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ROZHOVOR
Zastupitelstvo se rozpadlo a na podzim nás čekají předčasné
volby. Bude zajímavé sledovat, kdo vzejde z této bitvy jako
vítěz. A jak se s výsledkem voleb vypořádají lidé. Budou oba
soupeřící tábory Josefova a okolí respektovat vítězný „tým“
nebo budou pokračovat ve svých názorových bojích?
Ještě několik měsíců však bude pracovat zastupitelstvo v čele
se starostou Janem Onakem. O současné situaci i vlastním
názoru na dění v obci jsem mluvila se zastupitelkou Katrin
Brandner.
Ze zápisu z 16. zasedání zastupitelstva je patrné, že se tři zastupitelé v koalici snaží, i přes „rozpad“ zastupitelstva, dotáhnout do konce projekty, na které byly získané dotace. Některé žádosti o dotace jsou před schválením. Vy sama jste se
velkou mírou zasloužila o projekt a schválenou dotaci na dětské hřiště. Jak vidíte výsledek úspěšnosti získaných dotací a
jaký bude osud dalších projektů?

Je pravdou, že máme velký zájem zrealizovat projekty s pomocí již získaných dotací. Zastupitel
pan Čížek, s odkazem na zápis 16. zasedání zastupitelstva, měl opačný názor. Byl si jist, že zastupitelstvo není usnášeníschopné, což také uveřejnil na IDNES dne 19. 4. 2016 a vysvětloval
na zasedání zastupitelstva. Tato informace se však dle Ministerstva vnitra ČR nezakládá na
pravdě. Zastupitelstvo je usnášeníschopné s omezenými pravomocemi dle ustanovení § 90 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Můžeme tedy dotace přijmout a projekty zrealizovat.
Nadpoloviční většina pro usnášeníschopnost a přijetí platného usnesení se počítá z aktuálního
počtu členů zastupitelstva. Nepotřebujeme tedy hlas zastupitele pana Čížka, který neměl zájem
pro realizace hlasovat. Navrhoval dotace vrátit, nebo přenechat realizaci projektů novému
zastupitelstvu po podzimních volbách. Není však pravděpodobné, že jednou vrácená dotace by
byla přiznána opakovaně, rovněž není jisté, zda bude na stejnou věc vyhlášena výzva. Zastupitelstvo po volbách by je také nestihlo vyčerpat, jelikož získané dotace mají pevně stanovený
termín realizace.
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Co se týká úspěšnosti, tak s potěšením mohu říci, že jsme, zejména s poděkováním starostovi
Janu Onakovi, z 6 podaných žádostí o dotaci byli prozatím úspěšní v 5 případech a na vyhodnocení poslední dotace stále ještě čekáme. Uvedených 5 dotací jsme získali v maximální možné
výši 1 938 115 Kč, spoluúčast obce je 546 714 Kč. Jedná se o dětské hřiště, zefektivnění odpadového hospodářství, protipovodňový hlásič, oprava cesty a zábradlí v části Radvanov a vybudování míst pasivního odpočinku ve všech našich obcích.
Obcí se šíří dohady o zadlužování obce. Myslí tím lidé výdaje obce jako spoluúčast na projektech?
Když jsme převzali obec, zůstatek na účtu obce ke dni 31. 12. 2014 činil 3 490 081,28 Kč, stav
ke dni 31. 12. 2015 dosahoval 4 811 289,35 Kč, zůstatek byl tedy navýšen o 1 321 208,07 Kč.
Přitom došlo i k vysokým neplánovaným výdajům. Těmi bylo zákonem stanovené odstupné
vyplacené panu Čížkovi, včetně pojištění odváděného obcí, ve výši 218 694 Kč a nákup pozemku za úřadem za 450 000 Kč, s cílem zcelit pozemky pro další rozvoj obce, kdy polovina byla
zaplacena v loňském roce. V případě, že získáme i poslední dotaci, která byla rovněž ohodnocena 100 body, spoluúčast obce bude celkem 646 714 Kč, získané dotace se vyšplhají na
2 938 115 Kč. Z tohoto je patrno, že slova o zadluženosti obce jsou neopodstatněná. Finance
na realizaci našich projektů jsme ušetřili za rok našeho působení pod vedením starosty Jana
Onaka. „Zděděnou“ finanční rezervu obce nevyužijeme, naopak z uspořených financí
z loňského roku zbude ještě cca 674 494 Kč.
Vhodnější by bylo vznést dotaz k zadlužení obce na pana Čížka. Z čeho chtěl, jako bývalý statutár obce, opravit a zrealizovat projekty jím navržené? Jako je budova nádraží v Hřebenech, kde
je odhad opravy cca 22 mil. Kč, výstavba hřiště a budovy za cca 15 mil. Kč aj. To není zřejmé.
Jelikož nebyl vypracovaný rozvojový plán obce a jak často pan Čížek uváděl, neměl ani zájem
žádat o dotace, aby nezadlužil obec. Krajské dotace, o které obec občas žádala, mohly ovšem
dosáhnout max. 200 tis. Kč za projekt, bez ohledu jaká byla cena provedení. Z evropských
dotací s ohledem na absenci rozvojového plánu nebylo možné dotace čerpat, rovněž ani obec
by je pouze ze svých zdrojů uskutečnit nezvládla. Zde by se v případě realizace dalo hovořit o
