Zpravodaj Obce Josefov
Číslo 1/2015, březen
SDĚLENÍ OBCE
Blahopřání
Blahopřání spoluobčanům k jejich životnímu jubileu, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let přejí sociální komise ZO Josefov Chuderáková Irena, Jurcsiková Miroslava
a Skalická Monika a všichni ZO Josefov.
- Salač Jiří
- Zumanová Ivan
- Čížková Jitka
únor 2015
- Bejlková Hildegarde
březen 2015 - Čížková Milena
- Vavřín Josef
- Filip Zdeněk
leden 2015

Kulturní program akcí pořádaných Obcí Josefov pro rok 2015
14.2. Turnaj v LOŘE (karetní hra),
8.3. MDŽ
30.4. Pálení čarodějnic
30.5. Kácení máje
31.5. Dětský den
15.8. Josefovské snadné prachy
29.8. Memoriál Josefa Pastiera
3.10. Hartenbergské strašení (od 18 hodin)
11.10. Sázení stromů u hřiště v Josefově (park Novorozenců, od 14 hodin)
5.12. Mikulášská jízda
12.12. Posezení s důchodci (od 17 hodin)

Pozvánka
Zastupitelstvo obce Josefov srdečně zve ženy ze všech našich obcí na tradiční posezení
k Mezinárodnímu dni žen. Setkání se koná v neděli dne 8.3.2015 od 15:00 hodin v zasedací
místnosti v OU Josefov. Občerstvení a posezení při hudbě zajištěno. Rovněž je také
připraveno vystoupení dětí ze základní školy. Těšíme se na vaši hojnou účast.
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Hodnocení turnaje v karetní hře Lóra
Dne 14.2.1015 se konal turnaj v karetní hře Lóra,
a to od 9 hodin v zasedací místnosti OÚ Josefov.
Občerstvení připravilo 5 zastupitelů a dva
dobrovolníci, kterým tímto děkujeme za pomoc.
Turnaje se účastnilo
celkem
20
hráčů
z obcí Oloví, Josefov,
Habartov, Radvanov,
Hřebeny, Krajková a
3 zastupitelé se přímo
účastnili karetní hry. S potěšením vás vyrozumíváme,
že všechna tři místa obsadili občané Josefova a Radvanova.
První místo Strunz Heinz (uprostřed), druhé místo
Trappschuh Martin (zleva), třetí místo Pavlíček Jaromír
a zvláštní cenu za nejlepší hru získal pan Vítězslav Šedivec
(Krajková). Náklady na turnaj za občerstvení a trofeje po
odečtení startovného činily 4 536,- Kč.
Katrin Brandner

Obec Josefov vyhlašuje záměr poptávky na údržbu veřejného osvětlení obcí Josefov,
Radvanov, Luh nad Svatavou a Hřebeny.
Nabídky doručte v uzavřených obálkách do 10.3.2015 na Obecní úřad v Josefově. Otevírání
obálek dne 16.3.2015 v 16.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Josefově. Tento
záměr byl schválen zastupitelstvem obce Josefov na jeho čtvrtém zasedání dne 28.1.2015.

Sdělení
Od 2/2015 je již k dispozici popelnice na drobný kovový odpad (plechovky, plechová
víčka aj.), dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
ve znění pozdějších předpisů. Tato popelnice je umístěna před „sběrným dvorem Ohrada“
v obci Josefov.

Informace o přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu
s ustanovením § 25, odst. 4, písm. d), bod 6 zákona 458/2000 Sb., dne 25.3.2015 v době
od 11.30 do 13.30 hod.

Nález
Dne 25.2.2015 byly v obci Josefov nalezeny klíče. Klíče si je možné vyzvednout na OU
Josefov.
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PŘÍSPĚVKY OD STAROSTY A ZASTUPITELŮ
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych z nového postu starosty pronesl pár slov ke správě obcí. Mým současným
a nejbližším cílem je přinejmenším, udržet stav obcí a současně podporovat jejich rozvoj, jak
s pomocí nových zastupitelů, tak pracovníků přijatých z ÚP, dotačních titulů, ale také vás
občanů, kdy můžete přispět tvůrčími návrhy a podněty. Současně bych vás však chtěl požádat
o shovívavost, jelikož situace, která nastala, není jednoduchá. Přesto vás mohu ubezpečit,
že se budeme snažit dělat vše pro to, aby naše obce byly i při novém vedení dobrým místem
pro život všech generací. Mohu vás ujistit, že není mým záměrem, ani záměrem současného
zastupitelstva nesmyslně obce zadlužit. Pravdou je, že některé projekty, které budou muset
být uskutečněny pro rozvoj našich obcí, bude možné realizovat pouze s podporou dotačních
titulů, ke kterým samozřejmě musíme přispět vlastními prostředky.
