Vánoční zpravodaj Obce Josefov
Číslo 3/2014, prosinec
Vážení občané obcí Josefov, Radvanov, Luh nad Svatavou a Hřebeny. S důvěrou mě
svěřenou zastupitelstvem, vám za celé zastupitelstvo Obce Josefov přeji příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2015 hodně zdaru v začátku, spoustu síly ke konci
a navrch štěstí, zdraví, pracovních a osobních úspěchů, ať vás celým rokem provází.
Za starým rokem zavřeme knihu a s novým rokem jako bychom brali čistý arch papíru a tužku
do ruky. Věřme, že bude šťastnější než ten předešlý.
Katrin Brandner
SDĚLENÍ OBCE
Blahopřání
Blahopřání spoluobčanům k jejich životnímu jubileu, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let za sociální komisi ZO Josefov Chuderáková Irena, Jurcsiková Miroslava
a Skalická Monika a celý zastupitelský sbor Obce Josefov.
říjen 2014
listopad 2014
prosinec 2014

paní Pánková Anna
pan Chuderák Jan
paní Michálková Dana
paní Kindlová Drahomíra

Obecní poplatky na rok 2015
Rádi oznamujeme, že výše poplatků je stejná jako vloni. Poplatek za domovní odpad (750,-Kč
a dítě do 15 let 500,-Kč) a poplatek za psa (150,-Kč) je stanoven vyhláškou a nelze ho měnit.
Poplatek je splatný do 30.6.2015.
Poplatek za pronájem obecních pozemků dle smlouvy do 31.3.2015.

Upozornění
Dnem 1. 1. 2015 se přestává platit poplatek 30,- Kč v ordinacích lékařů, známý pod názvem
regulační poplatek. Upozorňujeme naše seniory, kteří využívají naší služby proplácení tohoto
poplatku, který jim byl vystaven MUDr. Blechovou, mají poslední možnost tento poplatek
si nechat proplatit do 23.12.2014 na Obecním úřadě v Josefově. Po tomto termínu z důvodu
finanční uzávěrky nebudou tyto účtenky žadatelům proplaceny.
Ladislav Čížek – starosta
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Upozornění - černá skládka
Při kontrole malých investičních akcí roku 2014 bylo zjištěno, že na hlavní cestě do Luhu pod
Petříkem u propustku, pod touto komunikací byla založena černá skládka na pozemku Lesů
ČR. Je zde značné množství zahradního odpadu (listí, větve a spadané ovoce). Uvedený
materiál brání v průtoku vody u tohoto propustku. Byla zde umístěná zákazová cedule.
V případě, že bude zjištěn viník, bude muset dojít k finančnímu postihu.
Ladislav Čížek – starosta

Nepřítomnost pracovnice úřadu paní Uhlíkové
Upozorňujeme občany našich obcí, že od 5.1.2015 nejméně do 12.1.2015 nebude na Obecním
úřadě v Josefově přítomna paní Uhlíková. Z tohoto důvodu nebude možno v tomto prvním
týdnu roku 2015 hradit místní poplatky ani řešit jiné úkony, které jsou v kompetenci této
pracovnice. Zastupitelstvo obce bude v tomto termínu zajišťovat alespoň nezbytný provoz
v kanceláři OÚ.
Ladislav Čížek – starosta

Výzva
V obci Radvanov na p. č.59/7 pod Závorkou, proběhne kácení náletových dřevin. Kácení
se provádí proto, aby uvedená parcela mohla složit svým účelům jako trvalý travnatý porost.
Zájemci o palivové dříví se mohou hlásit na obecním úřadě v Josefově. Cena tohoto listnatého
dřeva je 600,- Kč za objemový metr. Po dohodě je možné za příplatek 100,- Kč za jeden
objemový metr si nechat toto palivové dříví nařezat na špalky. Obyvatelé Radvanova
si palivové dříví mohou připravit samovýrobou. Podmínky: po dohodě se starostou
nebo místostarostou bude vyznačen těžební prostor. Dřevo bude vytěženo, nařezáno na jeden
metr dlouhé kusy a srovnáno do hranice, tak aby mohlo dojít ke změření vytěženého paliva.
Úklid větví a jejich spálení si každý ze zájemců udělá sám. Odvoz si zájemci zajistí osobně
nebo využijí pro tento odvoz obecní traktor za obvyklou cenu. Cena tohoto palivového dříví
samovýrobou je 300,- Kč za objemový metr.
Ladislav Čížek – starosta

