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Chtěl bych touto cestou poděkovat Bc. Katrin Brandner,
DiS. za její práci v pozici zastupitelky a místostarostky
obce Josefov. Od zvolení v r. 2014 svojí činností aktivně
pomáhala k rozvoji obce, zejména v oblasti kultury a při
realizaci projektů pro děti. Děkuji a přeji hodně štěstí
a zdraví.
Mgr. Jan Onak, starosta

Svoz velkoobjemového odpadu
Dne 30. 9. probíhá svoz velkoobjemového odpadu.
Zanechte odpad u plotu své nemovitosti. V souladu
s platnou vyhláškou odvezou zaměstnanci obce
nábytek, koberce, elektrospotřebiče, drobný elektro a
kovový odpad, nebudou ale odváţet stavební materiál
(zdivo, beton, atd.), šatstvo, pneumatiky, bioodpad,
odpad určený do barevných kontejnerů, chemikálie.
Mgr. Jan Onak, starosta

Služby pro seniory
Obec zajišťuje pro josefovské seniory následující
sluţby:
 dopravu vozidlem senior taxi k doktorovi, na úřad,
na poštu, na nákupy, za příbuznými, přáteli atd.
 pomoc s drobným i generálním např. vánočním
úklidem,
 pomoc při řešení sloţitých ţivotních situací (finanční,
sociální situace…).
Bliţší informace a objednávky na telefonním čísle
352 672 325 nebo 773 668 091.
Mgr. Jan Onak, starosta
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Kontakty
Obecní úřad Josefov
Josefov 12
357 09 Josefov
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

Kolem cesty do Radvanova jsou na ţádost občanů
rozmístěné lavičky. Vyčistili jsme černou skládku u řeky
v Luhu nad Svatavou. Prosíme tímto zahrádkáře, aby
místo neznečišťovali.
Vyčistili jsme dále černou skládku u cesty z Hřeben
na Krajkovou, na cestě instalujeme závoru.
Prosíme občany o zvýšenou všímavost a upozornění
„znečišťovatelů“ veřejných prostranství, odstraňování
černých skládek zaloţených jednotlivci stojí nás
všechny nemalé finanční prostředky.
Mgr. Jan Onak, starosta
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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: Petr Pastier, Ing. Jiří Šenkýř

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce schválilo:













závěrečný účet obce Josefov za rok 2018,
program poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny
kotlů na pevná paliva,
ukončení všech nájemních smluv na obecní pozemky (nové smlouvy budou
odpovídat aktuální právní úpravě, smluvní podmínky sjednotíme),
podání ţádosti o dotaci na chodník v Josefově,
Plán rozvoje sportu obce Josefov,
prodej pozemků v Radvanově k výstavbě rodinných domů,
prodej nádraţí Hřebeny nejvyšší nabídce,
nové místostarosty obce,
zrušení kulturní komise a delegování pravomocí na místostarostku,
poskytnutí individuální dotace – 1. FK Josefov,
dodatek ke smlouvě o umístění sběrného boxu na elektroodpad,
smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŢP ve výši 3.570.000 Kč
na spolufinancování naplánovaných projektů z OPŢP, např. zateplení obecního
úřadu, rekonstrukci rybníčků v Josefově a Hřebenech atd.

Dva místostarostové
Po rezignaci bývalé místostarostky paní Brandner bylo nutné najít nový funkční
model vedení obce. V úvahu přicházely tři základní varianty.
Při výběru nejvhodnější jsme vycházeli z časových moţností jednotlivých
zastupitelů, jejich odborných kompetencí a zájmů a finančních moţností obce.
Zachovat dosavadní model, tj. jednoho neuvolněného místostarostu bylo
s ohledem na potřebu přenechat místostarostovi další kompetence a úkoly
neprůchodné.
Uvolněného místostarostu by si obec mohla finančně dovolit pouze v případě, ţe
by zastával také pozici vedoucího technického pracovníka a zajišťoval např. i zimní
údrţbu apod. Nakonec jsme odsouhlasili rozdělení kompetencí (i odměny) mezi 2
samostatné a spolupracující místostarosty.
Dojde tím také k úspoře finančních prostředků. Zrušili jsme kulturní komisi a funkci
knihovnice, paní Naděţda Vachovcová bude zajišťovat chod knihovny, koordinovat
kulturní aktivity v obci, spolupráci se spolky apod. z pozice místostarostky.
Ing. Jiří Šenkýř pak zajistí např. technický dohled nad projekty, obsluhu webových a
facebookových stránek obce, tvorbu grafických materiálů. Pevně věřím, ţe se
zvolený model osvědčí.
Mgr. Jan Onak, starosta
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STAROSTA INFORMUJE

Vodovod Hřebeny
Projekt na rekonstrukci vodovodu v části Hřebeny byl předán Vodohospodářskému
společenství měst a obcí Sokolovska, které by mělo zajistit výstavbu v průběhu
měsíce října 2019. Do projektové dokumentace mohou občané nahlédnout na obci.