Závěrem bych rád poděkoval odstupujícímu starostovi panu Ladislavu Čížkovi za jeho
dlouholetou práci, které si vážím a současně děkuji za jeho cenné rady.
Heinz Strunz, starosta

Nejnákladnější plánované „akce“, které jsou převzaty od minulého vedení
 Projekt na komplex „hřiště“ včetně budovy se šatnami a bytem pro správce. Realizace
v hodnotě 20 miliónů Kč.
 Projekt na cestu Radvanov k zastávce. Realizace v hodnotě 15 miliónů Kč.
 Nádražní budova ve Hřebenech, jehož prvotní záměr bývalého vedení byl vybudovat zde
sociální byty, na něž je již vyhotoven projekt. Odhadová realizace ve výši 22 milionů Kč.
Vyjádření nového zastupitelstva:
Ne, nechceme vybudování sociálních bytů v nádražní budově Hřebeny. Oprava této
nemovitosti by vyšla cca 22 mil. Kč, což je pro obec velká finanční zátěž zvýhodňující pouze
nepatrný počet obyvatel a následné náklady na případné opravy by byly opakovaně
realizovány z rozpočtu obce. Rovněž se domníváme, že nastěhovat sociálně slabé do těchto
odlehlých prostor by nebylo vhodné, zejména pro občany Hřeben a Luhu nad Svatavou.
V současné době je část této budovy v pronájmu.
 Projekt na dešťovou kanalizaci v Josefově 200 m. Předpokládaná cena 3,5 milióny Kč.
 Špatný technický stav veřejného osvětlení.
Katrin Brandner, Jiří Šenkýř, Barbora Mikešová

Vyjasnění mýtů a fikcí šířených v obci Josefov
 Ne, nemáme v úmyslu nesmyslně zadlužit obec. Stavba chodníku se uskuteční
až po zjištění a propočítání veškerých nákladů (samotný chodník, osvětlení, dešťová
kanalizace, parkování, sjezdy pro automobily aj.). Do dnešního dne žádná oficiální schůzka
mezi projektantem a ZO neproběhla.
 Ne, nemáme v úmyslu ukončit nájemní smlouvu současnému nájemníku obecního bytu
v Josefově. Smlouva o nájmu je prodlužována každé 3 měsíce. Při zasedání zastupitelstva
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se zkoumá sociální potřebnost všech žadatelů o bydlení v obecním bytě. Vzhledem k tomu,
že paní Godlová byla při posledním schvalování jediná, kdo si požádal o bydlení, není důvod
jí bydlení neumožnit. Náklady na udržování bytu by byly mnohem větší, kdyby byt zůstal
neobydlený. Sociální bydlení v budově OÚ v této omezené formě je z našeho pohledu
smysluplné a lehce kontrolovatelné.
 Ano, trvá zájem i nadále zaměstnávat nezaměstnané občany prostřednictvím Úřadu práce
Sokolov. Pomocí programu VPP je lze zaměstnat pouze do 31.10.2015, i poté se však budeme
zajímat o možný nový program zaměstnávání těchto osob, který ÚP začíná připravovat.
 Ano, dětské hřiště chceme. V současné době se řeší pouze nejlepší možné umístění. Nové
dotační tituly budou vyhlášeny nejdříve v 9/2015. Předpoklad realizace je v roce 2016.
 Ano, bude nové osvětlení v Hřebenech od Cikánského dvora k hradu. Již jsme zažádali
o dotace Karlovarský kraj, projekt je hotov, zbytek nákladů ponese obec.
 Ano, necháme vystavět nový neprůhledný a částečně odsazený plot ve středu Josefova,
před dvorem „Ohrada“, který bude odsazený z důvodu umístění sběrných kontejnerů a nádob.
Také zde necháme vybudovat nový rozvaděč z důvodu získání výhodnější sazby k odběru el.
energie. Nákres a celkové provedení, včetně vyřízení potřebných dokladů zařizuje pan Onak.
