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ČTVRTLETNÍK OBCE JOSEFOV

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
5. 11. 2016 7.00 - 22.00
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VOLEBNÍ STRANY


Iniciativa občanů za rozvoj obce Josefov
- volební plakát na str. 4 a 5



Sdružení nezávislých kadidátů - opět spolu
- nezaslali volební prezentaci ke zveřejnění



Sdružení nezávislých kadidátů - Pro obec klidnější
- nezaslali volební prezentaci ke zveřejnění



Nezávislí za rozvoj obce
- volební plakát na str. 3



Venkov s rozumem
- nezaslali volební plrezentaci ke zveřejnění

§ 34 zák.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Způsob hlasování
(1) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
(2) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno.
(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze
sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.
(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň
může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty,
dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva,
kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou
kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
(5) Po úpravě hlasovacího lístku podle odstavců 3 a 4 jej volič vloží do úřední obálky,
kterou obdržel od okrskové volební komise.
(6) Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední
obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.
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SLOVO STAR
STAROSTY
OSTY
Předvolební rozhovor se starostou obce Mgr.
Janem Onakem.
Jak hodnotíte 15 měsíců ve své funkci?
Období bych rozdělil na tři části. První bylo
období administrativní, kdy bylo zapotřebí
zajistit fungování úřadu a vytvořit rozvojový
plán obce.
Obecní úřad jsem převzal
v absolutním nepořádku. Nechápu, že bez
základní evidence, razítek obce, pravidel, bez
zařazování dokumentů a smluv atd. mohl
úřad tak dlouho fungovat. Předchozí starostové mi nic předat nemohli, neboť vlastně
nebylo co. Úřednice, která by teoreticky
mohla pomoci trochu uklidit a zavést řád,
bohužel odešla na pracovní neschopnost.
V začátku své práce jsem se tedy věnoval
především získávání informací, kdy jsem se
snažil zorientovat, jak má úřad fungovat. Po
stabilizaci úřadu byl vypracován rozvojový
plán obce, který nastínil, kam se bude obec
v dalším období ubírat. A byly podány žádosti
o zastupitelstvem schválené dotace.

trendu chtějí pokračovat. V příštím roce
jsou přislíbeny peníze na výstavbu chodníku
včetně kanalizace a vodovodu pod chodníkem, na obnovu veřejného osvětlení a
výstavbu fotbalového hřiště. Naplánované
investice jsou v řádu 20 mil. Kč. Většinu
peněz by obec mohla získat z dotací,cca 85%.
Co vás nejvíce zklamalo? Jak hodnotíte
odchod zastupitelů a vyvolání nových
voleb?
Nejvíce mě zklamalo jednání a chování pana
Čížka, který nás a různé instituce, včetně MV
ČR „bombardoval“ kritikou a stížnostmi.
Každý chlap je ješita. Škoda jen, že pan Čížek
vůbec s novým zastupitelstvem nezačal spolupracovat. Místo házení klacků pod nohy mohl
pomoci s věcmi, kterým opravdu rozumí a
které umí, např. s organizováním kulturních
akcí a údržbou obce. Jsme malá obec, ale
jedinci si tu hrají na vysokou politiku. Při
prvních neshodách se někteří členové zastupitelstva obratem vymezovali do role opozice.
Jiný názor opozice ale přece neznamená, že
budu jen kritizovat a škodit. Neshody vždy
nakonec odnesou obyvatelé obce. A to
názorně již pociťujeme. Rozhodování zastupitelstva bylo kvůli subjektivním pocitům jednotlivců paralyzované, řadu věcí nemůžeme
odhlasovat. Mohli jsme být mnohem dále
například s fotbalovým hřištěm, výstavbou
chodníku apod.

Druhé období se týkalo realizace dotací, čistoty a pořádku v obci. Takovou úspěšností
v získání dotací se může pochlubit jen málo
obcí. Vzhled obce se začal pomalu měnit. Je
udržován travní porost v parku novorozenců,
odstranili jsme několik černých skládek, začali sekat zanedbané obecní pozemky a celkově rekultivovat prostor za budovou
obecního úřadu.
Nová úřednice paní
Spišaková postupně dává do pořádku dokumentaci úřadu.