zadlužení obce.
Na úřad byla přijata nová pracovnice a paní Suchánková současně s předáním agendy podala
rezignaci na místostarostku. Zároveň odstoupila i sl. Mikešová. Čekali jste, že dojde k rozpadu
zastupitelstva tak náhle, již na přelomu března a dubna tohoto roku? Vedení obce to způsobilo
nemalé problémy. Řeknete nám ty nejzásadnější?
Rezignace dvou zastupitelek byla skutečně nečekaná. Zejména, když obě věděly, že od měsíce
dubna začnou přicházet schválené, či neschválené dotace. Mohou tak ohrozit a zkomplikovat
čerpání získaných dotací, pro něž původně obě hlasovaly a s projekty souhlasily. Rezignaci obě
podaly pár dní po odsouhlasení vyplacení odstupného paní Uhlíkové, což bez nich by nebylo
možné.
Největším problémem je současné omezení pravomocí zastupitelstva obce. Vzhledem
k nízkému počtu zastupitelů nemůže být schválen územní plán obce. Lidé, kteří zde chtěli
koupit pozemky, lidé, kteří chtěli stavět, nemohou, a zároveň obec přichází o další příjmy pro
svůj rozvoj.
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Co přimělo zastupitelstvo k tomu, aby bylo vyplaceno odstupné (či odměna?) paní Uhlíkové?
Nemohu hovořit za ostatní zastupitele, ale můj záměr byl zfunkčnit plně úřad, aby si občané
mohli vyřídit své záležitosti ve stanovené úřední hodiny, což nebylo možné plnit. Paní Uhlíková
se již nechtěla vrátit, za stávajících podmínek, na své pracoviště a zůstávala nadále v pracovní
neschopnosti. Bylo tedy nevyhnutelné situaci řešit. Rovněž bylo nezbytné ulehčit panu starostovi, který vykonával jako neuvolněný mimo činností starosty v době nemoci pí Uhlíkové i
veškerou správu úřadu. Ke kroku vyplacení odstupného ve výši 127 300 Kč se sociálním a
zdravotním pojištěním, jsme se rozhodli na základě návrhu pana Čížka. Gentlemanská dohoda
mezi panem starostou a panem Čížkem měla zajistit vyřešení situace, kdy uvolněná místostarostka agendu úřadu nezvládala, umožnit tím přijetí úřednice a zajistit klid na práci po zbytek
funkčního období současnému zastupitelstvu.
Velmi mě potěšilo, že po vyplacení této částky se paní Uhlíková po 9 měsících pracovní neschopnosti záhy uzdravila a my tak mohli přispět k jejímu lepšímu zdravotnímu stavu.
Slyšela jsem i o vyplacení odstupného paní Suchánkové.
Ano, dalším finančním přitížením obce bude vyplacení odstupného paní Suchánkové, jako uvolněné místostarostce, a to ve výši 107 539 Kč, včetně sociálního a zdravotního pojištění, jak
nám ukládá zákon o obcích. V případě, že by podala rezignaci po dubnovém zasedání zastupitelstva a ne cca 14 dní před ním, v době kdy byla přijata nová úřednice, stala by se dle dohody neuvolněnou z funkce a neměla by již nárok na odstupné. Nechci spekulovat, zda
rezignovala za půl roku jejího působení na úřadě z důvodu získání odstupného, nebo nastaly
jiné vážné osobní důvody. Zastupitel ale skládá slib o práci ve prospěch občanů obce.
Vaše funkce zastupitele má za sebou rok práce pod vedením starosty Jana Onaka a před sebou
jen několik měsíců trvání. Co byste nám ráda z pozice zastupitele řekla?
Domnívám se, že na rekapitulaci je ještě brzy, dotace sice máme, ale projekty ještě nejsou
úspěšně zrealizovány. Je pravdou, že největší kus práce zůstává stále na panu starostovi. Přesto
v žádném případě nechceme vypustit zbývající měsíce a budeme se snažit zrealizovat vše, co
jsme započali, aby nové zastupitelstvo naše projekty řešit nemuselo. Rovněž jsme se rozhodli,
že se pokusíme pro potřeby občanů a obce proinvestovat námi za rok uspořené peníze. Do
rezerv, které jsme „zdědili“ zasahovat nebudeme.
Porovnáme-li spoluúčast obce na současných schválených 5 projektech ve výši 546 714 Kč
s částkou 453 533 Kč, kterou na odstupném dle zákona nebo dohody poskytla obec paní
Uhlíkové, panu Čížkovi a paní Suchánkové, je dobré si položit otázku. Co by se za těchto 453
533 Kč, které byly poskytnuty jedincům, dalo dobrého pro obyvatele a obce ještě vykonat.
Rovněž si dovolím říci, že výdaje na nerealizovatelné projekty ve výši 750 tis. Kč, které byly
uzavřené minulým vedením obce, by se daly použít daleko účelněji, třeba na na hojně
diskutovanou udržitelnost obecního majetku, nebo jiným způsobem pro potřeby obce a občanů.
Na otázky odpovídala Katrin Brandner, zastupitelka
Ivana Černíková, šéfredaktor
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Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2015 a 2016 a získaných v roce 2016
Název akce

