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Vážení sousedé, josefovští občané,
dny se pomalu a jistě prodlužují,
rozkvétají první květiny, občas má
sluníčku již sílu, rozběhlo se
povinné testování ve firmách,
zrychluje očkování…. Snad to
znamená světýlko na konci tunelu,
brzký návrat do „normálu“, který
všichni s nadějí vyhlížíme.
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KONTAKTY

Období, které prožíváme již víc než rok, je pro řadu z nás
tím nejtěžším v životě. Negativní zprávy, obavy o zdraví
blízkých, s přestávkami zavřené obchody, služby, školy,
dokonce jsme zůstali na čas uvěznění jen v katastru
obce. Tak nějak se nám život zastavil, jsme přikovaní na
místě, doma. Z domova se děti učí, z domova pracujeme,
kolem domu se pohybujeme. Koronavirová krize odhalila
přednosti a nedostatky, v ekonomice, ve zdravotnictví i
naše osobní. Současná situace nás nutí přehodnocovat,
měnit zažité. Můžeme více přemýšlet o sobě, o věcech,
které mají v životě smysl.

Obecní úřad Josefov
Josefov 12
357 09 Josefov

Sounáležitost a pospolitost z první vlny se po podzimním
návratu epidemie ve společnosti prý vytratila. Nemyslím
si to. Extrémní situace jen odhalují vše doslova „na dřeň,
ukazují ryzí podstatu“. Sobci jsou ještě sobečtější,
hlupáci ještě hlasitější,… Možná si ve stínu špatných
zpráv a pocitů neuvědomuje, kolik lidí stále myslí na
druhé, pomáhá. Např. zdravotníkům, v sociálních
službách i osamělým lidem nezištně pomáhají
dobrovolníci, skauti, charitativní organizace i jednotlivci.

Úřední hodiny:

Pomoci může každý. Dodržujme hygienická opatření a
chraňme své zdraví i zdraví druhých. Nezapomínejme na
vzájemný respekt a úctu, pokusme se dělat radost sobě i
lidem okolo nás, radovat se z maličkostí.
Všem přeji krásné svátky, hodně lásky, štěstí a zdraví!
Jan Onak
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Tel. č.: 352 672 325
Web. stránky:
www.obecjosefov.cz
E-mail:
ou-josefov@volny.cz
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ST 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
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Poštovna
V době „tvrdého lockdownu“ zajišťovala Česká pošta, s. p. základní
služby přímo v obci prostřednictvím pojízdné poštovny. Tato služba
byla ukončena, vypůjčené auto nyní putuje zpět na Moravu, kde je
nyní potřebné více.

Zahradnické centrum Letokruh
Rodinné zahradnictví z Vintířova nabízí občanům v Karlovarském kraji unikátní
službu s názvem Pojízdná prodejna pro obce. Po zrušení nouzových opatření mohou
zajíždět i k nám. Dovoz sortimentu hnojiv, rostlinek, semínek apod. si můžete
objednat také individuálně, doprava nad 1.000 Kč v okrese zdarma.

Potravinová banka Karlovarského kraje
Patříme mezi odběratele potravinové banky, která získává
potraviny od obchodních řetězců a z potravinových sbírek a
„zachráněné jídlo“ dále distribuuje ke konečným uživatelům.
V obci zajišťujeme rozvoz základních potravin potřebným 1x
týdně.

Senior taxi
Stále zajišťujeme službu senior taxi. V poslední době jsme jezdili s občany nejen na
nákupy, ale také na očkování. Poděkování patří panu Vilému Szabovi, který
seniorům zařizoval také registraci k očkování.

Upozornění
Upozorňujeme občany na povinnost uhradit místní poplatky (za psy, komunální
odpady, pronájem a pacht) do 31. 3. 2021. Poplatek můžete zaplatit převodem na
účet obce 11220391/0100.