Dalším zklamáním bylo jednání paní Suchánkové. Tak výrazná změna chování a „vlastních
názorů“ je těžko pochopitelná. Z původní
výrazné kritičky bývalého vedení obce se stala
velká bojovnice za staré pořádky. Po přijetí
nové úřednice, jejíž práci do té doby jako
uvolněná místostarostka za slušné peníze zastávala, nečekala a jeden večer bez vysvětlení
vrátila klíče od úřadu a oficiálně rezignovala.
Jen doufám, že dojde na slova pana Čížka,
který ve volebním zpravodaji v r. 2014

Třetí období je po paralyzaci rozhodování
zastupitelstva v důsledku odstoupení paní
místostarostky a její dcery obdobím předvolebním. I přestože nyní pracuji jako neuvolněný a bez místostarosty, pokračujeme
v aktivní činnosti, zajišťujeme podmínky a
podklady pro získání dotací a další rozvoj
obce. Bude na nových zastupitelích, v jakém
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uvedl: „ Podání účelové rezignace na počátku
volebního období bez vážných důvodů lze
považovat za podvod na voliče. Podvod,
který se dlouho pamatuje“. Otázka je, zda
osobní finanční prospěch je pro voliče
vážným důvodem.
Co se nepodařilo?
Změnit chování některých lidí. Přes viditelné
výsledky naší práce nezanechávají nespokojení jedinci kritiky, rozesílají stížnosti na
všechny strany a dezinformují obyvatele
obce. Nevadí otevřená, slušně vyřčená,
neurážející kritika. Ale drby, zneužívání
neznalosti, šíření záměrně zkreslovaných
informací, které si běžný občan nemůže
anebo nechce ověřit. Např. kauza kaplička u
Krajkové, kolem které se rozjitřilo mnoho
zbytečných vášní. Hlavní aktéři si nezjistili
nebo záměrně zatajují podstatné věci - podle
nového občanského zákoníku kapličku nelze
převzít do vlastnictví obce po dobu 10 let.
Snad si většina lidí aspoň viditelných změn v
obci všímá. Je dost takových, kteří je i podporují, bohužel po dřívějších zkušenostech
většinou jen v soukromí. Na jednáních zastupitelstva převažují z přítomných občanů ti
naštvaní. Na druhou stranu se ostatním
nedivím. Atmosféra na zasedáních je často
vyhrocená až nepřátelská a slušné lidi zde
převažující způsob komunikace, křik, skákání
do řeči, napadání a urážení odrazuje.

zónu. Pozemky nyní nemohla obec získat
vzhledem k sníženému počtu zastupitelů.
V rámci pozemkových úprav jsme také získali
pozemek nad Luhem, kde kdysi bývávalo
turistické sezení tzv. „U křížku“. Až bude
pozemek zapsán do majetku obce Josefov,
můžeme tam okamžitě umístit nové sezení.
Díky souhlasu 50 % majitelů pozemků byly
započaty pozemkové úpravy v k. ú. Radvanov. Podařilo se zajistit zájemce na koupi
objektu nádraží. Prodejem by se obec zbavila
objektu, do kterého by musela investovat
nemalé prostředky přesahující finanční
možnosti obce. Stále objevujeme nějaké
„kostlivce ve skříni“ a dáváme do pořádku
agendu OÚ a související záležitosti.
Navenek se nejvíce změnil způsob a míra informování občanů a vzhled obce. Byly vytvořeny nové webové stránky obce, facebook,
je vydáván zpravodaj v novém „kabátě“.
Vznikla venkovní miniknihovnička, kterou
obohacují darovanými knihami sami občané.
Z neudržované místnosti plné hromad
zaprášených a někdy plesnivých knih máme
dobře zásobenou a pěknou knihovnu. Obec
je upravenější a čistější. Postavili jsme workoutové hřiště pro mládež, díky dotacím jsme
vytvořili odpočinková místa, zavádíme nový
systém odpadového hospodářství a díky vybudovanému dětskému hřišti existuje další místo
pro navázání nových dětských kamarádství a
setkávání rodičů.

Co všechno se podařilo?

To vše ale jen díky spolupráci mnoha
ochotných lidí, kteří nehledají v životě jen
osobní prospěch. Určitě si na všechny nyní
nevzpomenu, ale děkujeme knihovnici a předsedkyni spolku paní Vachovcové, šéfredaktorce paní Černíkové, za spolupráci při rozvoji Radvanova panu Pavlíčkovi, paní Novotné
za péči o kapličky, za sponzorské dary finanční
i věcné panu Hauerovi, všem, kteří pomáhají
při organizaci obecních akcí, těm, kteří se
účastnili dokončování hřišť, a všem těm, kteří
hrají fair.