Kanalizace Hřebeny
Projektové práce pokročily do závěrečné fáze. Občané měli moţnost navštívit
obec, která tlakovou kanalizaci provozuje. Jednotlivé majitele nemovitostí navštívil
v průběhu září projektant a provede závěrečné zakreslení přípojek.

Kanalizace Radvanov
Projekt kanalizace Radvanov je před dokončením, bylo vyřešeno umístění nové
ČOV a jednotlivé přípojky. Součástí projektu je odkanalizování obecních pozemků.
Příjezdová komunikace k nové čistírně je vedena přes pozemek pozemkového
úřadu, čekáme proto na jejich souhlas s umístěním.

Kotlíkové dotace
Gratulujeme občanům ke schválení kotlíkové dotace Karlovarským krajem. Zájemci
mohou poţádat o tzv. kotlíkovou půjčku, zastupitelstvo jiţ program poskytování
návratné finanční výpomoci (kotlíkové půjčky) schválilo. V současné době probíhá
výběr vhodných dodavatelů tepelných čerpadel.

Obec přátelská rodině a seniorům 2019
I v letošním roce jsme se úspěšně zúčastnili soutěţe vyhlašované MPSV, tentokrát
v obou kategoriích. Naše obec získala v obou kategoriích 2. místo a neinvestiční
dotaci ve výši 500.000 Kč. Za získané finanční prostředky je průběţně pořizováno
sportovní vybavení, vytvářeno zázemí pro společenské aktivity, zopakujeme
některé úspěšné akce z loňského roku. Dále vybavíme nově vznikající komunitní
centrum.
Mgr. Jan Onak, starosta
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PROJEKTY A AKCE
REALIZOVANÉ DÍKY PODPOŘE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Oprava komunikací
Od Karlovarského kraje jsme získali dvě dotace na opravy místních komunikací.
Z první byla opravena část komunikace v Hřebenech, původně v havarijním stavu,
dále příjezdová komunikace do Luhu nad Svatavou a vzhledem k úspoře
finančních prostředků i další místní komunikace v obci Josefov. Z druhé jsme
spolufinancovali rekonstrukci cesty Josefov - Radvanov. Za poskytnuté dotace
děkujeme Karlovarskému kraji.

Josefovské společenské léto
Díky podpoře z Karlovarského kraje se v obci v létě kromě tradičních akcí uskutečnily
také akce nové. Osadní výbor připravil v Luhu nad Svatavou Letní dovádění, kulturní
komise ve spolupráci s aktivními občany zajišťovala promítání v letním kině, zdařilou akcí
bylo Rozloučení s prázdninami pro děti a navazující Josefovský táborák s hudební
skupinou Bezladu. Za poskytnutou dotaci děkujeme Karlovarskému kraji.

Komunitní centrum
Výstavba komunitního centra probíhá dle harmonogramu. V současné době jsme uspořili
cca 100.000 Kč oproti původnímu rozpočtu. Podařilo se nám také navázat spolupráci
s firmou Plzeňský Prazdroj, a. s. Společnost poskytne obci výčepní techniku, chladící
box, sklo, apod., dále zajistí min. 4x za rok akci pro občany. Této spolupráce si velice
váţíme.
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Předání šeku
Dne 30. srpna 2019 navštívili naši obec představitelé vlády ČR. Po uvítání členů
vlády starosta obce prezentoval realizované a plánované projekty. Premiér Andrej
Babiš, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně MMP Klára Dostálová,
ministr ŢP Richard Brabec, hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mráčková Vildumetzová i ostatní členové delegace si prohlédli okolí, debatovali s občany,
někteří si dokonce zacvičili na našem workoutu.

