Volební Zpravodaj obce Josefov

Vážení spoluobčané, za měsíc nám končí další volební období 2010-2014. Nastává čas
bilancování a hodnocení minulých let. V tomto končícím období byli ve vedení obce tito naši
spoluobčané: starosta - Ladislav Čížek, místostarosta a předseda národnostního výboru Tomáš Hrabák, předseda finančního výboru - Irena Chudárková, předseda kontrolního výboru
- Miroslava Jurcsiková, předseda sociální komise - Klára Adamcová, předseda kulturní a
sportovní komise - František Kubelka, zastupitel Heinz Struna. Jménem svým bych chtěl
všem zastupitelům poděkovat za vykonanou práci pro obec Josefov. Neměli jsme vždy na
všechno stejný názor, ale pokaždé jsme našli společnou cestu. Rovněž bych chtěl podotknout,
že všichni zastupitelé ve funkci vydrželi celé volební období a nemuseli jsme doplňovat
zastupitelstvo náhradníky. V tomto volebním období se podařila dotáhnout do konce řada
věcí. V současné době máme kompletně dokončené a zrekonstruované veřejné osvětlení ve
všech našich obcích, byla prodloužena a zrekonstruována první část cesty v horním
Radvanově, proběhla druhá etapa kácení a následná výsadba v obecním lese v Radvanově,
projektově se připravuje rekonstrukce nádraží v Hřebenech a dešťová kanalizace v Josefově.
Před dokončením je nový územní plán obce. Pořídili jsme si starší traktor a řadu přídavného
nářadí: zakoupení traktoru změnilo systém zimní údržby obecních komunikací i údržby
obecních pozemků. Bohužel muselo dojít i na nepopulární opatření jako zdražení poplatků za
odpad a zvýšení domovní daně. Podařilo se nám prodat tři stavební parcely a budovy školy
Hřebeny. Nejenom díky tomu je na tom obec po finanční stránce nejlépe od roku 1990.
Prodáváme výhodně obecní majetek a na druhé straně získáváme majetek nový. Podařilo se
nám získat téměř tři hektary pozemků v katastrálním území Čistá, toto území spravuje
sousední městys Svatava, od pozemkového úřadu jsme bezúplatně dostali zadní cestu do
Hřeben končící u statku a další drobné parcely. Patříme mezi obce, která díky dobré
spolupráci s Úřadem práce má uzavřeno v současné době 8 smluv pro zaměstnávání
dlouhodobě nezaměstnaných. Díky těmto pracovníkům jsme schopni zajistit údržbu a chod
obce po technické stránce. Jsme schopni realizovat i drobné investiční akce vlastními silami a
tudíž za zlomek obvyklých cen. Provádíme za úplatu údržbu lesního majetku pro městys
Svatava. Již dost k tomu co bylo, teď k tomu co nás čeká v nejbližší době.
Komunální volby proběhnou v pátek 10. 10. 2014 od 14 hod do 22 hod. a v sobotu 11.
10. 2014 od 8 hod do 14 hod.. V naší obci máme tři kandidátky, jednu stranickou KSČM a
dvě seskupení nezávislých kandidátů. V obci v říjnových volbách kandiduje celkem 26
kandidátů. Volit budeme sedmičlenné zastupitelstvo.
Rekapitulace ke složení kandidátů:
Celkový počet
26
Ženy
11
Muži
15
Kandidáti podle obcí: Josefov
14
Radvanov
4
7
Hřebeny
Luh nad Svatavou
1

Věkové rozdělení
- mladší 30 let
- nejmladší
- nejstarší
počet kandidátů v důchodovém věku
průměrný věk kandidátů
byli již v zastupitelstvu obce Josefov
dosud nebyli zastupiteli obce Josefov
ze současných zastupitelů kandidují

