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Váţení josefovští občané,
rozsvícením vánočního stromu před
budovou OÚ jsme i my společně
přivítali advent. Označení „advent“
pochází z latinského „adventus“ neboli příchod.
Původně příchod Jeţíše Krista, dnes tuto dobu
vnímáme spíše jako příchod Vánoc. Období čtyř týdnů
před vánočními svátky věnujeme úklidu, nákupu dárků
a přípravě na štědrovečerní večeři. Děti kaţdý den
otevřou jedno okénko v adventním kalendáři, společně
pečeme cukroví, kaţdou neděli zapálíme další svíčku
na adventním věnci. V předvánočním shonu by nám
ale měl zbýt také čas na dobročinnost, rozjímání,
přátele a rodinu. Přeji Vám všem příjemně prožité
vánoční svátky, v kruhu lidí, na kterých Vám záleží
a kterým záleží na Vás.
Děkuji zastupitelům, členům výborů, spolkům
a aktivním občanům za jejich spolupráci, názory
a empatii. Pokusme se v novém roce myslet více na lidi
kolem nás, respektovat okolí.
Dovolte mi popřát Vám všem vše nejlepší do nového
roku, pohodu, lásku bliţních, štěstí a hlavně to
nejcennější - zdraví.
Krásné vánoce a šťastný nový rok!
Mgr. Jan Onak

Rekapitulace – realizováno v roce 2019











Výstavba komunitního centra.
Nákup vybavení „Komunitního centra“ z dotace
MPSV.
Oprava komunikace v Hřebenech a komunikace
Josefov – Luh nad Svatavou.
Rekonstrukce polní cesty Josefov – Radvanov.
Zahájen provoz letního kina.
Instalace laviček v Luhu nad Svatavou a v Josefově.
V „parku Novorozenců“ vybudován odpočinkový
koutek s altánem a kondičními stroji.
Rekonstruován chodník u obecního úřadu.
Na obecním úřadě otevřena tzv. Balíkovna.
Vybudována dvě přírodní hřiště v Josefově a díky
občanům také v Luhu nad Svatavou.
2

Vánoční slovo

2

Investice 2020

3

Komunitní centrum

4

Starosta informuje

5

Letáky

6-7

Z jednání ZO

8

Spolky a osady

9

Akce

10-11

Oznámení

12

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

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
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INVESTICE V ROCE 2020
V roce 2020 chceme opět poţádat Karlovarský kraj o dotace na opravu
komunikací. Plánujeme opravit vrchní část komunikace v Radvanově od pana
Dlouhého k panu Hoblovi, a pokud se podaří získat od Pozemkového úřadu
komunikaci v Luhu nad Svatavou, část od pana Štýbra k nové zástavbě, opravíme
z dotace i tento úsek.
Podali jsme ţádost a vypsali výběrové řízení na zhotovitele na dvě akce, a to
na opravu rybníčka v centru Josefova z prostředků MZe a na výstavbu tůněk
v parku Novorozenců z MŢP.
Budeme ţádat o dotace na prodejnu, a to Karlovarský kraj, který přispívá
na mzdu prodavaček, a MMR o dotaci na výstavbu a zařízení. Stavební povolení jiţ
máme.
Vzhledem ke špatnému technickému stavu objektu zvonice zastupitelé rozhodnou
do konce roku 2019 o její rekonstrukci a moţnosti následného vyuţítí. Stavba
nemá dostatečné základy, proto musí být strţena. Demolicí nebude dotčený štít se
zvonicí, který byl přistaven v devadesátých letech. Zatím bylo navrţeno
po rekonstrukci zachovat v přízemí tak jako dosud garáţ a sklad, a v druhém
podlaţí vybudovat zázemí pro
zaměstnance, byt nebo zázemí pro
dětskou skupinu. O vytvoření
dětské skupiny projevily zájem
maminky s malými dětmi, jde
o alternativu jeslí, popř. školky.
Ve

