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Vážení a milí josefovští občané,
nezadržitelně se blíží jeden z nejkrásnějších křesťanských
svátků roku. Náměstí a domovy se oblékly do slavnostního, pomalu a jistě na nás ze všech koutů dýchá úchvatná
vánoční atmosféra. Jsem moc rád, že i my jsme společně
přivítali rozsvícením Vánočního stromu dobu Adventu.
Tradiční české Vánoce jsou svátky klidu, míru, spříznění,
rodiny a lásky. Čas Vánoc nás vybízí dělat radost sobě i
druhým. Je ten správný čas zapomenout na neshody,
hádky a osobní zájmy, na vše, co bylo řečeno ve zlosti.
Konec roku je také obdobím, kdy se ohlížíme zpět a
zároveň s nadějí pohlížíme do budoucna. Ne vše, co se v
posledním období událo, bylo zcela správné. Je však důležité se poučit z chyb. Za zastupitelstvo mohu slíbit, že
uděláme vše proto, aby se naše obec rozvíjela tím správným směrem, aby se nám tu dobře žilo. Budeme s Vámi
mluvit, naslouchat Vám, spolupracovat.
Přeji Vám krásné pohodové svátky, do nového roku vykročení tou správnou nohou, porozumění, toleranci,
optimismus, a v neposlední řadě také zdraví, lásku a štěstí.
Jan Onak, starosta
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITEL
ZASTUPITELSTVA
STVA
Z 11. zasedání zastupitelstva obce dne 30.9.2015
x Starosta byl pověřen podepsáním veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků mezi
obcí Josefov a městem Sokolov.
x Paní Vachovcová pozvala přítomné na otevření Miniknihovničky s programem pro děti.
x Po rezignaci členů finančního výboru byla zvolena do funkce předsedy B. Mikešová.
x Na avízovanou schůzku k založení osadních výborů se dne 25.9.2015 nikdo nedostavil.
x Na revitalizaci požární nádrže a okolí bylo schváleno 64 tis. korun.
x Paní Brandner seznámila s přípravou projektu dětského hřiště u lesíka a pozvala občany
na schůzku pro výběr herních prvků.
x Bylo konstatováno, že se od roku 2007 do současnosti nevede kronika obce.
x Byl schválen postup prodeje nepotřebného majetku obce.
x Byla schválena změna funkce místostarostky paní Danuše Suchánkové z neuvolněné na
uvolněnou.
Z 12. zasedání zastupitelstva obce dne 5.11.2015
x Zastupitelstvo schválilo Osadní výbor pro část obce Luh nad Svatavou ve složení Kateřina Štůstková, Roman Štůsek a předseda Žaneta Štefanová.
x Byl schválen příspěvek pro ZŠ Krajková ve výši 25 tis. korun a pro dobrovolné hasiče v
Krajkové ve výši 5 tis. korun.
x Krajským úřadem Karlovarského kraje byla schválena smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích mezi obcí Josefov a městem Sokolov.
x Byl schválen záměr prodeje nádraží Hřebeny.
x Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci na nákup sběrných nádob pro sběr tříděného
odpadu a na dětské hřiště.
x Byli zvoleni členové finančního výboru paní Renata Hethová a paní Kateřina Jurcsiková.
x Starosta informoval, že o dotace na kulturní akce je možné žádat prostřednictvím spolků.
x Byla předložena pracovní verze rozvojového plánu obce Josefov.
x Starosta seznámil se stavem obecního traktoru a možnostmi řešení zimní údržby. Do
doby opravy traktoru přislíbil zajištění zimní údržby komunikací pan Vrána.
x Bylo schváleno uvolnění finančních prostředků na Mikulášskou jízdu ve výši 10 tis. korun.
x Byly vyúčtovány náklady, po odečtení příjmů, na Hartenberské strašení ve výši 9 068 Kč.
Z 13. zasedání zastupitelstva obce dne 29.11.2015
x Zastupitelstvo schválilo delegování zástupce obce pana J. Onaka (a v případě zastupování
paní D. Suchánkovou) na jednání VHS Sokolovská vodárenská s.r.o. dne 18.12.2015.
x Zastupitelstvo rozhodlo o koupi pozemku p.č. 195/3 k.ú. Luh nad Svatavou, o výměře
1 330 m2 za částku 450 000 Kč.
x Dále byl schválen Rozvojový program obce, bylo schváleno vypsat výběrové řízení na
projekt vodovod-kanalizace v obci Josefov a byly schváleny podmínky prodeje objektu
nádraží Hřebeny.
x Schváleny také byly finanční příspěvky na rozsvícení vánočního stromu ve výši 3 000 Kč,
na setkání s důchodci ve výši 15 000 Kč a na vypouštění balónků ve výši 3 000 Kč.
x Nakonec starosta obce informoval o výsledku kontroly lesního hospodaření.
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DĚTSKÉ HŘISTĚ
Děkujeme občanům za účast na setkání ve věci výběru herních prvků na dětské hřiště v
Josefově, které se konalo dne 7.10.2015. O možnosti účasti na projektu byli občané dále
osloveni dne 10.10.2015 při otevření miniknihovničky a také na setkání obyvatel k rozvojovému programu obce dne 27.10.2015. Vážíme si názorů všech zájemců, kteří byli ochotni
poradit a být tak přínosem v záměru realizace dle představ dětí a jich samotných. Aktivita
občanů je v tomto případě k získání dotace nezbytná a zvětšuje se
tím pravděpodobnost jejího schválení.
Zájemcům byl přednesen plán zastupitelstva včetně vizualizace.
Dále proběhla diskuze, jejímž výsledkem je:
* Umístění – na louce za Ohradou (místo konání kulturních akcí).
* Materiál konstrukce – dřevo.
* Dopadová plocha – přírodní materiál, jako je štěpka, kamínek.
* Herní prvky – sestava složená ze dvou věží, popř. jedna věž s přechodem na druhé stanoviště (klouzačka, různé prvky na lezení budou součástí sestavy), houpačka na pružině (ze země), houpačka
vahadlová, houpačka klasická, kolotoč (na stání, popř. sezení).
* Součástí hřiště je plánováno sezení včetně stolu. Zvažováno je také osvětlení s jedním nebo dvěmi světelnými body.
* Realizace dětských herních prvků v obcích Hřebeny, Radvanov, Luh nad Svatavou.
* Realizace workoutového hřiště byla prozatím ponechána na zvážení zastupitelstvu.
Bude zažádáno o dotaci v maximální možné výši 550 000,-Kč. Podat žádost o dotaci je možné do poloviny ledna 2016. V současné době je projekt s potřebnými doklady připraven k
odeslání. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc.
Katrin Brandner, zastupitel
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BYLA PROVEDENA KON
KONTROLA
TROLA HOSPODAŘENÍ NA
LESNÍM MAJETKU OBCE
Dne 11.11.2015 provedli pracovníci Městského úřadu Sokolov, odbor životního prostředí a
České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň kontrolu hospodaření obce
na lesních majetcích obce za období od 1.1.2011 do 11.11.2015.
Jak vyplývá z protokolu o kontrole, nebylo kontrolním šetřením zjištěno porušení právních
předpisů a nebyla shledána žádná pochybení, která by zavdala příčinu zahájit správní řízení.
Kontrolní orgán doporučil ještě v letošním roce odstranit z lesa vývraty a kmenoviny a u
cca 1/3 výsadby borovic opravit ošetření proti vrcholovému okusu.
Dodatečně pak byla dne 7.12.2015 provedena na Městském úřadě v Sokolově kontrola dokumentů týkajících se evidence podle zákona o lesích.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala nově vzniklému spolku Josefky za to, že se úžasně zhostily organizace akcí, jako bylo otevření miniknihovničky, oslava svátku Helloween a rozsvícení vánočního stromu.
Dále děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách oslavy první adventní neděle. Jmenovitě
panu Volnému, Novotnému, Mazanovi a Večeřovi za stavbu betléma, zaměstnancům obce za
jeho dokončení a Josefkám za vytvoření postav Marie, Josefa a malého Ježíška. Slečnám Anetě Krausové a Barboře Mikešové za zpříjemnění atmosféry hraním koled, parťákům Kmecovým za nazdobení vánočního stromu a také všem spoluobčanům, kteří přispěli výborným
občerstvením a především dobrou náladou.
Nakonec děkuji zastupitelům obce, Josefkám a Všem úžasným lidem, kteří se podíleli na
letošní Mikulášské jízdě.
Danuše Suchánková, místostarostka
Přeji Vám všem spokojený a poklidný čas vánoční.
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ODPADKY SE HROMADILY UPROSTŘED OBCE
Skoro celé září byl v centru obce Luh nad
Svatavou velmi nehezký pohled na kontejner,
který doslova přetékal odpadem. A když už
odpad nedržel v kontejneru, byl ukládán všude kolem něj. Občané Luhu byli rozhořčeni a
poukazovali na neschopnost obecního úřadu
řešit včasné vyvážení kontejneru.
Obecní vyhláška č. 1/2015 stanoví podmínky nakládání s odpadem, a vztahuje se povinnosti osob, t.j. občanů příslušných obcí.
Zajímalo mě, jaké má ale v tomto směru
povinnosti sám obecní úřad. Navštívila jsem
starostu, abych zjistila, jak často se odpady z
obcí vyváží. V té souvislosti mě také zajímalo,
jaké částky nás vývoz odpadů stojí.
V našich obcích máme kromě klasických
popelnic na směsný odpad z domácností
ještě sběrné plastové nádoby na odpad tříděný. Výhodou třídění je to, že obec platí pouze za odvoz tohoto odpadu a neplatí za
skládkování. A navíc, určitou finanční částku
za tento odpad ještě dostáváme. Například,
za II. čtvrtletí tohoto roku přibylo na účet
obce za tříděný odpad 13 399 korun.
Popelnice od domů vyváží firma Sotes Sokolov pravidelně každé pondělí. Kontejnery s
tříděným odpadem jednou za čtrnáct dní.
V obcích jsou dále k dispozici hnědé plastové
kontejnery na bio odpad. Ten se vyváží podle
potřeby na základě oznámení občanů nebo
pracovníků úřadu, že jsou kontejnery plné.
Ty pak odváží firma AV CZ K.V. Za vývoz a
skládku těchto kontejnerů ze všech našich
obcí, t.j. 34 kontejnerů zaplatíme 7 781
korun.
Dalším zařízením je kontejner na objemný
odpad. Ten je umístěn v každé z našich obcí
a je určen k odkládání odpadu, který se z
důvodu své velikosti nevejde do ostatních
sběrných nádob. Kontejner vyváží firma SOTES Sokolov a z Luhu nad Svatavou firma
A.S.A spol. s.r.o. a jeho vývoz obecní kasu
zatěžuje nejvíce.