3
22 let
73 let
6
45,2 let
8
18
4

Z těchto 26 kandidátů si vybereme 10. a 11. 10. 2014 nové zastupitele. Po získání největšího
počtu hlasů a díky přepočtům ovlivňujícím pořadí na kandidátce se stane sedm z nich
právoplatně zvoleným zastupitelstvem obce Josefov a obdrží v našem případě od města
Sokolov osvědčení o zvolení zastupitelem obce Josefov. Pouze těchto sedm je právoplatně
zvoleno a po složení slibu zastupitele je členem zastupitelstva obce Josefov s právem
hlasovat. Ostatních 19 kandidátů se stane podle počtu získaných hlasů náhradníky.
Každý člen zastupitelstva má právo během volebního období podat rezignaci na funkci
zastupitele. Je třeba podotknout, že tato rezignace je nevratná a trvá po celé volební období.
Apeluji na ty kandidáty, kteří díky velkému počtu preferenčních hlasů, které obdrží od svých
voličů a přeskočí tak na své kandidátce jednoho nebo více kandidátů a díky tomu se dostanou
do zastupitelstva, aby to brali jako přání svých voličů a v žádném případě nerezignovali.
Každý kandidát, bez ohledu na kterém místě kandidátky kandiduje, se může stát díky hlasům
voličů zastupitelem. Podat účelovou rezignaci na počátku volebního období bez vážných
důvodů lze považovat za podvod na voliče. Podvod, který se dlouho pamatuje. V těchto
volbách bohužel, tak jako ve volbách minulých si voliči volí pouze členy zastupitelstva.
Nemohou ovlivnit volbu starosty a dalších funkcí zastupitelstva. Starostu a ostatní pocty volí
pouze noví členové zastupitelstva. Každá strana nebo seskupení, která získá v novém
zastupitelstvu, alespoň jednoho kandidáta si může navrhnout svého kandidáta na jakoukoliv
funkci, nerozhoduje o tom počet získaných hlasů voličů. Je na každém kandidátovi, aby si
sám před sebou zdůvodnil, zda má na tuto funkci morální právo s ohledem na to, kolik ho ve
skutečnosti volilo voličů. Kandidáti se na volebním lístku objeví v tomto pořadí: první
kandidáti KSČM, na druhém místě Nezávislí pro rozvoj obce a třetí SNK volby 2014. Toto
pořadí určuje datum zaregistrování kandidátky. Toto pořadí bude zachováno po celou dobu
všech stupňů těchto komunálních voleb.
Jakým způsobem budeme volit.
Máme tři způsoby:
1) Zakřížkujeme čtvereček před názvem strany nebo seskupením. V tomto případě jsou
přiděleny hlasy prvním sedmi kandidátům v tom pořadí, jak jsou uvedeni na
kandidátce
2) Zakřížkujeme čtvereček před jménem kandidáta, napříč všemi kandidátkami.
V našem případě můžeme zakřížkovat maximálně 7 jakýkoliv kandidátů.
3) Je kombinace těchto dvou způsobů. To znamená, že zakřížkujeme čtvereček v záhlaví
strany nebo jednoho ze dvou seskupení. Ale líbí se nám kandidáti i na ostatních dvou
kandidátkách, tak můžeme dát jeden až sedm křížků před jména na zbylých dvou
kandidátkách.
Příklad – uděláme křížek před názvem SNK volby 2014 a ve zbylých dvou kandidátkách
dáme třem kandidátům křížek do čtverečku před jejich jméno.
V tomto případě hlasy dostanou :
Všichni tři kandidáti, kterým jsme zakřížkovali čtvereček před jejich jménem a kandidáti
SNK volby 2014, kteří jsou na prvním, druhém, třetím a čtvrtém místě kandidátky.
V komunálních volbách by nám mělo jít o lidi, ne o strany nebo seskupení, proto bych
doporučoval způsob č. 2, jelikož je nejspravedlivější. Rovněž žádám všechny naše voliče,

kteří chtějí ovlivnit dění v obci na další čtyři roky a tudíž se zúčastní komunálních voleb,
aby využili všech sedmi hlasů, které mají v našem případě k dispozici.
Představení kandidátů
Materiál: www.czso.cz
Kandidátní listina KSČM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Onak Jan, Mgr.
Mikešová Barbora
Čížek Jaroslav
Tavaliová Jitka
Křenek Karel
Soukupová Libuše
Čížek Ladislav
Glos René, Bc.
Glosová Jana, Bc.