Výše max.
možné dotace, celkem
v Kč

Povinná spoluúčast obce,
při max. výši
dotace v Kč

Výše přiznané Kam byla žádost
dotace bez
podána, kdo
spoluúčasti
schvaloval
obce v Kč

Dětské hřiště
Josefov

543 027

162 908

380 119

Schváleno
Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR

Zefektivnění
odpadového
hospodářství

741 573

128 703

612 870

Schváleno
Ministerstvem životního prostředí ČR

Vybudování
míst pasivního
odpočinku

224 000

156 800

Schváleno
ministerstvem pro
místní rozvoj ČR

Revitalizace
rybníčku
v Josefově

67 200

1 000 000

100 000

Očekává se
odpověď, lze
dosáhnout
dotaci ve výši
900 000

Dotace podána na
Ministerstvo životního
prostředí ČR

Protipovodňový
hlásič

89 515

17 903

71 612

Schváleno Krajským
úřadem Karlovy Vary

Oprava cesty
a zábradlí
v Radvanově

340 000

170 000

170 000

Schváleno Krajským
úřadem Karlovy Vary

2 938 115

646 714

2 291 401

Celkem

Přehled celkových částek prozatím získaných dotací v roce 2016 včetně celkové
spoluúčasti obce
Prozatím získané dotace v Kč

1 938 115

Náklady obce na prozatím získané dotace v Kč
Prozatím získané dotace po odečtení spoluúčasti obce
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546 714
1 391 401

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Z 16. zasedání zastupitelstva obce dne 15. 3. 2016















Valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o. dne 31. 3. 2016 se za obec zúčastní starosta
obce, popř. zástupce místostarostka paní Suchánková.
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemku v k.ú. Radvanov a nepřijalo
nabídku majitele pozemku pana Pospíšila na koupi pozemku, taktéž v k.ú. Radvanov.
Obec bude usilovat o bezúplatný převod pozemku v k.ú. Radvanov od Státního pozemkového úřadu ČR.
Zastupitelstvo schválilo doplatek na akci Lora ve výši 261 Kč a dotaci na činnost fotbalového klubu 1. FK Josefov ve výši 20 000 Kč.
Dále zastupitelstvo schválilo Grantový systém - zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Josefov.
Zastupitelstvo nesouhlasí s převzetím komunikace v Hřebenech z vlastnictví Karlovarského kraje.
I přes navýšení odměn zastupitelů podle novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., si ponechali
zastupitelé obce odměny v nezměněné výši.
Byl prodloužen záměr na prodej budovy nádraží Hřebeny.
Se společností BPO spol. s r.o. bude uzavřena smlouva na „Projekční práce na realizaci
stavby vodovod a kanalizace v části obce Josefov“.
S městem Sokolov bude uzavřena smlouva týkající se zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu dle zákona o pozemních komunikacích a podle stavebního zákona.
Předsedající informoval o stavu prací na projektu „Hřiště“.
Zastupitelstvo schválilo prodej vyřazených knih, neprodané budou darovány Hartenbergu,
o.s.
Sídlo spolku Sport Josefov, z.s. bude na adrese obecního úřadu.
Zastupitelstvo schválilo, po ukončení pracovního poměru, odměnu paní Karle Uhlíkové ve
výši 95 000 Kč.

