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Léto v Luhu nad Svatavou
foto: Ivana Černíková
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Vážení spoluobčané,
tímto číslem obecního zpravodaje - Josefovských listů se vracím a opět přebírám tvorbu
a vydávání JL.
Vzhledem ke změně organizační struktury
při vydávání zpravodaje a k tomu, že vydavatelem JL je Obec Josefov, budu tuto činnost
provádět pro potřeby obce přímo ve spolupráci
se zastupitelstvem, výbory, popř. spolky a
dalšími organizacemi, i soukromými osobami, a
to jako editor.
Začínáme “novým kabátem”, který by měl
být přehlednější a snad i oku lahodnější.
Současně se budou měnit Pravidla pro vydávání Josefovských listů, které po schválení
zastupitelstvem naleznete na webových
stránkách obce, v sekci Zpravodaj.
Další novinkou bude možnost zveřejnit v JL
inzerci nebo reklamu. Podmínky pro přijetí a
zveřejnění inzerce nebo reklamy budou uvedeny v nových pravidlech. Formulář k podání
naleznete na webových stránkách obce, na
obecním úřadě nebo u editora JL.
Důležitou a vítanou složkou Josefovských
listů jsou Vaše příspěvky.
E-mailová adresa zpravodaje je:
josefovske.listy@seznam.cz .
Přeji Vám všem krásné léto a předem děkuji
za zaslané příspěvky a fotografie pro VAŠE
Josefovské listy.
Ivana Černíková
editor (E)
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ÚT 10:00 - 12:00
ČT 13:00 - 15:00
SO 10:00 - 12:00
Protipovodňový hlásič Oloví:
www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#
12135#HL1-Josefov-Oloví
Josefovské listy:
E-mail: josefovske.listy@seznam.cz
Editor (E): Ivana Černíková

Budeme rádi, když se o svoji obec
budete zajímat, když se zapojíte do
společných diskusí, každý dle svých
možností a uvážení. A to každý jednotlivec anebo prostřednictvím spolků,
které zde máme registrované, pokud
vím, tak čtyři. Chceme využít v maximální možné míře schopností, dovedností, znalostí a předpokladů jednotlivců, nejen našich, ale každého z Vás.
Pojďme každý dělat to, co umíme nejlépe, pro blaho nás všech. Zajištění
maximálně efektivní komunikace mezi
vedením obce, spolky a občany bude
jedna z delegovaných kompetencí
místostarostky, paní Brandner. Paní K.
Brandner bude mít na starosti ve spolupráci s kulturní komisí také organizaci kulturních a sportovních akcí obce.
Nechceme rušit nic z toho, co se
osvědčilo, co máte rádi.
O plánovaných akcích, našich aktivitách, připravovaných projektech
apod. Vás budeme informovat průběžně na zasedáních ZO, na schůzkách s
občany, na stránkách obce, v jednotlivých číslech Josefovských listů a na
facebooku obce. Pokusíme se ještě
zvýšit transparentnost jednání obce a
zkvalitnit informovanost občanů.
V jakém prostředí a jak budeme žít,
záleží na nás všech. Těší mě, že řadě
z Vás není naše obec lhostejná, že
jste přišli k volbám, chodíte na ZO,
zkrášlujete okolí svých domů, nemáte
problém sebrat z trávníku odpadky,
které přinesl vítr, sekat i za svým plotem, dát si práci s květinovou výzdobou… Rád bych Vám poděkoval a
vyjádřil naději, že nám jde o společnou
věc, aby se nám tu v příjemném prostředí dobře žilo.

