JOSEFOVSKÉ LISTY

SLOVO STAROSTY
Váţení sousedé,
OBSAH
dne 20. března, přesně ve 4:49,
jsme přivítali astronomické jaro.
Slovo starosty
Příroda kolem nás se pomalu
Starosta informuje
probouzí, rozkvétají trávníky a
záhony, zelenají se stromy. Vesna
Deatero koronavir
přináší kaţdý rok více tepla, slunce,
MDŢ 2020
radost, optimismus, lásku a naději.
Letošní jaro je ale zvláštní, komplikované. Nouzový Tříkrálová sbírka
stav, zavřené obchody, karanténa, omezené cestování,
Spolky
zákaz sdruţování. A všudypřítomné povinné roušky.
Naši psychickou pohodu narušuje najednou pocit Tipy - nucené volno
nejistoty a strach z neznámého. Jiţ několik týdnů Zájmová činnost
proţíváme jiný ţivot neţ ten, na který jsme zvyklí.
Můţeme to ale zvládnout! Buďme trpěliví, Poděkování, oznámení
tolerantní, ohleduplní a lidští. Dělejme radost sobě i
svým blízkým. Budeme-li dodrţovat nařízení a
doporučení, pomáhat si, brzy se vrátíme do Kontakty
Obecní úřad Josefov
„normálu“!
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357 09 Josefov

DŮLEŢITÁ UPOZORNĚNÍ:
V souvislosti s mimořádnou situací a pokyny vlády
přijímáme některá opatření směřující k ochraně zdraví
občanů:
1) OÚ je do odvolání uzavřen. Můţete se na nás
obracet e-mailem ou-josefov@volny.cz nebo
telefonicky na číslech 352 672 325, 773 668 091,
720 284 094. V urgentních případech bude řešena
návštěva OÚ individuálně.
2) Splatnost místních poplatků posouváme na
30.května 2020.
3) Zavádíme novou sluţbu pro občany 60+, popř. lidi
v karanténě. Seniorům 60+ v případě zájmu
zajistíme nákup základních potravin, léků a
drogerie. Sluţba bude poskytována přednostně
osaměle ţijícím osobám a lidem v povinné
karanténě. Bliţší informace na tel. č. 734 821 123
paní Bendová, tel. č. 720 284 094 místostarostka
N.Vachovcová.
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI, POCHOPENÍ A
OHLEDUPLNOST!
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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

Josefovské listy:
E-mail: josefovske.listy@seznam.cz
Editor: Ing. Jiří Šenkýr,
Renata Hethová
Petr Pastier

STAROSTA INFORMUJE
Tůňky
Ve výběrovém řízení na zhotovitele projektu „Systém tůní a výsadby zeleně v
Parku novorozenců“, byla vybrána firma PE-REZA spol. s r.o. z Citic. Od Státního
fondu ţivotního prostředí jsme získali dotaci ve výši 1.105.825 Kč. Zbylé finanční
prostředky ve výši 122.825 Kč zaplatíme z „kotlíkových dotací“. Pro obec je
důleţité, ţe se jedná o 100% dotaci. Dne 18. 3. bylo předáno staveniště firmě,
upozorňujeme tedy na moţnost omezeného pohybu v prostoru Parku novorozenců
po dobu výstavby.

Komunitní centrum Josefov (KCJ)
Dne 20. 2. 2020 proběhla kolaudace komunitního centra. V současné době je
centrum vybaveno pro pořádání vnitřních i venkovních akcí. Podařilo se nám získat
dalšího sponzora - firmu Karlovarské minerální vody, a. s., která nám darovala
velkou nápojovou ledničku a skleničky. První akcí v KCJ, a zatím poslední, byla
oslava Mezinárodního dne ţen. Oficiální slavnostní otevření KCJ, Josefovskou
zábavu a další akce jsme museli z důvodu nařízení vlády odloţit na pozdější dobu.
V současné době podáváme dotaci na vybavení knihovny, která bude slouţit i jako
herna pro malé děti a poskytovat zázemí pro nově vzniklé krouţky.
Oprava rybníčku
Ve výběrovém řízení na zhotovitele projektu „Revitalizace vodní plochy na p. č.
146/3 k.ú. Radvanov u Josefova“ byla vybrána společnost KONOPA Vladimír, s.r. o.
z Jimlíkova. Závěrečné vyhodnocení projektu by mělo proběhnout na MZe do
poloviny dubna. O dotaci na revitalizaci jsme poţádali také Karlovarský kraj.
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Oslava MDŢ 2020 - první kulturní akce v novém
Komunitním centru v Josefově
Letošní oslava MDŢ proběhla jiţ v nově
postaveném komunitním centru naší obce.
Společenské akce se zúčastnilo 45 ţen.
Pro přítomné bylo připraveno pohoštění i
kulturní program.
Tradičně dostala kaţdá přítomná ţena
kytičku – tentokrát violku.
Jako kaţdý rok přijely kadeřnice Lucie a
kosmetička Jana, takţe v průběhu oslavy
byl v provozu místní kadeřnický a
kosmetický salon, o jejichţ sluţby byl velký
zájem. Obsluhu zabezpečili prima josefovští
chlapi, kteří se o přítomné oslavenkyně
vzorně starali. Společnost se rozcházela aţ
v pozdních večerních hodinách, takţe o
úspěšnosti celé akce není pochyb.
N. Vachovcová
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Tříkrálová sbírka
Jako kaţdoročně po celé republice
proběhla
také
v Josefově
s vědomím obce Josefov a pod
záštitou Farní charity v Sokolově
Tříkrálová sbírka. Sbírka se konala
ve dnech 4.1. (Radvanov, Josefov)
a 5.1.2020 (Josefov, Hřebeny).
Tříkrálovými dobrovolníky byly
tentokrát děti přímo z obce Josefov.
Děti se zhostily úkolů výborně,
vypořádaly se i s nepříjemným
deštivým počasím po svém, vesele
si zpívaly od domu k domu. Chtěla
bych podělovat všem občanům,
kteří nám otevřeli, poslechli si koledu a prohodili s námi pár milých slov, byla vás
naprostá většina. Rovněţ jménem Farní charity v Sokolově děkuji za příspěvky,
kterými jste podpořili tyto projekty:

Mobilní hospic sv. Jiří v Chebu. Dle pana faráře mobilní hospic zvaţuje
otevření rovněţ mobilního hospice pro děti, coţ v České republice je
opravdu potřeba,

podpora činnosti Tříkrálové kavárničky a Tříkrálového obchodu v Sokolově,
tj. zřízení společensky účelných pracovních míst pro zdravotně postiţené
osoby,

projekt Farního šatníku, kde jsou také vytvořena 2 pracovní místa pro lidi se
zdravotním postiţením. Farní charita zde pomáhá lidem v tíţivé ţivotní
situaci a lidem bez domova,
Celková výše vašich příspěvků činila 6 482 Kč, coţ vzhledem k velikosti naší obce
bylo opravdu hodně, nechali jsme za sebou např. Dasnice, Lomnici, Habartov,
Citice aj. Celkem se vybralo v okrese Sokolov 239 407 Kč. Děkujeme.
Katrin Brandner, vedoucí skupiny

Zájezd na vánoční trhy do Plzně
V sobotu 14. prosince 2019 uspořádal spolek Tradiční
venkov autobusový zájezd na vánoční trhy do Plzně.
Devatenáct účastníků zamířilo do Plzně. Na vánočně
vyzdobeném náměstí si uţili čtyři hodiny předvánoční
atmosféry. Bylo moţno vystoupat na věţ kostela sv.
Bartoloměje, navštívit muzeum strašidel s výstavou
panenek, nakoupit dárky a vyuţít bohaté nabídky
občerstvení. Počasí přálo, hudba hrála a večer se z osvíceného náměstí ani
nechtělo domů. Velmi vydařený zájezd.
text a foto Václav Mikeš
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Masopust v Josefově
V sobotu 29. února 2020 prošel
obcí Masopustní průvod. Zahájení
a předání klíče od obce, proběhlo
za
obecním
úřadem.
Poté
následovala šestihodinová cesta
přes jednotlivé části obce (coţ byl
plán). Hudbu letos zajistili dva harmonikáři z Habartova a
Dasnic. I přes přízeň počasí byla účast minimální. Nejen v
průvodu, ale i v obci. Jen náves v Radvanově nezklamala sešli se na ní místní obyvatelé, kteří pohostili všechny účastníky průvodu.
Hudba, společné občerstvení a dobrá nálada, víc nebylo potřeba. Zbytek cesty,
kromě výjimek, uţ tak uspokojivý nebyl. Účastníci se tímto omlouvají, ţe nebyli
schopni cestu dokončit (severní část Josefova a Hřebeny). Akci uspořádal spolek
Tradiční venkov s podporou obce Josefov. Pořadatelé
děkují všem, kteří se zúčastnili, všem kteří připravili
občerstvení (koláčky a domácí chléb se škvarkovou
pomazánkou) a samozřejmě všem, kteří účastníkům
otevřeli své dveře a věnovali jim svůj čas. To má pro
pořadatele zásadní význam.
Text a foto Václav Mikeš

