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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
zapálením první svíčky na adventním
věnci v neděli 28. listopadu jsme
symbolicky přivítali advent - dobu
duchovních příprav na Vánoce, dobu
rozjímání a dobročinnosti, setkávání,
kulturních zážitků a tradic.
Letošní epidemiologická situace nám nedovoluje prožívat ji
společně, jak jsme zvyklí. Vánoční stromky se v obcích
rozsvítily tentokrát bez přítomnosti veřejnosti, řada akcí se
zrušila. Přesto máme možnost zamyslet se, otevřít svá
srdce, prožívat svátky a kouzlo vánoc se svými nejbližšími.
Každý z nás má v této době nějaká přání - doufám, že
aspoň některá z nich se splní. Třeba to, že se v nedaleké
budoucnosti budeme opět vracet k normálnímu životu a
společným akcím bez omezení.
Všem přeji krásné prožití adventu, úspěšné překonání
současné koronakrize, dobrou náladu, hodně lásky,
pohody a hlavně zdraví.
Jan Onak
Slavnostní sázení stromků v parku Novorozenců 2020
I přes nepřízeň počasí začalo 30. října 2020 v oblasti
tůněk sázení stromků za nově narozené josefovské
občánky. Vzhledem k současné situaci probíhalo
slavnostní sázení po etapách. První rodina si „svůj
stromek“ zasadila za vydatného deště, navzdory
nepříznivému počasí pomáhaly také děti. Další den již
nepršelo a mohlo se vesele sázet dál, a to jednu vrbičku a
dvě borovičky. Sázení se protáhlo i do dalších dnů, ale vše
se nakonec podařilo a každý náš nový občánek má svůj
stromek. Jsou to: Bömová Natálie, Krt Steven, Lorenz
Teodor, Štýbrová Josefína, Svobodová Anna a Volná
Aneta. Další stromky vysadily některé rodiny v rámci
náhradní výsadby za poškozené dřeviny.
Všem dětem a jejich rodinám přejeme hodně štěstí a
zdraví. Foto dále.
Naděžda Vachovcová
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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:

Upozornění
Objednávky senior taxi a požadavky na zimní údržbu
směřujte na tel. č. 722 960 130 - p. Szabo.
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E-mail:
josefovske.listy@seznam.cz
Editor: Ing. Jiří Šenkýř,
Mgr. Jan Onak
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Co se nám v roce 2020 v obci podařilo
Dokončili jsme rekonstrukci rybníčku v Josefově. Břeh u silnice je vysypán kameny,
je upravený přepadový výtok, okolo jsme vysadili stromy a keře, vybudovali cestičku.
V parku Novorozenců vznikla klidová zóna s pěti tůňkami, valy, nově vysázenými
stromy a keři.
Do dokončeného komunitního centra jsme přestěhovali místní knihovnu, v sále
probíhají zasedání zastupitelstva. Po návratu do „normálu“ bude KC sloužit jako
zázemí pro činnost spolků a vnitřní kulturní akce.
Zahájili jsme výstavbu sběrného místa, vyasfaltovali prostranství, vybudovali
základovou desku s piloty, na které bude stát garáž pro komunální techniku.
Součástí nově vzniklého areálu budou i z vnějšku přístupně toalety, využitelné např.
při pořádání kulturních akcí.
Zakoupili jsme pozemek „na návsi“ uprostřed Hřeben, zchátralý objekt váhy
zaměstnanci odstraní a prostor zatravníme.
Zakoupili jsme pozemky mezi rybníčky ve Hřebenech. Pokud získáme dotaci na
jejich opravu, vznikne v této části vycházkový okruh.
Ukončujeme projekt odkanalizování částí Hřebeny a Radvanov.