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
astronomické léto již oficiálně začalo před pár týdny. Ani počasí nás nenechává na pochybách. Přišla pro
mnoho z nás nejoblíbenější část roku,
období letních grilovaček, posezení s
přáteli, dovolených, prázdnin a také
letních bouřek. Osobně doufám, že jen
bouřek v oblacích, a už ne mezi námi.
Ve volbách jste si svobodně zvolili
své zastupitele, lidi, kterým věříte a od
kterých čekáte, že se postarají o naši
obec. Rád bych Vám za účast ve volbách poděkoval a dovoluji si vyjádřit
naději, že nám jde o společnou věc,
aby se tu všem dobře žilo. Pevně věřím, že již skončí žabomyší války, nebudeme si vzájemně házet klacky pod
nohy, budeme komunikovat slušně a
na rovinu. Za sebe mohu slíbit, že se o
to budu maximálně snažit.
Čím začneme my? Plněním vlastních slibů. Naše zvolení bereme jako
poslání, vrátíme se k šetření na platech zastupitelů a ušetřené peníze
dáme do rozvoje obce, na výstavbu
nebo nákup potřebného. Bohužel v
současné chvíli nebude práce zastupitelů hned vidět, státní a evropské dotace na rok 2017 se rozdělovaly v prvních třech měsících roku, a u toho
jsme nebyli. Budeme se ale snažit
připravit kvalitní podklady pro žádosti o
dotace pro rok 2018.
Chtěl bych Vás touto cestou požádat o shovívavost, trpělivost a spolupráci. Pokud Vás trápí nějaký konkrétní problém, neřešte prosím tuto věc
jen mezi sebou, ale informujte vedení
obce osobně či písemně, prostřednictvím svých zastupitelů či přímo na zasedání ZO. Sami, bez Vašich námětů,
poznatků a Vašich názorů nemůžeme
vyřešit všechny problémy, zejména ty,
o kterých nevíme.

Užijte si krásnou přírodu, radost z
pohybu, teplo, vodu a letní pohodu.
Přeji nám všem krásné léto a dobrou
náladu!
Jan Onak , starosta
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Posezení „U křížku“ nad Luhem
V rámci pozemkových úprav byl na obec převeden pozemek nad Luhem, kde v
minulosti bývalo posezení. V současné době v zatáčce zaměstnanci obce provizorně umístili nevyužité lavičky se stolem. Záměrem vedení obce je zde vybudovat v
budoucnu ve spolupráci s osadním výborem zastřešené sezení.

Odpady
Na 30. zasedání ZO Josefov byla zřízena komise, která připraví analýzu a navrhne řešení svozu odpadu v obci Josefov. Členové komise v nejbližších měsících navštíví jednotlivé domácnosti s cílem zmapovat potřeby a požadavky občanů v oblasti
odpadového hospodářství. Na základě získaných informací budou navrženy různé
varianty svozu odpadu, které by měly vést ke snížení poplatků.
Připomínky k autobusovým jízdním
řádům
pro platnost jízdního řádu od 10. 12.
2017

Případné připomínky předávejte starostovi do 15. 8. 2017 e-mailem či
písemně na obecní úřad, s označením
JÍZDNÍ ŘÁD.
V e-mailu či dopisu uveďte následující
údaje:

Koordinátor integrovaného dopravního
systému Karlovarského kraje se obrací
na obec se žádostí o spolupráci při
přípravě jízdních řádů autobusových
linek, kterými bude v roce 2018 zajišťována dopravní obslužnost území
kraje. Obec předá připomínky svých
občanů.

Den jízdy: např. jízdy v pracovní dny,
v sobotu, v neděli, denně.
Důvod cesty: do zaměstnání (začátek
a konec směny, místo), k lékaři, do
školy (začátek a konec vyučování),
nahodile podle potřeby, sezónní
cestování …
Počet: kolika osob se připomínka týká
(např. všichni školáci směr Krajková, 8
osob).