Katrin Brandner, Jiří Šenkýř, Barbora Mikešová

Vize
Vážení spoluobčané, dovolte mi poděkovat bývalému starostovi, p. Čížkovi, za odvedenou
práci pro obec Josefov, a popřát mu, aby po tak dlouhé a náročné době, zaslouženě ve zdraví
a klidu užíval důchodu. Ostatní občany prosím o trochu shovívavosti a trpělivost s novým
vedením obce, které se ocitlo v nelehké situaci, ne zcela vlastní vinou. Poslední dobou se obec
dělí na tři tábory: ty, kteří „ví“, že nové zastupitelstvo se nechová slušně a nepracuje, ty,
kterým je jedno, co se děje, a několik málo lidí, kteří tuší, že ani vesnice dnes nemusí
zaostávat za městem, a že všichni mají právo říct vlastní názor a podílet se na její tváři. Bude
dobře, když utišíme vášně a začneme společně usilovat o to, aby se nám v naší vesnici všem
slušně žilo. Takže konec emocí a předkládám některá důležitá fakta:
Po předchozí samosprávě obce jsme „zdědili“ projekty, jejichž zpracování bylo zaplaceno.
Vzhledem ke stavu účtu obce, cca 3,5 mil. Kč, nelze všechny projekty profinancovat. Uvedu
příklady vypracovaných projektů na investiční akce – hřiště (stavba by stála 20 mil.),
revitalizace nádraží Hřebeny se sociálními byty (za 22 mil.), dešťová kanalizaci v obci
Josefov (za 3,5 mil.), cesta Radvanov – směr zastávka Radvanov u silnice na Habartov (min.
za 15 mil.) a další akce v řádech miliónů Kč. K tomu plánovaná výstavba chodníku
v Josefově, na který v nejbližší době bude podána výzva na projektovou část a špatný
technický stav veřejného osvětlení v Josefově a Hřebenech. Bez velkých matematických
propočtů je zřejmé, že i kdyby byla obec velice úspěšná v získávání dotací, bez zadlužení
do všech těchto naplánovaných akcí jít nemůžeme. A zadlužovat se nechceme.
Úkol současného zastupitelstva tedy zní určit priority. Vybrat ty investiční akce, které
přinesou největší prospěch občanům dnes i v budoucnosti, ty projekty, které přilákají nové
obyvatele, a tím i nové příjmy z daní do rozpočtu obce. Nechceme a nebudeme rozhodovat
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sami. Budeme rádi, pokud nám pomůžete. Účastí v připravované anketě, i jiným způsobem,
můžete vyjádřit, jaké akce shora uvedené, považujete pro život v obci za nejdůležitější.
V současné době se může každý z Vás podílet na přípravě nových webových stránek obce.
Našim záměrem je zpřístupnit občanům informace o hospodaření obce, práci zastupitelstva,
přinášet zajímavosti ze života obce, současného i minulého. Chceme zároveň učinit web
atraktivnějším. Uvítáme náměty, fotografie, historické záznamy pamětníků (v libovolné
podobě, poskytnuté materiály se svolením majitelů zdigitalizujeme).
Bez rad a pomoci odcházejícího vedení asi nějaký čas potrvá, než se chod obce zcela
stabilizuje. Vzniklé problémy (např. údržbu komunikací, osvětlení, organizaci práce
zaměstnanců…) se snažíme promptně řešit. Slibujeme těm, kteří mají zájem naslouchat, že
se budeme snažit udělat maximum. Jsme a budeme rádi za Vaše cenné konstruktivní názory
a rady.
Jan Onak
Hodnocení roku 2014
Počet obyvatel k 31.12.2014 byl 369.
