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KONTAKTY
Obecní úřad Josefov
Josefov 12
357 09 Josefov
Tel.č.: 352 672 325
Web. stránky:
www.obecjosefov.cz
E-mail: ou-josefov@volny.cz
Facebook: @obecjosefov
Úřední hodiny:
PO 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
ST 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Knihovna:
ST 15:00 - 17:00
Sběrné místo:
PO 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
ST 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Protipovodňový hlásič Oloví:
www.hladiny.cz

SVOZ BIOODPADU
Popelnice na bioodpad
jsou sváženy každé pondělí. Popelnice musí stát
u hlavní cesty. V případě,
že máte větší množství
bioodpadu, můžete sami
využít naši obecní kompostárnu (po nové cestě
směr od kapličky do Radvanova, kompostárna je
umístěna nad domem paní Pánkové, po levé straně).
Poděkování koledníkům
Ráda bych poděkovala všem velikonočním koledníkům, kteří přišli na koledu nejen ke svým
známým a rodině, ale také se odvážili navštívit a omladit s pomlázkou i další obyvatelky naší
obce. Děkuji za to, že udržujete tuto krásnou velikonoční tradici v naší obci stále živou, a to i
přesto, že většina vašich košů byla bohužel poloprázdná.
Katrin Brandner, místostarostka

CESTA RADVANOV

Díky spolufinancování z dotace Programu rozvoje venkova mohla naše obec kompletně zrekonstruovat polní cestu mezi obcí Josefov a osadou Radvanov. Rekonstrukcí polní cesty se
výrazně zvýšila její kvalita a únosnost, byla prodloužena životnost cesty a došlo zde i ke
zlepšení bezpečnosti provozu. Dík této akci tak byly nejen lépe zpřístupněny okolní zemědělské pozemky a pozemky obce, ale zároveň došlo ke zlepšení propojení obou částí obce
pro širokou veřejnost. Občané Josefova tak mohou tuto příjemnou cestu využívat
k vycházkám do krajiny, k pohodlné návštěvě sousedů z osady Radvanov i k řadě dalších
rekreačních aktivit.
Slavnostní otevření nové cesty proběhlo dne 24.4.2019 za účasti vedení obce a veřejnosti.
Jsme rádi, že realizace akce proběhla bez problémů a doufáme, že bude cesta hojně využívána.
Jan Onak, starosta

Foto David Pavlíček

STAROSTA INFORMUJE
Rekonstrukce komunikace
V průběhu necelých 2 měsíců byla realizována rekonstrukce části komunikace Josefov – Radvanov, od kapličky
po zatáčku pod Pánkovými. Spodní
část cesty bude opravena po vyřešení
majetkoprávních vztahů, poté můžeme
žádat o další dotaci.
Nově zpevněná komunikace může mít
díky asfaltovému povrchu široké využití.
Poskytne dosud chybějící vhodný prostor pro sportovní aktivity dětí, pevný
povrch mimo rušnou komunikaci. Děti
se zde mohou například učit jezdit na
kole, tříkolce a kolečkových bruslích.
Komunikaci bez bláta a kaluží jistě ocení i maminky s kočárky, lidé na procházkách, běžci…
Kanalizace, vodovod
V Radvanově již zaměřují projektanti připojení jednotlivých nemovitostí ke kanalizaci, vše
pokračuje podle plánu. Místo výstavby čističky odpadních vod a vedení kanalizační stoky vybrali
společně projektanti s vedením obce a předsedou osadního výboru panem. Čekáme na vyjádření Vodoprávního úřadu Sokolov a Lesů ČR, s. p.
V Hřebenech proběhlo na žádost občanů několik schůzek se starostou, projektantem a odborníky z Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. a Vodohospodářské společnosti měst a obcí Sokolovska. Po bouřlivé diskusi projektant spočítal finanční náročnost obou navrhovaných
variant. Vybrali jsme variantu levnější, za 8,5 mil. Kč, kdy každá nemovitost bude mít vlastní přečerpávací stanici a veškeré splaškové vody budou vedeny do čističky Josefov. Výstavba kanalizace realizujeme za předpokladu, že na kanalizaci bude připojeno minimálně 50 osob a obec
získá dotaci. Zbytek finančních prostředků by zajistilo Vodohospodářské společenství měst a
obcí a popř. můžeme požádat o dotaci kraj. Pro občany Hřeben plánujeme exkurzi do obce s
tlakovou kanalizací.
Prodejna potravin
Zastupitelstvo odsouhlasilo vybudování obecní prodejny. Malá prodejna s pultovým prodejem a
sezením uvnitř by vznikla v prostorách současné knihovny. Získali jsme souhlas hygieniků, pověřili jsme projektanta vypracováním projektové dokumentace. Budeme žádat o dotaci na vybudování, vybavení a proplácení části mzdy budoucí prodavačky.
Kotlíkové dotace
Podmínky tzv. Kotlíkové dotace vyhlášené Karlovarským krajem splnilo v obci přibližně 15 majitelů rodinných domů. Žadatelům pomůžeme s vyřizováním dotace (poskytované do výše
120.000 Kč), připravíme podklady a umožníme také čerpat bezúročnou půjčku do výše
80.000 Kč z prostředků Ministerstva životního prostředí.

