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Vážení čtenáři, sousedé,
noc z 30. dubna na 1. května je
symbolickým středem mezi jarní
rovnodenností a letním slunovratem.
Již staří Keltové považovali tuto noc
za magickou, loučili se se zimou a
vítali přicházející jaro. Jaro ale letos
bylo
zvláštní,
ostatně
jako
posledních 15 měsíců.

2
3
4-7
8-9
10
11
12-14
15

KONTAKTY

Probouzeli jsme se často do mrazivého rána, báli o
rozkvétající zahradu, v průběhu dnů se střídal déšť se
sluncem, občas i s bouřkou a sněhem. Proměnlivé
počasí patří i podle názvu spíše k aprílu, stejně jako
žertíky, novinářské kachny a různé mystifikace. Osobně
mám ale pocit, že se nás „apríl“ drží již velmi dlouho.
Obvykle bývá květen vnímán mnoha lidmi jako
nejkrásnější měsíc roku, měsíc rozkvetlý, spojený s
probuzenou přírodou a láskou, plný společných oslav,
tradic a svátků. A to od 1. dne, kdy slavíme svátek práce
a svátek zamilovaných. Druhý rok je tomu jinak.
Čarodějnice, stavění máje, Majáles, Den matek, Den
rodiny… vše jsme mohli slavit jen v úzkém kruhu svých
nejbližších. Trvá to dlouho, vadí nám to, občas pravidla
porušujeme. Ještě více než kdy jindy tak toužebně
vyhlížíme prázdniny, dovolenou, teplé dny a noci,
„grilovačky“, sluníčko a společné zážitky.
Chtěli bychom vše vrátit zpátky! Bohužel! Vypůjčil jsem si
známý citát „jediné, co můžeme změnit, je budoucnost“.
Nemůžeme se vrátit, ale můžeme znovu začít, tam, kde
právě jsme. Věřím, že si na základě prožitého
uvědomíme, co je opravdu důležité. Teď je pro nás
všechny, svět, společnost i jednotlivce, důležité se znovu
pořádně nadechnout a odpočinout si!
Krásné léto, příjemné zážitky, „sluníčko nad námi i s
námi“!
Jan Onak
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Nové webové stránky
Webové stránky již neodpovídaly legislativním požadavkům, poskytovatel Galileo
Corporation s. r. o. pro nás připravil novou verzi. Stránky jsme doplnili o nové
fotografie pořízené z "výšky", fotografie jednotlivých částí obce a nově se stala
součástí webu také interaktivní mapa. Do mapy jsou zanesené oficiální turistické
trasy, naučná stezka Olověný Hartenberg, i naše tipy na kratší a delší procházkový
okruh s lesními úseky.

Upozornění
Individuální svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu končí dne 31. května,
objednávejte na tel. č. 722 960 130.

Kanalizace v osadách
V dubnu jsme získali stavební povolení na výstavbu kanalizace v Hřebenech. Po
získání povolení pro Radvanov požádáme o dotaci MZe. Projektant dokončil studii s
variantami odkanalizování Luhu nad Svatavou.

Uzavření knihovny
Z důvodu nepřítomnosti knihovnice bude od 18. 5. do 16. 6. knihovna uzavřena.
Knihy si můžete zapůjčit v miniknihovničkách.
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Jarní soutěže
Velikonoce byly barevné a veselé také v podání josefovských dětí. Na OÚ se sešla
pěkná hromádka nádherně vymalovaných vajíček, která byla v dubnu vystavena v
knihovničce u KCJ. Velikonoční pondělí převzali malí kreslíři sladkou odměnu přímo
od starosty. Máme u nás moc šikovné děti!
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Čištění Ohře
Ve dnech 16.-18. 4. 2021 probíhala na trase Kynšperk nad Ohří – Karlovy Vary
tradiční akce ČIŠTĚNÍ ŘEHY OHŘE A PŘÍTOKŮ. Celkem v průběhu prodlouženého
víkendu nasbíralo 565 dobrovolníků 136 pneumatik a 6,5 tun odpadu. My jsme se
zapojili společně v sobotu 17. dubna. Devět josefovských odvážlivců se i přes
nepřízeň počasí pustilo do úklidu od „Poslední šance“ v Hřebenech do Luhu nad
Svatavou. K 350 kg odpadu se přidal i unikátní nález dřevěné „kadibudky“,
připomínající film S Tebou mě baví svět. A my děkujeme všem, které svět baví a
není jim lhostejný!