Sportovní hřiště
Dne 13. 7. proběhla schůzka občanů se starostou k projektu sportovního areálu
Josefov. Výstavba bude realizována dle již existujícího projektu (připravovaného od
roku 2014), postupně v několika etapách. V 1. etapě preferujeme vybudovat hřiště
na malou kopanou s umělou trávou min. třetí generace (povrch) a umělohmotným
granulátem (zásyp). Dále bylo rozhodnuto o rozmístění jednotlivých hřišť a zázemí
pro fotbalisty. Projektant zajistí stavební povolení na areál.
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Chodník
Dne 10. 7. proběhla schůzka zastupitelů a občanů s projektantem k chodníku,
kanalizaci a vodovodu. Chodník povede od zastávky u odbočky na Radvanov po
levé straně, u posledního domu v Josefově bude přechod, dále bude vedena na pravé straně nezpevněná cesta k odbočce na Hřebeny. Do projektu bylo znovu zařazeno parkoviště. K realizaci nových vodovodních přípojek se budou vyjadřovat všichni
občané, kterých se nové připojení týká. U kanalizace se uvažují 3 varianty, projektant sestaví orientační rozpočet jednotlivých variant. O slíbenou finanční podporu
z MASS předchozí zastupitelstvo bohužel nepožádalo, budeme čekat na vypsání
dotace a snažit se získat maximum prostředků.
Do projektu chodník byly zahrnuté původně i zastávky. Předchozí zastupitelstvo
požádalo o dotaci 170.000 Kč na 5 zastávek Karlovarský kraj. Již objednané 2 zastávky budou stát s dopravou přes 200.000 Kč, podle rozpočtu předloženého starostkou pí Suchánkovou budou 4 zastávky stát cca 540.000 Kč, tj. 370.000 Kč
z obecního rozpočtu. Vzhledem k již vynaloženým nákladům se snažíme dokončit
jejich výstavbu, akce však nebyla řádně připravena. Zastávka naproti OÚ byla za
minulého zastupitelstva zbouraná, projekt na tuto zastávku byl dodán až koncem
června, projektant ale nebyl pověřen získáním stavebního souhlasu. V projektu
chybí souhlasy vlastníků pozemků, na kterých mají stát zastávky a nástupiště a vyjádření dotčených orgánů. Jeden z pozemků vlastní 7 vlastníků, další Karlovarský
kraj. Vedení obce se snaží v současnosti chybějící dokumenty získat.

Černá stavba
Černou stavbu stodoly v ohradě se prozatím nepodařilo legalizovat. Žádný projektant není ochoten a schopen zajistit stavební povolení.

Dotace
Zažádali jsme o dotaci ve výši 300.000 Kč na zkulturnění prostranství za OÚ.
O konkrétním využití finančních prostředků (v případě úspěchu) rozhodnou sami
občané v rámci komunitního plánování na workshopech vedených mentorem
z Nadace Via.
Dokončujeme žádost o dotaci na částečnou obnovu aleje v Hřebenech. Občané
na schůzce osadního výboru rozhodli o postupné obnově aleje v několika etapách.
V případě úspěchu začneme na podzim vysazovat dub letní.
Za nejhorší pro vztahy a rozvoj obce považujeme neustálé šíření nepravdivých
informací. V případě nejasností se prosím se svými dotazy obracejte přímo na starostu.
Děkujeme!
Jan Onak, starosta
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Nákupní turistika
v srpnu - 4. a 18.
v září - 1., 15. a 29.
v říjnu - 13. a 27.

Zpáteční cesta zajištěna do všech
částí obce, účastníci přispívají
20,- Kč, platba v autobuse.

Kulturní akce obce Josefov
5. 8. 2017
Rychlé prachy
srpen
26. ročník Memoriálu Josefa Pastiera
12. 8. 2017
Hartenberská mše
23. 9. 2017
Vinobraní
7. 10. 2017
Hartenberské strašení
říjen
Svatohubertská jízda
30. 10. 2017
Halloween

