JOSEFOVSKÉ LISTY

ČTVRTLETNÍK OBCE JOSEFOV
Obecní úřad Josefov
č.p. 12
357 09 Josefov
Úřední hodiny
Pondělí
9.00-12.00 14.00-17.30
Středa
9.00-12.00 14.00-17.30
Pátek
9.00-12.00
Telefon
+420 352 672 325
E-mail
ou-josefov@volny.cz
Internetové stránky
http://www.obecjosefov.cz

PODĚKOVÁNÍ
Obec Josefov děkuje
panu E. Hauerovi za
finanční příspěvek na
kulturní akce pořádané
v roce 2016 (MDŽ a
Dětský den) a panu R.
Hutterovi za výpomoc
při zimní údržbě obce.
Mgr. Jan Onak, starosta

BŘEZEN 2016

INFORMACE Z ÚŘADU
ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SBĚRU A SVOZU
ODPADU V OBCI
Vážení občané,
na základě provedené analýzy nákladů za svoz odpadu bylo na
15. zasedání ZO rozhodnuto o změně systému sběru velkoobjemového odpadu. Svoz bude probíhat pravidelně
3x ročně, v předem určených termínech:
11. 4., 11. 7., 17. 10. 2016, v 7:00 h.
Odpad umístí občané před uvedeným termínem svozu
před svůj plot u komunikace tak, aby nebyl omezen průjezd
vozidel. Zaměstnanci obce odpad odvezou do sběrného dvora
k přetřídění. Ve sběrném dvoře nadále zůstane kontejner,
do kterého mohou občané kdykoliv v úředních hodinách odložit velkoobjemový odpad. Občanům bez možnosti odvozu
odpadu do dvora (starším nemobilním lidem, lidem
bez automobilu apod.) po telefonické domluvě odvoz zajistí
obec. Do sběrného dvora můžete odevzdat odpady, které
nepatří do popelnice. V úředních hodinách obecního úřadu
jsou Vám k dispozici také přítomní pracovníci.
Do sběrného dvora patří:
 pneumatiky
 kovový odpad
 znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů...
 objemné odpady (starý nábytek, podlahové krytiny...)
 pesticidy, herbiciy, spotřební chemikálie
Do sběrného dvora nepatří:
 odpady z podnikatelské činnosti
 komunální odpad (patří do popelnic)

stavební suť...
pokračování ...
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Svoz nebezpečného odpadu bude
proveden dne 7. 4. a 14. 10. 2016.
Občané uloží odpad na předem určená
místa.
Podle smlouvy uzavřené se svozovou
firmou SOTES má každá nemovitost
svoji vlastní popelnici s objemem 120 l,
rodiny nad 5 osob si mohou pořídit popelnici o objemu 240 l. Firma nevyveze
více jak jednu popelnici u nemovitosti.
Popelnice musí být označena nálepkou.
Obec se snaží vyjednat výhodnější podmínky svozu odpadu. Pokud se ve větší
míře zapojíme do třídění odpadu do
speciálních kontejnerů, je potencionálně
pravděpodobné snížení poplatků za odvoz komunálního odpadu již od roku
2017.
Mgr.Jan Onak, starosta

