubna 2020.


Strom stojí na soukromém pozemku, do práva vlastníků nelze zasahovat.



Strom není památný, není tedy v režimu zvýšené ochrany, navrhnout ochranu
stromů může podle zákona č. 114/1992 Sb. každý občan ČR, mohl to tedy
udělat každý z petentů. Jako památný nebyl vyhlášen ani na základě
odborného biologického posudku na významné stromy z roku 2013.



Před prodejem pozemku nikdo nepodal námitky. Pozemek je stavební dle
územního plánu. Ten se vytvářel 7 let, na připomínky měl každý čas, v období
od 2010-2017, k plánu se konalo 28. 6. 2010 veřejné zasedání, schválen byl
až 14. 6. 2017.



V červnu 2018 bylo rozhodnuto o přípravě geometrického rozdělení pozemků,
na 2. ZO dne 29. 11. 2018 byla schválena parcelizace pozemků, všem byla
dána možnost sdělit stanovisko. Ke schválení kupní smlouvy došlo na 14.
zasedání dne 21. dubna 2020.

1. ročník turnaje v rapid šachu - Hartenberská věž 2020
V sobotu 20. června 2020 se ve hřebenské škole uskutečnil 1. ročník turnaje v
rapid šachu - Hartenberská věž 2020.Zúčastnilo se celkem 18 účastníků, včetně 3
dětí. Velmi silná účast byla tradičně z Bečova. Ve dvou skupinách v 9. kolech
probíhaly zápasy celé dopoledne. Odpoledne pak se pak ve finále utkali tři nejlepší
z každé skupiny.
Absolutním vítězem se stal pan Bedřich Procházka z Habartova a získal originální
trofej
Hartenberské
věže.
Na
dalších
místech se umístili pan
Hladký z Habartova a
pan Křížek ze Svatavy.
Cenu nejlepšího hráče
do 15 let získal Jan
Simet.
Akci pořádaly spolky
Sport
Josefov
a
Hartenberg
za
metodické a materiální
podpory šachistů TJ
Baník Habartov.
text a foto Václav Mikeš
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Vyjádření k petici
„za zachování zvonice a pravidelného zvonění“
Jsme rádi, že občanům není osud zvonice lhostejný. Není lhostejná ani
zastupitelům, problematikou objektu se intenzivně zabývají od 10. zasedání ZO
Josefov dne 21. listopadu 2019. Autoři petice se žádného zasedání neúčastnili,
problematiku s vedením obce nekonzultovali a situaci řádně občanům nevysvětlili.
Stav objektu:
Zvonice je v havarijním stavu, z rozpočtu obce nelze financovat její rekonstrukci.
Projednávání stavu:

Ing. arch. Bock zpracoval na základě objednávky studii na dispoziční řešení
objektu, dne 5. 12. 2019 ji předložil vedení obce, konstatoval havarijní stav
objektu a navrhl několik variant využití.


Dne 12. prosince 2019 se konala veřejná debata, na kterou byli občané
pozváni, mohli se k využití objektu vyjádřit. Přišel 1 občan a někteří
zastupitelé.



Na 11. zasedání ZO Josefov jsme se opět zabývali využitím budovy zvonice,
bylo rozhodnuto o rekonstrukci.



V lednu byl vybrán ve výběrovém řízení na základě nabídkové ceny projektant
– následně navrhl demolici a opětovné vystavění repliky objektu na nových
základech, se zachováním štítové zdi.



V lednu jsme podali žádost o dotaci „Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití“ na Ministerstvo pro místní rozvoj a objekt jsme
nechali zapsat jako brownfield u CzechInvestu. Žádost byla MMR z důvodu
údajného nenaplnění cíle programu zamítnuta.



V dubnu bylo podáno oznámení na OÚ, upozorňující na padající omítku,
zvětšující se trhliny a vyboulenou zeď. Na 14. zasedání dne 21. 4. 2020 bylo
na základě uvedeného rozhodnuto o pozastavení zvonění do kontroly
statikem.