Zelená obec 2020
Projekt Zelená obec funguje již 13. rokem. Je zaměřen na efektivní zabezpečení
zpětného odběru a recyklaci odpadů elektrických a elektronických zařízení,
podporuje odpovědné chování občanů a významně tak přispívá k ochraně životního
prostředí. Ke konci roku 2020 bylo v tomto projektu zapojeno již 868 obcí. Nejlepší
obce z každého kraje získávají certifikát „Příkladná Zelená obec“. Za rok 2020 jsme
ho získali my, odevzdali jsme 10 kg vysloužilého elektrozařízení v přepočtu na
obyvatele. Děkujeme!
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Pálení čarodějnic
Keltové slavili poslední den v dubnu svátek Beltine, což znamená oheň. V ohni mělo
skončit vše špatné, očistný rituál prý ochraňoval před zlými silami a nemocemi. Z
tohoto svátku pochází mladší lidový zvyk, pálení čarodějnic. Naši předci stavěli vatry
na kopci za vesnicí, dým měl zahnat veškeré zlo co nejdál od domu, popel se sypal
na pole, aby byla dobrá úroda. Lidé věřili, že se otvírají jeskyně, s ukrytými poklady.
Pálení čarodějnic a stavění máje patří mezi oblíbené tradice i v dnešní době. Letos,
stejně jako v loňském roce, se stavělo a pálilo hlavně na zahrádkách, veřejné akce s
větším počtem osob se konat nesměly. Uspořádali jsme tedy aspoň „malinkaté
krátké pálení“ pro děti s rodiči. Čarodějničky a čarodějové měli sraz u KCJ. Všem to
moc slušelo! Společně upálili originální josefovskou tlustočarodějnici, které to
neslušelo, opekli buřty a v přírodě u ohně na chvíli zapomněli na "problémy dnešního
světa".