VÁŽENÍ OBČANÉ, DOVOLUJEME SI VÁS SEZNÁMIT S PRACÍ NA PROJEKTECH, KTERÉ BY MĚLY ZLEPŠIT BEZPEČNOST, VZHLED OBCE A ŽIVOT
OBČANŮ.
S ohledem na nízké příjmy obce se snažíme maximálně využívat možnosti spolufinancování
akcí z dotací EU a krajského rozpočtu. Reagujeme na dotační výzvy, které jsou v souladu se
zpracovaným Rozvojovým programem obce, s minimální spoluúčastí obce. Nedochází
k zadlužování obce.
Stav projektů:
1) Zefektivnění odpadového hospodářství – podán projekt, čekáme na vyhodnocení
MMR, žádost o dotaci ve výši 700.000 Kč, spoluúčast 15 %.
2) Dětské hřiště Josefov - 550.000 Kč, spoluúčast 30 %, žádost se všemi podklady zaslána,
čeká se na vyhodnocení.
3) Vybudování míst pasivního odpočinku, žádost o dotaci ve výši 120 000 Kč, spoluúčast 30 %, zpracováváme. V jednotlivých částech obce budou zastřešená sezení a lavičky.
4) Revitalizace centra obce kolem požární nádrže, projekt je z 95 % vyhotoven, na setkání se občané budou vyjadřovat k revitalizaci okolí nádrže a výpustného místa.
5) V Luhu nad Svatavou řešíme protipovodňová opatření formou hlásiče, podaná žádost o dotaci na KÚ pro Karlovarský kraj ve výši 91.000 Kč, spoluúčast 15 %. Hlásič bude
informovat s předstihem o stoupající vodě v řece Svatavě. Bude možné včas provést nezbytná opatření.
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6) Chodník – současný dotační titul na 100 % výdajů nelze využít vzhledem k nesouhlasu
jednoho z majitelů přilehlých pozemků, musí se tedy provést změna projektu a čekat na
nový dotační titul. Stavba bude realizována pravděpodobně po částech.
7) Výstavba kanalizace a vodovodu v části obce Josefov je ve fázi projekčních prací,
bude realizována před výstavbou chodníku.
8) Revitalizace parku novorozenců a přilehlých pozemků - na 15. ZO byl odsouhlasen
záměr vypracování projektu, nosnou myšlenkou je za budovou OÚ až k hřišti vytvořit
odpočinkovou zónu s parkovou úpravou. Byly osloveny také Lesy ČR s návrhem
na výměnu přilehlého lesa. V budoucnosti by se i les, kam jsou místní občané zvyklí chodit
na houby, procházky apod. mohl stát součástí ucelené zóny klidu. Cílem akce je zapojit
obyvatele k účasti na projekčních a realizačních pracích.
9) Radvanov - cesta a mostek se zábradlím - podána žádost na dotaci z KÚ
pro Karlovarský kraj, předmětem prací bude oprava místní komunikace, s odvodněním,
vybudování nového bezpečného mostku se zábradlím.
10) Byli osloveni odborníci na povodňovou problematiku, kteří vypracovávají zprávu a návrh
řešení protipovodňových rizik v části Luh nad Svatavou a v části Josefov (vodoteč k
ČOV).
11) Komunitní centrum - odsouhlaseno vytvoření studie na výstavbu. V současnosti probíhá sběr informací, co vše by mělo být v objektu (nový obecní úřad, multifunkční sál pro
sportovní a kulturní vyžití občanů, knihovna, lékařská ordinace, klubovna atd.) Vytvářenou
studii mohou občané připomínkovat.
Mgr.Jan Onak, starosta

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V JOSEFOVĚ
NA ROK 2016
1. 1. 2016
20. 2. 2016
8. 3. 2016
30. 4. 2016
28. 5. 2016
2. 7. 2016
16. 7. 2016
6. 8. 2016
1. 10. 2016
27. 11. 2016
3. 12. 2016
10. 12. 2016

Novoroční výzva (běh)
Turnaj v Loře (karetní hra)
MDŽ
Pálení čarodějnic
Kácení máje/Dětský den
Sportovní den - Josefovská devítka
Josefovský country táborák
Josefovské snadné prachy/Memoriál Josefa Pastiera
Hartenbergské strašení - nepořádá obec
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská jízda - nepořádá obec
Posezení s důchodci

Program slouží jako orientační. Za obec organizuje či spoluorganizuje uvedené akce kulturní
a sportovní komise.
Další akce organizuje spolek Josefky. Bližší informace naleznete vždy na plakátech, webových
stránkách a facebooku, kam jsou umístěny ihned po předání pořadateli.
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MÍSTNÍ POPLATKY V OBCI JOSEFOV
Daň za likvidaci odpadů
Občan s trvalým pobytem (TP)
Vlastník nemovitosti v obci (bez TP)
Dítě do 15 let
viz OZV č. 1/2013
Poplatek za psa
viz OZV č. 1/2011