Dne 28. dubna 2020 statik Ing. Diviš předal na OÚ posudek, ve
kterém konstatuje, že demolice stavby včetně štítové stěny je nezbytná.
Petice byla projednána na 16. zasedání ZO dne 22. června 2020, přítomní
zástupci petentů, pan Čížek a paní Suchánková byli vyzvání ke spolupráci při
řešení stavu, což odmítli.



Varianty řešení:
A Získání dotace, jednáno např. s Ing. K. Dostálovou, ministryní pro místní rozvoj.
B Veřejná sbírka a společná výstavba nového objektu v rámci dobrovolné práce.
Za každou iniciativu, nápad a spolupráci budeme rádi! Mgr. Jan Onak
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Soutěž Strom roku 2020 - Hřebenské lípy ve finále
Již od roku 2002 pořádá nadace
Partnerství soutěž ,,STROM ROKU´´. Letos
se do finálové dvanácky dostaly Hřebenské
lípy. Podat návrh na nominaci mohli
jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy i
obce. Dvanáct nejzajímavějších finalistů,
kteří vzešli z výběru odborné poroty, bude
soutěžit o titul Strom roku 2020 v letním
online hlasování. Nejpopulárnější strom navíc
postoupí do celoevropského kola. Hřebenské
památné lípy jsem za spolek Hartenberg
nominovala jako ,,díky,, místním za zapojení
do společných brigád kolem stromů, které
proběhly na jaře. Hřebenští prostranství
kolem vyřezali od náletů, uschlých větví a
uklidili. Obec Josefov poskytla 2 lavičky.
K nominaci mne inspirovala nálada která při
akcích zavládla a když jsem se dočetla, že
nadace hledá nejen krásné
přírodní
dominanty, ale také stromy o které se lidi
zajímají a u kterých to ožilo, napadlo mě, že je případné finále místní potěší.
Termín akce 1.7. vybrala nadace z důvodu své návštěvy v místě. Jelikož jde o
ranní termín napadlo nás celou akci pojmout jako komunitní snídani. Na akci
přislíbila účast i řada patriotů z regionu jako třeba pan RNDr. Petr Rojík,
Ph.D. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc, Mons. Mgr. Josef Žák,který přislíbil, že lípám
požehná.
Martina Vavřínová, zastupitel a člen Hartenberg z.s.

Setkání se seniory
V sobotu 27. června 2020 se
uskutečnilo opět krátké setkání
vedení obce se seniory.
Debatovali jsme o aktuálním
dění, zamýšlených investicích
a plánech. Zájemci si prohlédli
zvonici.
Děkujeme zúčastněným za
příjemné posezení a zájem o
obec.
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Dětský karneval
V sobotu odpoledne, 20. června 2020, uspořádal spolek Tradiční venkov za
podpory obce Josefov odloženou akci - Dětský karneval. Šlo o první veřejnou akci
konanou v Josefovském komunitním centru.
Pro místní i přespolní děti, které přišly v
rozličných maskách a velmi jim to slušelo,
byly připraveny soutěže, po kterých získaly
drobné odměny. Byla jim také předvedena

práce s leonbergry Karlem a
Karolínou z Canisterapie Stránský
Hřebeny. Tito krasavci na sebe stáhli
pozornost jak dětí, tak rodičů. A jak
to tak bývá, i toto odpoledne se
nachýlilo ke svému konci, kdy byli všichni odměněni dvěma nádhernými a
vynikajícími dorty.