Z 17. zasedání zastupitelstva obce dne 28. 4. 2016





Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci místostarostky Danuše Suchánkové, zastupitelky
Báry Mikešové a všech náhradníků za KSČM.
Pan Šenkýř seznámil přítomné o stavu žádostí o dotace na projekty Dětské hřiště Josefov,
Zefektivnění odpadového hospodářství, Vybudování míst pasivního odpočinku, Revitalizace
rybníčku v Josefově, Protipovodňový hlásič a Oprava cesty a zábradlí v části Radvanov.
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/2016.
Zastupitelstvo zrušilo směrnici o veřejných zakázkách a schválilo členy výběrové komise
pro vyhodnocení dotací ve složení Vilém Szabo, Katrin Brandner, Jan Onak a jejich náhradníky Jana Volného a Naděždu Vachovcovou. Ve stejném složení pak byla schválena výběrová komise na přidělování příspěvků na činnost a akce do 20 000 Kč.
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Členové kulturní komise, spolky i občané byly informováni o možnosti pořádat sportovní
a kulturní akce za finanční podpory obce.
Finanční výbor bude po rezignaci předsedy pracovat bez něj.
Od 18. 4. 2016 byla přijata nová úřednice a byly stanoveny pevné úřední hodiny.
Starosta seznámil přítomné se stavem účtu obce a nárůstem zůstatku oproti předchozímu
roku. Došlo k navýšení zůstatku účtu o 1 321 208,07 Kč.
Zastupitelstvo schválilo sepsání pachtovní smlouvy s panem Lukášem Kostlivým na dva
pozemky v k.ú. Radvanov.
Zastupitelstvo schválilo změnu zástupce obce v zastupování při komplexních úpravách,
původně pan Čížek, nyní pan Onak.
Bylo schváleno uzavření smlouvy na „hladinoměr Oloví“.
Opět byla řešena možnost legalizace černé stavby „Stodola“a pan Čížek byl požádán, aby
se pokusil věc vyřešit.

Z 18. zasedání zastupitelstva obce dne 30. 5. 2016












Zastupitelstvo informovalo o stavu projektů a dotací na Dětské hřiště Josefov, Zefektivnění odpadového hospodářství, Vybudování míst pasivního odpočinku, Revitalizace rybníčku
v Josefově, Protipovodňový hlásič a Oprava cesty a zábradlí v části Radvanov.
Zastupitelstvo schválilo dovybavení odpočinkových míst v Josefově a Radvanově o venkovní tenisový stůl a výstavbu workoutového hřiště do částky max. 100 000 Kč.
Předsedající upozornil na nutnost investovat do komunální techniky.
Zastupitelstvo schválilo zrušení nákupní turistiky.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání s KSUS na řešení stavu komunikace v Hřebenech.
Zastupitelstvo schválilo návrh na narovnání dluhu mezi obcí a panem Glosem a obcí a paní
Kuklovou.
Zastupitelstvo se rozhodlo pokračovat ve stavebním řízení na projekt „Dešťová kanalizace“.
Realitní kancelář Sedláček bude zajišťovat schválený prodej nemovitosti nádraží Hřebeny.
Předsedající seznámil s projektem cyklostezka a navrhl ucházet se o dotaci na projektovou
dokumentaci na realizaci cyklostezky Luh nad Svatavou - Hřebeny.
Zastupitelstvo schválilo vypracování projektové dokumentace na prodloužení vodovodního přivaděče pro sportovní areál v Josefově.
Byla projednána ústavní stížnost Obec Josefov vs. paní Uhlíková, legalizace černé stavby v
ohradě, a výstavba nových dopravních zrcadel v obci Josefov.
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SLOVO STAR
STAROSTY
OSTY
Vážení občané,
zastupitelstvo stále pracuje a snaží se pro obec udělat maximum z toho, k čemu
mu zůstaly pravomoci, úřední hodiny jsou stanoveny a dodržovány, nadále vyřizujeme běžné záležitosti.
Je pravda, že plánované akce:
 vybudování nového veřejného osvětlení v obci,
 revitalizaci parku novorozenců, s rybníčky a cestičkami,
 opravu stávající a vybudování nové cyklostezky,
 výstavbu chodníku a kanalizace v Josefově,
 výstavbu kanalizace a vodovodu v Hřebenech,
již zastupitelstvo nebude moci realizovat.
Je pravda, že jsme nestihli získat všechny dotace, které jsme chtěli. Je pravda, že
nemůže být schválen nový územní plán obce, ač je již půl roku hotový.
To nese problémy i pro lidi, kteří zde chtěli koupit pozemky, kteří chtěli stavět, a obec přichází o další příjmy pro svůj rozvoj. Důvodem je nepromyšlený projekt na sportovní areál Josefov,
se 4 sportovišti, kabinami pro sportovce, správcovským bytem a zázemím. O jeho vypracování
rozhodlo zastupitelstvo ještě před volbami v roce 2014, projekt je zpracováván, obec již stál
nemalé finanční prostředky, nový územní plán s ním však nepočítá.
REKAPITULACE, CO SE NÁM PODAŘILO A NEPODAŘILO
Díky práci zastupitelstva, úředníkům z ORP Sokolov a panu starostovi Pickovi, úředníkům
z Chodova a Karlovarského krajského úřadu, a také díky významné podpoře celé řady lidí
z obce, včetně těch nejmenších (např. při přípravě hřiště) se nám za necelé dva roky, provázené „boji“ s větrnými mlýny, podařilo dle mého názoru celkem dost.
Co se podařilo:






Vytvořit Rozvojový program a žádat o dotace.
Zkulturnit a uklidit knihovnu, rozšířit poskytované služby. Poděkování zasluhuje zejména
knihovnice paní Naděžda Vachovcová.
Zřídit miniknihovničku. Poděkování patří také maminkám s dětmi podílejícími se na její
výzdobě a všem dárcům knížek.
Zkulturnit webové stránky a založit facebook.
Získat pozemky v rámci pozemkových úprav v k. ú. Luh nad Svatavou, od Hřebenské křižovatky směr Hřebeny. Pozemky podél silnice budou sloužit k výsadbě nového stromořadí
a v budoucnu i k výstavbě chodníku. Přislíbeny nám byly i rybníčky v Hřebenech, které by
jednou mohly sloužit jako odpočinkové místo pro místní občany.
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Stabilizovat obecní úřad, zavést určitý řád, přijmout ochotnou a pracovitou úřednici.
Výrazně zprůhlednit hospodaření obce, zavést jednotná pravidla, snížit plýtvání finančními
prostředky z obecního rozpočtu.
Provést terénní úpravy v části Luh nad Svatavou, zmizela skládka s kopřivami a tato část
se bude pravidelně sekat.
Provést terénní úpravy za tzv. klátírnou, kde by mohl vzniknout park pro občany.
Vystavět plot kolem ohrady a zbavit se pohledu na nevzhledné místo.
Sloučit odběrná místa pro veřejné osvětlení pod jeden rozvaděč, tzn. úsporu finančních
prostředků a rozdělení veřejného osvětlení na tři části tak, aby v případě výpadku nevypadlo veřejné osvětlení v celé obci.
Zapojit nové lidi do chodu obce.
Vrátit obec do povědomí okolních politiků, kdy nás opět začali považovat za rovnocenné
partnery.
Vypracovat žádosti a podklady pro celkem 6 dotací na různé projekty. Obec byla překvapivě úspěšná v pěti případech a šestá žádost čeká na vyhodnocení. Podklady jsme připravovali sami, specializované firmy nám zajistily dotační management. Získali jsme přes milion
korun, které budou využity pro zvelebení a rozvoj obce.

Co se nám nepodařilo:









Směnit obecní lesy za lesní pozemek u hřiště v majetku Lesy ČR, s. p.
Prodat budovu bývalého nádraží v Hřebenech (není zatím zájemce).
Přemluvit vlastníky jedné z nemovitostí k prodeji malého kousku pozemku před plotem,
aby mohl být realizován chodník pomocí dotace.
Získat v rámci pozemkových úprav pozemky pro již naplánovanou cyklostezku kolem řeky
Svatava.
Zlegalizovat garáž v ohradě v Josefově.
Připravit protipovodňové opatření, která by ochránila část obce Josefov při přívalových
deštích.
Prodat stavební pozemky v držení obce v části Radvanov, a tak získat nemalé příjmy z daní.
Opravit zvonici.

Co se ještě budeme snažit dokončit:











Vybudovat v každé části obce odpočinková místa pasivního odpočinku - zastřešené sezení, lavičku, stojan na kola a odpadkový koš.
Postavit dětské hřiště.
Instalovat stoly na stolní tenis v osadě Radvanov a Josefov.
Postavit workoutové hřiště v obci Josefov.
Kapličce sv. Josefa dát nový kabát.
Částečně zprůjezdnit cyklostezku z Luhu nad Svatavou do Hřeben.
Postavit kryt studánky a označit zapomenutou stezku z Luhu do Hřeben.
Opravit kus komunikace v Radvanově a instalovat nové zábradlí na mostku.
Vybudovat zpevněné stání pod sběrné kontejnery.
Vyřešit některé nebezpečné výjezdy na komunikaci pomocí zrcadel.
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Za práci většiny současných zastupitelů se nestydím, pracovali a pracují pro obec a její rozvoj,
nestydím se ani za svoji práci. Je pravda, že jsem se v této práci setkal s jinými lidmi a novými
situacemi. Co Tě nezabije, Tě posílí.
Všem zastupitelům děkuji!!!
Na závěr bych rád poděkoval i ostatním občanům: Josefkám, paní Věře Hrabákové, paní Haně
Kučerové, šéfredaktorce Josefovských listů paní Ivaně Černíkové, paní Šárce Hertlové, panu
Ervínu Hauerovi, členům spolku Hartenberg, paní Marjánce Novotné a mnoha dalším, kteří
svou prací, pomocí, finančními dary a zároveň slušným chováním přispívají ke klidu v obci a
jejímu rozvoji.
Než někomu dáte v nových volbách hlas, PROSÍM, ptejte se. Ptejte se těch, kteří v rozhodné
chvíli odstoupili, a ptejte se těch, co stále věci komplikují a zdržují: „Proč pořád hledali a hledají
důvody, proč něco nelze? A proč se nesnaží pomáhat v tom, co lze?“
Ptejte se, co ten daný člověk pro obec ve skutečnosti udělal a je schopen a ochoten udělat, zda
nehledá jen vlastní prospěch. Rozhlížejte se kolem sebe, nenechte se manipulovat, přemýšlejte,
pozorujte, jak se lidé chovají, koukněte se na jejich dům a zahradu.
TEN, KDO MÁ SKUTEČNĚ PRAVDU, NEMUSÍ KŘIČET. TEN, KDO MÁ POŘÁDEK V HLAVĚ, MÁ POŘÁDEK I KOLEM SEBE.
Jan Onak, starosta