Podařilo se mnoho věcí uvnitř úřadu, těch,
které občané ani nevidí. 9/10 práce je zraku
lidí skryto. Časově náročná jednání, korespondence, smlouvy, evidence…. Řadu věcí
jsme sladili se zákonem. A řada věcí je připravena k dokončení. Předjednal jsem smlouvu
s Lesy ČR o koupi pozemku, jehož získání je
zásadní pro výstavbu fotbalového hřiště. Je
vyjednána výměna pozemku s Povodím Ohře.
Obec by tak mohla získat rybníčky v části
Hřebeny a vybudovat zde odpočinkovou

Mgr. Jan Onak, starosta
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Reakce na červnové Josefovské listy
Na stránkách obce Josefov je zveřejněn „Kodex redakce Josefovských listů“ v rozhovoru
s paní Katrin Brandner byl tento kodex hrubě porušen ve všech jeho bodech. Na 16 zasedání zastupitelstva došlo ke sporu mezi mnou a starostou ohledně počtu hlasů při hlasování. Starosta byl přesvědčen, že k tomu aby byla věc odsouhlasená, musí být v dané situaci čtyři pro, zrovna jako při sedmičlenném zastupitelstvu. Já jsem věděl, že stačí nadpoloviční většina daného počtu zastupitelů, což byli čtyři. Proto když došlo k druhému hlasování, což byli ověřovatelé zápisu, tak jsem byl proti. Přesto, že jsem starostu upozornil, že
ověřovatelé byli schváleni, jelikož jsou tři pro, starosta naprosto neoprávněně na základě
jeho domněnky, že musí být čtyři pro, zasedání přerušil a odložil. Očekával jsem, že při
pokračování 16 zasedání v náhradním termínu, se za toto chybné rozhodnutí, omluví. Bohužel, šestnácté zasedání pokračovalo jako by se nic nestalo. Bohužel i čtyřčlenné zastupitelstvo což je v našem případě je usnášení schopné viz §87 a 92 odstavec 3 zákona o obcích. Ono je totiž podle téhož zákona usnášení schopné, i kdyby zbyl pouze jeden zastupitel. Cituji doporučení Ministerstva vnitra „v případě poklesu počtu členů zastupitelstva
obce pod 5 členů, však lze obecně doporučit, aby toto zastupitelstvo (i starosta) činilo
pouze taková právní jednání, která nesnesou odkladu s tím, že u ostatních záležitostí
(především takových, kde se jedná o vyšší finanční částky či dlouhodobé závazky obce) by
bylo jistě vhodnější, aby o nich rozhodlo až nově zvolené úplné zastupitelstvo obce. Je
pravda, že finanční rezerva za rok 2015 byla navýšena o 1 321 208 Kč. Je také pravda, že
v tomto roce se nerealizovala ani jedna investiční akce, s kterou počítal rozpočet na tento
rok, který byl schválen tímto zastupitelstvem. Mezi těmito investičními akcemi na rok
2015 bylo mimo jiné i vybudování dětského hřiště. Byla vrácena dotace na osvětlení
v Hřebenech a půl roku se nevyplácel plat úřednici obce, která byla v pracovní neschopnosti. Z těchto důvodů přibilo na účtu 1 300 600,- Kč. Je pravda, že mi bylo vyplaceno
tříměsíční odstupné, je mi však záhadou proč tato částka byla paní Brandner záměrně
navýšena o 87 474,- Kč, zřejmě tato smyšlená částka budí lepší dojem. Já osobně obdržel
73 650,- Kč. Jako důkaz mého tvrzení překládám mzdový list. Upozorňuji, že v budoucnu
tříměsíční odstupné bude vyplaceno za podstatně kratší dobu, než bylo v mém případě po
23 letech výkonu funkce. Dle zákona musí být tříměsíční odstupné vyplaceno i tehdy kdyby uvedená osoba byla ve funkci pouze jeden kalendářní měsíc. Rovněž je nepravdivá informace, cituji, finance na realizaci našich projektů jsme ušetřili za rok našeho působení pod
vedením starosty Jana Onaka, konec citátu. Všem je nám známo, že v uvedeném roce jsme
měli, ne jednoho, ale tři starosty. Cituji, vhodnější by bylo vznést dotaz k zadlužení obce na
pana Čížka ohledně hřiště a nádraží, konec citátu. Obě uvedené akce byli ve fázi projektu –
z čeho by se realizovali? Odpověď jednoduchá, z dotací. Rozvojový plán jsme neměli, ten
se měl vytvořit po dokončení územního plánu, tak aby byl v souladu s územním plánem.
