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Jak volit v obci Josefov.
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Volby do Senátu
Každý kandidát je uveden na samostatném
volebním lístku. Volič si vybere volební lístek
jediného kandidáta, jemuž chce dát svůj hlas.
Lístek se neupravuje, nedávají se na něm preferenční hlasy, nekroužkuje se a ani nekřížkuje.
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Komunální volby
Volič má tři možnosti, jak může svůj volební
lístek upravit.


Malé křížky

Volit jen jednotlivé kandidáty. Jim dá hlas,
pokud křížkem označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta.
Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí
zastupitelů, může tedy zakřížkovat 7 kandidátů.
Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas
bude platný. Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý
hlasovací lístek neplatný.


Velký křížek

Volit pouze jednu z kandidujících stran.
V takovém případě volič křížkem označí velký
čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební
strany.
Tímto způsobem se dává hlas všem kandidátům vybrané strany. Kdyby se ale zakřížkovaly dvě nebo více stran, bude hlasovací lístek
zcela neplatný.


Volební strana č. 3
„Venkov s rozumem“
předvolební leták ke zveřejnění ve
zpravodaji nezaslala.

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
PÁ 9:00 - 12:00
Knihovna:
ST 15:00 - 17:00

Kombinace křížků

Volič zkombinuje „velký“ křížek a „malé“ křížky. V takovém případě označí „velkým“ křížkem některou z kandidujících stran a vedle toho
přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům .
„Malé“ křížky ale v této situaci může dávat pouze kandidátům z jiných stran, než kterou označil
„velkým“ křížkem. Opět lze použít max. 7 křížků, jinak bude hlasovací lístek zcela neplatný.
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Editor (E): Ivana Černíková

- přípravou podkladů a podáním žádosti o dotaci na výstavbu fotbalového hřiště.
 Zastupitelstvo stanovilo počet zastupitelů obce Josefov pro funkční období
2018 - 2022 na 7 členů. Dále jmenovalo kronikářku obce paní Naděždu
Vachovcovou.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Z 38. zasedání zastupitelstva obce:
 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu:
- podpisem smlouvy o dílo s výhercem
výběrového řízení TR Antoš, s.r.o. na
výstavbu dětských hřišť,
- podpisem smlouvy o poskytování
pracovnělékařských služeb s MUDr.
Petrem Vilímem,
- podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na
výměnu světel v obci Josefov a
Radvanov,
- podáním přihlášky do soutěže Obec
přátelská rodině,
- podáním oznámení o konání veřejné
sbírky na spolufinancování projektu
Nadace Via „Místo, kde žijeme“
 Zastupitelstvo obce schválilo:
- přijetí dotace na nákup komunálního
vozidla,
- aktualizaci Rozvojového programu
obce,
- příspěvek ve výši 2.000 Kč na provoz
Linky bezpečí.
 Zastupitelstvo obce zvolilo po rezignaci
člena kontrolního výboru nového člena
paní Naděždu Vachovcovou a dále přijalo obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.

Z 40. zasedání zastupitelstva obce:
 Zastupitelstvo odsouhlasilo investiční
akci na rok 2019 - opravu části komunikace č. 12U v Luhu nad Svatavou.
 Zastupitelstvo obce schválilo:
- smlouvu o dílo na výstavbu komunikace Josefov Radvanov a pověřilo
starostu k podpisu této smlouvy s
firmou ROADFIN STAVBY s.r.o.,
- kupní smlouvu na rybníčky v Hřebenech a pověřilo starostu k podpisu
této smlouvy s Povodí Ohře s.p.,
- smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace Partnerství na výstavbu lipové aleje v Radvanově.
 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu
k podání žádosti o dotaci na chodník
v obci Josefov.
(R)

Vážení občané,
v tomto roce jsme zavedli nový systém
svozu komunálního odpadu, každý
vlastník nemovitosti si mohl zvolit velikost nádoby a frekvenci svozu. Sice
není ukončen celý kalendářní rok, ale
většina plateb za svoz je již zaplacena
a je možné provést vyhodnocení nového systému.

Z 39. zasedání zastupitelstva obce:
 Zastupitelstvo projednalo závěrečný
účet obce Josefov za rok 2017 a
schválilo účetní závěrku obce Josefov
za účetní období roku 2017. Schválilo
také Koncepci rodinné politiky v obci
Josefov.
 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu:
- podpisem smlouvy s firmou Mikeš-cz
s.r.o. na nákup elektromobilu,
- podpisem smlouvy o dílo na projekční
práce pro akci „Vodní plocha a vodní
koryta“ a pro akci „ Suché poldry“,
- podpisem smlouvy o spolupráci při
tvorbě Digitální technické mapy,