Z 29. zasedání zastupitelstva obce:
 Zvoleným členům zastupitelstva obce
bylo předáno osvědčení o zvolení a byl
složen slib všech členů.
 Byla provedena volba starosty a
místostarosty a určil se výkon funkce
jako neuvolněný.
 Zastupitelstvo zřídilo finanční výbor,
kontrolní výbor, kulturní výbor a výbor
pro národností menšiny. Všechny výbory jsou tříčlenné.
 Bylo rozhodnuto o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva - starosta 15 000 Kč, místostarosta 7 000 Kč a člen zastupitelstva
450 Kč měsíčně. Předsedům výborů se
stanoví odměna 1 000 Kč měsíčně. V
této souvislosti bylo určeno, že odměna
se poskytuje jen za funkci, za níž náleží
vyšší stanovená odměna.
 Dále se zastupitelé seznámili s dokumentací Územního plánu obce Josefov.
 Bylo schváleno celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet obce za rok
2015 a 2016.
 Zastupitelstvo schválilo podání žádosti
ÚOOÚ k pořizování záznamů z jednání
zastupitelstva obce.
 Paní Suchánková podala informace k
„Dotace výstavby zastávek“.
 Byly schváleny kompetence pro
místostarostu - koordinuje spolupráci
obce a zde existujících spolků, spolupracuje s kulturním výborem a v případě pověření starostou zajišťuje provozně správní agendu obecního úřadu.
Z 30. zasedání zastupitelstva obce:
 Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok
2017 a střednědobý výhled na rok
2018.

Program je pouze orientační.
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Starosta
Mgr. Jan Onak
Místostarostka
Bc. Katrin Brandner, DiS.
Finanční výbor
Vilém Szabo - předseda
Ing. Valérie Vachatová
Ing. Renata Hethová
Kontrolní výbor
Ing. Václav Mikeš - předseda
Martina Vavřínová
Ladislav Čížek
Kulturní výbor
Danuše Suchánková - předseda
Žaneta Štefanová
Gabriela Jančová
Výbor pro národnostní menšiny
Bc. Katrin Brandner, DiS. - předseda
Jan Volný
Robin Veselý
Osadní výbor Radvanov
Jaromír Pavlíček - předseda
Heinz Strunz
Monika Petráková
Osadní výbor Hřebeny
Martina Vavřínová - předseda
Zdeněk Zuman
Alena Svobodová
Osadní výbor Luh nad Svatavou
Ivana Černíková - předseda
Doris Dlesková
Romana Vymazalová
Povodňová komise
Mgr. Jan Onak
Vilém Szabo, Tomáš Dlesk
Bc. Katrin Brandner, DiS.
Michal Mičulek
Spišáková - zapisovatelka

 Zastupitelstvo schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2016.
 Místostarostka seznámila se situací
týkající se pracovníků na VVP a jednáních na úřadu práce, a s plánem kulturních akcí na rok 2017.
 Zastupitelstvo zřídilo osadní výbory pro
části Hřebeny, Radvanov a Luh nad
Svatavou, jmenovalo jejich členy a
předsedy, a členy povodňové komise.
 Starosta seznámil přítomné s dotacemi,
o které může obec žádat. Jde např. o
možnost zvelebit veřejné prostranství u
zvonice, zakoupit dětské herní prvky do
částí Radvanov, Hřebeny a Luh nad
Svatavou, výstavbu chodníku, veřejného osvětlení a realizace protipovodňových opatření, fotbalového hřiště, či
komunitního centra v Josefově, obnovu
stromořadí v Hřebenech nebo odpočinkového místa „U křížku“ v Luhu nad
Svatavou.
 Dále předsedající seznámil s aktuální
situací kolem výstavby autobusových
zastávek.
 Bylo jednáno o přípravě nové vyhlášky
o odpadech, grantové vyhlášky, vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností a o změně pravidel
pro blahopřání a poskytování darů občanům obce.
 Pan Glos informoval o řešení černé
stavby - kůlny na obecním pozemku.
 Zastupitelstvo pověřilo starostu k získání informací ohledně směny , popř. prodeje pozemků s Povodím Ohře.
 Byla schváleno prodloužení nákupní
turistiky na rok 2017.
 Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku v k.ú. Radvanov, prodej popř. likvidaci „klátírny“ a pověřilo starostu k jednání o přerušení práce na projektu
„Nádraží Hřebeny“.
 Editorkou Josefovských listů byla jmenována p. Černíková.
(E)
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Z ČINNOSTI VÝBORŮ OBCE
Výbor pro národností menšiny oznamuje tradiční kulturní akci spřátelené
obce „Zwoticher Körbe“
Také v tomto roce se koná tradiční „Zwoticher Körbe“ tři dny plné muziky a dobré
nálady, s provozními stany a tancem, mší svatou, hudebním brunchen v neděli, malým trhem a výstavou.
Slavnostní zahájení akce začíná v pátek večer, 11. 8. 2017, v 19.00 h., na adrese das Festgelände Kirchstrasse/ Kirchplatz im Ortsteil Zwota a končí v neděli
13. 8. 2017 ve 22 hod.
Akce započne úvodním slovem faráře. Poté zazní kostelní zvony, výstřel
z kanónu a starosta narazí soudek piva.
Der Ausschuss für nationale Minderheiten ankündigen ein traditionelles
Kulturereignis freundliches Dorf "Zwoticher Korb"
Auch in diesem Jahr steigt wieder die traditionelle „Zwoticher Körbe“ mit drei
Tagen voller Musik und guter Laune, mit Festzeltbetrieb und Tanzveranstaltungen,
Festgottesdienst, musikalischem Frühschoppen am Sonntag, kleinem Kirmesmarkt
und Schaustellern.
Am Freitagabend, 11. 8. 2017, um 19 Uhr auf das Festgelände Kirchstrasse/
Kirchplatz im Ortsteil Zwota und endet am Sonntag, den 13. August 2017 um 22 Uhr
Die Veranstaltung wird eine Einführung durch den Pfarrer beginnen. Danach folgt
das Glockengeläut, das Böllerschießen und der Bierfassanstich durch den Bürgermeister.)
Katrin Brandner, předseda Výboru pro národnostní menšiny