Měli jsme „Plán obnovy venkova“ a na základě tohoto plánu jsme čerpali dotace a ne jen
krajské, ale i evropské. Územní plán v současné době být schválen nemůže, to je pravda,
je ale pravdou že územní plán, byl dokončen koncem roku 2015. Je otázkou, proč nebyl
současným starostou dán ke schválení zastupitelstvu, v době kdy mohl být úplným zastupitelstvem schválen. Zázračné uzdravení úřednice obce, tak jak bylo prezentováno paní
Brandner je kapitolou samo pro sebe. Pravdou zůstává, že paní úřednice ukončila pracovní neschopnost poslednímu červnu, tedy čtyřicet dnů po uzávěrce červnových Josefovských listů.
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Opět cituji, rovněž jsme se rozhodli, že se pokusíme pro potřebu občanů a obce proinvestovat
námi za rok uspořené peníze, konec citátu. Ptám se jako současný zastupitel obce, kdo se
rozhodl proinvestovat uspořené peníze, nevzpomínám, že by se o této otázce na některém zastupitelstvu jednalo. Závěrem citovaná věta paní zastupitelkou Brandner, co by se
za těchto 453 tisíc, které byly poskytnuty jedincům, dalo dobrého pro obyvatele a obce ještě vykonat. Je přinejmenším hodně ubohá, a pokud to vysloví zastupitel, tak trestná. Odstupné
bylo vyplaceno dle zákona, v případě, že by tak nebylo učiněno následovalo by sankce a
následné vyplacení. Mám pro Vás paní zastupitelko návrh, co kdybychom přestali platit
sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, to by se ušetřilo a co užitečných věcí by se
za toto mohlo pořídit. Jelikož byly v tomto rozhovoru porušeny pravidla Kodexu redakce
Josefovských listů, dále byl porušen § 81 a násl. Zák. č. 89/2012, listina základních práv a
svobod a zákona č. 101/2000. Z těchto důvodů, aby byla zachovaná vážnost tohoto periodika, žádám o uveřejnění mé reakce na tento rozhovor. Rovněž požaduji, aby v příštím
čísle Josefovských listů byla uveřejněna omluva redakce za zveřejnění nepravdivých údajů.
Očekávám též omluvu a vysvětlení zastupitelky Brandner, jako autorky těchto nepřesných
informací.
Zastupitel Ladislav Čížek
Pozn. redakce:
Redakce Josefovských listů nijak nezasahovala do úpravy tohoto příspěvku a otiskla ho tak, jak byl
předložen.
Redakce Josefovských listů se rozhodla, současně
v tomto vydání zpravodaje, v souladu s odst. 3),
bod první, Kodexu redakce Josefovských listů
otisknout vyjádření dotčených stran, aby byly
případné nepřesné informace uvedené
v Rozhovoru na str. 1 – 3 v červnovém vydání
Josefovských listů uvedeny na pravou míru. Zároveň se dotčené strany postavily k požadavku
zastupitele Ladislava Čížka o omluvu.
VYJÁDŘENÍ
REDAKCE JOSEFOVSKÝCH LISTŮ
Podle zastupitele pana Ladislava Čížka byl
v rozhovoru s paní Katrin Brandner hrubě
porušen Kodex redakce Josefovských listů ve
všech jeho bodech.
Tento kodex obnáší celkem 13 bodů.
 Zveřejňovat jen informace, jejichž původ
je znám, nebo v opačném případě je doprovodit nezbytnými výhradami.
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 Respektovat pravdu.
 Dbát na rozlišování faktů od osobních
názorů.
 Neodchylovat se věcně od pravdy ani
v komentáři z důvodu zaujatosti.
 Odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění
nepravdivé, nebo jen částečně pravdivé
informace.
 Nepoužívat nepoctivé prostředky
k získání informace.
 Člen redakce se zavazuje nést osobní
odpovědnost za všechny své uveřejněné
materiály.
 Člen redakce se zavazuje nepřijímat žádné hodnotné dary nebo výhody, které by
měly souvislost s jeho činností.
 Principem práce redakce je důvěryhodnost, slušnost a serióznost.
 Nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace, každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná
musí být neprodleně opravena.