Novoroční výzva 2020
1. ledna 2020 a josefovská
Novoroční výzva. Jiţ 5.
ročník
běhu,
chůze,
canicrossu a dogtreku na
2.700 metrů pořádal spolek
Sport Josefov s podporou
obce Josefov a spolku
Tradiční venkov. Nádherný
lednový den přivítal rekordní
účast - 56 účastníků a výborné výkony. Potěšilo, ţe kromě špičkových krosových a
canicrosových běţců přišlo i mnoho místních, včetně dětí. Třeba jen na novoroční
procházku.
Absolutní vítěz Jakub Kiprov vylepšil svůj loňský čas o 21 vteřin na 10:39 min.,
druhá byla Vendy Molcarová a třetí Štěpánka Bartoňová (obě canicross) v časech
11:21, resp. 12:06. Druhé místo mezi běţci obsadil Martin Kvěš (12:24). Výborné
výkony podali i místní běţci - Jaroslav Číţek (14:13 - 5. místo) a Josef Mihalík
17:26 - 11. místo - ročník 1952!). Neztratily se ani místní děti - Jiří Záruba (8.), Jiří
Novotný (9.), Maruška Brandner (14.), Mariánka Novotná (20.), Ondřej Loos (31.) a
další. Perfektní počasí, výborné výkony a tradičně bohaté občerstvení jen
korunovalo úspěšnou akci.
Text a foto Václav Mikeš
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Název projektu: Komunitní centrum Josefov
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008176
Příjemce dotace: obec Josefov
Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na vybudování nového Komunitního centra v obci Josefov. Nový objekt bude
zabezpečovat základní sociální poradenství, volnočasové, kulturní, vzdělávací a environmentální
aktivity a akce. Do projektu je zapojena obec i místní spolky. Souběţně je zajištěna spolupráce
dalších obcí/měst v rámci MAS Sokolovsko (ORP a SVL Sokolov). Vybudování kapacity je
vázáno na rostoucí rozsah komunitní práce. Činnost navazuje na komunitně vedený místní rozvoj
SCLLD MAS Sokolovsko 2014-2020.
Cíle projektu:
Projekt je zaměřen na procesy sociální integrace a inkluze. Obec spolupracuje s místními spolky
a organizacemi v rámci aktivit zaměřených na rozvoj komunity prostřednictvím společných
volnočasových, kulturních, vzdělávacích a dalších zájmových akcí. Plánované cíle a výsledky
projektu přispívají ve svém komplexu k naplňování specifického cíle 2.1 zvýšení kvality a
dostupnosti sluţeb v rámci prioritní osy a investičních priorit výzvy 62. IROP.
Výsledky projektu:
Provoz bude zaloţen na zapojení obce, místních spolků, cílových skupin a spolupracujících obcí
(další volnočasové, kulturní, vzdělávací a environmentální aktivity a akce). Dojde k vybudování
základny pro rozvoj dalších komunitních aktivit ţadatele.
Příspěvek Evropské unie na projekt: 4 956 717,21 Kč
Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.
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NUCENÉ VOLNO JE DLOUHÉ, PŘINÁŠÍME TIPY
Připravujeme GEOCACHING
Geocaching je oblíbená hra, při které lidé všech věkových kategorií, zejména
rodiny s dětmi, hledají s vyuţitím moderní techniky poklady ukryté na zajímavých
místech v přírodě. Poklad (keška) můţe obsahovat deník, do kterého se
podepíšete a drobné předměty, největší odměnou je ale samotný záţitek z hledání.
V přírodě v okolí obce umístíme 8 kešek, 2 necháme později oficiálně
zaregistrovat. Po instalaci budou bliţší informace zveřejněny na webu a FB.
Přejeme hodně zábavy!
Velikonoce trochu jiné
Velikonoce
sice
nemůţe
provázet klasické koledování a
setkávání v širším rodinném
kruhu
a
s přáteli,
přesto
netradiční velikonoční svátky
mohou děti bavit. Děti mohou
více
pomáhat
s přípravou,
s pečením, barvením vajíček,
prací na zahrádce… záleţí na
nás, dospělých, jakou práci si
dáme s vymýšlením jejich zábavy. A koledu můţe nahradit například hledání
velikonočního zajíčka nebo hledání velikonočních vajíček. Záleţí na počasí a vaší
fantazii. Nejlepší variantou je rozmístit sladkosti a vajíčka na zahradě, v parku,
lese, obtíţnost volíme dle věku dítěte.
Tipy na venkovní hry (moţná zapomenuté) a aktivity
Schovávaná, Slepá bába, Honzo vstávej, Krvavé koleno, Kuličky, Čára, Opičí
dráha, Čáp ztratil čepičku, Skákání přes švihadlo, Skákání panáka, Skákání gumy,
Školka s míčem, Cukr – káva - limonáda, Kuba řekl sednout, Stavění domečků,
Piknik v přírodě, více typů např. na www.zlobidlo.cz
Kuba řekl sednout: Rodič nebo dítě stojí před ostatními hráči a říká: "Kuba řekl sedněte si". Ostatní hráči si musí sednout. Hra pokračuje: "Kuba řekl - dejte si
levou ruku na pravé ucho." (Záleţí na věku dětí, u menších pouţívejte jednodušší
pokyny - sednout si, lehnout, mrknout, zakašlat apod.) Ostatní opět musí splnit
pokyn. Pokud ale vyvolávač řekne jen: "Sedněte si" bez "Kuba řekl", nesmí se daný
pokyn splnit. Kdo přesto zareaguje, dostává trestný bod. Vyhrává ten, kdo má na
konci nejmíň trestných bodů a za odměnu se můţe vystřídat s vyvolávačem.
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Příprava zajmové činnosti
v Komunitním centru Josefov
Přírodovědno-rybářský krouţek určený pro děti ve věku
6 aţ 15 let, vedoucí Jiří Záruba, v případě zájmu volejte
tel. 725 822 159. Zahájení a frekvence konání jsou
závislé na počtu přihlášených dětí. Termín zahajovací
schůzky bude včas oznámen.
Seznámení s 3D tiskem, krouţek určený pro děti ve věku 6 aţ 15 let,
vedoucí Ing. Jiří Šenkýř, v případě zájmu volejte tel. 724 015 112.
Zahájení a frekvence konání jsou závislé na počtu přihlášených dětí.
Termín zahajovací schůzky bude včas oznámen.
Kondiční cvičení s Markétou - pravidelně v pondělí a čtvrtek od
19:30 hod. V případě zájmu volejte tel. 739 486 476. Termín
zahajovací schůzky bude včas oznámen.
Sportovní krouţek (šipky a stolní tenis) povede pan Karel Boldiš.
V případě zájmu volejte tel. 777 297 919.
Termín zahajovací schůzky bude včas oznámen.

