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SLOVO STAROSTY
OBSAH
Vážení občané,
prázdniny uběhly rychle jako divoká
Slovo starosty
voda, většina z nás nastoupila po dovolené a zaslouženém odpočinku do
Starosta informuje
práce nebo do školy. V letošním roce
jsme léto trávili poněkud odlišně,
s řadou omezení a doporučení. Tradiční akce, na které Dětský den
jsme se těšili, jsme museli zrušit nebo omezit. Trochu
„zlobilo“ i počasí, dlouho se hovořilo o neobvyklém su- Krajské volby
chu, následně jsme s obavami vzhlíželi k obloze a báli
Vítání občánků
se deště a bouřek. Přesto věřím, že jste si volno užili.
Na obci jsme ani v létě nezaháleli. Dokončili jsme
nebo dokončujeme řadu projektů: rybníček v centru se
pomalu plní vodou, tůňky jsou hotové, zbývá zasadit
stromy a keře, sběrný dvůr je vyasfaltovaný, černou
stavbu jsme zbourali, vzniklo tak místo pro nový objekt.
Podali jsme žádost o stavební povolení na zateplení
obecního úřadu, podařilo se nám získat souhlas se
stavbou podzemní nádrže na dešťovou vodu, která bude zadržovat vodu z obecních budov, komunikace a budoucího chodníku. Začínáme budovat pódium pro kulturní akce u KCJ a dřevěné zastřešené sezení, které
nahradí bývalé železné konstrukce. Dovybavujeme komunitní centrum novým nábytkem, náčiním a pomůckami pro chod kroužků a činnost spolků. Bez ohledu na
překážky se snažíme nadále o zlepšování prostředí
kolem nás.V průběhu posledního půl roku jsme pevně
doufali, že se v září vše vrátí do zaběhnutých kolejí.
Člověk míní a život, vlastně covid-19, mění. Žijeme
v každodenní nejistotě. Čísla, která všichni s napětím
sledujeme, bohužel, stále rostou. S rozbíhajícím se
školním rokem přichází druhá vlna epidemie, znovu
jsou zaváděna různá hygienická opatření a zákazy. Někteří z nás již rezignovali, jiní žijí stále ve strachu
z nakažení a nemoci. Pokusme se vydržet! Buďme ohleduplní, dodržujme hygienická pravidla a nosme roušky. Doba koronavirová nebude mít vítězů a poražených,
pokud budeme respektovat základní pravidla, budeme
ohleduplní a taktní! Pevné zdraví a hodně štěstí!
Mgr. Jan Onak
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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 Komunitní centrum:
ST 16:00 - 17:00

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: Ing. Jiří Šenkýř,

STAROSTA INFORMUJE
Tůňky
Firma PE-REZA spol. s r. o. dokončila výstavbu v areálu tzv. Parku novorozenců.
V průběhu několika měsíců zde vzniklo 5 různě velikých tůněk a terénních vyvýšenin, na kterých byla vyseta tráva. Žádáme „cyklisty“, aby vydrželi a přes kopečky nejezdili do doby jejich zpevnění. Tůňky jsou vzájemně propojené
odtokovými koryty, slouží k zadržení vody v krajině. Na první fázi naváže výstavba dalších parkových objektů. V letošním roce budeme ještě vysazovat stromy a
keře. Sázení se budou po dohodě účastnit také rodiče nově narozených občánků, v případě zájmu nabízíme občanům možnost nahradit uschlé a jinak zničené
stromy z původního parku novou výsadbou.