Výlet do karlovarských lázeňských lesů
Dne 13. června 2020 jsme uskutečnili výlet do lázeňských lesů v Karlových Varech.
Z důvodu menší účasti jsme zvolili cestu auty. Celkově se akce zúčastnilo deset
účastníků.
Navštívili
jsme rozhlednu Dianu,
po
třech
různých
trasách - od 6 do 18 km
- jsme prošli lázeňské
lesy, zastavili jsme se
na sv. Linhartu a prošli
si místní oboru.
Akci pořádal spolek
Sport Josefov společně
se spolkem Tradiční
venkov za podpory
obce Josefov.
Foto a text Danuše
Suchánková a Václav
Mikeš
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PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
Zateplení budovy OÚ a změna druhu vytápění
Na zateplení budovy budeme žádat o dotaci Ministerstvo životního prostředí.
Objekt OÚ bude zateplen, instalujeme tepelné čerpadlo, vyměníme dveře a okna.
Josefov – tvoříme a žijeme v aktivní komunitě
Z Ministerstva zemědělství jsme získali 740.000 Kč na dovybavení komunitního
centra, včetně knihovny, zajištění činnosti kroužků, úpravu prostoru okolo centra a
vytvoření zázemí pro venkovní akce.
Rybníčky Hřebeny
Na revitalizaci a opravu rybníčků v Hřebenech byly dokončeny projekční práce a
požádáno o stavební povolení. V červenci podáme žádost o dotaci na Ministerstvo
životního prostředí.
Sběrný dvůr
Z dotace od Karlovarského kraje zrealizujeme 1. etapu vybudování nového
sběrného místa. Nádvoří bude vyasfaltováno, postavíme základy nové budovy.
Dešťovka – nakládání s dešťovými vodami v obci Josefov
Pod parkovištěm u zvonice vznikne nádrž o objemu 110 m³. Chybějící odvodnění
bylo překážkou výstavby chodníku. Zachycená voda může být v době sucha
přečerpávána také do nově vznikajících tůněk. Projekční práce jsou ukončeny,
zažádali jsme o stavební povolení.
Multifunkční hřiště Josefov
Výstavba hřiště proběhne ve 2 etapách. Z Ministerstva pro místní rozvoj jsme
získali dotaci ve výši 2.000.000 Kč na 1. etapu výstavby. V září vyhlásíme výběrové
řízení na zhotovitele.
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Naše obec zavádí Mobilní Rozhlas!
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů u nás zavádíme novou
službu - Mobilní Rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí
různých komunikačních kanálů. Zaregistrujte
se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně
budete ZDARMA dostávat:







SMS zprávy,
hlasové zprávy,
e- maily,
zprávy do aplikace,
upozornění na odstávky energií,
pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
Občané využívající stávající SMS kanál budou automaticky převedení
pod aplikaci Mobilní Rozhlas.
Zaregistrujte se na adrese:

obecjosefov.mobilnirozhlas.cz

Volnočasové aktivity
Předpokládané zahájení činnosti kroužků od září 2020.
Rybářsko – přírodovědný určený pro děti ve věku 6 až 15 let, vedoucí Jiří
Záruba, tel. 725 822 159.
Kondiční cvičení s Markétou – pravidelné cvičení bez věkového omezení,
vedoucí Markéta Veselá, tel. 739 486 476.
Ruční práce – bez věkového omezení, šití, pletení a jiné ruční práce, vedoucí
Gabriela Jančová, tel. 723 359 932.
Sportovní kroužek - bez věkového omezení, šipky, stolní tenis, šachy a stolní
hry, vedoucí Karel Boldiš, tel. 777 297 919.
Seznámení s 3D tiskem, určený pro děti ve věku 6 až 15 let, vedoucí Ing. Jiří
Šenkýř, tel. 724 015 112.
Taneční kurz pro dospělé, standartní a latinskoamerické tance, povede taneční
mistr, kurz bude otevřen jen v případě zájmu, tel. 773 668 091.
Pozn. V Komunitním centru v Josefově je umístěna obecní knihovna, možnost
výpůjčky knih (popř. objednávky požadovaných titulů) každou středu od 15:00 17:00 hod., zajišťuje Naďa Vachovcová.
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