Hodnocení Mikulášské jízdy
Letošní dvacátý jubilejní ročník připadl na sobotu 6. 12. přesně na svátek Mikuláše. Přípravy
na tuto akci začaly pro obecní zaměstnance již 20 dní před touto sobotou. Na nádraží
ve Hřebenech byla upravena jedna místnost v přízemí, kde byla nainstalována výstava, která
mapovala všech předchozích 19 ročníků. Vybudovali jsme příbytek pro Mikuláše, prodejce
lístků u váhy před statkem. Krom jiného bylo jen Hřebenech ozdobeno 5 vánočních stromků.
Na Mikulášské jízdě bylo 3500 návštěvníků, dopravu řídili krom Policie ČR, dobrovolní
hasiči z Habartova, Krajkové a Oloví. Na parkovištích se vystřídalo nejméně 1000 osobních
automobilů. Slabým místem byla tradičně vypadající elektřina, příčinou byla přílišná spotřeba
na hradě. Problém 2 ztracených dětí byl blesku rychle vyřešen. Náklady pro obec 15 129,- Kč.
Na pořadatelské službě se ze sedmičlenného zastupitelstva zúčastnilo 6 zastupitelů.
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Hodnocení akce Vánoční setkání seniorů a zastupitelů obce
Setkání proběhlo 12.12.2014 od 17 hod. v zasedačce obecního úřadu. Na programu bylo
vánoční vystoupení našich žáků ze spádové Základní školy v Krajkové. Nechyběl ani náš
harmonikář. Zpestřením bylo vystoupení paní Glosové, která předvedla bylinné produkty.
Občerstvení tradičně připravili naši zaměstnanci. Náklady na občerstvení a harmonikáře byly
7 793,- Kč. Postupně se zúčastnilo nad 40 seniorů. Samotného setkání se zúčastnilo všech
7 zastupitelů.
Ladislav Čížek – starosta

PŘÍSPĚVKY OD ZASTUPITELŮ A STAROSTY

Vážení spoluobčané, děkuji za důvěru, kterou jste mi vyjádřili v komunálních volbách. Byl
jsem velmi překvapen a věřil, že svou prací v zastupitelstvu můžu přispět k rozvoji obce.
V dobré víře ve spolupráci jsme my „noví“, označovaní jako náplava, chtěli diskutovat
v zastupitelstvu věci, které si myslíme, že by se mohli a měli změnit. A pak veřejně
prezentovat a realizovat to, na čem jsme se všichni demokraticky dohodli, racionálně, bez
emocí a osobních útoků.
Dovolím si vsunout malou osobní zpověď. Přistěhovali jsme se ze Sokolova do obce, o které
jsme slyšeli jen chválu. Chválu na aktivního a ochotného starostu, chválu na akce, které se
zde konají pro obyvatele, i na akce přesahující rámec obce. Už během stavby svého domu
jsem měl možnost popovídat si se spoustou milých lidí, proto jsem nakonec přesvědčil
k přestěhování rodinu a na poklidný venkov, lišící se od anonymního města, se těšil.
A protože nerad nečinně přihlížím, chtěl jsem svými nápady, okruhem známých
a zkušenostmi přispět k rozvoji vaší, a nyní i mojí obce.
Po necelých dvou měsících mám ale pocit, že každý dobrý úmysl a aktivní člověk musí být po
zásluze potrestán. Moje představa, že si vzájemně budeme pomáhat, nováčkům bude vše
vysvětleno a můžeme konstruktivně diskutovat a řešit problémy, vzala rychle zasvé. Už se
nedivím té většině, které ráno odjíždí svými auty do práce, odpoledne za zábavou, nákupy…
a domů se vrací jen přespat.
Když se podívám okolo sebe, divím se jen té spoustě maminek s malými dětmi, že jim
nechybí bezpečně místo na hraní, divím se mládeži, že jim nechybí hřiště, divím se pejskařům
a sportovcům, že jim uprostřed přírody nechybí stezky, divím se všem, že se nebojí
po setmění projít obcí bez chodníků…
ALE NECHCI SE JEN DIVIT. CHTĚL BYCH SLYŠET, CO VÁM CHYBÍ, A POKUD TO
BUDE MOŽNÉ, SPOLEČENĚ S OSTATNÍMI ZASTUPITELI TO POSTUPNĚ MĚNIT.
Jan Onak
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Oznámení
Oznamuji našim spoluobčanům, že po 23 letech uvažuji o složení funkce starosty obce
Josefova. Prožili jsme spolu tvořivých 23 let. Jen pamětníci vědí, jak naše obce vypadaly
v době, kdy se obec osamostatnila, a vznikl obecní úřad Josefov, který pod tímto názvem
nikdy neexistoval. V lednu 2015 dojde k následně volbě nového starosty. Za těchto 23 let
vyrostla nová generace, jak se s oblibou říká polistopadová. Důvodem mého rozhodnutí je
naprostá názorová neshoda na práci předchozího vedení obce a další rozvoj našich obcí.
U čtyř nových zastupitelů naprosto postrádám jakékoliv sociální cítění. Vedení obce podle
mého názoru musí v některých případech dát přednost řešení sociálních problémů před
okamžitým rozvojem obce. Nevěřím tomu, že toto nové zastupitelstvo dokáže. Prvním
akutním problémem nového starosty bude vyřešit údržbu obce. Nemáme smlouvu na údržbu
VO, zimní údržbu ani řidiče, který bude obsluhovat obecní traktor a následně údržbu obecních
pozemků. Rovněž bude muset vyřešit údržbu movitého a lesního majetku. V současné době
máme 8 smluv s Úřadem práce na VPP zaměstnance. Vedení těchto pracovníků zůstane
lednem rovněž nevyřešeno. Používání mého osobního automobilu a auta paní Uhlíkové
nebylo doposud řešeno. Přestože celých 23 let jsem používal pro potřeby obce soukromá
vozidla, nikdy jsem nečerpal finanční kompenzaci. Smlouvy na údržbu nemáme proto,
že jsem uvedené práce doposud vykonával ve spolupráci s obecními pracovníky v rámci
funkce starosty a za plat starosty. Mandát zastupitele, který jste mi jako voliči dali, v žádném
případě nesložím. Dál ho budu vykonávat v roli opozičního zastupitele, se svými problémy se
můžete dál na mě obracet, a já je budu řešit z pozice opozičního zastupitele. Závěrem bych
chtěl poděkovat všem svým spoluobčanům, kteří mě ta dlouhá léta podporovali.
Váš starosta