Komunitní centrum
Dne 1. dubna měla začít
výstavba
komunitního
centra. Při úpravě staveniště se zjistilo, že je nutné
nejdříve vyřešit odvodnění,
na pozemku se nacházely
3 prameny. Za odbornou
radu a návrh řešení děkujeme
panu
Hoblovi
z Radvanova, který se podobnou
problematikou
v zaměstnání zabýval.

Poděkování
Děkujeme členům osadních výborů, kteří se zapojují do dění v obci, pořádají brigády, starají se
o úklid „svých“ částí a přispívají k rozvoji komunitního života. Děkujeme také všem dobrovolníkům, zejména panu Ladislavu Čížkovi, za pomoc při vybudování dočasného zázemí pro konání
kulturních akcí na hřišti.
Mgr. Jan Onak, starosta

UKLIĎME ČESKO 2019

V sobotu 6. dubna 2019 se spolek
Tradiční venkov opět zúčastnil celostátní akce Ukliďme Česko.
Celkem čtrnáct účastníků, členů
spolku a rodiny Pavlíčků z Radvanova vyčistilo příkopy kolem naší
vesnice. Nasbírali jsme 24 originálních pytlů a 13 velkých černých,
víc už jsme jich neměli. Uklízení
neskutečného "nepořádku" kolem
silnic byla šílená práce.
Přesto při krásném počasí vydařená akce.
Václav Mikeš

BĚŽECKÝ DEN V LUHU
Spolek Sport Josefov, z.s. ve spolupráci s osadním výborem v Luhu nad Svatavou a za
podpory obce Josefov uspořádal 2. ročník běžeckého závodu Modrý Werth 2019. Na trati
dlouhé 5 km se představilo 11 běžců, 14 běžkyň, tři běžci se psy a 14 chodců, včetně 7 psů.
V souběžně pořádaném Dětském běhu pak 13 dětí. Za krásného nedělního poledne však
byli vítězi všichni, kteří trasu absolvovali. Nejlepší časy - Michal Oplt za 21:31 za muže a
Martina Chytrá 30:12 za ženy, oba z Nové Role. Potěšila účast místních občanů.
Pro děti byl připraven okruh v délce 600 m. Větším stačily na zdolání trasy 2 minuty. S těmi
nejmenšími běžely tety Mirka a Martina. Na závěr se rozdaly ceny. Diplom za umístění a
čokoládová medaile. Malý dárek od osadního výboru děti potěšil.
Jednalo se o vydařenou akci, o čemž svědčí vysoká účast a spokojenost účastníků. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli.
Text a foto Ivana Černíková, Václav Mikeš

DĚTSKÝ KARNEVAL

V sobotu 16. března se v zasedací místnosti OÚ od 14:00 konal již tradiční "Dětský karneval".
Masek bylo trochu méně než v loňském roce, to ale nezabránilo dětem ani rodičům prožít příjemné odpoledne. Na děti čekaly soutěže, kterých se i se svými rodiči s chutí účastnily. Jejich
odměnou byly drobné dárky, které zajistil pořádající spolek Tradiční venkov.
Karnevalové odpoledne se nachýlilo ke svému konci a samozřejmě k vyhlášení nejhezčí masky. Rozhodnutí nebylo vůbec lehké, a tak se nakonec vítězi stali všichni. Odměnou jim byly
dva nádherné dorty, na kterých si všichni pochutnali. Děkujeme obci Josefov za zázemí a finanční příspěvek, a účastníkům – dětem i rodičům – za krásnou atmosféru.
Danuše Suchánková, Tradiční venkov

SETKÁNÍ U KAPLIČKY SV. JOSEFA
19. března 2019 uspořádal spolek
Tradiční venkov neformální setkání
Josefů obce Josefov. Přivítali mezi
sebou novou Josefku, popili svařeného vína a při drobném občerstvení se
dobře bavili. Příjemné setkání bylo zakončeno vědomostní soutěží.

Danuše Suchánková,
Tradiční venkov z.s.