Memoriál Heinze Strunze 2020 v Josefově.
V sobotu 15. února 2020 se uskutečnil 3.
ročník turnaje v karetní hře Lóra o putovní
pohár Heinze Strunze, tentokrát v
josefovském klubu.
Šestnáct hráčů a šest hodin boje. Velké
výkony je třeba podpořit. Takţe pitný reţim
(40 litrů piva) a dostatek energie (výborný
guláš z restaurace Na vršku u Strejdy v
Krajkové) byl nutností. Mezi tradiční hráče
tentokrát zavítali "profesionálové", hrající
oficiální Lóru. Přes rozdílná pravidla se
rozhodně neztratili a obohatili tento turnaj. Vzájemným
bojů přihlíţela i rodina Heinze Strunze. Vítězem se
stal Jaromír Pavlíček z Radvanova, který zároveň
obhájil loňské prvenství a udrţel si putovní pohár na
další rok. Druhé místo obsadil František Doboš z
Oloví, třetí Tomáš Šavrňa z Habartova. Nejlepší ţena
Marie Langova obdrţela i cenu za nejlepší hru a za
vynikající čtvrté místo. Vydařenou akci uspořádal
spolek Sport Josefov s podporou obce Josefov.
text Václav Mikeš, fotografie Ţaneta Štefanová, Václav Mikeš
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PODĚKOVÁNÍ - ŠITÍ ROUŠEK
Děkujeme paní Jančové, Tavaliové,
Bendové, Kobrové, Jíchové, Spišakové,
Chuderákové, Vachovcové, Laszloové,
Simetové, Pavlíčkové a všem ostatním za
pomoc při šití roušek pro občany všech
částí Josefova. Dále děkujeme všem za
látky a další materiál. Roušky byly zdarma
rozdány všem občanům Josefova.

Naše obec zavádí Mobilní Rozhlas!
Váţení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou
sluţbu - Mobilní Rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí
různých komunikačních kanálů. Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail.
Následně budete ZDARMA dostávat:







SMS zprávy,
hlasové zprávy,
e- maily,
zprávy do aplikace,
upozornění na odstávky energií,
pozvánky na kulturní události
a mnoho dalšího.
Občané vyuţívající stávající SMS kanál
budou automaticky převedení pod aplikaci Mobilní Rozhlas.
Zaregistrujte se na adrese:

obecjosefov.mobilnirozhlas.cz

Bioodpad
V týdnu od 23. března 2020 byly rozvezeny popelnice na bioodpad, na základě
uzavřených smluv o zápůjčce. První svoz proběhne v pondělí 30. března 2020.
Velkoobjemový odpad
Den 6. dubna 2020 bude sváţen velkoobjemový odpad, tj. skříně, koberce, kov,
elektro v souladu s vyhláškou. Odpad připravte do 8:00 hod. před Váš plot.
Neodváţíme šaty, obuv (lze umístit do určených nádob), stavební suť, drobné
předměty, které se vejdou do popelnice na komunální odpad. Děkujeme!
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