Vážení spoluobčané, děkujeme vám za důvěru, kterou jste do nás vložili v říjnových
komunálních volbách. Bohužel současný stav zastupitelské obce není jednotný, tudíž bychom
vám i my chtěli nastínit naše stanovisko na současnou situaci vedení v obci. Podotýkáme,
že my s panem starostou žádný vážný problém nemáme a diskuze nám nevadí. Některá
vyřčená slova, se nám však nezdají objektivní, a jelikož se nás velmi dotkla, je pro nás
nezbytné reagovat. Těmi jsou především „Nemáte sociální cítění“, schválený rozpočet pro rok
2015 dokládá opak (projekt na dětské hřiště, rozvaha na chodník, kulturní akce, atd.). Dále
„Nic se zde neudělalo“, lze vyvrátit jednoznačně zápisy zastupitelstva, které dokládají naši
práci (př. snížení poplatků v bance za vedení účtu o cca 15tis./rok, atd.). Rovněž také „Nedá
se s vámi domluvit“, i tento výrok popíráme, jelikož jsme se domluvili vždy na všech bodech
programu zasedání zastupitelstva, ať už v upravené nebo původní podobě. Kdykoliv jsme
požádáni jako zastupitelé o pomoc při nějaké kulturní akci (Mikulášská akce, setkání
se seniory), či jiném úkonu (nové vedení zpravodaje, pomoc při komunikaci s bankou při
změně na internetové bankovnictví, přepisování zápisů ze zasedání aj.), uděláme si čas
a snažíme se pomoci.
Jelikož se teprve učíme, náš záměr je se seznámit s úplným stavem obcí. Chceme být rovněž
aktivní a pomoci, jak svými znalostmi, zkušenostmi, nebo kontakty, které by mohly být
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pro obce přínosem. Všichni máme vůli řešit sporné otázky, mít vlastní názor a nakonec dojít
k dohodě, a to i pomocí demokratického hlasování. Při rozhodování je však nutné získat úplné
informace, těch se nám leckdy nedostává. Informace bývají neúplné, nebo vytržené z kontextu
a použity dle potřeby. Dozvídáme se důležitá fakta mnohdy, jen náhodou při diskuzích
o naprosto rozdílných záležitostech. Např. informace, že rozvaděč na obecním dvoře
je po mnoho let v nejdražší montážní sazbě vyplynula až z nedávné pracovní porady, při které
jsme řešili nové oplocení „Ohrady“ na návrh občanky z Josefova. Zkušenější zastupitelé
o tomto problému nevěděli. Nechceme se dostat do stejné pozice neinformovanosti
a následného napadání z nezájmu. Není možné objektivně rozhodnout, když nejsme
seznámeni s daným stavem.
Bohužel jakákoliv diskuze, či dotaz je vždy chápána, jako útok na osobu starosty. Setkáváme
se s reakcí: „pokud není po mém, tak si to dělejte sami“. Skutečnost je však jiná. Zásluhy
a zkušenosti panu starostovi nikdo neupírá, udělal pro obec mnoho dobrého. Ptáme se však:
kolik toho ještě nevíme, je možné ještě ušetřit, a kde se musí investovat, které problémy by se
měly řešit jako prioritní a které je možné odložit? Nikdo z nových zastupitelů nestojí
o dohady a pomluvy, ale o konstruktivní dialog a o pomoc. Zejména o pomoc těch
zkušenějších a především o pomoc starosty. Nyní je potřeba jít dál a dívat se dopředu. Nikdo
z nás nemá patent na rozum a už vůbec ne na věčnost. Proto věříme, že když toto pochopí
všichni zastupitelé, je možné se dobrat kompromisu a dohody, jenž obce potřebují k zajištění
budoucnosti. Posuďte sami, je možné rozhodovat a být zodpovědný za budoucnost obcí bez
komunikace všech?
Dále musíme reagovat na chod úřadu po 1.1.2015. Zastupitelé již jednají o krocích, které
je potřeba podniknout v oblasti zajištění údržby VO, údržby cest (stahování sněhu na našich
místních komunikacích) a o krocích vedoucích k zajištění fungujících zaměstnanců obce
v případě složení funkce dosavadního starosty. Děkujeme za pozornost .
Jiří Šenkýř, Katrin Brandner, Barbora Mikešová