750 Kč/rok
750 Kč/rok
500 Kč/rok
150 Kč/rok

Zápůjčka majetku obce
Poplatek za každý započatý den při zapůjčení movitého a nemovitého obecního majetku:
zasedací místnost
500 Kč + 500 Kč vratná záloha
přenosné toalety 1 ks
500 Kč + 500 Kč vratná záloha
1 ks stolu + 2 ks lavice (pivní souprava)
10 Kč + 300 Kč vratná záloha
venkovní přístřešek
30 Kč
pronájem traktoru vč. obsluhy
500 Kč/Mth
Pozn.
Poplatky se neúčtují při pořádání kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí, organizovaných
např. spolky či sportovními kluby se souhlasem představitelů obce a akcí, jejichž celý výtěžek
je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely.
Užívání veřejného prostranství
Poplatek za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m² a každý i započatý den:
za umístění dočasných staveb pro poskytování prodeje a služeb
10 Kč
za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb
10 Kč
za užívání pro kulturní, reklamní a sportovní akce
5 Kč
(tyto poplatky se netýkají spolků a sportovních klubů reprezentujících obec Josefov)
za provádění výkopových prací
10 Kč
za umístění stavebního zařízení
10 Kč
za umístění reklamního zařízení
10 Kč
za umístění provozů cirkusů, lunaparků a atrakcí
5 Kč
za umístění dočasných skládek
10 Kč
za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
10 Kč
viz OZV č. 2/2011
Kopírování
Kopírování A4 jedna strana
Kopírování A4 jedna strana barevně

2 Kč
10 Kč

V Josefově schváleno na 15. zasedání ZO Josefov dne 2. února 2016.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Z 14. zasedání zastupitelstva obce dne 22. 12. 2015
 Zastupitelstvem byla jmenována MUDr. Hertlová kronikářkou obce. Kronika bude vedena v elektronické podobě, bude přístupná na webových stránkách obce a jednou ročně
bude vytištěna a svázána.
 Byl schválen nový jednací řád zastupitelstva.
 Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2016, se změnami oproti návrhu byl schválen.
 Návrh rozpočtového výhledu na rok 2017 a 2018 schválen nebyl.
 Bylo schváleno zakoupení a instalace protipovodňového hlásiče.
 Bylo schváleno využití krajské dotace na opravu mostu v Radvanově a k úpravě a odvodnění účelové komunikace.
 Dále bylo navrženo provést veškeré potřebné úkony pro možnost podat žádost o dotaci na obměnu zastaralého veřejného osvětlení ve všech částech obce.
 Byla schválena smlouva na odchyt toulavých zvířat s panem Petrem Prokešem.
 Byl zrušen záměr pronájmu obecního bytu.
 Zastupitelstvo schválilo prodloužení nákupní turistiky na leden až březen 2016 v zavedených intervalech s jízdným 20,- Kč na osobu, za cestu tam i zpět.
 Byli schváleni členové národnostního výboru paní Hana Kučerová a pan Jan Volný.
Z 15. zasedání zastupitelstva obce dne 2. 2. 2016
 Bylo schváleno podat žádost o dotaci na opravu mostku přes potok, cesty s odvodněním a vybudování zábradlí na mostku v Radvanově.
 Bude podána žádost o dotaci na vybudování míst pasivního odpočinku se sezením.
 Zastupitelstvo seznámilo občany se stavem projednávaných žádostí o dotace.
 Zastupitelstvo schválilo pronájem obecního bytu za podmínek: nejnižší cena 1 300,- Kč
bez energií a vody, kauce ve výši 2 nájmů, pronájem na dobu určitou.
 Zastupitelstvo schválilo řešit stav topolů u příjezdové cesty do Hřeben a v okolí bývalé
školy.
 Byly schváleny příspěvky pro včelaře Sokolov 1 500,- Kč a organizaci Aragonit 1 500,Kč.
 Zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit záměr na pacht pozemku p.č. 187/24 a 59/7 v k.ú.
Radvanov s minimální cenou 2 000,- Kč/ha.
 Byla předložena zpráva o stavu traktoru.
 Zastupitelstvo rozhodlo, že se dále bude zabývat možností bezplatného převodu kapličky u Krajkové.
 Byla projednána změna sběru a svozu odpadu.
 Místostarostka p. Suchánková informovala o změně pojišťovny obce.
 Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled obce na rok 2017 a 2018.
 Byl předložen plán akcí na rok 2016 a schváleny příspěvky na „Lóra“ 3 000,- Kč a
MDŽ 11 000,- Kč.
 Starosta předložil rozbor položek provozních nákladů obce za rok 2011, 2012, 2013,
2014 a 2015.
 Zastupitelstvo rozhodlo o rozparcelování a prodeji pozemků na p.č. 39/1 k.ú. Radvanov.
 Byla předložena informace o soudním sporu obce s paní Uhlíkovou.
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NAŠE PAMÁTNÉ STROMY
21. památným stromem vyhlášeným Městským úřadem Sokolov, odborem životního prostředí je v pořadí již šestý strom na území našich obcí. Jedná se o malebnou solitérní lípu
rostoucí na okraji části obce Radvanov.
Podle umístění dostala název „Radvanovská lípa“. Strom má pěknou, bohatě zavětvenou
korunu srdcovitého tvaru. Původní vrchol byl kdysi dávno, zřejmě bleskem, sražený. Díky
tomu dnes koruna není špičatá, ale je ve vrcholu vykrojená.