Co nás čeká v roce 2021 - záměry
Rekonstrukce komunikace v Radvanově v úseku od mostku směrem k Anenské Vsi,
žádost o dotaci jsme podali u Ministerstva pro místní rozvoj.
Výstavba sběrného dvora 2. etapa – realizace hrubé stavby se zastřešením pro
garážování komunální techniky. Na realizaci budeme žádat dotaci u Karlovarského
kraje.
Výstavba podzemní nádrže pod parkovištěm. Z tzv. dotace Dešťovka bychom rádi
získali finanční prostředky na nádrž o objemu cca 120 m³ pro zachytávání dešťové
vody z budoucího chodníku a okolních budov. Vybudování nádrže je podmínkou pro
vydání stavebního povolení na chodník. Voda se bude používat ve sběrném dvoře,
na zalévání a pro udržování stavu vody v tůňkách v parku Novorozenců. Zažádáme
o dotaci u Ministerstva životního prostředí.
Rekonstrukce parkoviště u komunitního centra. Parkoviště bude mít nový povrch s
vyznačenými pruhy na stání. Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo pro místní
rozvoj.
Výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem, aby mohlo sloužit celoročně
fotbalistům i veřejnosti.
Dovybavení komunitního centra pro činnost kroužků, knihovny, výstavbu
zastřešeného sezení pro kulturní akce. Na tuto akci jsme dostali příslib získání
dotace od Ministerstva zemědělství.
Rekonstrukce komunikace v Luhu nad Svatavou ve směru k nové zástavbě.
Zateplení obecního úřadu. Z dotace od Ministerstva životního prostředí a díky
kotlíkovým dotacím bychom zateplili obecní úřad, vyměnili dveře, okna a udělali
novou střechu. Vytápění celého objektu bude nově zajišťovat tepelné čerpadlo.
Dokončit projekt na chodník v obci Josefov a připravit podklady pro dotaci.
Jan Onak
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Spolek Tradiční Venkov
Tradiční setkávání členů spolku první
pátek v měsíci
Na podzim jsme se setkali dvakrát - poprvé
4. září v plné sestavě, oslavili jsme
narozeniny našich seniorek a v dobré
náladě poseděli čtyři hodiny. Podruhé 2.
října už jen v minimálním počtu jsme
krátce poseděli a naplánovali výlet. Pak už
vyhlášený nouzový stav další setkání
neumožnil. Rádi mezi námi uvítáme další
zájemce, kteří si přijdou třeba jenom
popovídat se známými.
S železnicí po stopách Karla IV. aneb párou ze století do století
Dne 19 . září 2020 jsme se zúčastnili akce k 20. výročí obnovení železničního
provozu mezi Kraslicemi a Kligenthalem, Dnem železnice a k výročí 650 let města
Kraslic. Zajistili jsme program na zastávce Hřebeny (17. století a čarodějnické
procesy) a celodenní provoz občerstvení na nádraží. Naše masky projely celou trasu
protokolárního vlaku a zúčastnily se programu v dalších místech - Oloví, Rotava a
Kraslice. Poděkování patří všem členům i nečlenům, kteří se na akci podíleli.
Výlet do jižních Čech
Ve dnech 9. a 10 října 2020 jsme využili poslední možnost k výletu. Návštěva jižních
Čech u naší bývalé členky Libušky Soukupové při příležitosti jejích osmdesátin. Výlet
jsme spojili s návštěvou zámků v Blatné a Hluboké. Dvě auta, devět účastníků, dva
dny a perfektní zážitky.
Šachový klub Hartenberg
V září letošního roku vznikl v obci nový spolek - Šachový klub
Hartenberg, z.s., který sdružuje zájemce především o šachovou hru.
Jako oddíl ŠK Hartenberg se spolek stal členem Šachového svazu ČR a
měli jsme letos hrát nejnižší krajskou soutěž.
Nouzový stav zatím všechny sportovní soutěže
zastavil. Spolek pořádá pravidelná setkání členů
spolku a oddílu vždy ve středu od 18:00 hod. ve
hřebenské škole. Schůzky jsou otevřené pro všechny
zájemce o šachy, bez ohledů na členství ve spolku či
oddíle, bez ohledu na výkonnost. Je to možnost si jen
tak zahrát šachy mezi sebou nebo si zahrát s
registrovanými šachisty a ověřit si svou výkonnost.
Zatím se uskutečnili tři setkání, ale nouzový stav vše
omezil. Pokud bude uvolňování opatření pokračovat,
budeme se těšit na obnovená středeční setkání už od
prosince. Všechny zájemce zveme.
Text a foto Václav Mikeš
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Rozpočet 2021
Obec Josefov hospodařila v roce 2020 s přebytkem, a to díky proplaceným dotacím
na komunitní centrum a rybníček, a také díky prodeji pozemků. Bohužel vzhledem
k současné epidemiologické situaci, nouzovému stavu a „zmrazení části
hospodářství“ činil výpadek příjmů z rozpočtového určení daní, tedy od státu, za rok
2020 cca 1.000.000 Kč. Cca 450.000 Kč jsme obdrželi jako jednorázový kompenzační
příspěvek. Pokud budou schváleny navrhované změny v daňovém balíčku, zrušení
superhrubé mzdy a zvýšení odečitatelné částky na poplatníka, odhadujeme výpadek
příjmů rozpočtu obce v roce 2021 na dalších 750.000 Kč. Proto postupně omezujeme
výdaje na běžný chod obce a hledáme další úspory. Nechceme jít cestou škrtů
v investicích, rozvoj obce bychom rádi podporovali i v budoucnu.
Jan Onak