Úprava veřejného prostranství
V blízké budoucnosti bychom rádi dokončili úpravu prostranství kolem KCJ. Podali
jsme žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova MASS Sokolovsko. Po odstranění
nepořádku kolem sběrného dvora a posunutí plotu blíže k silnice vznikne prostor pro
hřiště na petanque. V trojúhelníku mezi KCJ, OÚ a přírodním hledištěm přibyde např.
lanový sjezd, stroje na cvičení, informační tabule, lavičky, člověče nezlob se,
kuželky, kreslící tabule,… Dětem a maminkám děkujeme za nápady!
Dotaci 400.000 Kč doplníme spoluúčastí 100.000 Kč. Některým zastupitelům
připadá úprava ale zbytečná, navrhují zajistit likvidaci svépomocí, odstranění panelů,
černé stavby bývalé garáže apod. není ale bez najaté techniky reálné.
V případě nevyužití dotace budeme muset na úklid vynaložit přibližně stejnou částku
z rozpočtu. A nevznikla by žádná přidaná hodnota.
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Kamínky
Český den boje proti rakovině tzv. Květinový den organizuje již 25 let nezisková
organizace Liga proti rakovině. Každý rok v květnu můžeme potkat v ulicích
dobrovolníky nabízející kvítek měsíčku lékařského, symbolu sbírky. Letos, kvůli
epidemiologické situaci, se prodej v ulicích neuskutečnil. Přesto měli lidé s velkým
srdcem možnost se zapojit. Tentokrát netradičně, zakoupením e-kytičky přes DMS
nebo symbolicky, a to zapojením se do akce malujeme Kamínky proti rakovině!
V sobotu 8. května jsme u KCJ malovali také. Dospěláci se drželi námětu, dětská
fantazie je ale úžasná, a tak vzniklo spoustu zajímavých, krásných a veselých
obrázků.
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"Spojujeme osady"
Zástupci občanů Luh nad Svatavou a Hřebeny uspěli se svou myšlenkou upravit
lesní stezku spojující tyto obce a obdrželi z projektu České spořitelny "Dokážeme
víc", ve spolupráci s Nadací Via, grant na jeho realizaci. (Obec Josefov poskytla
finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč, pozn. editora.)
V první fázi čekají dobrovolné brigádníky práce na úpravě a rozšíření stávající
stezky. Následně budou instalovány dřevěné sochy zvířátek. V plánu jsou lavičky a
bude opraven lesní pramen.
Vzhledem k tomu, že projekt je postaven na dobrovolnictví a část nákladů na
realizaci projektu spočívá v samofinancování, zveme všechny, kdo se chtějí podílet
na úpravě stezky na brigády a ti, kteří by chtěli přispět finančně, mohou tak učinit
osobně, nebo na účet (více viz fb projektu, pozn. editora).
Za všechny příspěvky mnohokrát děkujeme.
Celý projekt bude zakončen závěrečnou slavností, na kterou všechny dobrovolníky,
sponzory i příznivce zveme.
Zveme Vás také do facebookové skupiny Spojujeme osady, kam se vkládají všechny
informace.
Za realizační tým projektu Ivana Černíková
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Běh
Taková lehká foto pozvánka na běh Modrý WERTH 2021. 9,6 km hlavního závodu
vypadá na fotkách pohodově. Jenom čtyřikrát od řeky do kopečků a zpět, prostě
jenom taková "zvlněná rovina".
Pokud je to pro vás dlouhé, klasická pětka v běhu či cannicrossu úplně stačí. A nebo
se jenom tak projít kolem hradu.
Ať se tedy v pohodě dostanete do cíle a užijete si pohodový den. Třeba na vás
zbude i kousek štrúdlu.
facebook Václav Mikeš
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Dětský den
Datum a název svátku se v průběhu historie měnil. Význam zůstává stejný.
Symbolicky si připomínáme, že děti jsou nedílnou součástí našeho života, jsou naší
budoucností. Mají své názory a práva, která bychom měli respektovat. Již v roce
1989 byl sepsán mezinárodní dokument Úmluva o právech dítěte, ratifikován je 191
státy světa. Pro mnoho z nás, dospělých, může být úmluva zajímavým čtením a
podnětem k zamyšlení. Milé děti, přejeme vše nejlepší k vašemu svátku! Oslavíme
ho společně o trochu později, ale o to více!
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Program letního promítání
Zlatý věk letních kin je dávno pryč.
Kdysi se promítalo v každém menším
města, i v kempech. Po roce 1989 se
letní kina stala ohroženým typem
zábavy. Nahradila je multikina, domácí
kina, stahování...
Možná z nostalgie, možná kvůli
romantické atmosféře teplého letního
večera stráveného pod hvězdami...
každopádně se filmy pod širým nebem
staly opět oblíbenou součástí prázdnin.
I my již 3. rok promítáme v "Živém
amfiteátru".
Tentokrát:
3. července
3 Bobule
17. července Rocketman
21. srpna
Teorie tygra
Akci zajišťuje Club Josefov, z. s., v
případě nepříznivého počasí se
přesouváme do KCJ.
Přijďte si užít ten správný letní večer!
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Dominové dotace
Financování investic z dotací je pro malé obce jediný možný způsob rozvoje. Proto
dotace existují. Malé obce, zejména v současné době, kdy vzhledem k výkonu
ekonomiky klesají příjmy, nemají možnost z vlastních zdrojů zajistit téměř nic. Získat
ke každé vlastní vložené 1 Kč kolem 7-9 Kč zdarma (nepočítám čas a úsilí lidí, kteří
dotace připravují) je vynikající zhodnocení kapitálu. Kdo z Vás, kdyby šlo o vaše
osobní peníze, by nezkusil získat výnos ve výši min. 700 %?!
V současné době máme připravenou řadu projektů, podané žádosti, jednotlivé
investice na sebe navazují jako domino. Někteří zastupitelé ale najednou „vzali
zpátečku“ a začali investice bojkotovat, viz zápis ZO (video nedoporučuji, je jen pro
silné povahy). Stručně „bez dešťovky“ nebudeme moci zajistit „chodník“, budeme
muset vrátit 2.000.000 Kč z „kotlíkovek“, které máme na účtu připravené na projekty
„dešťovka“ a „zateplení“, peníze za projekty a veškeré více než roční úsilí přijde na
zmar. Zastupitelé by měli jednat s péčí řádného hospodáře! Učit se, zkoušet pochopit
věci, kterým nerozumí, a hlavně se snažit pracovat ve prospěch občanů a rozvoje
obce!