Občané v roce 2018 vyprodukovali o
cca 18 t komunálního odpadu méně a
zaplatili za svoz 326.610 Kč, ušetřili
tedy 59.135 Kč v porovnání s rokem
2017. Podařilo se nám společně šetřit
vlastní peněženky i naší planetu.
Mgr. Jan Onak
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STAROSTA INFORMUJE
Vážení občané,
dovolte mi před nadcházejícími volbami
malé ohlédnutí. Pokusím se zrekapitulovat v několika bodech práci vedení
obce a celého zastupitelstva za posledních 15 měsíců.
 Starosta a místostarosta pracovali jako
neuvolnění, uspořené finanční prostředky byly využity pro rozvoj obce.
 Na dotacích jsme získali přes 20 miliónů Kč, většina investičních akcí byla
realizována jen s nízkou podporou
obce, rozpočet jsme nezadlužili, naopak jsme zvýšili přebytek na účtech
obce.
 Díky dotaci Ministerstva pro místní
rozvoj se nám podařilo dokončit dětská hřiště v jednotlivých částech obce
a instalovat herní prvky, které si vybraly samy děti.
 S pomocí finančních příspěvků od Karlovarského kraje a z Ministerstva průmyslu jsme zajistili rekonstrukci veřejného osvětlení v části Josefov a Hřebeny. Pevně věříme, že přispěje k větší bezpečnosti občanů a řidičů.
 Obsadili jsme 2. místo v ČR v soutěži
Obec přátelská rodině a jako odměnu
získala obec od Ministerstva práce a
sociálních věcí finanční hotovost ve
výši 300.000 Kč.
 Jsme jednou ze 4 obcí v Karlovarském
kraji, která uspěla s žádostí o finanční
příspěvek na vozidlo tzv. senior expres. Chceme zajistit starším občanům
možnost nákupu, návštěvy lékaře, úřadů atd.
 Z dotace od Státního fondu životního
prostředí jsme zakoupili elektromobil.
 Z dotace od Nadace Via jsme
společně s občany vybudovali část

nového místa pro pořádání kulturních
akcí.
 Zakoupili jsme dva rybníčky v části
Hřebeny, kde by v budoucnosti mohla
vzniknout odpočinková zóna pro obyvatele.
 V měsíci říjnu si připomeneme 100.
výročí vzniku Československa. Díky
prostředkům od Nadace Partnerství
vysadíme společně v každé části obce
jednu lípu jako památku na tento významný den. V Radvanově bude vysazena celá nová lipová alej.
Na celou řadu dalších investičních
akcí jsme získali dotace a podepsali
smlouvy. Na novém zastupitelstvu bude tyto úkoly dokončit. Co je již připraveno?
 Oprava komunikace Josefov – Radvanov. Dotaci jsme již získali, je podepsána smlouva na zhotovení díla.
 Rekonstrukce starého vodovodního
řádu v obci Josefov podél hlavní komunikace (provede VSMOS).
 Výstavba komunitního centra se sálem
a novou knihovnou. Místo bude sloužit
pro širokou veřejnost. Děti budou moci
navštěvovat dětské zájmové kroužky,
spolky získají důstojné zázemí pro
spolkovou činnost a obec reprezentativní prostory pro pořádání různých
akcí.
 Rekonstrukce cesty do Luhu nad
Svatavu (provede Pozemkový úřad
ČR).
 Rekonstrukce cesty z Hřeben do Krajkové (provede Pozemkový úřad ČR).
 Oprava rybníčku v Josefově.
 Výstavba tůněk v parku novorozenců.
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kých stran, ale o lidech, které známe, o
jejich schopnostech a ochotě, o spokojenosti voličů s jejich prací. Neměli bychom se rozhodovat jen na základě
osobních sympatií, děláme rozhodnutí
pro budoucnost. Hledejme lidi ochotné
pracovat bez ohledu na vlastní pohodlí
a zájmy, ve prospěch obce a nás
všech.

S čistým svědomím mohu prohlásit,
že jsme se svoji práci snažili dělat pořádně, získat maximum finančních prostředků pro rozvoj obce, aby se zde i
v budoucnosti dobře žilo. Nebylo to
vždy lehké. Děkuji za pomoc a pochopení všem, kteří s námi „tu káru
táhli dál“. Děkuji zaměstnancům obce,
občanům, kteří se pravidelně a nezištně podíleli a podílejí na chodu obce, i
spolkům za pořádání společenských
akcí a rozmanitý kulturní život.

Přeji nám všem šťastnou ruku u
voleb a novým zastupitelům hodně
štěstí!