ZPRÁVA ZASTUPITELE
Ačkoliv od voleb uplynul již nějaký čas, považuji za nutné vám voličům poděkovat, že jste přišli k volbám a svými hlasy projevili svůj názor a zvolili směr, jakým si
přejete, aby se obec ubírala. Děkuji Vám za velmi silný mandát, který jste mi prostřednictvím svých hlasů dali. Pro mě je vaše důvěra velkým závazkem a budu se ji
snažit nezklamat. Jako historicky první místostarosta, kterému byly delegovány povinnosti, bych vás ráda průběžně informovala o svých projednávaných činnostech.
Zřízení osadních výborů. Podařilo se dát dohromady několik statečných občanů a ustanovit osadní výbory, které mohou prezentovat a prosazovat požadavky
svých osad. Pokud nebudete chtít jednat přímo se zastupiteli obce, můžete svá přání a problémy, týkající se chodu obce- především části, v níž sami bydlíte, svěřit
členům svého osadního výboru, kteří budou s námi komunikovat místo vás.
pokračování str. 10
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S osadními výbory jsme započali projekt „Dětské herní prvky v každé obci“.
Veškeré podklady potřebné k dotaci z MMR zajišťují osadní výbory, rovněž je také
na zvážení osadních výborů, zda se nakonec tímto projektem v osadách zastupitelstvo obce bude zabývat. Obec Josefov poté podklady shromáždí a o dotaci požádá.
Místostarosta poskytuje metodickou pomoc a koordinuje aktivitu mezi osadami.
Dne 13.7.2017 proběhla schůzka s osadními výbory a s potěšením mohu konstatovat, že se výbory jednomyslně shodly na spolupráci a realizaci projektu. Rovněž již
začínají navrhovat drobné úpravy, které by měly vést v osadách k lepšímu prostředí.
Byli přijati noví pracovníci na VPP. Plný stav pracovníků bude obec mít ke konci
července 2017. Děkuji KoP Úřadu práce v Sokolově za vstřícnost při jednání. Rovněž děkuji obyvatelům za shovívavost a trpělivost v době, kdy nebylo možné,
z důvodu nedostatku zaměstnanců, řádně zajišťovat údržbu obce.
Příprava nové grantové vyhlášky, která stanoví přesná pravidla pro získávání
grantů (finančních příspěvku) od obce.
Příprava pravidel pro blahopřání a jiných životní událostí. Zde navrhuji mimo
stávajících příspěvků (při narození nových občánků aj.) i příspěvek pro děti nastupující do první třídy a dále věcnou formu poděkování obyvatelům, kteří pomohou při
záchraně života, majetku, v případě katastrof, nebo nehod.
Bohužel se prozatím nepodařilo vyjednat setkávání důchodců na obci Josefov,
se kterým jsme chtěli i nadále pokračovat. Jedná se o soukromou akci paní Suchánkové a v současné době se koná v bývalém obchodě v Josefově. Tímto bych chtěla
požádat všechny seniory, kteří se akce účastní, ale i ty, co se neúčastní a měli by o
setkávání zájem, aby zvážili nabídku obce a na svém setkání si o ní promluvili.
Obec Josefov vám nabízí zázemí ve formě zasedací místnosti jednou do měsíce,
jak jste byli zvyklí. Obsah vašeho setkání je na vašem uvážení. Paní Suchánkové
bylo na zasedání zastupitelstva nabídnuto, aby se jako předsedkyně kulturního výboru stala za obec Josefov organizátorem této akce. I my ostatní zastupitelé si
s vámi rádi popovídáme, pokud budete mít zájem.
Všem vám přeji pěkně léto, plné radosti a šťastně prožitých chvil.
Katrin Brandner, místostarostka