Celkové příjmy za rok 2014 činily 5 700 668,- Kč
Celkové výdaje za minulý rok byly 4 123 302,- Kč
Daňové příjmy od státu
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 649 589,- Kč
Daň z příjmu fyz. osob samostatná výděl. činnost 19 313,- Kč
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů 82 956,-Kč
Daň z příjmů práv. osob 955 562,- Kč
Daň z přidané hodnoty 1 614 757,- Kč
Odvody za odnětí zem. půdy 12 277,- Kč
Daň z nemovitých věcí 398 672,- Kč
Daně od státu celkem - 3 740 654,- Kč
Daňová výtěžnost na obyvatele – 10 138,- Kč
Daňová výtěžnost podle obcí:
Hřebeny - 77 obyvatel 780 626,- Kč
Josefov - 227 obyvatel 2 301 326,-Kč
Luh nad Svatavou - 35 obyvatel 354 830,- Kč
Radvanov - 30 obyvatel 304 140,- Kč
Hlavní výdaje:
Energie 202 766,- Kč
Odměny členů zastupitelstva 399 422,- Kč
Platy 952 515,- Kč
Sociální a zdravotní pojištění 441 262,- Kč
Dohody o provedení práce 81 774,- Kč
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Zajímavostí je rozhodně fakt, že v roce 2014 jsme odměnu místostarostovi vypláceli pouze
3 měsíce z celého kalendářního roku.
Prostřednictvím obecních zaměstnanců jsme prováděli fakturačně údržbu lesního majetku
Městyse Svatava. Na prodeji dřeva a těchto pracích pro Svatavu jsme pro obec vydělali
170 243,- Kč.
Tradičně jsme díky našim zaměstnancům měli malé náklady na údržbu veřejného osvětlení.
Za celý rok údržba osvětlení ve všech 4 obcích vyšla obec na pouhých 5 136,- Kč.
Hospodaření obce za poslední 3 roky – finanční přebytek k 31.12.
2012 - 919 308,- Kč
2013 - 1 913 345,- Kč
2014 - 3 490 081,- Kč
Domovní odpad:
Celkem na dost vysoké úrovni jsme udrželi hodnotu tříděného odpadu. Byl sice malý pokles
proti roku 2013 odměna od Ekokomu za třídění poklesla z 70 635,- Kč na 68 485,- Kč.
Na poplatku za pro. sys. likv. komunálního odpadu bylo vybráno v roce 2014 – 281 336,- Kč.
Za popelnice a kontejnery jsme zaplatili 355 279,- Kč.
Nebezpečný odpad – 1357,- Kč
Příjmy celkem poplatek + Ekokom – 349 821,- Kč
Náklady celkem - 356 636,- Kč
Rozdíl mezi výdaji a příjmy byl 6815,- Kč. Není důvod zvyšovat poplatek za odpad a i v roce
2016 by měl zůstat na úrovni roku 2015.
Dokončené malé investiční akce roku 2014
1. Betonování propustku u ČOV Josefov a příprava na zábradlí
2. Instalace světla v zatáčce u cikáňáku Hřebeny
3. Vytýčení pozemku cesty Luh pravá strana
4. Vykácení dřevin v lese pod Petříkem cesta
5. Vykácení náletových dřevin ČOV Josefov vykácení dřevin pod Pánkem Radvanov
6. Vykácení dřevin Radvanov u křížku nad Meinlem
7. Vykácení stromů u cesty pod Pánkem
8. Odvodnění pramenu z pole pod Pánkem
9. Úprava a srovnání pozemků před Pánkem Radvanov
10. Rozšíření a zpevnění cesty pod Pánkem Radvanov
11. Úprava a rovnání pozemků před ČOV Josefov vybagrování vodoteče
12. Rozšíření propustku pod Petříkem cesta do Luhu úprava zatáčky
13. Montáž mříží na klátírně
14. Dosadba stromů v lese Radvanov
15. Odstranění boudy pojízdná prodejna Luh
16. Montáž 8 ks přenosných dopravních značek
17. Instalace křížku Radvanov nad Meinlem a úprava terénu včetně lavičky
18. Vybudování oplocení pravá strana pod Petříkem
19. Instalace křížku a úprava terénu včetně laviček Radvanov – rybník
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20. Vybudování studánky Plaerův pramen Radvanov včetně osvětlení
21. Instalace křížku + úprava Luh u kolejí
22. Instalace jednoho světelného bodu cesta Luh nad zatáčkou
23. Malování zasedačky + WC OU Josefov
24. Instalace laviček kaplička Krajková
25. Vytýčení cesty Luh levá strana
26. Montáž svítidla vývěska Hřebeny
27. Výměna zatrubnění a úprava prostoru před Hrabákem Josefov
28. Oprava komínu budova nádraží
29. Oprava střechy budova nádraží
30. Kácení náletových dřevin 59/7 Radvanov
Díky VPP zaměstnancům bylo vytvořeno v minulém roce dílo nejméně za 380 000,-Kč
Chodník Josefov
Prošli jsme si s projektantem trasu plánovaného chodníku v Josefově, uvádím zde jednotlivé
problémy, které budou muset být řešeny projektem tohoto díla.