Volební program kandidátky KSČM na léta 2014 – 2018
Akce v běhu - dešťová kanalizace Josefov
dokončení a schválení nového územního plánu obce Josefov
dokončení pozemkových úprav k.ú. Luh nad Svatavou
příprava a následný prodej stavebních pozemků Radvanov u p. Dlouhého
zahájení rekonstrukce budovy nádraží Hřebeny
rekonstrukce vodovodu Hřebeny, horní část
Akce nové - dokončení cesty Radvanov k p. Dlouhému
pořízení nového traktoru
výstavba dětského hřiště včetně seniorských prvků
ve spolupráci s Vodohospodářskou společností rekonstrukce ČOV Josefov a
zahájení kanalizace Hřebeny
hřiště na košíkovou
umělá tráva na malou kopanou na stávajícím hřišti
vyplacení příspěvku na kanalizační přípojku (v současné době 6 nemovitostí
není připojeno, v případě, že se majitel připojí, získá po kolaudaci od obce
příspěvek ve výši 35% z prokázaných nákladů)
Po zveřejnění kandidátek se mně lidé ptají, proč jsem se dal na sedmé místo na svojí
kandidátku. Dostat se do zastupitelstva ze sedmého místa v našem volebním systému je velice
obtížné. Zlí jazykové tvrdí, že je to z toho důvodu, že jsem ješitný.
Já osobně tvrdím, že pokud se stanu zastupitelem ze sedmého místa, je podpora spoluobčanů,
tak veliká, že mohu s klidným svědomím opět kandidovat na starostu obce Josefov.

Ladislav Čížek
Starosta obce

Kandidátní listina: Nezávislí za rozvoj obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brandner Katrin Bc. Dis.
Šenkýř Jiří Ing.
Petrák Miroslav
Hutterová Jana
Mihalík Josef
Brandner Jan
Mazan Pavel
Vachovcová Naděžda

V duchu názvu Nezávislí za rozvoj obce budeme pokračovat v úsilí o vyvážený rozvoj našich
obcí. Chceme, aby naše obce dokázaly plně využít své krásné polohy v přírodě a staly se
dobrou adresou pro kvalitní život občanů.
Slibujeme jen to, co je reálné splnit a co sama obec může ovlivnit.
Jsme ochotni spolupracovat se všemi, kteří se chtějí podílet na práci pro obec.
Rozvoj obce, územní plánování, budování infrastruktury
•

Budeme žádat o podporu projektů z Integrovaného regionálního operačního programu,
který se mimo jiné zaměřuje na podporu silnic II. a III. stupně a dalších projektů z
prostředků operačních programů EU vyhlášených od roku 2014 do roku 2020.

•

Uvítáme a podpoříme veškeré rozumné podnikatelské projekty, pokud nebudou ohrožovat
kvalitu života v obcích.

Zlepšující se kvality života v obci (životní prostředí, bezpečnost, sociální péče)
•

Budeme realizovat vybudování hřiště pro děti a část pro mládež, výsadbu veřejné zeleně.

•

Vzhledem k velmi malému rozpočtu obce, by nebylo finančně únosné vybudovat
požadovaný chodník na frekventované komunikaci v obci Josefov. Budeme tedy,
požadovat zúžení komunikace pomocí podélné čáry, která bude naznačovat chodník pro
pěší. Popř. zahájíme přípravu projektové dokumentace, která by založila vybudování
chodníku. Případná výstavba by se členila na etapy.

•

Podporujeme třídění odpadu, dle potřeby rozšíříme místa pro separovaný odpad.

•

Umožníme i nadále bezplatné využívání sběrného dvora.

•

Budeme i nadále udržovat dobré vztahy s okolními obcemi a budeme uzavírat oboustranně
výhodné smlouvy o výpomoci.