Biokoridor Hřebeny
Obec koupila pozemky v části Hřebeny. Mezi rybníčky by tak mohla vzniknout, při
získání dotace, odpočinková zóna s možností koupání a procházek. Plánujeme
propojením rybníčků meandrem, výsadbu stromů a keřů, vybudování přírodního
chodníčku.
Daň z nemovitých věcí
Dne 22. 6. 2020 schválilo zastupitelstvo na svém 16. zasedání OZV č. 2/2020,
o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Vzhledem
ke složité ekonomické situaci v ČR, související s dopadem epidemie, dochází
k výraznému snížení ve výběru daní, a tím i ke snížení příjmů obecních rozpočtů.
Daň z nemovitých věcí pro jednotlivé domácnosti neznamená výraznou finanční
zátěž, oproti ostatním daním je relativně nízká, pohybuje se v řádech tisíců na rok.
Pro obec je však významným příjmem. Zvýšení daně z nemovitých věcí je tak jedním z opatření, které umožní obci nadále zajišťovat běžný chod a spolufinancovat
investice bez větších problému.
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Starosta informuje
Náves Hřebeny
Na pozemku na návsi v Hřebenech stojí ruina váhy, kterou dříve využívalo místní
JZD. Nevzhledný objekt bychom rádi zdemolovali. V současné době jednáme
o odkoupení pozemku. Občané budou mít možnost se vyjádřit k budoucímu využití
návsi.
Obecní úřad
Zažádali jsme o dotaci na zateplení budovy OÚ a změnu druhu vytápění. Vyměníme vchodové dveře, okna a střešní krytinu. Vnitřní prostory projdou přestavbou,
do doby dokončení výstavby nové budovy ve sběrném dvoře budou prostory využívány zaměstnanci. Ušetříme za vytápění dosavadního zázemí pracovníků obce
v „buňkách“.

Poděkování Karlovarskému kraji za dotace
Sběrný dvůr
Od Karlovarského kraje (dále KvK) jsme získali dotaci na vybudování sběrného
dvora. Výstavba bude rozdělena do několika etap, v první etapě začínáme budováním základové desky, oplocení a asfaltové manipulační plochy nádvoří. Rozsah a
rychlost výstavby v následujících etapách bude záviset na úspěšnosti při získávání
dotací. Rozebranou černou stavbu bývalé dřevěné garáže nahradí nová budova, ta
bude sloužit jako zázemí pro zaměstnance, pro úschovu strojů, náčiní a nářadí a
zároveň jako garáž pro komunální techniku. Areál sběrného dvora by již neměl
„hyzdit“ vzhled obce.
Kultura
Z dotace KvK jsme spolufinancovali akce v rámci Josefovského společenského léta. Díky podpoře se mj. v obci v létě konaly tradičních akce jako Dětský den, promítání v letním kině, Snadné prachy, Rozloučení s prázdninami pro děti a navazující
Josefovský táborák s hudební skupinou Bezladu.
Invazivní rostliny
Z dotace KvK byla spolufinancována také likvidace křídlatky a bolševníku
v katastru obce Josefov.
Za poskytnuté dotace Karlovarskému kraji děkujeme!

4

Svoz velkoobjemového odpadu
Dne 5. října proběhne svoz velkoobjemového odpadu. Zanechte, prosím, odpad
u plotu své nemovitosti. V souladu s platnou vyhláškou odvezou zaměstnanci obce
nábytek, koberce, elektrospotřebiče, drobný elektro a kovový odpad. Nemohou a
nebudou odvážet stavební materiál (zdivo, beton atd.), šatstvo, pneumatiky, bioodpad, odpad určený do barevných kontejnerů, chemikálie. Za pochopení děkujeme!

Pneumatiky
Ve sběrném dvoře nelze odložit pneumatiky. Od dubna 2016 se pneumatiky staly
další komoditou, pro kterou byl zřízen kolektivní systém zpětného odběru. Obec jako právnická osoba za uložení pneumatik musí platit. Občané jako fyzické osoby
mohou bezplatně pneumatiky odevzdat v ke sběru určeném partnerském místě
společnosti ELTMAi:
Sokolov Stará ovčárna 2146 AAA AUTO a.s.
Sokolov Křižíkova 1624 Manfred Schöner - AUTOSERVIS
Sokolov K. H. Borovského 2141 BESTO PRO s.r.o..
Sokolov Stará Ovčárna 46 Auto Kelly a.s.
Sokolov Chebská 53 Zeppelin CZ s. r. o.
Za zpětný odběr pneumatik jste zaplatili již při jejich nákupu. Děkujeme, že využíváte možnosti je bezplatně odevzdat a pneumatiky neodhazujete v přírodě!
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Dětský den 2020
4. 7. 2020 se v Josefově uskutečnil dětský
den. Pro děti jsme tentokrát připravili delší trasu, a to z fotbalového hřiště
až ke Komunitnímu centru "Přes hory doly".
Cestou plnili účastníci úkoly na jednotlivých

stanovištích, ze 60 dětí se nikdo neztratil, všichni i ti nejmenší dorazily do cíle, kde si mohly vybrat odměnu—
sladkosti, plyšáky... Kromě úkolů čekaly na děti také skákací hrad, oblíbená jízda
na koních a již nepostradatelní hasiči s pěnou.