Ministr ŢP předal starostovi šek na 3.570.000 Kč na spolufinancování projektů
OPŢP. Setkání proběhlo v prostoru amfiteátru ve velmi přátelské a příjemné
atmosféře. I přítomní občané měli moţnost si se členy delegace popovídat.
Představitelé vlády, i paní hejtmanka, se podepsali do pamětní knihy a obdrţeli
dárkové tašky s místními produkty.
Děkujeme firmě Serafin byliny s. r. o., sdruţení Hartenberg, firmě MGM Minerals,
paní Gajdové a panu Číţkovi za dárečky.
Renata Hethová
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Dětský den tentokrát na hřišti
Dne 1. června 2019 mohly naše děti oslavit svůj svátek s pohádkovými bytostmi.
Za 10 razítek získaly dárkový balíček, za kaţdých 5 dalších si mohly vybrat věcnou
cenu. Na celkem 15 stanovištích se střílelo ze vzduchovky i do koše, běhalo,
koulelo, shazovalo, skládalo, lyţovalo...
Děkujeme hasičům za ukázku auta, pěnu a následnou sprchu, PČR, paní
Vymazalové a jejím děvčatům, fotbalistům i všem ostatním, kteří nám pomohli
uspořádat pro děti oslavu "jejich dne".
Za pořadatele Naděţda Vachovcová

Letní dovádění v Luhu nad Svatavou
V Luhu nad Svatavou se dne 24. 8. 2019 konalo za velmi slunečného počasí letní
dovádění dětí i dospělých. Na programu byly soutěţe, největší zájem byl o střelbu
z paintballové pistole. O zábavu se postarali hlavně hasiči, kteří si pro děti
i dospělé přichystali například sjezd na
laně přes řeku
a plavbu na pneumatikových duších. Úspěch sklidila také vodní skluzavka
a skákací hrad. Výherci, ale i ostatní účastníci obdrţeli perníkové medaile,
a den pokračoval opékáním buřtů. Během celého dne se podávalo občerstvení,
dětem udělaly radost sladkosti a cukrová vata, dospělí ocenili točené pivo.
Osadní výbor děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu akce, všem
kteří přispěli nějakou dobrůtkou a obci Josefov za materiálně technickou
pomoc a sponzoring.
Ivana Černíková
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Rozloučení s prázdninami a Josefovský táborák

Letošní Rozloučení s prázdninami proběhlo 31. 8. 2019 v přírodním amfiteátru
v Josefově. Pro děti byla připravena vědomostní soutěţ Člověče nezlob se. Na šesti
stanovištích plnily děti úkoly a nakonec kaţdý dostal svou výhru, limonádu a cukrovou
vatu.
V 18:00 hodin jsme zapálením ohně symbolicky odstartovali Josefovský táborák.
Pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola a občerstvení. Točilo se pivo, grilovalo
se a opékalo. K poslechu a tanci hrála úţasně do pozdních hodin skupina BEZLADU.
Všem moc děkujeme, dětem za účast a dospělým za pomoc s přípravou.
Za pořadatele Naděţda Vachovcová

Vítání prvňáčků
Dne 2. září 2019 jsme na OÚ v Josefově
přivítali dva nové josefovské prvňáčky.
Evička a Stáník nastoupili do první třídy
v Krajkové a jsou plní nadšení a očekávání.
Pan starosta jim popřál v nové ţivotní etapě
plno úspěchů, nových kamarádů a záţitků.
Dětem jsme předali dárečky a knihu
s věnováním jako památku na tento krásný
den.
Pak Stáník a Evička sloţili "slib školáčka"
a podepsali se do pamětní knihy. Na závěr
jsme si všichni připili dětským šampusem.
Všem ţákům a studentům přejeme úspěšný
školní rok 2019-2020.
Naděţda Vachovcová
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Memoriál Heinze Strunze
Josefovští fotbalisté zvítězili v 2. ročníku turnaje "Memoriál Heinze Strunze", který se
konal dne 22. 6. 2019 v Krajkové. Naši fotbalisté postupně zvítězili nad FK Oloví (2:0),
Dynamem Krajková (4:2), Argentinou Sokolov (4:1) a fotbalisty z Klinghentalu (1:0).
Josefovští tak obhájili prvenství z minulého roku. Navíc David Juhár získal cenu
pro nejlepšího střelce turnaje. Josefovským fotbalistům gratulujeme.
Marek Skopal