Kominík v obci
Ve čtvrtek 1. 4. 2021 bude v naší obci firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS, s. r. o.
provádět revize, kontroly a čištění komínů.
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V době nouzového stavu nelze zajistit svoz velkoobjemového odpadu tradičním
způsobem. Odpad budeme odvážet postupně v termínu od 1. 5. do 31. 5. Odvoz si
můžete objednat na tel. čísle 722 960 130.
Velkoobjemovým odpadem se rozumí odpad, který nemůže být umístěn do sběrných
nádob, tj. koberce, nábytek, matrace… Nebezpečným odpadem jsou například
baterie, vysloužilá elektrozařízení, zářivky, barvy, rozpouštědla...
Stavební suť, plast, ošacení, jiný drobný odpad a pneumatiky nebudou odváženy.
Pneumatiky lze odevzdat zdarma např. u firem L&B Auto universal, Zdeněk Makar.

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu bude zahájen dne 1. 4. 2021. S ohledem na omezený počet nádob
na bioodpad a zvýšený zájem o jejich pronájem jsme přinuceni změnit systém.
Nádoby již nebudou zapůjčeny k nemovitostem, ale budou umístěny pouze na
stanovištích k tomu určených. Svoz bude prováděn z těchto stanovišť každé pondělí.
Žádáme, aby občané neodváželi popelnice ke svým nemovitostem.

Odpady
Nový zákon o odpadech přináší řadu výrazných změn, které se dotknout nás všech:
Zvyšuje se „skládkovné“, zavádí odlišnou výši poplatků pro obce u 5 kategorií
odpadů, od roku 2021 je a bude jejich sazba pravidelně navyšována.
Obce musí nejpozději s účinností od 1. 1. 2022 přijmout nové obecně závazné
vyhlášky, které budou v souladu s novým zákonem.
Od roku 2025 musí recyklovatelné složky odpadu tvořit min. 60 % z celkového
množství komunálního odpadu. V naší obci je to prozatím pouze 30 %.
Vážení Hřebenští sousedé,
chtěla bych Vás požádat, abyste neodkládali odpad mimo kontejnery s tříděným
odpadem. Pytle s odpadem, leckdy i neprotříděným, jsou skvělým objektem nočního
zájmu zvířat. Nejen, že se nevyspíte, ale ráno sbíráte odpadky po celém okolí. Někdy
pomůže i vítr a můžete uklízet pořád dokola. V kontejnerech je místa dost a přesto je
odpad často odložen prostě mimo něj, zvláště zmíněné pytle nebo kartony. Stejně
tak sem nepatří starý nábytek, vyhozené elekropřístroje, pneumatiky, vánoční
stromky apod. Připomínám, že v Josefově existuje sběrný dvůr a pokud tedy musíte
něco vyhodit mimo klasický tříděný odpad nebo mimo svoz velkoobjemu, pak zajeďte
tam, protože zde to po vás musí přijet někdo zlikvidovat a navíc to opravdu nevypadá
dobře. Vy sice máte uklizeno, ale váš odpad zdobí veřejné místo.
Děkuji za pochopení. M. Vavřínová
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Investiční záměry a žádosti o dotace
Požádali jsme:
KvK o dotaci na opravu komunikace v Luhu nad Svatavou (300.000 Kč), likvidaci
invazivních rostlin (bolševník, křídlatka, 6.200 Kč), opravu hasičských stříkaček
z roku 1938 (250.000 Kč) a kulturu v obci Josefov (20.000 Kč).
MMR o dotaci na opravu komunikace v Radvanově (2.158.000 Kč), výstavbu
víceúčelového hřiště (2.600.000 Kč), opravu parkoviště u komunitního centra
(1.140.000 Kč).
MŽP o dotaci na výstavbu podzemní nádrže pod parkovištěm v rámci hospodaření
s dešťovými vodami v obci Josefov (4.300.000 Kč), a zateplení obecního úřadu
v Josefově (2.229.000 Kč), projekty budou spolufinancovány v rámci kotlíkových
dotací.
MPSV o dotaci na zázemí pro kulturní a sportovní aktivity přihláškou do soutěže
Obec přátelská rodině.
Další investiční záměry obce na rok 2021
výstavba budovy a plotu sběrného dvora,
úprava veřejného prostranství u sběrného dvora směrem ke KCJ.