 Jestliže si zdroj informací přeje zůstat utajen, je povinnost toto zachovat.
 Respektovat soukromí osob, zejména dětí
a osob, které nejsou schopny pochopit
následky svých výpovědí.
 Dodržovat přísně zásadu presumpce neviny.
Redakce JL prohlašuje, že žádné jednání
redakce, ani žádná z otázek položených

zastupitelce Katrin Brandner tento kodex
neporušila.
Dále redakce JL prohlašuje, že v souvislosti
s předmětným rozhovorem nedošlo
k porušení občanského zákoníku, Listiny
základních práv a svobod ani zákona o
ochraně osobních údajů.
Ivana Černíková, šéfredaktor

VYJÁDŘENÍ K „Reakci na červnové Josefovské listy“
Mé odstupné bylo paní Brandner záměrně navýšeno o 87 474 Kč. Já obdržel 73 650,- Kč.
Jednoznačně popírám nařčení, že by zveřejněné odstupné bylo mnou záměrně navýšeno. Sdělení o vyplaceném odstupném jsem obdržela od vedení obce. Pravdou je, že skutečně nastala
nejasnost v textu, kterou bych ráda objasnila.
Pan Čížek podal dne 28. 12. 2014 žádost, kde uvedl, že nebude moci vykonávat funkci starosty
a žádá zastupitelstvo, aby si našlo zástupce. Rezignaci na starostu podal dne 31.1 2. 2014. Od
ledna 2015 se velmi dobře zhostil funkce starosty pan Strunz, přesto pan Čížek měl zákonný
nárok pobírat plat starosty do zasedání zastupitelstva, a to do 28. 1. 2015, kde byla přijata jeho
rezignace. Rovněž si zažádal o proplacení nevyčerpané dovolené. Tyto dvě částky byly připočteny mylně k odstupnému, jelikož od ledna 2015 již technicky nevykonával funkci starosty. Tuto neúmyslnou nesrovnalost jsem nezavinila, přesto nemám problém se omluvit panu Čížkovi,
jelikož jsem ji zveřejnila a uvést vše tak na pravou míru. Mzdové náklady obce za pana Čížka v
lednu 2015 (do 28. 1. 2015) činily 39 763,- Kč, proplacená dovolená 48 709,- Kč a zákonem
stanovené odstupné činilo 131 220,- Kč. Celkem tedy v roce 2015, kdy pan Čížek již technicky
nevykonával funkci starosty, bylo vyplaceno z rozpočtu obce k funkci starosty 219 692,- Kč.
Nepravdivá informace, že se ušetřilo za rok „našeho“ působení pod vedením starosty Jana Onaka.
Měli jsme, ale 3 starosty.
Faktem zůstává, že pan Čížek podal rezignaci ke dni 31. 12. 2014, od 1. 1. 2015 technicky nevykonával funkci starosty. Pan Strunz byl zvolen starostou na 5. zasedání zastupitelstva dne 23. 2.
2015, rezignace pana Strunze byla přijata na 8. zasedání zastupitelstva dne 25. 5. 2015. Pan
Onak byl zvolen starostou obce na 9. zasedání zastupitelstva dne 23.6.2015. Tímto se tedy
omlouvám za nepřesnost. Opravuji a uvádím, že v roce 2015 byl ušetřen uvedený finanční obnos za působnosti dvou starostů, a to pana Onaka a pana Strunze.
Bc. Katrin Brandner, DiS.

 K neoprávněně přerušenému zasedání: 16. zasedání ZO nebylo přerušeno, pan Čížek
pravděpodobně myslí 17. zasedání ZO Josefov. Vznikly tehdy pochybnosti, proto bylo
jednání přerušeno a požádali jsme o stanovisko Ministerstvo vnitra. Vyjádření MV bylo následně všem veřejně citováno.
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 K uváděné částce: 1 321 208 Kč je rozdíl mezi stavem účtu na počátku a konci roku
2015. O tuto částku se navýšil zůstatek i přesto, že jsme museli hradit nemalé odstupné
panu Čížkovi, nákup pozemku za úřadem a plat uvolněné místostarostce paní Suchánkové.
Pan Čížek při argumentaci vychází z prapodivných matematických operací. Z rozpočtu, který je na stránkách obce, je zřejmé, že na akci veřejného osvětlení ve Hřebenech byla schválena částka 200 000 Kč, na dětské hřiště částka 100 000 Kč, a plat paní Uhlíkové nebyl vyplácen pouze 4 měsíce. Po odečtení 300 000 Kč od zmiňovaných 1 321 208 Kč by se plat
úřednice vyrovnal příjmu ředitele prestižní firmy.
Je pravda, že obec neinvestovala - nebyly totiž připraveny žádné akce, projekty atd.
 K budově nádraží v Hřebenech: Není zřejmé, na základě jakých podkladů předchozí
zastupitelé odsouhlasili koupi budovy a zadání projektu na přestavbu nádraží na sociální byty. Ve složkách obecního úřadu k tomu neexistuje žádná dokumentace - žádné propočty,
analýza, připravené žádosti o dotace. Projekt měl být dokončen před 2 lety - podle posledních informací nemohlo být vydáno stavební povolení, neboť projekt neodpovídá územnímu
plánu.
 Ano, na byty je možné čerpat dotace. Ale ani velká města do sociálních bytů nechtějí investovat, protože je to neustálá starost a velká finanční zátěž. Celkové náklady na přestavbu
nádraží na bytový dům by činily až 12 mil. z obecního rozpočtu (plánovaný rozpočet přestavby je 20 mil, od státu lze čerpat až 700 000 Kč na byt což je 3 500 000 Kč při pěti bytech, soutěží by se cena srazila cca o 25%. Kde chtělo zastupitelstvo sehnat další finance? )
Minimálně na deset let by se musely zastavit veškeré investice v obci. A kdo by v takto odlehlé, špatně dostupné části bydlel? A jak by probíhalo občanské soužití?
 K územnímu plánu: Nový územní plán, zpracovaný ještě minulým zastupitelstvem, je od
prosince roku 2015 hotový. Pokud by byl okamžitě přijat, nemohlo by do přijetí dalšího
územního plánu cca za 7-10 let být postaveno fotbalové hřiště. V územním plánu zastupitelstva vedeného panem Čížkem se s fotbalovým hřištěm nepočítalo. Přestože jeho výstavbu
schválilo a za projekt zaplatilo přes 200 000 Kč. Pokud jsme nechtěli investici zahodit a výstavbu na 10 let odložit, museli jsme ještě ponechat v platnosti starý územní plán. Starý plán
hřiště zahrnoval a bylo možné podle něj schválit chybějící stavební povolení. Nyní je vše
připraveno. Smlouva s Lesy ČR na odkup cesty k hřišti je připravena k podpisu, stavební
povolení je vydáno a může být přijat nový územní plán, který, jak je výše uvedeno, se hřištěm nepočítá. S těmito fakty je pan Čížek seznámen, netuším, proč on jako spolutvůrce
obou územních plánů své chyby neustále podtrhuje.
A tvrdit, že se nejdříve dělá územní plán a pak rozvojový, je jako tvrdit, že nejprve postavím
dům, a pak si nechám zpracovat projekt. Navíc existující „Plán rozvoje obnovy venkova pro
obec Josefov“ z roku 1996 určitě nelze považovat za aktuální, a předchozí zastupitelstvo ho
pravděpodobně nikdy nečetlo, jinak by nemohl nový územní plán v takové podobě vzniknout.
 K proinvestování naspořených peněz: Každý gramotný člověk si může přečíst zápisy z
jednání zastupitelstva na stránkách obce nebo na obecním úřadě. O všech investicích
(dětské hřiště, workoutové hřiště, místní komunikace v Radvanově, hladinoměr pro Luh nad
Svatavou, traktor pro údržbu veřejné zeleně, nové kontejnery na separovaný a velkoobjemový odpad, pasivní odpočinková místa s altánky a lavičkami) bylo jednáno na zastupitelstvu
a vše bylo zastupitelstvem odsouhlaseno. To, že pan Čížek hlasoval proti, neznamená, že
akce nemohly být realizovány.
Mgr. Jan Onak, starosta
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Z 19. zasedání zastupitelstva obce dne 3. 7. 2016