velice

krátké

době

byla

provedena rekonstrukce
vodovodu v části Hřebeny.
Důleţité bylo přesunutí páteřního
vo d o vo d n í h o p ř i va d ě č e n a
pozemek obce a vybudování
nových přípojek. Děkujeme
Vodohospodářské společnosti
Sokolov, s.r.o. za financování akce
a všem občanům za součinnost
při výstavbě.
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KOMUNITNÍ CENTRUM
Termín kolaudace stavby komunitního centra byl posunut na konec ledna.
Náklady na stavbu nejsou navyšovány. V současné době se dokončují práce kolem
stavby a uvnitř stavby jsou hotové omítky a sádrokartony. Provádějí se
elektrikářské práce a pokládá dlaţba. Nábytek do centra jsme zakoupili z dotace
MPSV. Na vybavení knihovny se budeme snaţit získat prostředky přes MAS
Sokolovsko z dotace, která bude vypsána v březnu roku 2020. Společnost
Gambrinus nám po přihlášení do jejich projektu na podporu venkova pomáhala
s dispozičním řešením interiéru, abychom nemuseli dělat dodatečné stavební
úpravy, a zároveň nám dodá chladící a výčepní zařízení a nápojové sklo.
Společnosti Gambrinus tímto děkujeme.
Chtěl bych také poděkovat paní Evě Falberové, která zajistila sklo do výčepu
a sponzorský dar od firmy Becherovka, a. s., paní Aleně Gajdové, která obci
poskytla darem porcelán a sklo a paní Martě Becklové za nové podsedáky pro
venkovní sezení. Jsme velice rádi, ţe se mezi námi najde hodně lidí, kteří obci
nezištně pomáhají.
Mgr. Jan Onak
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STAROSTA INFORMUJE
Odpadové hospodářství
ZO schválilo vyhlášku o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy,
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Josefov. Nově je u OÚ umístěna oranţová popelnice na
oleje a tuky (vhazujte v uzavřených nádobách). Při naplnění černé popelnice na
kovový odpad je moţné vhodit kovy do kontejneru na plasty. Při separaci plastů je
firmou Eko-kom, a. s zároveň prováděna i separace kovu.
Poplatky
S účinností od 1. 1. 2020 je nutné zapracovat do vyhlášek obce nový zákon
č.278/2019 Sb., o místních poplatcích. Poplatky je nutné uhradit do 31. března
2020.
Poplatky za komunální odpad
Zastupitelstvo obce schválilo novou vyhlášku o poplatku za komunální odpad.
Majitelé nemovitostí se musí do konce prosince rozhodnou, kterou variantu svozu
komunálního odpadu zvolí. Ţádáme občany, aby neodkládali rozhodnutí
na poslední chvíli. Svozová firma SOTES navýšila poplatky za svoz a ukládání
komunálního odpadu, změnu cen jsme zapracovali do místních poplatků. V případě
dotazů kontaktuje obecní úřad.
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu za rok v Kč
Velikost popelnice

Svoz
Týdenní

Čtrnáctidenní

Popelnice o objemu 80 l

1.700

800

Popelnice o objemu 120 l

2.500

1.400

Popelnice o objemu 240 l

4.000

2.200

Ostatní poplatky
ZO schválilo vyhlášku o místním poplatku ze psů. Poplatek za psa se nezměnil,
činí 150 Kč. ZO schválilo vyhlášku o místním poplatku za uţívání veřejného
prostranství. Od poplatkové povinnosti byly osvobozeny sportovní a kulturní akce.
Balíkovna
Obec Josefov byla jako jediná obec v Karlovarském kraji a jedna z 10 obcí v ČR
vybrána do pilotního programu České pošty, s. p. Od 1. 12. 2019 jsme otevřeli
v prostorách OÚ v Josefově tzv. BALÍKOVNU. Balík zaslaný přes Českou poštu,
s. p., si můţete vyzvednout na OÚ kaţdý den v dopoledních hodinách, v pondělí
a ve středu v úředních hodinách do 17:00 h. Po telefonické domluvě lze
vyzvednout i v jiný čas, popř. sjednat doručení balíku aţ k Vám domů. Za zřízení
děkujeme paní Mgr. Mračkové Vildumetzové, hejtmance KvK.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
(Zkrácené zprávy ze zastupitelstva)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


Zřízení tzv. Balíkovny.



Prodej nádraţí Hřebeny.



Prodej pozemků v Radvanově.



Zadání vypracování projektů na rekonstrukci rybníčků ve Hřebenech.



Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce rybníčku v Josefově
a výstavbu tůněk v parku novorozenců.



Doplnění projektu odkanalizování části Hřebeny o nový hlavní vodovodní
přivaděč pro část Hřebeny a Josefov.



Smlouvu s SFŢP o poskytnutí tzv. kotlíkové dotace ve výši 3.570.000 Kč
na spolufinancování schválených projektů (zateplení obecního úřadu, výstavba
tůněk, rekonstrukce rybníků, projekt Dešťovka, výsadba stromů atd.).



