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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
rád bych Vás informoval o akcích připravovaných na tento rok. V dubnu se začne stavět nová
komunikace s asfaltovým povrchem z obce Josefov do Radvanova. Cesta nabízí jednu z mála
možností pro procházky s kočárkem, projížďku dětí na kole apod. mimo hlavní komunikace. Do
její údržby bylo v minulosti opakovaně investováno, přesto je její stav zejména v zimním období
nevyhovující. Vzhledem k majetkovým vztahům bude výstavba ukončena pod rodinným domem
paní Pánkové. Výstavba bude hrazena z dotačního titulu „Rozvoje venkova“ a zároveň jsme na
dofinancování žádali o finanční prostředky i Karlovarský kraj. Na návsi připravujeme prostor pro
výstavbu komunitního centra. Zaměstnanci odstranili lavičky u ohniště, budou pokáceny stromy
a odstraněny kovové konstrukce. Společně se spolky vybereme místo pro konání kulturních akcí
v tomto přechodném období. Ve výběrovém řízení na výstavbu vyhrála firma Stavby Trubač,
s.r.o., která nabídla cenu cca 10.500.000 Kč. Bohužel, současný stavební boom a nedostatečný
zájem stavebních firem způsobil navýšení původní rozpočtované ceny. Ukončení výstavby je
plánováno do konce roku. Do doby připsání dotace bude financování stavby vyřešeno překlenovacím úvěrem od Komerční banky nebo Českomoravské záruční a rozvojové banky. Dle možností budeme pokračovat ve zvelebování prostoru za dětským hřištěm v Josefově. Čekáme na
vyhodnocení žádostí o dotaci na vybudování tůní a výsadby doprovodné zeleně. Upravíme odvodňovací
v tradici

koryto,

okolí

altánu

a

instalujeme

lavičky.

Rádi

bychom

pokračovali

komunitního setkávání a společné práce na úpravách veřejného prostranství. Ke

zkrášlení prostoru „Živého amfiteátru“ můžete přispět například přebytečnými rostlinami ze svých
zahrad. Zažádali jsme o některé malé dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. Ze získaných prostředků chceme opravit některé úseky komunikací v majetku obce, sekat křídlatku a bolševník a
spolufinancovat kulturní léto v obci. Vzhledem k velkému počtu plánovaných akcí v tomto roce
rozhodli zastupitelé o odložení záměru výstavby fotbalového hřiště. Vysoutěžili jsme projektové
práce na výstavbu kanalizace v Radvanově a ve Hřebenech. K podpisu smlouvy zatím nedošlo
z několika důvodů. V Hřebenech nebude možné vzhledem ke geologickým podmínkám vybudovat vsakovací jámy pro vyčištěnou vodu, Povodí Ohře nesouhlasilo s vybudováním potrubí do
řeky Svatavy. Odborníci z VOSSU a VOSMOS s projektantem pak upřednostnili variantu vybudování tlakové kanalizace pro celou obec s výtlakem odpadních vod do čističky Josefov. Občany
Hřeben jsme prostřednictvím osadního výboru požádali o vyjádření.
Děkuji za pochopení a trpělivost. Věřím, že přechodné období výstavby zvládneme, a i v tomto
roce se nám podaří život v obci posunout zase o kousíček dál.
J. Onak, starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
2. zasedání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce volí:
 předsedou kontrolního výboru:
paní Martinu Vavřínovou
 členy kontrolního výboru:
paní Irenu Chuderákovou,
slečnu Barboru Mikešovou
 členy finančního výboru:
Ing. Renatu Hethovou,
Ing. Lucii Bilopotocki
 členy kulturní komise:
paní Markéru Veselou
pana Petra Pastiera
 předsedou osadního výboru
ve Hřebenech:
Bc. Milana Ptáčka
 členy osadního výboru
ve Hřebenech:
paní Danuši Suchánkovou,
paní Miroslavu Jurcsikovou
 členy osadního výboru v Luhu nad
Svatavou:

paní Romanu Vymazalovou
Ing. Miroslavu Egermayerovou
 členy osadního výboru v Radvanově:
paní Moniku Petrákovou,
paní Helenu Pavlíčkovou