Turnaj v rapid šachu družstev
V sobotu 1. srpna 2020 se v Komunitním centru Josefov konal turnaj v rapid šachu
družstev. Nakonec se zúčastnila pouze tři družstva - Habartov, Hřebeny a Bečov
(posílený o hráče Sokolova a jediného zástupce neregistrovaného šachu v Josefově) Podle očekávání si trofeje odneslo družstvo Habartova, které
získalo 14 bodů z 16 možných a
tím i originální trika Šachy Josefov
2020. Druhé místo obsadilo družstvo Hřebenů a třetí družstvo Bečova. Pro všechny zúčastněné to bylo
příjemně prožité dopoledne. Akci
pořádal spolek Sport Josefov za
podpory obce Josefov.
Text a foto Václav Mikeš
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Krajské volby 2020: Jak a kdy probíhají?
Krajské volby se konají každé čtyři roky během posledních 30 dnů předchozího
funkčního období. Přesný termín vyhlašuje prezident republiky. Miloš Zeman vyhlásil 15. dubna termín konání příštích krajských voleb na 2. a 3. října 2020 spolu
s volbami do Senátu (netýká se Sokolovska).
První den voleb, tedy v pátek, probíhá hlasování
od 14 hodin do 22 hodin. V sobotu můžete volit
mezi 8:00 až 14:00. Výsledky krajských voleb budou známy nejdříve 3. října 2020 večer. Volí
se ve všech krajích s výjimkou Prahy, do Senátu se bude volit ve třetině volebních obvodů v České republice. Právo volit v krajských volbách má
každý občan ČR, který dosáhl druhý den voleb věku 18 let. Zároveň musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu daného kraje.
Návod, jak hlasovat v krajských volbách
Každá politická strana, hnutí nebo koalice má svůj samostatný volební lístek. Jako
voliči byste měli obdržet hlasovací lístky do schránky, ale pokud se tak nestane, nebo nějaké lístky chybí, můžete o ně požádat přímo ve volební místnosti.
V krajských volbách můžete dát svůj hlas celé politické straně a to prostým vložením hlasovacího lístku do obálky.
Pak zakroužkujte na hlasovacím lístku jejich pořadové číslo. Maximálně můžete
udělit preferenční hlasy čtyřem kandidátům. To znamená, že na témže hlasovacím lístku můžete zakroužkovat 4 osoby. Není možné kroužkovat jednotlivé kandidáty napříč různými politickými stranami, do obálky vložte vždy jen jeden lístek.
Je možné volit s voličským průkazem?
Ano, také do krajských voleb můžete volit s voličským průkazem. O ten si můžete
zažádat od termínu vyhlášení voleb až do 7 dnů před konáním voleb. Žádost můžete podat písemně s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky pomocí datové schránky. Volit do krajských voleb s voličským průkazem můžete pouze ve volebním okrsku na území kraje, v němž jste přihlášeni k trvalému pobytu. Do
krajských voleb není možné volit v zahraničí, ani nelze požádat o vydání voličského průkazu na zastupitelském úřadu.
Kdo může být zvolen v krajských volbách?
Každý volič může být zvolen členem krajského zastupitelstva, ale funkce se nesmí
kombinovat s funkcí na ministerstvu, ústředním orgánu státní správy, orgánu státní
správy s celostátní působností či funkcí v orgánu, jehož územní působnost se alespoň zčásti kryje s územní působností kraje.
Stanovený počet mandátů v zastupitelstvu kraje se rozděluje v jednom skrutiniu.
Do skrutinia postupují pouze politické strany, hnutí a koalice, které získaly alespoň
5 % z celkového počtu platných hlasů v kraji. V rámci jednotlivých politických stran získají mandáty kandidáti podle pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Pokud některý kandidát získal alespoň 5 % preferenčních hlasů z celkového počtu hlasů pro tuto politickou stranu, připadne mu mandát přednostně.
Jestliže je takových kandidátů více, přihlíží se k nejvyššímu počtu udělených preferenčních hlasů.
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Vítání občánků v Josefově
Dne 13.7.2020 se uskutečnilo první vítání občánků v novém komunitním centru
v Josefově. Všem přejeme hodně zdraví a štěstí.