Strom roku 2020
Památné lípy v Hřebenech se
umístily v soutěži strom roku na
krásné
stříbrné
příčce.
Slavnostní vyhlášení tentokrát
proběhlo 20.října pouze online
na webu Nadace Partnerství,
která je rovněž organizátorem
soutěže. Lípy byly do finále
soutěže vybrány v květnu 2020
na základě nominace spolku
Hartenberg a téměř po celou
dobu soutěže v hlasování vedly.
Veliké díky za účast v soutěži vyjádřila starostka města Sokolov i odbor životního
prostředí. V tajném hlasování v závěru soutěže byli lépe nachystaní souputníci z
Broumovska a titul strom roku získala Jabloň u Lindmanů. Poprvé v historii soutěže
byl oceněn ovocný strom, což je povzbudivé v dnešní době, kdy „ovocňáků“ je čím
dál méně. Odborná porota, která vybrala 12 finalistů nehledala tentokrát jen pěkný
strom, ale rozhodovala na základě příběhu a života kolem. Porotě se nakonec
zalíbila realizace komunitních brigád a setkávání lidí z Hřebenů, kteří se na jaře
pustili do zkrášlování a okolí stromů celé pročistili. U příležitosti návštěvy Nadace
Partnerství 1.července zde uspořádali pěknou akci s názvem ,,Snídaně pod
korunami“. Návštěvníci z řad místních, přespolních i odborníků z kraje společně
posnídali v trávě. Díky účasti ve finále soutěže se lípy brzy dočkají odborné péče.
Všem, kteří poslali do soutěže svůj hlas moc děkuji a rozhodně doporučuji návštěvu
a posezení pod jejich korunami.
Martina Vavřínová
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Advent
Začátek adventu byl tento rok netradiční, bez společného setkávání, bez kulturních
vystoupení a vánočních trhů. Také u nás v Josefově jsme rozsvítili první Vánoční strom
bez Vás. Díky dočasnému rozvolnění opatření jsme se ale mohli v omezeném počtu sejít
druhou adventní neděli. Dne 6. 12. tak děti vypustily balónky s přáním Ježíškovi a
rozsvítili jsme stromek u komunitního centra. Tentokrát společně, a to je ve vánoční
době to nejdůležitější.

Soutěže
V listopadu a prosinci proběhlo několik soutěží pro děti. Děti sbíraly kaštany, vyráběly
housenky, malovaly a skládaly básničky. A v areálu tůněk máme nyní pohádkový les,
děti nápaditě vyzdobily společně s rodiči nově vysázené nebo již rostoucí stromečky.
V naší malé vesničce žijí opravdu šikovná děvčata a chlapci. Na fotografiích ve
zpravodaji se můžete přesvědčit.
Báseň:
Tenhle rok byl vážně skvělý, i když trochu neveselý.
On-line škola byla, mě se tak moc nelíbila.
Chybí mi moc kamarádky, do školy chci zase zpátky.
Autor básně: Julie Bučková
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Místní poplatky v obci Josefov
Poplatky - úhrada do 31. 3. 2021, na účet 11220391/0100. Do poznámky uveďte
příjmení a číslo popisné. Poplatek za psa 150 Kč/rok.
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu v Kč/rok
Velikost popelnice
Týdenní svoz
Čtrnáctidenní svoz
Objem popelnice 80 l
1.700 Kč
800 Kč
Objem popelnice 120 l
2.500 Kč
1.400 Kč
Objem popelnice 240 l
4.000 Kč
2.200 Kč

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval za sponzorské dary panu Ervínu Hauerovi a paní Evě
Falberové, a za pomoc panu Karlu Boldišovi, panu Jiřímu Zárubovi, panu Petru
Pastierovi, spolkům Dámský klub Josefka, z. s. a Clubu Josefov, z. s. Děkuji i
zaměstnancům, zastupitelům a dalším občanům, kteří nezištně pomáhají při organizaci
akcí a rozvoji obce.
Jan Onak
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