Zapojení obce do projektu „Zelená obec“. Svoz elektroodpadu bude pro obec
zajišťovat zdarma společnost REMA Systém, a. s.



První půjčky na realizaci tepelného čerpadla z „kotlíkových dotací“.



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Josefov.



Návrh rozpočtu obce Josefov na rok 2020.



Podání ţádosti o dotaci na vybudování prodejny v prostorách bývalé knihovny.



Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o poplatku za komunální odpad.



Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o stanovení systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Josefov.



Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.



Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za uţívání
veřejného prostranství.
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Luh nad Svatavou
Předseda osadního výboru předal, jako kaţdoročně, zastupitelstvu obce návrh
projektů na rok 2020.
V roce 2019 neproběhla plánovaná oprava zábradlí na mostu přes řeku Svatavu.
Proto se přesouvá na rok 2020. Také se nepodařilo, ještě za dobrého počasí,
dokončit multifunkční hřiště, jehoţ výstavba je pouze v reţii občanů osady.
Pokračovat proto budeme na jaře příštího roku. Kolem tohoto hřiště, u řeky a u
pingpongového stolu by měly být nainstalovány nové lavičky.
Dlouhodobým záměrem je také rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice, která by
slouţila občanům osady. Uvidíme, co vše se stihne v roce 2020.
Občané Luhu se také mohou těšit na kulturní a společenské akce v této osadě.
Novinkou je „HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA“. Opakovat se bude „LETNÍ
DOVÁDĚNÍ“, jehoţ první ročník se konal letos a měl veliký úspěch. A jako
kaţdoročně se sejdeme koncem roku na „PŘEDVÁNOČNÍM SETKÁNÍ“.
Budou také i nadále probíhat dobrovolné brigády. Tímto děkujeme všem, kteří se
brigád účastní a pomáhají vytvořit v osadě hezké místo pro ţivot.
Přejeme všem hodně štěstí v novém roce.
Ivana Černíková
předseda osadního výboru

Páteční setkávání v klubu
První pátek v měsíci stále organizujeme setkání nejen seniorů. Zkoušíme něco
vyrábět, pokecáme, zamlsáme i něco málo popijeme. V listopadu jsme vyráběli
vánoční svícny. V prosinci jen tak odpočineme před svátky a budeme se těšit na
zájezd do vánoční Plzně. Rádi mezi sebou uvítáme i další občany.
za spolek Tradiční venkov - text a foto Václav Mikeš
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Tradiční setkání seniorů v Josefově
V sobotu dne 23. 11. 2019 se v budově OÚ v Josefově uskutečnilo tradiční setkání se
seniory. Ve vánočně vyzdobené zasedací místnosti na ně čekalo bohaté pohoštění.
V příjemné atmosféře si naši důchodci mohli popovídat s přítomnými zastupiteli i mezi
sebou, ochutnat připravené dobroty a vyuţít sluţeb pozvané kadeřnice. Milým zpestřením
bylo vystoupení Jiříka Záruby, který přítomným zahrál na akordeon. Všichni si uţili
příjemné odpoledne a na závěr kaţdý dostal i malý dárek. Akce byla částečně hrazena

z neinvestiční dotace „Obec přátelská rodině/seniorům“ MPSV.

Rozsvícení vánočního stromu v Josefově
V neděli 1. 12. 2019 proběhlo tradiční
rozsvícení vánočního stromu před budovou
OÚ. Děti jako kaţdý rok vypouštěly balónky
s vánočním přáníčkem, dospělí se zahřáli
trochou svařáčku, ochutnávalo se první
vánoční cukroví. Milou atmosféru
nastávajícího adventu umocňovaly vánoční
písně v podání hudební skupiny BEZLADU.
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Zájezd do termálních lázní „Therme Erding“ u Mnichova
V pondělí 28. 10. 2019 se pro občany uskutečnil zájezd do termálních lázní
„Therme Erding“ u Mnichova. Návštěva největšího světového termálního
akvaparku se vydařila, všichni účastníci si výlet
náramně uţili. Akce byla hrazena z neinvestiční
dotace „Obec přátelská rodině/seniorům“
MPSV.

SMS kanál
Občané mají možnost získávat informace prostřednictvím zasílání SMS
zpráv. Tato forma zpravodajství nahrazuje dříve užívaný obecní rozhlas.
Registrovat se můžete na obecním úřadě.
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