Letní kino - přírodní amfiteátr Josefov
Celkem 4x se v letošním
létě promítalo v přírodním
amfiteátru v Josefově. Počasí nám pokaždé přálo. Letní
kino pořádal Dámský klub
Josefka, z.s. ve spolupráci
s obcí Josefov. Velký dík
patří hlavnímu sponzorovi
akce: Böhm - extruplast
s. r. o. Krajková 307, 357
08 Krajková.
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Léto v Luhu nad Svatavou.
Zábava v Luhu začala již začátkem léta, hned po uvolnění karantény. A protože nemohlo proběhnout Pálení čarodějnic, pálila se v květnu Corona.
Dalším nápadem místních obyvatel
byly letní Vánoce. Svítil stromeček,
večeřel se řízek a bramborový salát a
rozdalo se spoustu dárečků. Ani třicetistupňové teploty nezkazily veselou
vánoční atmosféru.
Vyvrcholením letních akcí bylo očekávané Letní dovádění.
Počasí zrovna nepřálo a tak byl počátek pro nepřetržitý
déšť odložen o dvě hodiny. Příroda ani lidé však nezklamaly. Mraky se roztrhaly a pomalu
se prostor akce začal zaplňovat dětmi i dospělými. A
všichni si to užili. Střílelo se z paintballových i vzduchových pistolí, děti skákaly v pytlích, házely koulemi na
terč, lovily rybičky z bazénku. Největším překvapením
však byla pěna, ve které se pořádně vyřádily. Odměnou
jim byla spousta sladkostí. Dospělí ocenili sudové pivo.
Opékání buřtů vše zakončilo. Všichni se již nyní těší na
další ročník. Všem, kteří se podílí na společenském dění v Luhu patří velký dík. Text a foto Ivana Černíková.

Country kapela STREJDOVÉ v KCJ
V sobotu odpoledne dne 1.8.2020 zahrála v komunitním centru country kapela STREJDOVÉ. Členové kapely se sešli v tak hojném počtu po delší době, se

svými příznivci si společně notovali a povídali do pozdních
večerních hodin.
Děkujeme!
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Memoriál Josefa Pastiera
Již 29. ročník turnaje v malé kopané, věnovaného památce Josefa Pastiera, se na hřišti
v Josefově účastnilo celkem 6 týmů. Pohár
pro vítěze si odnesl tým SKP Detektiv, který
v omlazené sestavě nezaznamenal ani jednu
prohru. Zápasů se poprvé v historii účastnila i
zástupkyně něžného pohlaví, slečna Markéta.
Slovník hráčů tak byl mírnější, na hřišti se objevovalo i neobvyklé gentlemanské chováním,
a celý turnaj byl i pro fanoušky divácky atraktivnější. Děkujeme všem hráčům i divákům za příjemnou atmosféru!
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
V sobotu dne 29. 8. 2020 od 16:00 hod. proběhlo
v přírodním amfiteátru ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI,
tentokrát formou tzv. námořnické bojovky. I přes nepřízeň
počasí si přišlo zasoutěžit
okolo
30 dětí.
Od 18:00
hodin
následoval
tzv. JOSEFOVSKÝ
TÁBORÁK.
K tanci
a poslechu hrála v komunitním centru naše
oblíbená kapela BEZLADU.