Kanalizace Hřebeny a Radvanov
Po ukončení projekčních prací na kanalizaci ve Hřebenech a Radvanově jsme
požádali o stavební povolení, po jeho obdržení budeme hledat možnosti financování
výstavby.

Chodník
Navázali jsme spolupráci s novým projektantem, který dopracuje projekt dle žádosti
obce a Státního fondu dopravní infrastruktury. Koncem dubna bychom rádi požádali
o stavební povolení.
V rámci výstavby chodníku uloží ČEZ, a. s. uložení veškerého elektrického vedení do
země po obou stranách komunikace. Jednáme o prodloužení uložení až k
hřebenskému vodojemu.
Společnost CETIN, a. s. odstraní sloupy s telekomunikačním vedením, občané se tak
zbaví věcného břemene a obec tak již nebudou hyzdit dráty.
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Místa zblízka
Projekt MPSV s názvem Místa zblízka je zaměřen na periférní oblasti ČR s vysokou
nezaměstnaností a odlivem mladých lidí. V průběhu projektu se mají místní aktéři
naučit lépe využívat vnitřních zdrojů místa, kde žijí a pracují. Koordinátoři mapují
v kraji také spolupráci vedení obcí a spolků. Děkujeme všem zástupcům u nás
existujících spolků za vyplnění dotazníků, na navazujícím setkání se pokusíme pod
vedením mentora najít společnou řeč.

Tůňky a park Novorozenců
Nový areál se stal oblíbeným místem procházek. Na strojích lidé cvičí, v zimě se zde
sáňkovalo, bruslilo...před vánočními svátky děti s rodiči vyzdobily mezi tůňkami
stromky, na začátku roku vyrostli v prostoru sněhuláci.
Po zimě a projížďkách některých neukázněných koňáků a cyklistů vyžaduje, bohužel,
areál rozsáhlou údržbu. Terén srovnáme, znovu zasejeme trávu. Prosíme ale o
ohleduplnost při užívání veřejných prostor a majetku. Odstraňování škod
způsobených jednotlivci je hrazeno z peněz, které by mohly být využity efektivněji.
V letošním roce zde budou probíhat ještě drobné "kosmetické" úpravy. Vznikne mapa
areálu. Ve spolupráci s Ing. Šindelářem z Botanické zahrady v Bečově vyrobíme
informační tabule s popisy vegetace (hrazeno z výše uvedeného projektu) a ke
stromům v parku Novorozenců umístíme nové cedulky se jmény.
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Kácení v „Hřebenské aleji“
Již první zmínka o kácení topolů v hřebenské aleji vyvolávala řadu emocí,
oprávněně. Ale fakta jsou jednoznačná:
Topoly se sázely hlavně v minulém století, do alejí jsou však nevhodné, zejména
proto, že mají mělké kořeny a krátkou životnost. Stáří "našich" topolů je cca 60
let.
Za bezpečnost a odstranění nebezpečných stromů odpovídá vždy majitel
pozemku.
V roce 2016 byl v lokalitě proveden dendrologický průzkum (na OÚ k nahlédnutí,
umístěn též na webu), dendrologický posudek konstatuje "Vzhledem k provozní
bezpečnosti na komunikaci byly všechny topoly navrženy ke kácení".
V budoucnu je možné vysadit novou alej na straně komunikace, u které nebudou
vedeny inženýrské sítě, a to po odstranění kabelů CETIMu a veřejného osvětlení.
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Velikonoce
Velikonoce se slaví na celém světě, jejich historie je velmi dlouhá, původně byly
v podání pohanských kmenů oslavou jara. Řada velikonočních tradic a symbolů,
které u nás dodržujeme ještě dnes, pochází od starých Slovanů. Slovanským
zvykem je barvení vajíček i pletení pomlázky.
Pomlázka by měla být vlastnoručně pletená z vrbového proutí, podle pranostik totiž
mladé proutky vrby přináší zdraví a mládí každé vyšlehané dívce a ženě. Odměnou
za vyšlehání jsou ozdobné stuhy a různě zdobená vajíčka.