DĚTSKÉ HŘI
HŘIŠTĚ
ŠTĚ
Vážené maminky, babičky, dětičky a ostatní občané, kteří máte zájem o vybudování dětského hřiště v Josefově.
S potěšením vám oznamujeme, že i přes nečekané rezignace dvou zastupitelek a snahy opozice
projekt nerealizovat, je již hřiště připraveno k dispozici vašim ratolestem. Všechny vás proto
zve obec Josefov ve spolupráci s Dámským klubem Josefka na slavnostní otevření nového dětského hřiště v obci Josefov, které se bude konat v
neděli
dne 19. června 2016, ve 14.00 h.
za návsí v Josefově.
Při této příležitosti zároveň oslavíme s našimi
školáky, ale i předškoláky ukončení školního roku.
Moc se těšíme na hojnou účast dětí.
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Vzhledem k dohadům a nevoli, které se šíří obcí, je vhodné zveřejnit:
 Obci Josefov byla přiznána na dětské hřiště maximální možná dotace od MMR ČR ve výši
543 027 Kč, kdy spoluúčast obce činí 162 908 Kč, a to jako jediné v okrese Sokolov.
 Výběrového řízení se účastnily 4 firmy. Výběrová komise posuzovala dle kritérií: cenové a
ekonomické výhodnosti nabídek a kvalita použitých materiálů a herních prvků (např. odolnost proti povětrnostním a biologickým vlivům). Výběrové řízení vyhrála firma Alestra
s.r.o., která nabídla nejnižší cenu, záruku 10 let, ostatní kritéria měla shodná s dalšími
soutěžiteli. Herní prvky i dopadová plocha odpovídají ČSN stanovené pro dětská hřiště a
vše je povinně certifikované.
 Počet trvale hlášených dětí v našich obcích do věku 12 let, které mohou hřiště využívat je
44, (Josefov 26, Radvanov 2, Hřebeny 8, Luh nad Svatavou 8 dětí). Rovněž nelze opomenou
děti, které žijí celoročně v obci a nemají zde trvalý pobyt a děti, které jezdí na návštěvy ke
svým příbuzným.
 Náklady na údržbu hřiště jsou dle zkušeností jiných obcí minimální. Jedná se zejména o
dosyp dopadového materiálu, úchytky, úklid a roční revizi, jejíž předpokládaná výše je 3000
Kč/rok. I přesto, že jsou herní prvky zátěžově testované, mohou se léty, používáním opotřebovat. Spoluúčast obce, ale není tak vysoká, abychom na našich dětech šetřili, i kdyby se
hřiště po záruční době 10 let mělo demontovat. Není však pravděpodobné, že by byly
prvky po této době v tak špatném stavu. Případnému úmyslnému poškození, se ovšem
zcela jistě neubrání.
 Pro mladistvé od 13 let do 18 let (trvale hlášeno 26) bude vedle dětského hřiště v dohledné době vybudováno workoutové hřiště, včetně zastřešeného sezení a venkovního pingpongového stolu.
 Je vhodné podotknout, že hřiště jsou důležitá pro rozvoj fyzických a mentálních dovedností dětí v předškolním i školním období, zvyšování jejich fyzické zdatnosti, rozvoji motoriky
a navazování sociálních kontaktů. Hřiště se jistě stane společenským centrem setkávání dětí
a maminek, který v obci chybí. Je proto těžko pochopitelné, že jsme museli bojovat
s opozicí a se záští některých obyvatel za něco tak nevinného a potřebného jako je právě
dětské hřiště. Dětem je naprosto jedno, kdo jej vybuduje a jakého politického přesvědčení
je.
Katrin Brandner, zastupitel a členka Dámského klubu Josefka
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DĚTSKÝ DEN
Dámský klub Josefka, z.s., ve spolupráci s Obecným úřadem Josefov, uspořádali 29. 5. 2016
Dětský den. Připravili jsme odpoledne plné zábavy, hudby, občerstvení a překvapení pro naše