Podklady pro zpracování studie
Délka navrhovaného chodníku 1200 m začátek u vodojemu Josefov konec křižovatka
Radvanov šířka 220 cm.
Nutno řešit: - vybudování dešťové kanalizace po celé délce chodníku
- Kanalizace bude využívat čtyři stávající silniční propusti u Vernerů, Ksandrů, proti pozemku
Volnému a naproti Veselému
- Všechny propusti končí na soukromých pozemcích
- Jelikož dojde k navýšení odtokových vod, musí být řešen tento odtok povrchových vod
s jednotlivými majiteli pozemků
- Do kanalizace musí být řešen odtok povrchových vod ze sousedících soukromých pozemků
- Nutno řešit výškový rozdíl mezi živičným povrchem komunikace a dosavadní krajnicí
- Nutno řešit nepřesnosti mezi oplocením a pozemkem komunikace
- Součástí stavby musí být kompletní osvětlení chodníku
- V místě plánovaného přechodu přes komunikaci naproti Polákům dojde k větším zásahům
do tělesa komunikace
- Součástí projektu bude řešení výškového rozdílu nejméně 25 sjezdů (chodník a soukromé
pozemky)
Slovo na závěr
Stále se na mě obrací spoluobčané s otázkou, když jsem volby vyhrál. To je asi tím,
že volební období má 1461 dnů a my občané voliči rozhodujeme pouze dva dny a zbylých
1459 rozhodují zastupitelé, které v těch dvou dnech zvolíme. Všechno jednou končí a to,
že končím 3 měsíce po volbách není obvyklé, ale i to lze. Vlastně když zavzpomínám, tak
do starostování jsem nenastoupil po volbách, ale starostou jsem se stal v průběhu volebního
období a průběhu volebního období jsem také skončil. Je pravda, že mezi tím jsme trochu
zestárli. Pro obec jsem se začal angažovat v roce 1984, tehdy jsme byli pod Krajkovou.
Začalo to osvětlením, ČOV Josefov a cestou do Luhu. Loni to bylo třicet let. Je to půlka mého
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života a to nelze jen tak hodit za hlavu a říct si život jde dál. Osud Josefova mě dál zajímá
a zajímat bude. V dané situaci, která po těchto volbách nastala, můj odchod z vedení obce
z mého hlediska je tím jediným rozumným řešením. Doufám, že to přinese uklidnění v řadách
zastupitelstva. Za čtyři roky až budeme všichni hodnotit končící volební období, budeme
možná překvapení anebo také ne.
Ladislav Čížek
Doplňující informace občanům obcí
Občanům obcí nesledujícím příliš veřejné dění sděluji informaci, že na posledním (pátem)
zasedání zastupitelstva obcí konaném dne 23.2.2015 byl po rezignaci p. Ladislava Čížka
zvolen nový starosta p. Heinz Strunz (zvolen 6 hlasy ZO), nový místostarosta Mgr. Jan Onak
(zvolen 5 hlasy ZO) a nový předseda finančního výboru p. Ladislav Čížek (zvolen 4 hlasy
ZO). Tímto přeji novému vedení mnoho úspěchů a rád jim veřejně vyjadřuji svojí podporu při
další práci ve prospěch obcí.
V příspěvku chci opětovně zdůraznit, že mýty o 30 mil. Kč za chodník v Josefově jsou
naprosto scestné, ZO se doposud neshodlo na bodech zadání, způsobu zadání, natož aby
proběhla oficiální konzultace s projektantem. Mluvíme tím pouze o přípravě projektové
dokumentace. Při stavu rozpočtu obcí je zřejmé, že v případě hotové a vyskladněné
projektové dokumentace budou v první řadě zastupitelé hledat možné a využitelné dotační
tituly.