Memoriál Josefa Pastiera
V Josefově dne 3. 8. 2019 proběhl jiţ 28. ročník
turnaje v minikopané „Memoriál Josefa Pastiera“.
Kaţdoročně se turnaj těší velké oblibě a nejinak
tomu bylo i letos. K bohaté účasti a veselé náladě
přispěly nejenom názvy jednotlivých týmů, ale také
pohoštění a dobré pivo. Na prvním místě se
umístili hráči z týmu Honění, před druhým týmem
Šmajdalfů a třetím Na Ex.
Děkujeme obci Josefov, firmě e.p.t. connector
s.r.o. a dalším za spolupráci.
Petr Pastier

Letní kino v Josefově
Letos mohli občané
Josefova a přilehlých obcí
poprvé navštívit letní
promítání v nově vzniklém
př ír odním
am fi t eá tr u
v Josefově. Dva filmy
z české a dva ze
zahraniční produkce byly
příjemným zpestřením
letních večerů. Počasí se
vydařilo, diváci měli
moţnost zakoupit si
drobné
občerstvení.
Podobné akce určitě
zorganizujeme příští rok.
Ing. Jiří Šenkýř
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Futsalová sezóna na Sokolovsku ročník 2018/2019

V krajském přeboru, který jsme hráli poprvé v bohaté historii Josefovského futsalu
a setkávali se s týmy od Karlových Varů po Cheb, jsme se umístili na 8. místě.
Po hrůzostrašném začátku, kdy jsme se potýkali s velkou marodkou a náročností
soutěţe jsme nakonec sahali i po lepším umístění a pouhé 4 body nám chyběli
na umístění na 6. příčce. Celkově počínání v soutěţi hodnotím pozitivně a všichni
jsme se shodli, ţe nasbírané zkušenosti nám budou k nezaplacení.
V okresním přeboru, nejvyšší soutěţi na Sokolovsku, jsme měli ambice o poznání
vyšší, a to celou soutěţ vyhrát. Celou sezonu jsme se pohybovali na medailových
pozicích a ještě 6 kol před koncem jsme se vyhřívali na prvním místě s 5 bodovým
polštářem na našeho úhlavního rivala, tým Raptors Sokolov. Bohuţel zasáhla vyšší
moc a v průběhu jarní části sezony se kupila zranění jak na běţícím pásu. Na
mistrovská utkání jsme se scházeli v maximálním počtu 6 lidí, a kdo kdy futsal hrál,
či nějakým způsobem sledoval, tak musí dát za pravdu, ţe takový počet je
z dlouhodobého hlediska nekonkurenceschopný. Přišla na řadu různá klopýtnutí
s papírově slabšími soupeři, coţ ve výsledku znamenalo umístění na druhém
místě. I tak vzhledem k okolnostem povaţuji toto umístění za úspěch a opět jsme
přepsali nejlepší umístění v historii našeho klubu.
Na závěr bych chtěl poděkovat obci Josefov a všem členům klubu, kdy bez jejich
finančních příspěvků by vůbec nebylo moţné se uvedených soutěţí účastnit.
Marek Skopal
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POZOR od 1. 1. 2020





Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni
proti vzteklině.
Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud
je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním,
dříve tetováním).
Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa
bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.

SMS Kanál
Občané mají možnost získávat informace protřednictvím zasílání SMS
zpráv. Tato forma zpravodajství nahrazuje dříve využívaný obecní rozhlas.
Registrovat se můžete na obecním úřadě.
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Zájezd na výstavu „Zahrada Čech“ Litoměřice
V sobotu 21. 9. 2019 se pro
občany uskutečnil zájezd
na výstavu Zahrada Čech.
Zájezdu se zúčastnilo přibliţně
35 osob, prohlédli si výstavu
květin a ostatních zahradních
doplňků. Měli moţnost
poslechnout si vystoupení
Františka Nedvěda.
V Litoměřicích probíhalo
zároveň vinobraní a soutěţilo
se o nejlepší burčák. Počasí
výletníkům přálo.
Naděţda Vachovcová
Akce byla hrazena z neinvestiční dotace „Obec přátelská seniorům“ MPSV. Za finanční
podporu děkujeme.

Připravujeme zájezd do termálních lázní „Therme
Erding“ u Mnichova v termínu 27. 10. 2019.
Bližší informace budou uvedeny na samostatném informačním letáku.
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