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

Probouzející se obec
U nás v obci je to stejné jako v celé této zemi. Nespokojení nadávají v hospodě a spokojení
se jim na úřadech smějí. Hlavně že se nic nemění a máme svoje jisté. Byly časy, kdy obec
Josefov byla zajímavá a žijící obec, na její akce se sjížděli obyvatelé z celého okolí – jistě
i zásluhou starosty Čížka. Dnes je to omšelá, špinavá a spící obec a už i místní jezdí na akce
jinam.
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A proto jsem rád, že se konečně našlo několik lidí, kteří se nebojí svojí „nespokojenost“
a snahu o změnu dát veřejně najevo. A to i přesto, že narazí, neboť diskuse se zde nevede, zde
se jenom souhlasí nebo nesouhlasí a všechno bude po starém, protože to stejně jinak nejde.
Přeji novému obecnímu zastupitelstvu vytrvalost a psychickou odolnost. Změna je pro další
život a rozvoj obce nezbytná. „Každý porod provází bolest a krev, ale krev odteče, bolest
pomine a je tu nový život. A za ten stojí bojovat.“
městský vesničan Václav Mikeš, Hřebeny
Náplava
Při jednání Obecního zastupitelství v Josefově dne 10.12.2014 padlo několikrát napadení
některých spoluobčanů – termíny přistěhovalec, městští, náplava. Jak se musí někdo takový
cítit, jak mu asi je. A od jaké doby pobytu už bude (zasloužilý) místní. Jsem já po 24 letech
bydlení náplava nebo už mám i nějaká práva. A budou je snad mít i moje vnoučata. Jakým
právem pak od takových lidí můžeme něco chtít. Je to smutné, pokud takovému příměru
přihlíží starosta obce a tiše (vítězně) souhlasí.
Já bych doporučovala izolaci, zakázat jim účastnit se obecních akcí, vidím to na minimálně
dvojnásobné poplatky (všechny) a možná je po deseti letech služby obci budeme považovat
za rovnoprávné – tedy alespoň částečně – ať to nepřeháníme.
Konec smutného a ubohého vtipkování – zásluhou není délka života v Josefově, zásluhou
je slušnost, ohleduplnost, pracovitost. Jsou zde připraveny stavební parcely. Chceme-li,
aby se sem stěhovali noví obyvatelé a plnohodnotně zde žili, což je pro rozvoj obce
důležité, tak pro to něco dělejme. Každý obyvatel obce má stejná práva a samozřejmě
i povinnosti, tak se k sobě chovejme všichni stejně slušně!
Danuše Suchánková, Hřebeny

SLOVO ZÁVĚREM

Tímto bych chtěla požádat všechny, kteří mají zájem o publikování svého příspěvku
v obecním zpravodaji, nebo podání námětu na příspěvek, o jejich zaslání nejlépe ve wordu
na e-mailovou adresu: katrin.brandner@seznam.cz, samozřejmě příspěvky je možné zanést
také osobně v papírové podobě na OU Josefov. Zpravodaj bude vydáván minimálně ve
čtvrtletních intervalech.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Katrin Brandner, předseda redakční rady
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