Jarní soutěž
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Proběhlá soutěž "Postav sněhuláka"
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Josefovská knihovna v novém kabátě
Ani v době uzavření knihoven nezahálíme a pilně pracujeme na vylepšení té naší
josefovské. Z dotace MZe "Program rozvoje venkova" jsme zakoupili nové regály na
knihy, počítačové stoly, technické vybavení: PC, tiskárnu, 3D tiskárnu, čtečky e-knih,
notebooky. Čeká na vás široký výběr knih pro dospělé i mládež zapůjčených ze
Sokolovské knihovny a řada časopisů.
Pro naše nejmenší je připraven dětský koutek, pro starší děti pomůcky na
přírodovědný a šachový kroužek, pro ženy pomůcky na cvičení, celé rodiny si mohou
zasoutěžit například ve stolním tenise či v hodu šipkami.
Vše je nachystané, moc se na vás těšíme!
Vaše knihovnice Naďa Vachovcová
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Vážení a milí sousedé,
nemá cenu dokola opakovat jaká je složitá doba. Naše životy jsou různě omezeny,
naše zdraví ohroženo a někteří z nás ztratili dokonce své blízké. Nelze zapomenout
na nedávný odchod našeho souseda a hlavně kamaráda Jaromíra Pavlíčka z
Radvanova. Osobně jsme si tím uvědomily, jak rychle se může život změnit, a že čas
nám nedovolí vrátit se a prožít některé okamžiky znovu a třeba i lépe. To co lze, je
vytvářet nové situace a nové zážitky a věřit, že by se z toho radovali i ti, co již s námi
nejsou.
Jaromír, alias Míra po sobě zanechal nejednu nesmazatelnou a krásnou stopu v naší
komunitě. V neposlední řadě je to záchrana krásného klenu v Radvanově a jeho
vyhlášení památným stromem. Také neváhal pomoci tam, kde zrovna bylo třeba. Jeho
aktivní péči v Radvanově není třeba komentovat. Stačilo mu, aby se dozvěděl, že
někdo má nějaké povinnosti, na které třeba sám úplně nestačí a přispěchal i s rodinou
na pomoc. Když přes plot viděl mého syna na kole, které už mu bylo menší, neváhal
ihned skočit do garáže a prostě vytáhl kolo po svých klucích a dal nám ho. To jsou
přesně ty laskavé okamžiky, kterými se člověk zapisuje do vzpomínek druhých. Ještě
jednou Míro, za vše díky!
Jeho nejmilejší rodině přejeme mnoho sil a podporujících lidí.
Přejeme všem plno zdraví a těšíme se na shledání v lepších časech třeba u
okrášlování našeho okolí.
Martina Vavřínová, Hřebeny a Ivana Černíková, Luh nad Svatavou
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Poděkování
Kaplička
Děkujeme Mariánce Novotné za vzornou starost o výzdobu kapličky.

Mírovi za vše
Za práci v osadním výboru, za rozvoj Radvanova, hřiště, údržbu, sekání, cedule,
keře… za všímavost k přírodě i lidem, za aktivitu a pomoc všem a všude, kde bylo
potřeba. Radvanov bez Míry nebude již nikdy takový, jaký byl!
Zimní údržba
Za zimní údržbu děkuji zaměstnancům obce, panu Vilému Szabovi, Pavlu Náglovi a
Martinu Trappschukovi. Letošní zima byla extrémní, chlapi začínali s úklidem sněhu
také ve 4:00 h ráno, občas končili po večerních zprávách. Na sjízdnost komunikací,
použitý posyp, způsob údržby atd. má každý jiný názor, nespokojenost je zažitý
standard. Ale! Firmy jako SOTES, Česká pošta, s. p. a zásilkové firmy chválily
sjízdnost v naší obci.
Všem
Děkuji všem, kteří nejsou lhostejní, kteří dodržují vládní nařízení, respektují pokyny k
ochraně zdraví a pořádku, neprosazují jen své vlastní zájmy, všem, kteří si všímají a
pomáhají!
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