3. zasedání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 střednědobý
výhled rozpočtu obce
Josefov na roky 2020-2021

rozpočet obce Josefov na rok 2019

smlouvu o poskytování regionálních
služeb mezi Městskou knihovnou Sokolov a obcí Josefov
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:
podpisem Dohody o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR



Vážení občané,
s potěšením vám oznamuji, že v naší obci se i v letošním roce bude konat pro veřejnost
mnoho kulturních akcí a různých sportovních aktivit, pořádaných nejen místními zájmovými spolky. S ohledem na tuto skutečnost byla na sport a kulturu vyčleněna z rozpočtu obce vyšší částka. Pro vaši informaci je v uvedené tabulce sestaven přehled kulturních a
sportovních akcí pro rok 2019, předpokládané datum jejich konání, pořadatel akce a samozřejmě obcí vyčleněný finanční příspěvek.
Ráda bych poděkovala všem, kdo si v uplynulém roce 2018 dali tu práci a ve svém volném čase pořádali sportovní a kulturní akce nejen pro místní občany, ale i pro „přespolní“
návštěvníky. Vím, že organizace těchto akcí je po všech stránkách náročná a vysoce si
cením úsilí, které pořadatelé těchto podniků vynaložili.
Za obec Josefov bych rovněž chtěla poděkovat místním dětem, které se nebály, odhodlaly
se, nacvičily si program a vystupovaly pro radost obyvatel na kulturních akcích konaných
obcí Josefov. Děkuji zejména Jirkovi Novotnému (hra na flétnu, zpěv), Jirkovi Zárubovi
(hra na harmoniku), Marjánce Novotné (hra na flétnu a recitace), Kryštofu Adamcovi (hra
na trubku) a Marušce E. Brandner (hra na klávesy, zpěv, recitace). Zároveň bych chtěla
oslovit i ostatní děti z naší obce, které by měly zájem účinkovat na kulturních akcích pořádaných naší obcí, aby se neváhaly přihlásit. Moc rádi vás mezi námi uvítáme.
Katrin Brandner, místostarostka

Datum

Kulturní akce

Pořadatel

Tři Králové

Příspěvek obce
0

6.1.2019
9.2.2019

Masopust

1000

Tradiční venkov z.s.

8.3.2019

MDŽ

12000

Obec Josefov

16.3.2019

Dětský karneval
Pálení čarodějnic+průvod z
hradu
Hurá na hrad- charitativní akce Nadační fond onkoláčkům
Kácení Máje

1000

Tradiční venkov z.s.

11000

Tradiční venkov z.s.

0

Věra Zollerová

7000

Tradiční venkov z.s.

10000

Obec Josefov

10000

Hartenberg z.s.

6000

Tradiční venkov z.s.

5000

Dámský klub Josefka z.s.

0

Hartenberg z.s.

léto

Dětský den
Hradní slavnosti a umělecké
sympozium
Snadné prachy
Rozloučení s prázdninami
a Josefovský táborák
Mše svatá
3x letní kino

5000

Pořádání nabídnuto spolkům

září

Vinobraní

3000

Hartenberg z.s.

28.9.2019

Václavská zábava

0

Tradiční venkov z.s.

5.10.2019

10000
Hartenberské strašení
Rozsvícení Vánočního stromu, 5000
vypouštění balónků
10000
Mikulášská jízda
10000
Posezení s důchodci

30.4.2019
25.5.2019
25.5.2019
3.6.2019
7.-9.6.2019
10.8.2019
31.8.2019
15.8.2019

listopad
30.11.2019
prosinec
Celkem

Sportovní akce

1.1.2019
16.2.2019

Novoroční výzva
Turnaj v Lóře –
Memoriál Heinze Strunze
Běh Modrý Werth
Turnaj v šachu - jednotlivci
Pěší výlet - Bleiberg

léto
září
říjen
po celý rok
16.6.2019
červenec
srpen
Celkem

Hartenberg z.s.
Obec Josefov
Železniční spolek M131.1
Obec Josefov

106000

Datum

7.4.2019
27.4.2019
8.5.2019
léto
léto

Hartenberg z.s.