N ABÍDKA MAJETKU „ ŽELEZNIČNÍ VAGÓN
O BEC JOSEFOV NABÍZÍ KE KOUPI OBJEKT NEVYUŽÍVANÉHO STARÉHO VAGÓNU . P ROHLÍDKA
OBJEKTU BUDE UMOŽNĚNA V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH , EV . P O TELEFONICKÉ DOMLUVĚ .
ŽELEZNIČNÍ VAGÓN BUDE PRODÁN ZÁJEMCI S NEJVYŠŠÍ NABÍDKOU . P ŘÍPADNÍ ZÁJEMCI SE
MOHOU PŘIHLÁSIT TELEFONICKY V DOBĚ OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 8:00-15:00 H . NA TEL . Č .
352672325, 725774692 NEBO E - MAILEM NA OU - JOSEFOV @ VOLNY . CZ DO 1. 8. 2017.
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Z ČINNOSTI OSADNÍCH VÝBORŮ
Luh nad Svatavou
Dne 7. 7. 2017 se konala schůzka občanů obce Luh nad Svatavou. Za pěkného
počasí se sešlo u turistického přístřešku „na návsi“ asi 20 dospělých a dětí, aby probrali možnost vytvoření malého dětského hřiště v obci. Maminky a děti vybíraly herní
prvky a jejich umístění. Bylo také domluveno, jak by se dala podpořit žádost o dotaci
a byla tak větší šance k jejímu přiznání.
Dalším tématem k diskuzi byla obnova odpočinkového místa „U křížku“. Občané
se shodli v tom, že by rádi umístili u posezení kříž, který zde byl do doby likvidace
původního sezení a který dal tomuto místu název.
Diskuze probíhala i ve věci svozu domovního odpadu, bylo navrženo projednat s
vedením obce vytvoření zpevněné plochy pro parkování chatařů a opravu plochy a
oplocení, či přemístění kontejnerů na tříděný odpad.
21. 7. 2017 se, na podporu žádosti o dotaci na dětské hřiště, koná v Luhu nad
Svatavou akce pro děti. Za finanční podpory obce dostanou děti pastelky a křídy,
aby nám nakreslily, co by chtěly mít na svém hřišti. Za odevzdaný obrázek je připravená malá, sladká odměna.
Ivana Černíková, předseda Osadního výboru Luh nad Svatavou