Zastupitelstvo schválilo koupi žacího traktoru na sekání a zimní údržbu, do maximální ceny
200 tis.
Schválilo vyhlášení záměru pachtu pozemku p. č. 80/142 k. ú. Čistá u Svatavy.
Dále schválilo zakoupení laviček do areálu dětského hřiště v Josefově.

Z 20. zasedání zastupitelstva obce dne 29. 9. 2016













Starosta poděkoval občanům za pomoc při záchraně života řidiče převážejícího altány pro
obec Josefov, paní Hrabánkové a panu Petříkovi. Těmto občanům byl předán věcný dar.
Zastupitelstvo schválilo plán zimní údržby.
Bylo jednáno o změně svozu separovaného odpadu, jehož cílem je snižovat náklady na
odpadové hospodářství. Zastupitelstvo schválilo založení obecní kompostárny a svoz bioodpadu vlastními zaměstnanci, navýšení velkoobjemových kontejnerů a zapůjčení kontejnerů občanům.
Zastupitelstvo schválilo propachtování pozemku p. č. 80/142 k. ú. Čistá u Svatavy firmě
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložený návrh na investiční akce pro rok 2017 Vodohospodářské společnosti Sokolov.
Zastupitelstvo nepřijalo návrh na převzetí silnice III/21030a v Hřebenech, za podmínek
KSUS.
Byly vyhodnoceny dotace za rok 2016.
Zastupitelstvo schválilo, aby starosta prováděl aktivní kroky k získání dotací na výstavbu
chodníku, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, fotbalového hřiště a projekčních
prací na cyklostezku.
Byl schválen záměr prodeje železničního vagonu, tzv. „Klátírny“.
Starosta navrhl volebním stranám možnost předvolební prezentace v Josefovských listech.
Starosta informoval o výsledku kontroly obecního úřadu Ministerstvem vnitra ČR.