Josefovské snadné prachy 2020
Na josefovském hřišti se v srpnu konala tradiční
letní akce našeho spolku. Bohatý program - kejklíř Lukáš s program pro děti, tradiční soutěže
o 500,- Kč pro dospělé - zručnost (koště a toaletní papír), fyzická odolnost (živé trakaře) a pití piva (tupláček) a ohnivá šou - byl doplněný vystoupením naší "taneční" skupiny Kroupata. Jako
vždy perfektně hráli k poslechu a samozřejmě k
tanci DWJE HOW-WADA. Bylo zajištěno občerstvení i dostatek piva a tekutin.Téměř sto platících návštěvníků a třicet dětí prožilo
pohodový letní večer a jednoznačně prokázalo nenahraditelnost venkovských venkovních akcí. Ty se nedají zavřít mezi čtyři stěny. Volný prostor, příroda a atmosféra
jsou jedinečné. Akce byla letos pořádána s podporou Karlovarského kraje, obce
Josefov a firem pana Bély Feketeho. Text a foto Václav Mikeš.
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Slavnostní vítání prvňáčků
V neděli 30. srpna 2020 jsme v 16:00
hodin přivítali v komunitním centru budoucí prvňáčky, jejich rodiče a ostatní
příbuzné. Marianka, Honzík, Natálka
a Vojtíšek
složili
slib
prvňáčků.

Po slavnostním přivítání obdržely děti knihu s věnováním, školní potřeby
a sladkosti.

Výlet na Krudum
Poslední (třetí) letošní výlet jsme uspořádali 15. srpna
2020 - tentokrát na rozhlednu Krudum. Po pátečním dešti
ideální počasí na výlet. Vyrazili jsme z Hruškové po žluté
na vrchol - se zastavením u zříceniny kostela sv. Mikuláše
v Třídomí. Pak výstup na rozhlednu - 150 schodů - odměnou byl nádherný výhled po okolí. Zpět přes Milíře do
Hruškové, celkem téměř 9,5 km. Odměnili jsme se pizzou a kafíčkem a jeli domů.
Perfektní výlet. Text a foto Václav Mikeš.

Club Josefov, z.s.
Spolek Club Josefov, z. s. vznikl zápisem do spolkového rejstříku
v červenci roku 2020. Rozhodnutí o založení nového spolku nebylo
jednoduché. A to z důvodu, že v tak malé obci jsou již spolky čtyři.
Spolek chce ve spolupráci s obcí a ostatními spolky organizovat kulturní, společenské a sportovní akce pro obyvatele Josefova.
Navázali jsme spolupráci se spolkem Dámský klub Josefka, z. s. a věříme,
že budeme spolupracovat i s ostatními spolky. Spolek chce sdružovat každého, kdo
chce zapomenout na strasti běžného života a prostě se jen věnovat zábavě.
Na základě smlouvy organizujeme např. pravidelné klubové sportovní večery
v centru. Dále zajišťujeme činnosti týkající se provozu Komunitního centra. Předsedou spolku je pan Karel Boldiš, kronikář obce Josefov. Text Karel Bodliš.
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Naše obec zavádí Mobilní Rozhlas!
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou službu - Mobilní Rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních
kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail.
Následně budete ZDARMA dostávat:







SMS zprávy,
hlasové zprávy,
e- maily,
zprávy do aplikace,
upozornění na odstávky energií,
pozvánky na kulturní události a mnoho
dalšího.
Občané využívající stávající SMS kanál budou
automaticky převedení
pod aplikaci Mobilní Rozhlas.
Zaregistrujte se na adrese:

obecjosefov.mobilnirozhlas.cz

Vážení občané,
vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je Komunitní
centrum uzavřeno. Nekonají se žádné akce, zahájení
kroužků je odloženo. Otevřena je pouze knihovna, a to každou středu od 16:00 do 17:00 h. V případě zájmu zajišťujeme odborné sociální a finanční poradenství. Pokud si nebudete vědět rady se svými penězi, dluhy, získáním dávek
státní sociální podpory apod. zprostředkujeme kontakt
s odborníky. Volejte 773 668 091.

Park novorozenců
V říjnu proběhne výsadba kolem nově vybudovaných tůněk. Zároveň slavnostně
zasadíme společně s rodiči stromky za nově narozené občánky. Nabízíme možnost
nahradit poškozené stromky v tzv. Parku novorozenců také ostatním zájemcům.
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