Potřebu vyvést kontejner opět úřad zjistí z
oznámení občanů nebo obecních pracovníků.
Posledním zařízením na odpad jsou plastové
kontejnery černé barvy, které jsou určeny
pro odpad zahrádkářů. To je těch, kteří nemají v obci trvalé bydliště a nemají vlastní
popelnici určenou k pravidelnému vývozu.
K odkládání nebezpečného odpadu je pak
určen sběrný dvůr obecního úřadu.
Byl za nepořádek kolem kontejneru
opravdu odpovědný pouze obecní úřad?
Tato otázka mě přivádí k tom, abych se
opět vrátila k povinnostem občanů. Ty jsou
dané obecní vyhláškou a také zákonem o
odpadech. Podle těchto předpisů je, kromě
jiného, občan povinen odpad třídit a odkládat
do zařízení k tomu určených a nesmí mísit
nebezpečné odpady s ostatním odpadem.
Pro objemný odpad pak může v obci využívat
objemový kontejner ale také sběrný dvůr. A
odpad, který se řadí do kategorie nebezpečných odpadů, kam patří i například pneumatiky, monitory počítačů, pračky, mikrovlnky a
podobně, je občan povinen odevzdat pouze
do sběrného dvora obce.
Byl by kontejner v Luhu přeplněn, kdyby
jsme všichni dodržovali tato pravidla? Uvědomujeme si, že za porušení těchto a dalších
povinností nám hrozí od příslušných úřadů
nemalá pokuta? Nehledě k tomu, že odkládáním odpadu mimo určenou sběrnou nádobu
se dotyčný dopouští přestupku?
Ano, obecní úřad zanedbal včasný vývoz
kontejneru na objemný odpad. Ale mi všichni
z Luhu víme, co vše se do kontejneru hází. A
víme, jak často se tam objevují věci, které do
něj vůbec nepatří. A pokud je kontejner plný
nemáme právo odkládat odpad vedle něj.
Stačí využít některých z dalších možností a
sběrných míst a nedělat si z obce smetiště.
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Ivana Černíková, šéfredaktor