V každé z našich obcí máme pěkné venkovní posezení.
Povedl se výběr typu stavby i materiálu.
V Luhu nad Svatavou již využívají přístřešku děti i odrostlejší jako místa, kde se scházejí.
A dobře slouží i občanům, např. při čekání na veterináře
při každoročním očkování psů.
redakce
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Listárna
ZAMYŠLENÍ PŘED VOLBAMI
Předčasné volby přináší potřebu výběru nového zastupitelstva. A podle čeho vybírat?
Podíval jsem se dva roky zpět na volební programy jednotlivých (tří) volebních uskupení.
Výsledek hovoří jasně. Rozdíly v programech byly nepodstatné, ve skutečnosti stejně zvolení
zastupitelé rozhodovali dle svých priorit a momentální situace. Takže tudy cesta k výběru nevede. Zůstává pouze volba jednotlivců. Vybrat podle osobní znalosti a zkušenosti. Vždyť své
známé a sousedy známe nejlépe sami. Tak vybírejme osobnosti mezi sebou.
Ono stejně toto dvouleté období nebude o budování, ale pokusem o sblížení občanů obce.
Zastavit spory, zahájit skutečnou komunikaci a připravit prostor řádnému zastupitelstvu zvolenému v roce 2018. Tak, aby další rozvoj obce mohl být uskutečňován podle možností, potřeb
a zájmů většiny. Vytvořit jednotný plán rozvoje obce, shodný s územním, regulačním a dalšími
plány tak, aby budoucí výstavba a rozvoj v obci měl smysl a řád. Pokud se toto povede, měly
volby smysl. A my budeme moci říci, že jsme vybrali dobře. Neboť cíl máme všichni společný –
obec, kde budeme rádi žít. Společně. A to jde pouze diskusí a společnou prací. Musí skončit to
strašlivé: „Kdo nejde s námi, jde proti nám!“
Neboť všichni jdeme spolu. Otázkou je pouze kam.
Václav Mikeš, Hřebeny

SNADNÉ PRACHY 2016
V sobotu 6.srpna 2016 se na návsi u zvonice v Josefově konala tradiční zábava. 125
platících účastníků se pomalu scházelo a tak k vlastním soutěžím došlo až při setmění. Dětské
závody o ceny, následovaly soutěže dospělých o peněžní odměny. Oblíbená židličková, tanec na
novinách či pití piva dlouhým brčkem vyvolaly zájem a pobavení diváků. Vystoupila i josefovská
Kroupata se skladbami „Dělání“ a „Promovaní inženýři“. K tomu všemu a pak dlouho do noci
hrála již téměř místní kapela How-wada ze Sokolova. A krásně hrála. Jasná letní noc už jen
korunovala vydařenou zábavu.
Text a foto Václav Mikeš, Hřebeny
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25. ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA PASTIERA
V sobotu 13.srpna 2016 se na josefovském hřišti utkala čtyři mužstva v tradičním turnaji v malé kopané. Za příjemného počasí se od časných dopoledních hodin na hřišti bojovalo o
vítězství a poháry. Nejprve boje každého s každým určily nasazení do vlastního play off. Po
poledni pak začaly vyřazovací zápasy a zde šlo již o vše. K vidění byly více či méně vydařené
akce i zásahy brankářů, jako vždy zcela nekompetentní rozhodčí (ten se nikdy nezavděčí) a
turnaj se blížil ke svému vyvrcholení. Do finále se nakonec probojovala obě josefovská mužstva. Pohár pro vítěze pak nad hlavu zdvihali hráči Honění, kteří porazili 2:1 Staré pány. Třetí
místo vybojovalo mužstvo FC Šmejdolfové a na sympatickou Argentinu zbylo místo poslední.
Opět krásný fotbalový den.
Text a foto Václav Mikeš, Hřebeny

JOSEFOVSKÝ TÁBORÁK
Dne 9. 7. 2016 se konal historicky první „Josefovský táborák“ organizovaný Dámským klubem
Josefky s finančním přispěním obce Josefov.
Pohodové posezení u ohně
podtrhoval poslech trempských
a jiných lidových písní od skupiny Strejdové. Nutno podotknout, že hudba Strejdů
pohodu, klid a dobrou náladu
přímo rozdávala. Zájemci si
mohli zakoupit nápoje, ale také
buřty a klobásy, které si samozřejmě vlastnoručně sami opékali. Děti si hrály na novém
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dětském hřišti. Dospělí si
s dětmi, mezi opékáním, zahráli ping-pong a mobilní nohejbal.
Za příjemnou atmosféru, se
kterou jste nám pomohli, děkujeme. Nesmíme také opomenout poděkovat panu Martinu Brandnerovi st., za svaření
laviček, zaměstnancům obce za
jejich zabudování, ostatním
občanů za pomoc s organizací a hlavně „Josefce“ Marušce Mazanové za dobrý nápad zorganizovat Josefovský táborák.
Bc. Katrin Brandner, Dis., zastupitel a členka Dámského klubu Josefky