BESEDA PRO SENIORY
První dubnový den se konala v naší obci beseda se seniory. Jejím cílem bylo seznámit je
s koncepcí nově vypracované seniorské politiky obce Josefov, diskutovat s nimi o problémech života starších občanů, poskytnout jim praktické rady a zodpovědět případné dotazy.
Odbornými hosty byli Mgr. Karel Děkaň, vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Habartov, a
koordinátor sociálních věcí pro Karlovarský kraj Bc. Miloslav Čermák. Mgr. Děkaň upozornil
na zvýšenou aktivitu podvodníků v okolí, namířenou zejména proti seniorům. Informoval přítomné o účinných prostředcích, jak se proti podvodníkům bránit, popř. kam se obrátit pro pomoc. Krátce shrnuto - při podezření z nátlaku na uzavření smlouvy nebo při podezřelém chování či jednání neznámých osob obratem kontaktujte Policii ČR tel. 158. Je vhodné rovněž
v bezpečí domova přes okno nafotit registrační značku auta, popř. samotné podvodníky. Bc.
Čermák seznámil přítomné se statistikou věkového složení obyvatelstva v Karlovarském kraji,
hovořil o nedostatku sociálních služeb v kraji a o nutnosti jejich navýšení, dále o možnosti
kontrolovat si vrácení přeplatku za léky a o Seniorské obálce.
Seniorská obálka je projekt, který v případě potřeby usnadňuje složkám integrovaného záchranného systému pomoc chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde
k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Jedná se o kartu, která obsahuje základní údaje o
zdravotním stavu seniora a užívaných lécích, včetně kontaktů na rodinné příslušníky a praktického lékaře. Takto shromážděné informace na jednom místě – Seniorská obálka – mohou
znamenat úsporu času v minutách, což následně může vést k záchraně života. Pomocí Seniorské obálky záchranáři získají kontakt i na osoby blízké, které mohou následně informovat o
zdravotním stavu seniora. Do projektu Seniorská obálka se zapojuje i obec Josefov. Na závěr
navrhl starosta obce seniorům častější schůzky k různým tématům, která by je mohla zajímat.
Za přípravu občerstvení ve formě vzhledově krásných a velmi chutných mafinů děkujeme paní Aleně Gajdové.
Katrin Brandner, místostarostka

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Po roce se 30. dubna v obci Josefov konalo tradiční pálení čarodějnic. Přesto že byly v loňském roce hříchy upáleny, po roce se opět vrátily na hrad Hartenberg. Nebyly však zdaleka
samy, přijela s nimi také návštěva hraběnky, v podobě ,,dvou ziskuchtivých sestřenic,,. Doslechly se, že hraběnka má v úmyslu své panství darovat církvi a rozhodly se tomuto pomocí
hříchů zabránit. Jak to tak bývá církev neměla v úmyslu vzdát se majetku který už považovala
za svůj. Sestřenice tedy obvinila a nechala odvézt k soudu do Josefova. Hraběnka unavená
všemi intrikami se rozhodla darovací smlouvu spálit a majetek si ponechala. Tím získala nepřítele také v církvi. Hříchy zde zůstaly, pokračování v příštím roce.
Na scénku navázalo vyhodnocení malých i velkých krásných čarodějnic. Volný tanec s hudbou za doprovodu skupiny HOW - WADA, zapálení hranice a také již tradiční čarodějný tanec
v podání skupiny Kroupata.
Akci pořádal spolek Tradiční venkov ve spolupráci se spolkem Hartenberg, s podporou obce
Josefov a sponzorským darem od pana Bely Feketeho.
text Danuše Suchánková, foto Václav Mikeš

JARNÍ TURNAJ V RAPID ŠACHU
Dne 27. dubna uspořádal spolek Sport Josefov s podporou obce Josefov, v Josefově na obecním úřadě turnaj v rapid šachu. Sešlo se deset účastníků, kteří prožili čtyři hodiny vzájemných
zápasů - devět kol prověřilo všechny. Obdiv zasloužili oba dětští účastníci - dokázali potrápit i
zkušené šachisty. Poděkování patří i habartovským šachistům, kteří nám turnaj umožnili pořádat zapůjčením materiálu a odbornou pomocí. Vítězem se stal Miloš Belko před Lukášem
Stankem a Bedřichem Loosem. Povedená akce.

Text a foto Václav Mikeš

VÝLET NA BLEIBERG
8. května 2019 uspořádal spolek Sport Josefov společně se spolkem Tradiční venkov
a s podporou obce Josefov výlet na
Bleiberg. Celkem jen sedm účastníků, z toho dvě děti. Klobouk před nimi - všichni ušli
těch poctivých osmnáct kilometrů a v pohodě. Dopoledne krásně sluníčko, odpoledne
pod mrakem a až v Josefově mžilo. Pohodová akce a bezva den.
Václav Mikeš

VÝZVA - „Místo, kde žijeme“.

Bližší informace k výzvě vám podá paní Ivana Černíková,
předsedkyně osadního výboru v Luhu nad Svatavou.

MDŽ v JOSEFOVĚ
Mezinárodní den žen, připadající každoročně na 8. března, jsme již tradičně oslavili na obecním úřadě v Josefově. Místním ženám přišli krásně zazpívat, zahrát a zarecitovat naši malí
umělci -Jiřík Záruba, Maruška Brandner a Mariánka a Jiřík Novotných. Obsluhu zajistil pan starosta a naši chlapi - a zvládli svou úlohu na výbornou. Ani paní kadeřnice a kosmetička nezahálely, díky nim jsme opět krásnější a spokojenější. Tak zase za rok na shledanou.
Naďa Vachovcová, Markéta Veselá, členky kulturní komise
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