Závěrem si nemohu odpustit komentář k uveřejňovaným stavům hospodaření obcí za poslední
3 roky. Po pěkně vypadajícím nárůstu objemu finančních prostředků až po cca. 3,9 mil Kč je
řečeno A, ale pod nevyřčeným bodem B se skrývá mimo jiné prodej majetku obcí a rovněž
i svojí kapkou přispívá výtěžnost z trvale přihlášených „nových náplav“. Domnívám se,
že čím více bude takto trvale přihlášených, tím lépe a je to jen ku prospěchu obcí. Při
souhrnném počtu obyvatel nad 500 osob lze dosáhnout na mnohem výhodnější dotační tituly a
již samotný vyšší počet obyvatel přispívá kladnému stavu obecní pokladny.
Jiří Šenkýř

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Vážená redakční rado zpravodaje Obce Josefov, reaguji na výzvu Jana Onaka ve Vašem
Vánočním zpravodaji a zasílám Vám textovou přílohu, kde přiznávám, co mně v osadě
Radvanov, spravované obcí Josefov, chybí.
Jsem náplava. Naplavil jsem se do osady Radvanov před třemi lety. Již po roce 1945 sem byli
naplaveni dosídlenci a před nimi se naplavili cca v 11. – 13. století kolonisté pravděpodobně
z Durynska či Horní Falce aby doplnili řídké slovanské osídlení. Kdo není náplava, ať se
přihlásí. Jsem rodem i životní filosofií venkovan. V Radvanově jsem si s manželkou postavil
chalupu k trvalému bydlení na konci vesnice, kde cesta dál nevede, v prostředí ticha a zeleně.
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V poslední době bydlíme obklopeni hlukem motorových pil a traktorů v sousedství
rozbahněných pozemků v atmosféře dýmu z pálených syrových větví. S povděkem jsme
kvitovali, že jsme péčí vedení obce získali cca 200 m zpevněné bezprašné komunikace místo
původní rozbahněné cesty. V současnosti tato komunikace nabývá, též péčí vedení obce, opět
charakter blátivé polní cesty.
Když jsem šel uklidit jakési papíry povalující se před vraty (neb nemám rád pohozené
odpadky), nahlédl jsem do jednoho z listů a zjistil jsem, že se jedná o rozškubaný Vánoční
zpravodaj obce Josefov. Text mně velmi zaujal, a proto vám zasílám níže uvedenou přílohu.
Textová příloha:
Co mně chybí v obci Josefov, budu presentovat sestupně tak, že to, co mně chybí nejvíc,
uvedu nejdříve a to, co mně chybí méně, uvedu níže.
 Chybí mně citlivý přístup ke krajině a k přírodnímu a potažmo životnímu prostředí vůbec.
Údržba doprovodné zeleně u cest prováděná jakýmsi cepákem na obecním traktoru, jejímž
výsledkem jsou sedrané větve a části křovin visící v cárech a poškozené kmeny nepovažuji
za citlivé ani estetické.
 Chybí mně ohleduplnost některých občanů ke spoluobyvatelům. Odstraňování
nežádoucího materiálu pálením kdykoli a kdekoli bez ohledu na momentální vítr a obydlí
spoluobčanů k dobrému a přátelskému soužití jistě neprospěje.
 Bohužel činnost pana starosty s pracovní skupinou, jíž velí, dává špatný příklad. Ve výzvě
pana starosty ve Vánočním zpravodaji, jsou zájemci o dříví nabádáni k úklidu větví spálením.
Vyzyvatel však opomněl zájemcům sdělit, že toto lze činit pouze se suchým materiálem (§ 16,
odst. 4 zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší), nelze tedy pálit větve z čerstvě pokácených
dřevin, pokud se nechceme dostat do střetu se zákonem. Předpokládám, že plošné odstranění
dřevin, rostoucích mimo les, včetně nadlimitních průměrů kmenů, má vedení obce ošetřeno
příslušným povolením.
 Chybí mně kvalifikovaná údržba cest vhodnými materiály a úklid vozovek znečišťovateli.
 Chybí mně dohled vedení obce nad ukládáním materiálu na obecní pozemky. Ukládání
odpadu, který patří pouze na řízenou a zajištěnou skládku lze spatřit v Radvanově na p.p.č.
39/1.
 Chybí mně zábradlí u můstku přes potok v Radvanově.
Na závěr bych rád vyslovil uznání novému vedení obce. Z výše uvedeného zpravodaje jsem
nabyl dojmu, že vedení obce přestává být jednomužnou záležitostí a v diskusi a tříbení názorů
budou nacházena dobrá řešení.
Přeji výdrž a přidávám se k výzvě pí. Danuše Suchánkové z Vašeho zpravodaje.