Hřebeny
V pátek 7. 7. navečer proběhla první neformální schůzka osadního výboru a
obyvatel Hřeben. Příchozí se zájmem diskutovali na téma kanalizace na Hřebenech. Zvažovali pro a proti jednotlivých možností. Je evidentní, že o toto téma je
zájem.
Dále byli místní občané seznámeni s obnovou Hřebenské aleje podél silnice a
shodli se na rozfázované obnově, která by mohla začít již letos na podzim v horní
neobydlené části a topoly by měly být dle doporučení pana RNDr. Hájka nahrazeny třeba odolnějšími duby. V dalším plánu by však mělo být zahrnuté komplexní
řešení zeleně, neboť pak zvláště Hřebeny mají velmi bohatou,, zelenou historii,, parky, staré památné stromy, aleje, sady, které by mohly spojovat cestičky, posezení nebo třeba i minicyklocesty.
Dále zastupitelé této obce plánují podat žádost o dotaci na dětské prvky a tak
se v pátek diskutovalo i na téma umístění těchto prvků pro dětské radovánky. Do
výběru jednotlivých prvků se zapojí především mamky s dětmi .
Na závěr byly na řadě náměty obyvatel - uzavření zadní cesty v sadu u výjezdu na Krajkovou a to kvůli vandalismu a černým skládkám, umístění kulatého zrcadla a také o tom, že místní by uvítali časem hezčí náves - například místo staré
váhy, kapličku apod. a také špatný stav silnice v části obce.
Martina Vavřínová, předseda Osadního výboru Hřebeny
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HARTENBERG - ÚVODNÍ ČLÁNEK
Pravidelnou rubrikou Josefovských listů bude povídání o hradu Hartenberg. Pan
Bedřich Loos a paní Martina Vařínová si pro Vás připravili poutavé povídání o historii i současnosti hradu. Začínáme úvodním článkem a v dalších vydáních zpravodaje se už můžete těšit na zajímavosti vzácné památky našeho regionu.
(E)

Je to již 32 let, kdy na půdě hradu vypukl úmyslně založený požár, který téměř
srovnal tento hrad z povrchu. Noc z 8. na 9. června roku 1985 byla hradu osudná,
jako jeden z největších úderů v jeho historii.
Hartenberg byl v historii mnohokrát dobýván, pleněn, drancován, avšak z této
rány 20.století se stále vzpamatovává.
Letos se k tomuto výročí hradu uspořádala 1. noční prohlídka a to v pátek 9.
června ve 21 hodin. Noční návštěvníky provedl majitel hradu . Příchozí měli možnost zažít zcela netradiční prohlídku, vyprávění o požáru, obnově a také promítání archivního filmu zachycující hrad před požárem. V sobotu 10. června pak na
hradě probíhaly Hradní slavnosti, které zase chtěly návštěvníkům akce přiblížit záchranu a obnovu tohoto objektu, jež probíhá od roku 2000 za pomoci mnoha dobrovolníků a také odborníků. Na nádvoří probíhal kulturní program s divadlem, šermíři, kejklíři nebo pěveckým souborem. Vystupující se střídali během celého odpoledne a na děti čekalo několik soutěží a dobrot. Na závěru dne zahrál divadelní
soubor Trosky z Kraslic svůj gotický příběh,,Král a lazebnice“. Během celého odpoledne měli návštěvníci hradu možnost projít obnovené prostory a shlédnout připravené expozice uvnitř. Na páteční a sobotní akci dorazilo cca 500 návštěvníků z
regionu. Akce sklidila velký ohlas a tak se zdá, že se zařadí mezi pravidelné akce
hradu. Obec Josefov akci rovněž finančně podpořila.
text a foto M. Vavřínová, Hartenberg