MŠE SVATÁ
Letošní mše svatá byla čtvrtou mší v řadě od roku 2012 a je vždy směrována k svátku Nanebevzetí Panny Marie. Bohoslužbu sloužil emeritní biskup pan Mons. František Radkovský na nádvoří hradu. Součástí mše byla promluva pana biskupa na téma „Poselství Marie všem lidem“.
Účast byla kolem 150 lidí z Josefova a okolí. Návštěvník z největší dálky přijel až z
Frankfurtu. Součástí pak byla výstava dobových fotografií uvnitř hradu. Hrad navštívila
i vzácná gotická socha Černé madony, která z hradu pochází a nyní je ve správě Plzeňské diecéze.
Martina Vavřínová, Hřebeny
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MÍSTNÍ HRAD HARTEBERG
ZÍSKAL CELOREPUBLIKOVÉ PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ NPU
Národní památkový ústav již potřetí odměnil ty nejlepší památkářské počiny v rámci ČR.
Udílení prestižního ocenění – Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro opanovaly v několika
kategoriích záchrany hradů a obnovy tvrzí.
Ocenění nejvyšší v kategorii,
„záchrana památky,, získala právě obnova hradu Hartenberg
na Sokolovsku.
Slavností vyhlášení proběhlo
dne 21. 9. 2016 v zámku
Náměšti nad Oslavou a za
Hartenberg ocenění převzal
Bedřich Loos a Martina Vavřínová.
Martina Vavřínová, Hřebeny

VINOBRANÍ
Vinobraní i sraz pamětníků se vyvedl. Sešlo se kolem 300 lidí a zavládla příjemná atmosféra.
Tančilo se do noci a burčák nezbyl.

Martina Vavřínová, Hřebeny
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FUTSAL FIFA – okresní přebor Sokolov po podzimní části
Tabulka po 9. kole -podzimní části soutěže
pořadí

tým

zápasy

v r p

skóre

body

1

Flamengo Březová "B"

8

7 0 1

64:22

21

2

FK Havran Mírová

8

5 1 2

41:36

16

3

Termiti Loket "B"

8

5 0 3

27:29

15

4

Celtic Citice

8

4 0 4

41:41

12

5

1. FK Josefov

8

3 2 3

34:33

11

6

Raptors Sokolov

8

3 1 4

29:38

10

7

AC Lítov "B"

8

3 0 5

36:32

9

8

ASK Rád "C"

8

2 2 4

44:33

8

9

SKP Detektiv Sokolov

8

1 0 5

19:74

3

1.kolo: 1. FK Josefov – Termiti Loket „B“
2.kolo: Raptors Sokolov – 1. FK Josefov
3.kolo: 1. FK Josefov – SKP Detektiv Sokolov
4.kolo: FK Havran Mírová – 1. FK Josefov
5.kolo: 1.FK Josefov – ASK Rád „C“
6.kolo: Celtic Citice – 1. FK Josefov
8.kolo: 1.FK Josefov – Flemengo Březová „B“
9.kolo: AC Lítov „B“ – 1. FK Josefov

6:3
6:4
2:3
4:4
4:4
5:7
2:6
2:5

1. FK Josefov - rozlosování jarní části soutěže okresního přeboru v Sokolově
kolo

mužstva

den

hodina

místo

10

Termiti Loket "B" - 1. FK Josefov

16.4.2017

10.00

Loket, Sportovní

11

1. FK Josefov - Raptors Sokolov

23.4.2017

10.00

ZŠ Habartov

12

SKP Detektiv Sokolov - 1. FK Josefov

30.4.2017

11.00

ISŠTE Sokolov

13

1. FK Josefov - FK Havran Mírová

7.5.2017

11.00

ZŠ Habartov

14

ASK Rád "C" - 1. FK Josefov

14.5.2017

10.00

ZŠ Habartov

15

1.FK Josefov - Celtic Citice

21.5.2017

11.00

ZŠ Habartov

16

nehraje

28.5.2017

17

Flamengo Březová "B" - 1. FK Josefov

4.6.2017

9.00

ISŠTE Sokolov

18

1.FK Josefov - AC Lítov "B"

11.6.2017

10.00

ZŠ Habartov
Václav Mikeš, Hřebeny
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PŘÍKLADY, JAK VOLIT.
1.
Volím jednoho až sedm kandidátů.

2.
Volím jednu volební stranu.

3.
Volím volební stranu i jména kandidátů.

Josefovské listy Periodický tisk územního samosprávného celku. V evidenci MK ČR, ev.č. E 221999. Vydavá Obec Josefov, Josefov 12, PSČ 35709. Vychází v nákladu 180 ks minimálně 4x ročně. Tisk: AZUS Březová, s.r.o. Distribuce: bezplatně v obci Josefov, Radvanov, Hřebeny a Luh nad Svatavou.
Redakce: příspěvky na email josefovske.listy@seznam.cz, nebo písemně do schránky na obecním úřadě.
Uzávěrka příštího vydání: 31.11.2016
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