nejmilejší … pro naše děti.
Akci zahájil a celou dobu provázel nám známý klaun – kouzelník. Seznámil děti i rodiče,
kde se bude soutěžit, kde si mohou vyzvednout ceny za své snažení a kde se mohou i s rodiči
náležitě občerstvit. Při teplém a slunečném počasí byl zajištěn dostatek tekutin, něco dobrého
na zub a jako bonus i nanuk.
Na každém stanovišti byla pověřená osoba, která zadala úkol a odměnila soutěžící malou
sladkostí. Dále byla nachystána projížďka na koni, kterou pro dětičky zajistila paní Romana
Vymazalová se svou báječnou dcerkou Pavlínkou a jejich dva koníci. Moc jim děkujeme. Nechyběly ani děvčata s malováním na obličej, čímž vykouzlily úsměv na nejedné dětské tváři. Též jim
moc děkujeme. Přijeli se na nás podívat i policisté, ale co naplat, určitý respekt tady je a dětičky se k nim moc nehrnuly. Nevadí snad příště.
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Nakonec se objevili hasiči se svým super vozem a hned bylo o zábavu postaráno. Děti jeden po
druhém naskákaly do připravené pěny a už jsme o nich nevěděli.
Zpočátku děti chodily pozvolna, ale nakonec jsme jich obsloužili okolo 90, převážně Josefovských, ale i přespolních.
V závěru pár poděkování a čísel. Především bych ráda poděkovala všem dětem, že jsou prima a naší akce se zúčastnily. Dále všem dobrovolníkům a holkám ze spolku, že jste tento dětský den pomohli uskutečnit a udělali jste ho zábavnějším. A nesmím zapomenout poděkovat
sponzorům paní Brožíkové za finanční příspěvek na akce Josefek ve výši 2.000,- Kč a panu
Hauerovi za finanční příspěvek obci na pořádání Dětského dne ve výši 5.000,- Kč. A v neposlední řadě Obecnímu úřadu Josefov za financování občerstvení (pití pro děti, párek v rohlíku a
nanuky) a cen v celkové výši 10.000,- Kč.
Těším se na další akce s námi nebo bez nás, ale vždy pro VÁS.
Za Dámský klub Josefka, z.s. Naďa Vachovcová
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Listárna
Poděkování
Rád bych touto formou poděkoval všem občanům části Hřebeny za podpis petice
proti kácení topolů na Hřebenech. Tato žádost vedla ke dvěma jednáním – nejprve dne
5.4.2016 za účasti starosty obce a následně dne 3.5.2016 s RNDr. Hájkem, autorem
dendrologického posudku.
Aktuální výsledek:
1.
žádný ze stromů není v havarijním stavu, a proto se nemusí a ve vegetačním období ani nesmí kácet, je pouze potřeba odstranit zlomené suché větve
2.
náhrada aleje by měla probíhat souběžně s kácením stromů a až následně po
vyřešení technických staveb – kanalizace, vodovodu, rozvodu elektřiny a veřejného osvětlení
3.
výběr dřevin by měl jednoznačně vyjít z jednání občanů, s tím, že budou sázeny
různé druhy dřevin podél silnice, v horní části osady, kolem návsi a dále kolem
hradu
4.
pozitivně byla oceněna pozemková úprava kolem silnice mimo zastavěnou část
obce
5.
zcela negativně totéž v zastavěné části obce
6.
přítomnými byla odmítnuta úvaha o chodníku na Hřebenech byla diskutována
potřeba revize územního plánu a nutnost zahrnutí krajinných úprav do všech
plánů.
Doufám, že tato jednání byla pouze počátkem aktivní účasti občanů na případné
úpravě územního plánu tak, aby budoucí zásahy zohledňovaly, pokud to bude možné,
především potřeby a požadavky místních občanů.
Václav Mikeš, Hřebeny