V dokonalé úctě
Hobl Ladislav
Radvanov 17
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Vážené vedení obce,
obracíme na Vás s dotazem, týkající se odstranění - demontáže kříže, stolu a laviček na
odpočívadle v Luhu nad Svatavou, které nejen že plnilo funkci pro odpočinek a relaxaci,
ale také vzhledově doplňovalo příjezd do obce. Po vybudování tohoto posezení panem
starostou Čížkem a zaměstnanci obce jsme měli radost, že nám i návštěvy místo s posezením
chválí a často využívají k odpočinku při procházce. Ani my jsme nebyly výjimkou. Ptáme se
proto, kam a proč zmizel doplněk naší obce?
Dále bychom se chtěli zeptat, jaké jsou opravdové důvody odstupu z funkce starosty pana
Čížka, který zde vykonával svojí funkci pro naši maximální spokojenost po celou dobu svého
starostování (23 let), z toho téměř 8 let plnil veškeré požadavky nám osobně i ostatním
občanům Luhu nad Svatavou a to především vlastními silami, v montérkách a s lidským
přístupem. Např. opravil lávku včetně zábradlí, osvětlení a vodoznak při povodních,
oprava cesty, vánoční výzdoba, zajistil protahování a údržbu silnic v zimním období včetně
posypu, vybudování veřejného osvětlení, svícení až do ranních hodin, zasazení a údržba
dřevin, čištění trativodu, vybudování již zmíněného posezení, přemístění a kompletní oprava
svatého kříže, sekání travin v letním období, nespočet kulturních akcí, mobilní pohotovost
24ho pro občany atd. Myslíme si, že můžeme mluvit za většinu občanů naší obce a doufáme,
že v následujících letech tomu nebude jinak.
S pozdravem a čekáním na odpověď manželé
Kuklovi Luh nad Svatavou 21
Reakce zastupitelstva:
Vážený pane a paní Kuklovi, k Vašemu dotazu a stížnosti uvádíme následující:
 Odpočinkové místo bylo odstraněno na základě stížnosti pana Vrány, jelikož se nacházelo
na jeho pozemku. Obec se bude snažit najít jiný vhodný prostor. V případě, že máte návrh
na nové umístění, můžete jej předložit na OÚ Josefov.
 K rezignaci p. Čížka Vám nemůžeme sdělit bližší informace. Odvoláváme se pouze
na důvody, které uvedl v médiích a v textech Zpravodaje.
 Kulturní akce pro rok 2015 jsou i novým zastupitelstvem schváleny ve stejném množství,
jako v předešlých letech. V ostatních vyjmenovaných aktivitách se budou snažit zastupitelé
obce i nadále vyhovět ke spokojenosti všech občanů našich obcí. Samozřejmě, že jakýkoliv
podnět k možnému zlepšení, popř. návrh bude vítán.
Katrin Brandner

SLOVO ZÁVĚREM
Tímto bych opakovaně chtěla požádat všechny, kteří mají zájem o publikování příspěvku
v obecním zpravodaji, nebo podání námětu na příspěvek, o jejich zaslání nejlépe ve wordu
na emailovou adresu: katrin.brandner@seznam.cz, popř. v papírové podobě jej zanést na OÚ
Josefov. Zpravodaj bude vydáván minimálně ve čtvrtletních intervalech, předpokládané
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vydání je plánováno na počátek 6/2015. Případné příspěvky zasílejte nejpozději do 20.5.2015.
V případě ochoty přispěvatelů považujeme za korektní sdělit informaci o tom, zda jsou trvale
přihlášeni v některé z obcí sdružených pod Josefovem.
Tímto prosím všechny, aby na výše uvedený e-mail neposílali nic jiného než příspěvky
do Zpravodaje. Jakákoliv vaše aktivita ve formě textu je považována za příspěvek. Pochvalu,
poděkování, stížnost, oznámení, upozornění aj., které nechcete zveřejnit, adresujte přímo na
OU Josefov, popř. jednoznačně upozorněte, že se nejedná o příspěvek do Zpravodaje a já jej
předám oprávněné osobě k vyřízení. Příspěvek bude samozřejmě otisknut v podobě, jaké ho
zašlete (bude provedena pouze částečná gramatická korekce, bude-li potřeba a úprava).
Katrin Brandner, předseda redakční rady

11