Již dříve vyhlášeným je strom „Smrk pod
Hartenberkem“.
Je to jeden z nejmohutnějších a nejvyšších
smrků v kraji a stojí na pravém břehu, před
ústím Dolinského potoka do řeky Svatavy. Má
silný, prohnutý kmen, v dolní části nápadně
zesílený a vysoko nasazenou, zdola prosychající korunu.
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Dalšími stromy na území Hřeben je „Borovice u Hartenberku“ , dvojice lip „Hřebenské lípy“
a „ Jilm u Hřeben“.
„Borovice u Hartenberku“ roste
na severní straně, 200 m od hradu a je
to v současnosti nejsilnější památná
borovice v Čechách. Její kmen je ve
dvoumetrové výšce rozdělen na dva
samostatné, avšak do výše šesti metrů
srostlé vrcholy. Dál už pokračují odděleně a vypínají se vysoko nad okolní
les.

„Hřebenské lípy“ rostou jihovýchodně od posledních domů v Hřebenech. Mezi stromy stojí
litinový sloupek, pravděpodobně zbytek božích
muk.
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Hřebenské lípy ještě jednou

„ Jilm u Hřeben“ je zdaleka viditelný
strom na mezi s ovocnými stromy u staré
polní cesty z Hřeben do Krajkové. Dříve
tu bývaly jilmy dva a mezi nimi sochy sv.
Jana a sv. Pavla. Dnes už tu zbyly po zničených sochách světců jen podstavce a menší
jilm zlomila v roce 2004 vichřice.
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Posledním památným stromem na našem
území je „Borovice u Svatavy“ - nejvyšší
památná borovice v České republice. Roste
na úpatí strmého svahu na levém břehu řeky
Svatavy, 400 m po proudu od lávky přes řeku
v Luhu nad Svatavou.

V letoším roce se chystá odbor životního
prostředí vyhlásit v pořadí již sedmý památný strom v našem okolí. „Klenutý troják
za hřebenskou školou“. Zařazení mezi
památné stromy si zaslouží díky mimořádnému vzrůstu. Trojkmen výše srůstá. Koruna
je velmi hustá, vejčitého tvaru. Je nejmohutnějším

javorem Sokolovska a jedním

z největších klenů Karlovarského kraje a
najdeme ho v prudkém svahu na rozhraní
lesa a pastviny, 90 m od bývalé hřebenské
školy,

asi

250

m

jižně

od

odbočky

k Hartenberku.
Ivana Černíková, šéfredaktor
Použity informace z publikace Památné stromy Karlovarského kraje, Jaroslav Michálek
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Z PROBĚHLÝCH AKCÍ
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Tradiční vánoční setkání zastupitelů s našimi důchodci se uskutečnilo dne
12. 12. 2015. Starosta seznámil přítomné s uskutečněnými akcemi i těmi, které zastupitelstvo
připravuje. V komorním duchu se odvíjela decentní zábava, všichni si společně za doprovodu
hudby příjemně popovídali. Děkujeme všem přítomným za příjemně strávené okamžiky!

NOVOROČNÍ BĚH 2016
Dne 1. 1. 2016 jsme společně s dalšími sportovními nadšenci přijali novoroční výzvu a vyběhli (vyšli, vyjeli) na 2.700 m dlouhý novoroční josefovský běh. Smyslem akce bylo začít nový
rok společně, v dobré náladě a především pohybem, což se za pomoci všech účastníků podařilo. Tímto vám všem děkujeme a těšíme se na další ročník.