DNY HARTENBERSKÉ ŠKO
ŠKOLY
LY
Hned několik akcí se uskutečnilo 26. 9. 2015 v areálu školy v Hřebenech.
Absolventi a pamětníci se sešli v zrekonstruovaných třídách a společně vzpomínali nad fotografiemi a kronikou školy. Nejstarší účastnice zasedla do školních škamen v roce 1932. Mezi
několika desítkami přítomných byli i tři bývalí starostové obce – pánové L. Čížek, H. Strunz
a R. Petřík. K příjemné atmosféře a živé diskusi přispělo i malé občerstvení, které nabízeli
organizátoři setkání – členové občanského sdružení Hartenberg.
Hřiště za školou bylo dějištěm Hartenberského vinobraní – ve stáncích mohli účastníci
ochutnat burčák i víno, grilované klobásy i sýry, které prezentoval pan Miroslav Lysek z firmy Milkeneffekt z
Beskyd. Velký ohlas měl Jánošíkův
oštěpek na grilu s brusinkami. Přítomní viděli jednoduchou přípravu základního druhu sýra, který se na místě
vyráběl z kvalitního kravského mléka,
syrovátky a dalších přísad. Místní hudební uskupení zajistilo kulturní program.
Jistě bylo šťastné spojit akci se setkáním pamětníků, kteří přivítali vinobraní
jako příjemné zpestření.
Kdo přišel, neprohloupil a prožil velmi
hezké odpoledne.
Děkujme organizátorům
akce a těšíme se za rok
na její opakování.
Hana Kučerová, redaktor
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DVAKRÁT O KNIZE