Úvěry
Z úvěru byla financována výstavba KCJ, úvěr bude splacen za 11 měsíců.
(Připomínám, že možnost získat 95 % dotaci na KCJ zmařilo předchozí ZO, proto
jsme si museli úvěr vzít). Bylo by možné splatit ho jednorázově, peníze na účtech
obce máme, při inflaci okolo 3 % a úrokové sazbě 0,56 % je to ale neefektivní a
neekonomické, v podstatě na zapůjčených financích vyděláváme.
Na posledním ZO jsme projednávali návrh smlouvy o úvěru na předfinancování
dotací. Princip: investice obce zaplatí ze svého nebo úvěru, po dokončení stavby
proplatí poskytovatel dotaci, částkou bude zaplacen jednorázově úvěr. Jednoduché,
přesto některými zastupitelé, bohužel, nepochopené. Kolik lidí v ČR, kolik lidí v naší
obci postavilo dům bez hypotéky? Proč je o ně teď takový zájem? Protože jsou
výhodné a levné, protože je to rozumnější levně si půjčit, za úrokovou sazbu výrazně
pod inflací, i v době, kdy máte peníze. Protože nechceme bydlet nedůstojně, do doby
než si na dům nebo byt našetříme, a v průběhu let nám inflace bude poctivě šetřené
„korunky užírat“. A rozumně hospodařící obce to mají stejně!
Jedna z oblastí kontroly z krajského úřadu je míra zadluženosti, závěr letošní
kontroly: "Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 neshledal kontrolní orgán
žádná rizika." Více viz Přezkum hospodaření na úřední desce.

12

Hodnota majetku obce (v Kč)

Tvoříme a žijeme v aktivní komunitě
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Pozemkové úpravy
První část státem prováděných pozemkových úprav v k. ú. Radvanov byla
dokončena, řeší vodohospodářské stavby v katastru, vodní nádrž č. 1 by měla
vzniknout jako ochrana stávajících nemovitostí před povodněmi a přívalovými dešti,
resp. před protržením hrází zde nacházejících se rybníků, které jsou ve špatném
stavu. Vybudováním tří malých vodních nádrží (na obrázku pod č. 2) bude vytvořena
odpočinková zóna. V současné době probíhá geologický průzkum a je připravován
projekt. Náklady obce 0 Kč. Po dokončení výstavby budou díla a pozemky převedeny
na obec zcela zdarma.
Nádrž č. 1

Nádrže č. 2
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Josefovský zvon
Sbírka na zvon probíhala od 10. června 1997, celkem se vybralo 37.513,64 Kč, z
toho PhDr. Miroslav Sládek věnoval 25.000 Kč. Díky sbírce došlo na opravu
zchátralé hasičárny. Zpráva o kolaudaci zvonu byla vystavena dne 9. října 1997. Byl
vyroben ve zvonařské dílně rodiny Dytrychové - Tomáškové v Brodku u Přerova,
autorkou výzdoby je ak. soch. Věra Kunčarová. První zvonění se uskutečnilo
slavnostně dne 30. května 1998. Zvon vysvětil páter Jiří Kopejsko, při úvodním
projevu přál obyvatelům, aby „tento zvon oznamoval jim jen dobré.“. Prvním
zvoníkem se stal pan Krob.
Bohužel, v průběhu času se stav objektu zvonice zhoršoval, na 14. zasedání ZO dne
21. dubna 2020 informoval majitel sousedního pozemku členy ZO o havarijním stavu,
padající omítce... pravidelné zvonění bylo zastaveno. Na 16. zasedání ZO dne
22. června 2020 byla prezentována autorem petice p. Čížkem žádost o zachování
zvonění. Starosta požádal občany o návrhy na řešení havarijního stavu,
bezvýsledně. Do doby vyřešení rekonstrukce objektu bude zvon umístěn provizorně
na dřevěné zvonici.
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Tůňky
Oblast tůněk pomalu "ožívá". Tůňky jsou naplněné vodou, povrch zarůstá trávou,
keře rozkvétají, objevují se zde první živočichové. Na základě podnětu občanů
umístíme do areálu lavičky.

Prosba
V poslední době dochází ve zvýšené míře k záměrnému ničení majetku a
znečišťování veřejných prostranství a lesů kolem obce odpadky. Prosíme všechny o
všímavost a ohleduplnost. Děkujeme!

Poděkování
V oblasti za tůňkami vzplál dne 11. května 2021 v odpoledních hodinách lesní porost.
Jedna z verzí je, že požár byl založen úmyslně, na místě byly nalezeny předměty
dokládající úmysl. Prosíme případné svědky události o poskytnutí informací.
Děkujeme za všímavost a ochranu našeho prostředí! Děkujeme HZS za rychlost
zásahu! Děkujeme zejména chlapcům, Danielu Skalickému a Michalu Krejčímu, kteří
ve svém věku neztratili hlavu a na požár upozornili tísňovou linku 112!
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