Listárna je tu pro Vás.
Využijte jí a napište nám svůj názor.
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Vysvětlení
Jako bývalá zastupitelka obce považuji za potřebné podat spoluobčanům vysvětlení svého rozhodnutí odstoupit ze zastupitelstva obce Josefov.
Do zastupitelstva jsem nastoupila jako náhradník. V té době se mi jevilo správné, podržet nové zastupitelstvo a umožnit mu realizovat změny v obci. Nešlo mi o změnu za každou cenu, ale oživit dle mého stagnující situaci v obci a na základě minulosti
udělat krok vpřed. V loňském roce to i vypadalo na dobré rozhodnutí. V zastupitelstvu
se komunikovalo (alespoň s většinou členů) a dokázali jsme snad i něco změnit.
Ale v letošním roce už to bylo jinak. Komunikace pouze mailem, záplava dotací a
snaha o zrušení všeho starého ( = špatného? ). Nezájem o akce a boje při schvalování
každé z nich ( to nebylo o alkoholu, to bylo o nechuti dělat něco původního a zároveň
nezájem vymyslet něco nového). Vždy se všechno doložilo doklady v samostatné evidenci, ale nesmyslné tabulky s rozepisováním jednotlivých položek – salám, sýr, rohlíky,
atd. - alkohol se nekupoval, pivo na Lóru si platili účastníci ze startovného (Lóra je hra
pivařů, kdo by to bez piva hrál – i když to jde). Starosta přestal komunikovat a začal
rozhodovat sám. A ze mne se stala pouze figurka – my ti platíme, tak drž pusu a buď
ráda. Peníze se vždy hodí, ale jenom za peníze se to dělat nedá. Alespoň já nechci. Stav
se stával neúnosný, což si uvědomovali i ostatní zastupitelé, se starostou jsme přestali
mluvit, na mé připomínky nereagoval a s jeho rozhodnutími jsem již nemohla souhlasit.
Odstoupení z funkce byl logický důsledek. A stále žádná komunikace. Asi patřím mezi ty
staré a nevzdělané obyvatele. Takže odstoupení ze zastupitelstva bylo z mého pohledu
řešení.
Je to skutečně škoda promarněné příležitosti, času i snahy všech. Ale nelze jen
tak stát a dívat se, jak kdokoliv ničí vše staré a v rámci svého já a bez komunikace prosazuje jenom svou představu, jak to ukázal pan starosta i na jednání o topolech na Hřebenech. Já, jenom já. Veřejné věci by se měli projednávat společně a to jsme nedokázali.
Nezříkám se svého podílu viny na této situaci a nesu za ni svůj díl odpovědnosti.
Ještě bych se ráda vrátila k jedné záležitosti - paní Uhlíkové. Řešení ukončení
jejího pracovního poměru se táhlo již od loňského léta. K žádnému formálnímu obvinění
nedošlo, paní Uhlíková se vrátit nechtěla a tak určité vyrovnání bylo jedinou možností,
jak uvolnit místo pro nového úředníka. Loni by bylo určitě levnější. Přiznám se, že po
jednání s panem starostou v letošním roce, jsem i já změnila názor na důvody ukončení
p. Uhlíkové. Začala jsem ji chápat. A to jsem nebyla, díly bohu, podřízená. Takže jsem
počkala na dořešení, aby za p. Uhlíkovou a také za mne, mohl pan starosta přijmout
novou pracovní sílu.
Závěrem bych se ráda omluvila všem spoluobčanům za možné komplikace, které
jsem jim svým odchodem způsobila omezením provozu obecního úřadu a novými volbami. Ale s čistým svědomím jsem jinak jednat nemohla.
Danuše Suchánková, Hřebeny
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Z HARTENBE
HARTENBERGU
RGU
Rádi bychom, za náš spolek Hartenberg, poděkovali občanům a kamarádům z Josefova,
kteří se ochotně zapojili do příprav i do účinkování na josefovském pálení čarodějnic a kácení
májky. Moc nás potěšilo, že řada místních občanů sdílí naše nadšení a umí si ze sebe udělat
legraci. Děkujeme obci za zapůjčení vybavení a Josefkám za výzdobu na čarodějnice. Věříme, že
se nám společně povedlo místní občany alespoň trochu pobavit a rádi každého zveme na řadu
dalších akcí v Hřebenech.
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Na Hartenberku, respektive na nádraží v Hřebenech, proběhl v sobotu dopoledne
11. 6. program u příležitosti vítání protokolárního vlaku. Parní lokomotiva ,,Ušatá´´ dovezla
do stanice kromě cca 250 návštěvníků a zástupců obcí a kraje také Františka Josefa i s chotí
Sissi a synem Karlem. Následoval krátký, ale veselý kulturní program v podání místních lidí
v kostýmech, coby zástupců panství Hartenberg. Poté vlak pokračoval do Kraslic.
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5. července se koná na hřišti za školou líbivá akce fair play ,,Fotbal pro rozvoj“. V případě
dobrého počasí přistane i velký balon.
Více informací o akcích najdete na našich stránkách www.hartenberg.cz
Martina Vavřínová, Hřebeny
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