Kulturní a sportovní komise
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LORA 2016
Turnaj v tradiční německé karetní hře
Již tradičně každoročně v únoru, tak i v letošním
roce se konal turnaj v karetní hře Lóra. Turnaje
se účastnilo celkem 16 hráčů z obcí Josefov,
Oloví, Habartov a Krajková. Pro hráče bylo připraveno drobné občerstvení, dostatečný přísun
tekutin a k obědu chutný guláš. Vše roznášela
příjemná obsluha. Vládla zde dobrá nálada a
chuť do hry. První místo vybojoval pan Jan Volný (Josefov), druhé místo obsadil pan Ladislav
Panovský (Habartov) a na třetím místě se umístil
pan Vítězslav Šedivec (Krajková). O zvláštní cenu
za hru s nejnižším počtem nahraných bodů se
podělili pan Jan Volný a pan Ladislav Panovský.
Výhercům srdečně blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za příjemnou herní atmosféru.
Katrin Brandner, zastupitel
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Listárna
Tříkrálová sbírka
Jenom minul čas vánoční, kdy pod rozsvíceným vánočním stromem přeci jen trochu
utichly emoce a už se opět rozhořela ohnivá diskuse na obecním facebooku. Příčinou
bylo upozornění pana starosty na probíhající Tříkrálovou sbírku a její vymezení na oficiální a soukromou. Je pravdou, že formulace byla netaktní vůči všem soukromým třem
králům v minulosti. Starosta není takovou morální autoritou, aby si mohl dovolit určovat, co je či není správné. A už vůbec ne v minulosti. Na druhou stranu, upozornit občany na to, že v obci probíhá sbírka a na její možné formy, to není právo starosty. To je z
moci úřední jeho povinnost. Tu starosta splnil.
Mohou vůbec v obci probíhat dvě sbírky? Jsou soukromě chodící a přející tři králové
sbírkou či jenom tradicí srovnatelnou s velikonoční koledou? Osobně si myslím, že obě
formy mohou existovat souběžně a nezávisle. Musí se ale jednoznačně oddělit. Protože
pokud někdo vybírá peníze v době, kdy probíhá mediálně propagovaná oficiální Tříkrálová sbírka organizovaná celostátně katolickou Charitou ČR, musí se soukromníci
jasně vymezit. A proto je upozornění starosty správné a potřebné. Pokud mi u branky
zazvoní tři králové a zapějí: „My tři králové jdeme k Vám …“, tak chci vědět kdo to je a
podle toho mu i přispět. Místním dětem čokoládou či drobnou korunou, dospělým třeba frťanem, oficiální sbírce (pokud budu souhlasit s účelem) dát i větší peníze. Pokud
budou stát u branky tři králové s tím, že nejsou oficiální sbírkou, ale vybírají na plot paní
Vomáčkové, tak peníze dám klidně také. Pokud organizátor veřejně sbírku vyúčtuje a
plot skutečně postaví. A je to stále to samé. Měl bych vědět, kdo to u branky stojí.
Toto však platí pro současnost. Podmínky před pěti, deseti či více lety byly
nesrovnatelné. Děti, které jako tři králové obcí chodili, dnes dospělí občané obce, mají tuto akci v trvale paměti. A nesou si ji jako pozitivní vzpomínku celým
životem. Nikdo jim ji nesmí a nemůže
brát. Organizátory je třeba ocenit, ne
kritizovat. Něco připravit je vždy těžší,
než nedělat nic a čekat, kdo přijde. A
upřímně řečeno, bez ohledu na sbírku,
radost malých dětí, čekajících na tři krále,
je nade všechny peníze.
A pro tu radost stojí za to tuto tradici
zachovat, bez ohledu na formu a účel
případné sbírky.
.

pokračování ...

foto p. Belková
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Chtěl jsem tento článek ukončit příslovím na adresu účastníků facebookové diskuse.
Tak něco, aby to platilo pro obě strany: „Kdo seje vítr, sklízí bouři.“ Otázkou je, komu
to prospěje? Takže važme slova, uklidněme emoce a ať nám zase svítí slunce a bouře
odejde, tak jako přišla.
Václav Mikeš, Hřebeny