Od 2. 7. do 16. 7. 2017 probíhal na hradě tradiční mezinárodní workcamp. Tentokrát se sjeli dobrovolníci nejen z naší republiky, ale také z Ukrajiny, Španělska,
Portugalska a Koreie. První týden se dobrovolníci aktivně podíleli na pomocných
pracích na hradě a druhý týden spolu s dalším česko-keňským týmem, který se
ubytoval na místní škole na přípravě dnu Fotbal pro rozvoj. Okolnosti a časté návštěvy dětí v rámci dětských nebo příměstských táborů z okolí a také návštěvy
dětí z dětského domova vytvořily skvělé podmínky pro práci s dětmi, kterou mnozí
účastníci worcampu rádi uvítali. Dobrovolníci pro tyto dětské návštěvy vytvářeli
doplňkový program plný soutěží i výuky angličtiny či právě zásad hry fairplay.
Od roku 2000 se na hradě vystřídalo více jak 1000 dobrovolníků ze 74 zemí
světa, a z Hartenbergu tyto akce učinily největší evropský dobrovolnický projekt
ve spolupráci s INEX SDA. Letos v obnovených prostorech 2.patra hradu vznikl
tvz. Dobrovolnický sál, který je věnován těmto aktivitám a prezentuje fotografie a
příběhy z uplynulých ročníků .
pokračování str. 14
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noční prohlídka hradu s promítáním archivního filmu

kulturní program s divadlem, šermíři a kejklíři
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Čtyři z účastníků workcampu nám
řekli, proč se ho zúčastnili.

Enric - 21 let Španělsko, Barcelona
Studuje obor zaměřený na finance a
obchod.

Sofia – 21 let Rusko-Sachalin
studuje v Praze grafiku a design

Když byl mladší, tak vedl skautský
oddíl, což ho přivedlo k dobrovolnictví.
Českou republiku jako zemi pro dobrovolnický projekt jsem si vybral proto, že
jsem v ČR ještě nikdy nebyl. Mám rád
historii a tak mě oslovil pobyt zde na
Hartenbergu, také mě lákalo vyzkoušet
si pořádnou fyzickou práci a mám rád
fotbal, který se zrovna prolíná i naším
workcampem. Moc se mi líbí zdejší lesy. Ve Španělsku nic takového nemáme.

Během stáže v Bruselu jsem se seznámila s možností dobrovolnických
projektů a začala se jich aktivně účastnit. Workcamp na Hartenbergu je můj
třetí a z něj se přesouvám na Moravu.
Na zdejším workcampu v Hřebenech
mě nejvíc uchvátila zdejší příroda, prostředí ve kterém zde žijete.
Yoochan – 23 let Jižní Korea-Soul
Studuje obor zaměřený na marketing
u sportu.

Hanna – 20 let Ukrajina
Studuje imunobiologii v Německu

K dobrovolnictví mě přivedla doporučení kamarádů, kteří mi vyprávěli o
skvělé příležitosti , jak poznat lidi, jiné
kultury a zároveň vypomoci v místě
s něčím smysluplným. Hartenberg jsem
si vybral převážně kvůli týdnu věnovanému fotbalu, ve kterém se zase můžu
naučit technikám, jež lze využít při dalších studiích. Na ČR se mi nejvíc líbí
místní jídlo a pivo. Nadchnula nás zdejší příroda a také to, že máte neskutečně levné pivo.

O dobrovolnictví jsme se dozvěděla
od přátel v Německu. Aktivně se účastním projektů s dětmi což mě přivedlo i
na Hartenberg. V rámci zdejšího programu je totiž nejen práce na hradě,
ale i návštěvy táborů s dětmi , pořádání
soutěží a zapojení do akce Fairplay Fotbal pro rozvoj. Moc se mi také líbila
návštěva koňského tábora v Boučí.
Nikdy jsem neviděla tolik světlušek jako
je tady.:-)

text a foto M. Vavřínová, Hartenberg
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Bezpečnostní opatření v Luhu.
Řidiči, kteří v minulosti sjížděli prudkou zatáčku „U křížku“ nebo projížděli nepřehlednou zatáčkou u kontejnerů tříděného odpadu ví, že museli být v těchto místech
obzvláště opatrní. U křížku nebylo výjimkou potkat se na poslední chvíli s protijedoucím vozidlem. To samé v centru obci u kontejnerů. Na žádost občanů zde nechal v
květnu tohoto roku obecní úřad nainstalovat dopravní zrcadla. Máme tak lepší výhled do protisměru a jízda je určitě bezpečnější.
Text a foto Ivana Černíková, Luh nad Svatavou
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