Pěší výlet - Krásno
Pěší výlet - Loket
Pěší výlet - Chlum
Turnaj v šachu - družstva
Pěší výlet -Hřebeny
Futsal
Hartenberské obléhání
Fotbal pro rozvoj
Memoriál Josefa Pastiera

Příspěvek obce

9000

20000
7000
0
3000
39000

Pořadatel

Sportovní klub z.s

1.FK Josefov
Živé Sokolovsko z.s.
Hartenberg z.s.
D.Mazan a P. Pastier

Pozn. termíny pořádaných akcí se mohou měnit

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
V Luhu nad Svatavou se dne 15.
12. 2018 od 14 hodin konalo malé
předvánoční setkání zdejších občanů. Členky osadního výboru zajistily svařené víno a občerstvení.
Ochutnávalo se vánoční cukroví a
nejlepší cukrářka byla odměněna.
I přes chladné počasí skončilo setkání po více než dvou hodinách.
Ivana Černíková,
předseda Osadního výboru Luh
nad Svatavou

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A
BALÓNKY PRO JEŽÍŠKA
Na první adventní neděli se sešlo před OÚ přibližně 50 lidiček. Každý příchozí byl obdarován
maličkostí pro štěstí. Děti napsaly svá vánoční přání Ježíškovi, přivázaly je ke světélkujícím balónkům a vypustily k nebi. Vzhledem k nepřízni počasí jsme se vrátili do budovy úřadu poslechnout si koledy v podání šikovných místních dětí Marušky Brandner a Jiříka
a Marianky Novotných. Pak jsme rozsvítili stromeček a zapálili první adventní svíčku na věnci
před OÚ. Zbytek podvečera jsme strávili za zvuků vánočně laděné hudby s Martinem Brázdou
a jeho přáteli a nezbytným svařáčkem. Děkujeme všem, kteří i přes intenzivní déšť přišli společně s námi strávit příjemné adventní chvilky.
Naďa Vachovcová, předsedkyně kulturní komise

NOVOROČNÍ VÝZVA 2019

1. ledna 2019 se již po čtvrté sešli příznivci zdravého pohybu na josefovském hřišti. Připravená tradiční trať o délce cca 2.650 metrů a počasí - déšť a zima - prověřily schopnosti
všech účastníků. Letos jich bohužel přišlo jen 16, z toho 14 jich absolvovalo celou trasu.
Množství však nahradila kvalita - rekordní čas se zastavil na úžasných 11 minutách.
Akci včetně občerstvení připravil spolek Sport Josefov ve spolupráci se spolkem Tradiční
venkov a za podpory Obce Josefov.
text a foto Václav Mikeš

TURNAJ V MINIKOPANÉ
RUDOLEC
1. FK JOSEFOV
FK Rudolec - 1. FK Josefov

6:4

Raptors Sokolov - 1. FK Josefov 1:6
Baník Svatava - 1. FK Josefov

1:5

1. FK JOSEFOV

Po postupu do semifinále jsme jako druhý tým skupiny B nastoupili proti týmu Celtic Citice,
který vyhrál druhou skupinu, a díky gólu v poslední minutě jsme zvítězili 2:1.