Pod čarou uvádím výsledky oficiální Tříkrálové sbírky – u nás organizované Farní charitou Sokolov - již 16. ročník, . Výsledky za poslední 3 roky - celkem v roce 2014 - 82 752 129 Kč, v roce
2015 – 89 373 096 Kč, v roce 2016 – 96 022 801 Kč ( z toho téměř 2/3 na Moravě).
Rozdělení peněz vybraných u nás – projekty v rámci FCH Sokolov 65 % (ubytovna FCH v Oloví
20%, mobilní hospic Motýl 65%, adopce na dálku 15% ), projekty diecéze Plzeň 15%, celostátní
projekty Charity ČR 5%, zahraniční pomoc (v roce 2015 obětem zemětřesení v Nepálu, Pakistánu a Afganistánu) 10% a režie sbírky 5%. V Krajkové a Josefově se vybralo 18.155 Kč.

FUTSAL – přijďte povzbudit do Habartova
Podzimní část futsalové 1. třídy v okrese Sokolov se opravdu vyvedla. Mužstvo dlouho vedlo tabulku bez ztráty bodu, až do 6. kola, kdy po porážce s Termity Loket „C“,
kleslo na 2. místo. Zpět do čela se vrátilo v posledním kole, kdy porazilo do té doby
vedoucí La Korunu Sokolov 8:4, po poločase 1:2.
Výkony josefovských futsalistů byly po celou dobu výborné. Ve většině zápasů tým
vstřelil mnoho gólů a málo jich inkasoval. Doufejme, že v těchto výkonech bude mužstvo
pokračovat i v jarní části soutěže, rozpis je uveden níže.
David Mazan, Josefov
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Kaple sv. Tří Králů na Hartenbergu
Letošní rok je na hradě ve znamení obnovy Tříkrálové kaple v samém srdci velkého
paláce. V současnosti se pracuje na složitém zaklenutí kaple a půjde-li vše dle plánu,
pak již letos u příležitosti Hartenberské mše si návštěvníci budou moci tyto nové prostory prohlédnout. V tento den se kromě samotné mše, kterou k naší radosti bude
sloužit pan Mons. Josef Žák, generální vikář plzeňské dieceze, bývalý občan Hřeben a
moc milý člověk, bude konat několik tematických výstav. Jedna výstava bude zaměřena
na letité aktivity, dobrovolnické práce a stavbu hradu a druhá výstava ve spolupráci
s muzei v kraji nabídne shlédnutí cenných nálezů, jež hrad vydal při odkrývání suti. Tyto
předměty jsou dlouhodobě uloženy v depozitářích. O zapůjčení některých předmětů
nyní jednáme. Nejchoulostivější předměty budou pak vystaveny v prostorách hřebenské
školy. Hradní mše se bude konat 16. srpna na nádvoří a všichni jsou srdečně zváni.
Hrad jako takový znovu otevře své brány k veřejným, komentovaným prohlídkám od
1. května a tradičně chystá mnoho zajímavých akcí třeba jako zmiňovanou mši, vinobraní nebo oblíbený Fotbal pro rozvoj. Přejeme všem pěkné dny.
Spolek Hartenberg
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Karlovarský kraj dne 28.1.2016 vyhlásil výzvu k předkládání žádostí do
programu Kotlíkových dotací, příjem žádostí započne dne 2.3.2016 v 7:00.

Všem zájemcům o "Kotlíkovou dotaci" nabízí Karlovarský kraj osobní, telefonické či
e-mailové konzultace k pravidlům dotačního programu na výměnu zdrojů tepla, tak i ke
konkrétním případům výměn. V případě zájmu o osobní konzultaci velmi doporučujeme
telefonické dohodnutí termínu.
Kontakty na pracovníky
Šárka Ištvánová, tel: 354 222 464, e-mail: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz
Petra Kroupová, tel: 354 222 376, e-mail: petra.kroupova@kr-karlovarsky.cz
Jitka Lapešová, tel: 354 222 414, e-mail: jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz
Jaroslava Slavíková, tel: 354 222 132, e-mail: jaroslava.slavikova@kr-karlovarsky.cz
Petr Stoklasa, tel: 354 222 511, e-mail: petr.stoklasa@kr-karlovarsky.cz
Martin Ševic, tel: 354 222 455, e-mail: martin.sevic@kr-karlovarsky.cz
Linda Zábrahová, tel: 354 222 321,e-mail: linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz
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