Podpora rodin s dětmi, vzdělání i aktivit ve volném čase (dobrovolné spolky, volný čas)
•

Budeme pokračovat ve všestranné podpoře dobrovolných spolků (sportovci aj.) a
spolupodílení se na organizaci společenských akcí.

•

Jsme připraveni podpořit iniciativní projekty jednotlivců i skupin v oblasti sportu, volného
času i kultury. Rádi pomůžeme těm, kteří sami projeví svou aktivitu.

•

Rádi bychom podpořili rozvoj cyklostezky přes obec.

Úsporný úřad a informovanost (hospodaření a správa obce, informovanost občanů)
•

Budeme dbát o dobré a čisté nakládání s prostředky obce.

•

Zasadíme se o hospodárné a průhledné nakládání s prostředky a majetkem obce.

•

Zachováme malý, ale efektivní obecní úřad s kvalifikovanými pracovníky. Rovněž
upravíme úřední hodiny, tak, aby byly pro občany dostupné a vždy byl na úřadě někdo
přítomen. Budeme požadovat zastupitelnost.

•

Budeme pokračovat v informovanosti o činnostech obce prostřednictvím zpravodaje.

•

Důležitá rozhodnutí týkající se všech obcí (Josefov, Radvanov, Luh nad Svatavou a
Hřebeny) chceme prosazovat pomocí referenda.

•

Budeme podporovat občany, aby sami předkládali návrhy na možné zlepšení, popř.
upozorňovali na nedostatky, které by se měly řešit.

Kandidátní listina: Sdružení nezávislých kandidátů volby 2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jurcsik Martin,
Strunz Heinz,
Jurcsiková Miroslava,
Chuderáková Irena,
Pavlíček Jaromír,
Suchánková Danuše,
Jurcsik Jakub,
Marková Lenka,
Marek Roman
Volební program:
1) Kanalizace Hřebeny
2) Vodovod Hřebeny – renovace
3) Chodník – pěší cesta Radvanov
4) Opravy a zkulturnění zastávek – jako odpadkové koše a květináče
5) Dětské hřiště Josefov
6) Chodník Josefov – částečně
7) Sportovní vyžití pro mládež ( WORKOUT)
8) Kulturní akce pořádané ZO

Pozvánka
Poslední kulturní akcí tohoto zastupitelstva bude přesně týden před říjnovými komunálními
volbami Hartenbergské strašení. Akce proběhne 4.10.2014 od 18 00 hod. v Hřebenech v okolí
hradu Hartenberg. Zveme všechny naše děti k hojné účasti. Celý úspěch akce je postaven na
tom, jaké množství strašidel budeme schopni osadit na trase. Proto vyzýváme všechny naše
spoluobčany, kteří se na tento den chtějí proměnit v jakoukoliv pohádkovou, strašidelnou
bytost, aby tento svůj záměr sdělili na obecním úřadě v Josefově, kde mohou získat
podrobnější informace. Sraz všech strašidel je 4.10.2014 v 17 30 hod. na „ Cikánském dvoře“
V Hřebenech.
Všechna volební seskupení mají ve svém volebním programu příslib, že budou spolupracovat
a podporovat kulturní akce. Zde těsně před volbami mohou volební kandidáti ukázat svým
voličům, jak moc své programy a sliby myslí vážně. Startovné je pro děti i dospělé 20,- Kč.
Děti mají v cíli na „ Cikánském dvoře“ občerstvení zdarma. Strašení proběhne za každého
počasí. Vhodnou obuv a kapesní svítilny si vezměte sebou.

V neděli 12.10.2014 od 14 00 hod., tak jako každý rok budeme sázet v sadě novorozenců
stromy za naše nejmladší spoluobčany, kteří se narodili v tomto roce. Vyzýváme rodiče, aby
pokud mají zájem se účastnit této akce, se přihlásili na obecním úřadě v Josefově do
30.9.2014. Vyžaduje to zákon č. 101/2000 Sb. ( zákon o ochraně osobních údajů). Sraz rodičů
a jejich malých potomků je v sadě novorozenců pod hřištěm v Josefově.