Ve finále nás čekal tým Floutci Sokolov složený ze sokolovských fotbalistů. Díky
většímu
fyzickému fondu jsme finále proměnili v jednoznačnou záležitost a zvítězili 6:0.
Jako vítězové jsme si odvezli krásnou trofej a
zároveň velký putovní pohár, který budeme
příští rok obhajovat.
Nejlepším hráčem a střelcem turnaje byl vyhlášen náš Jakub Švandrlík a nejlepším brankářem Ladislav Lukeš - taktéž od nás.
Turnaj se po všech stránkách povedl a už se
těšíme na další úspěchy.
Bc. Marek Skopal
(poupraveno e)

POUŤ TŘÍKRÁLOVÁ

V sobotu 5. ledna se uskutečnila tradiční pouť sv.Tří králů do hradní kaple, kterou tu nechal roku 1471 vysvětit Matyas Šlik míšeňským biskupem Dietrichem právě sv.Třem králům. Podle emeritního biskupa Mons.Františka Radkovského se jedná o jedinou tříkrálovou kapli na území Plzeňské diecéze . Tříkrálové vysvěcení bylo na 15. století již poměrně archaické a netradiční a přináší mnoho otázek. Jednou z možností může být i to, že
před příchodem Šliků na hradě již v minulosti kaple zasvěcená sv.Třem králů byla a Šlikové kapli obnovili, neboť víme,že Matyas Šlik do hradu bohatě investoval a za jeho působení došlo k mnoha stavebním úpravám. Šlikové tak navázali na dřívější zasvěcení.
J.W.Goethe ve svých poznámkách zmiňuje, že při návštěvě Hartenbergu roku 1821 mu
hrabě Auesperg ukázal zakládací listinu kaple z 12. století.
Letošní tříkrálové akce se zúčastnilo kolem 60 lidí. V obnovené kapli se konala bohoslužba, kterou sloužil sokolovský farář pan Petr Bauchner. Na oltáři ani tentokrát nechyběl zapůjčený relikviář s ostatky těchto mudrců. Z historických pramenů je známo , že
roku 1164 po dobytí Milána přivezl ostatky těchto mudrců arcibiskup Reinhard jako dar
císaři Fridrichu Barbarossovi, který si ve 12. století území Chebska podmanil. Od té doby jsou ostatky uloženy v katedrále sv.Petra v Kolíně nad Rýnem. Několik menších fragmentů z tohoto relikviáře bylo uloženo do malých schrán a mohou potěšit i jiná spřízněná
místa.
Na varhany mši doprovázel pan RNDr.Petr Rojík a paní Smržová. Pan farář hovořil o
tom, že v běžném životě každého z nás je také třeba čas od času následovat hvězdu,
která v tomto příběhu symbolizuje znamení vyšší moci. Dále ve své promluvě zmínil to,
že dnešní lidé by se neměli vyhýbat překážkám, které je posilují, a měli by čas od času
umět opustit pohodlí svého domova a následovat svou hvězdu - míněno svou vizi,přání.
Martina Vavřínová, foto - Libor Kočí

PODĚKOVÁNÍ
V roce 2018 se na hradě opět konalo mnoho akcí. Bezesporu nejnáročnější byla ledová Mikulášská Jízda. I přes velmi silnou ledovku tuto akci navštívily stovky lidí. Hradní slavnosti v červnu zase
zkoušelo pokazit opakované krupobití. Naopak neobvykle teplé a
příjemné počasí se v roce 2018 vydařilo v den Hartenberského
strašení, takže strašidla ani návštěvníci tentokrát nevymrzli na
kost ani nepromokli. Rádi bychom tímto poděkovali všem pomocníkům z řad spoluobčanů, kteří nám na některých akcích vypomáhali nebo se ujali vděčné role strašidelných a pohádkových bytostí.
Díky patří také obci Josefov za příspěvek na naše akce ve výši
8000,- Kč.