Přes veškerou snahu je v obci
stále co rozvíjet. K tomu potřebujeme nejen líbivá gesta a činy, ale lidi
ochotné se učit novým věcem, ochotné
pečlivě a nesobecky pracovat. Komunální volby nejsou o soutěžení politic-

Mgr. Jan Onak
starosta
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KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
sázení vzrostlých stromů
vzájemně pomáhali a
práce jim šla pěkně od
ruky. Pro Amálku byl
zasazen javor červený a
pro Artura Michaela dub
červený. ´

Vítání občánků
V deštivou neděli dne
23. 9. 2018 se konalo
v obecní knihovně slavností vítání našich nových malých občánků
Amálky a Artura Michaela, kteří se oba narodili
v dubnu letošního roku.
Po úvodním proslovu
starosty obce, se rodiče
podepsali do Pamětní
knihy a po přípitku obou
rodin jsme se odebrali
podle letité tradice naší
obce do nově vznikajícího parku zasadit našim
novým občánkům stromy. Oba otcové si při

Oběma dětem přejeme hodně štěstí, zdraví
a radosti do života. Rodičům přejeme, ať Vám
Vaše děťátko přinese
hodně lásky, smíchu,
něhy a prozáří každý
den štěstím a radostí.
Katrin Brandner,
místostarostka

Loučení s prázdninami
Ačkoliv celé léto panovalo hodně teplé počasí, na „Loučení s prázdninami“ tomu
tak nebylo. Jakoby začátkem září i počasí dávalo najevo, že prázdniny už opravdu
skončily. Původně plánované promítání v „letním“ kině pod širým nebem pro děti i
dospělé bylo pro nepřízeň počasí a zimu zrušeno. Děti však nepřišly zkrátka, oslava konce prázdnin se přesunula do tepla místní knihovny, kde si děti vyráběly
drobné předměty, hrály deskové hry a samozřejmě si připily na konec prázdnin
dětským šampaňským.
Akci pořádal Dámský klub Josefka, z.s., ve spolupráci s obcí Josefov.
Katrin Brandner, členka Dámského klubu Josefka z.s.
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Vítání prvňáčků
Prázdniny utekly školákům až
příliš rychle a začal nový školní
rok. Poprvé se do školy vydalo i
několik prvňáčků z naší obce. I
letos jsme pro ně uspořádali slavnostní uvítání, které se konalo
netradičně v místní knihovně. Bohužel, vzhledem k probíhající archivaci obecních písemností, nebylo možné použít reprezentativnější a větší zasedací místnost
úřadu.
V letošním roce zasedá poprvé do školních lavic Gábinka, Daniel, Ondra a
Míša. Prvňáčci od obce dostali drobné dárky - školní potřeby, poukázku do papírnictví a samozřejmě to nejdůležitější – členskou průkazku do naší místní knihovny.
Doufáme, že ji budou často navštěvovat, je zde pro ně spousta zábavných i poučných knížek.
Prvňáčkům přejeme hodně štěstí, úspěchů nejen ve škole,
hodné učitele a nové
kamarády.
Katrin Brandner,
místostarostka

Josefovský táborák
Omlouváme všem občanům, kteří očekávali také v letošním roce kulturní akci
„Josefovský táborák“. Bohužel, pro nemoc hudebníků se nekonal. Všem, kdo přispěli na chod Dámského klubu Josefka z.s.,ať materiálními nebo peněžitými dary,
velmi děkujeme, vážíme si Vaší podpory. Jelikož jsme nemohly uspořádat
„Josefovský táborák“, rozhodly jsme se za Vaše příspěvky zakoupit pro děti stroj
na cukrovou vatu. Stroj jsme již vyzkoušely na zářijové brigádě „Místo kde žijeme“,
které se rovněž účastnily členky Dámského klubu Josefka z.s.. Příchozí děti, ale
také dospělí dostali cukrovou vatu zdarma. Máme velkou radost, že jsme mohly
investovat do něčeho, co potěší nejen děti, ale při čem si i dospělí zavzpomínají na
staré časy. Věříme, že v příštím roce“ Josefovský táborák“ bude, už se na něj moc
těšíme.
Katrin Brandner, členka Dámského klubu Josefka z.s.
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PROJEKT ZA PODPORY NADACE VIA

Veřejná brigáda
1. září se uskutečnila v prostranství za dětským hřištěm první veřejná brigáda,
které se zúčastnilo nejméně 30 lidí. Pozemek se po prořezávkách čistil od větví a
kořenů, zasypávala se koryta poldrů, navážel se materiál na cestičky a pod přístřeškem se natíraly lavičky.
Během dopoledne místo neskutečně prokouklo a pomalu se začala rýsovat budoucí podoba parku.
Josefky pro nás připravily stánek plný dobrot. Jídla i pití bylo dost a po práci
přišel k chuti gulášek nebo grilovaná klobáska, i kafíčko s domácími koláči. Velkou
radost udělaly také dětem, když poprvé vyzkoušely stroj na cukrovou vatu.
Všem brigádníkům patří veliké díky nejen za zapojení do práce, ale i za to, že
se nenechali odradit ranním deštěm a nepříznivou předpovědí. Za pomoc také děkujeme členům Nadace Via a jeho zahraničnímu hostu, i příslušníkům hasičského
záchranného sboru.
Zapojení místních lidí si vážíme a
věříme, že se zúčastní i příště.
V dalších fázích přijde na řadu například výstavba amfiteátru, altánu,
instalace laviček a výsadba rostlin.
Martina Vavřínová,
předseda realizačního týmu

Foto David Pavlíček a Martina Vavřínová
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Z brigády
občanů
1. 9. 2018

2. místo v soutěži
„Obec přátelská rodině“.
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