Spolek Hartenberg

MEMORIÁL HEINZE STRUNZE 2019

16. února 2019 se v zasedací místnosti obecního úřadu konal 2. ročník Memoriálu
Heinze Strunze v karetní hře Lóra. Šestnáct účastníků z Josefova, Habartova, Oloví a
Dolního Rychnova bojovalo celý den o získání vítězství a putovního poháru na rok
2019. Ceny předávala společně s pořadateli paní Strunzová za účasti rodiny Heinze
Strunze.
Letošním vítězem se stal Jaromír Pavlíček, druhý byl Jaroslav Čížek a třetí loňský vítěz
Jan Branza z Oloví. Cenu za nejlepší hru mužů získal Tomáš Lídl, cenu získala i jediná
žena Marie Langová a cenu útěchy za nejhorší hru Pavel Polák.
Vydařenou akci pořádal spolek Sport Josefov s podporou obce Josefov.
Text a foto Václav Mikeš

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Dne 9. února 2019 se na josefovské návsi pořádala tradiční jarní akce. Téměř třicet masek přivítala místostarostka obce a symbolicky předala klíč nad obcí koledníkům. Po
13:30 hod. vyrazil průvod po hlavní silnici na svou dlouhou cestu. Projít všechny části obce - Radvanov, Josefov, Luh a Hřebeny - to byl náročný úkol pro všechny. Však také
před šestou večerní všechny zbylé masky padaly únavou a těšily se na zasloužený odpočinek.
Díky všem, kteří se zúčastnili, ať už v maskách nebo jen v civilu, všem kteří šli celou trasu a nebo jenom kousek. Díky všem, kteří přivítali u svých dveří koledníky a zasloužili se
tak o zachování tradice masopustních průvodů. Úspěšnou akci pořádal spolek Tradiční
venkov, z.s. s podporou obce Josefov.
text Danuše Suchánková, foto Václav Mikeš

VÁNOČNÍ POSEZENÍ SE SENIORY
Dne 15. 12. od 15:00 h přivítali zastupitelé v
budově OÚ místní důchodce na tradičním
předvánočním posezení. Slavnostní tabuli
připravili dopoledne účastníci kulinářského
workshopu. Díky přítomným "kuchaříčkům"
se podařilo připravit mnoho dobrot. Členky
kulturní komise vánočně vyzdobily místnost,
stoly dekorovaly výrobky z vánočního vyrábění. Pevně věřím, že si všichni přítomní odpoledne užili.
Děkuji všem, kteří přišli společně strávit pár
klidných chvil a popovídat si se sousedy.
Děkuji paní N. Vachovcové, paní H. Pavlíčkové a všem ostatním, kteří se na přípravě
slavnostního odpoledne podíleli.
J. Onak, starosta

PRAVIDLA VÝPŮJČKY VSTUPENEK
čip/permanentky
V rámci financování prorodinných aktivit z neinvestiční dotace Obec přátelská rodině má občan
s trvalým pobytem v obci Josefov a jeho rodinní příslušníci možnost navštívit zdarma:


krytý bazén v Sokolově



Bowling v centru Green Paradise Březová

Podmínky:


výpůjčka čipu, permanentky na jeden vstup je možná 1krát za měsíc pro jednoho vypůjčitele = zájemce a jeho rodinné příslušníky;



maximální čerpání z čipu je 2 hod na osobu, permanentky při jedné výpůjčce je stanoveno
na 500 Kč;



zarezervovat čip/permanentku je možné telefonicky na tel. čísle 352 672 325, osobně na
OÚ či e-mailem na ou-josefov@volny.cz;



čip a permanentky jsou k dispozici na OÚ: vyzvednout lze u úřednice v úředních hodinách
či po domluvě s místostarostkou nejdříve 1 den před zamýšleným využitím, popř. v pátek
při využití přes víkend, vrátit je nutné nejpozději nejbližší následující pracovní den;



v případě ztráty, poškození apod. je povinen vypůjčitel uhradit zůstatkovou hodnotu
čipu/permanentky;



využití je bezplatné při dodržení podmínek,



výpůjčky čipů a permanentky budou k dispozici do vyčerpání finančních prostředků.

Vážení občané budeme rádi, když se i Vy budete svými příspěvky podílet na vzhledu a obsahu
Josefovských listů.
Děkujeme

Editor Petr Pastier
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