Někdo knihy píše, někdo je čte.

A někdo má knihy rád.

V naší obci byly příčinou další z mnoha rozepří.
Na jedné straně je obvinění, že starosta
nechal vyhodit na dvatisíce knih, které měly
skončit na skládce. A na druhé straně obrana, že šlo o nutné vyřazení knih zničených
špatným uskladněním.
A lidé soudí.
Jedni toho, který chtěl knihy zlikvidovat,
druzí toho, který je nechal zničit.
Každá ze stran má svou pravdu a své
svědky, kteří potvrdí, že knihy byly v pořádku i svědky, kteří viděli knihy zničené. Ale ti
pravý svědci - nositelé tištěného slova, zmizeli a dnes již někdo těžko posoudí, v jakém
byly stavu, když je pracovníci úřadu vynesli z
prostoru, kde byly uskladněny.
Která strana tento spor vyhrála?
Ta, které věříme.

O tom se přesvědčili ti, kteří přišli v sobotu
10.10.2015 v 10 hodin na slavnostní otevření miniknihovny, která vznikla po vzoru celosvětového projektu Little Free Library.
Při této příležitosti jsme se také mohli přesvědčit o tom, jak byla pěkně upravena
knihovna obecního úřadu.
Velkou zásluhu na projektu má kromě obecního úřadu i dámský klub Josefka, hlavně
jeho předsedkyně a knihovnice úřadu Naďa
Vachovcová.
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Ivana Černíková, šéfredaktor

HARTENBERSKÉ STRAŠEN
STRAŠENÍÍ
Večer 3. 10.2 015 se okolí hradu Hartenberg a přilehlé obce Hřebeny opět proměnilo v ráj strašidel. Hartenberg, o.p.s. a
Obec Josefov zde, jako každoročně, pořádali večer a noc plnou strašení a zábavy.
Po loňské rekordní návštěvě bylo očekávání nemalé. Již před 17. hodinou se začala
jediná místní komunikace plnit vozidly,
jejichž SPZ stále ještě dokládaly místní příslušnost posádek. Bez organizace krajkovských dobrovolných hasičů by to už tradičně nešlo. Zvládli organizaci příjezdů i odjezdů návštěvníků – kromě toho svého
(autu se z Hřeben moc nechtělo).
Před vpuštěním na vlastní strašidelnou
trasu, jste měli možnost sledovat program
na „Cikánském dvoře“. Škoda jen, že nebyl
doprovodný program bohatší. Pro navštěvníky by pak bylo dlouhé čekání příjemnější.
A tak jste se mohli alespoň najíst a napít a
poslouchat písničky skupiny Strejdové. A
že jim to letos šlo. Děti si tu mohli nechat
namalovat masku na obličej.
Po delším čekání konečně vcházíte na trasu. Přehlídka strašidel ve skalních zákoutích
a podél cesty je velkým zážitkem. Nezbývá
než ocenit účinkující, jejichž dnes už téměř
profesionální vzhled je první zárukou úspě-

chu. A dá se již říci, že se sjíždějí bytosti z
celého světa. Pouze ty místní tak nějak
začínají chybět. A že jich tu máme. Máte-li
štěstí, můžete vychutnat ohnivou šou na
hradě. Především pro děti je to kouzelný
zážitek. Nakonec projít peklem. Děti vymění hrůzu za cukrovinky a již jen opéci si
buřtík a je hotovo.
Bohužel kapacita údolí již na množství návštěvníků přestává stačit. Dlouhé čekání je
daní, kterou mnozí návštěvníci platit nechtějí. Bez stálého programu to nejde. A
otevření trasy již brzy za světla to nevyřeší.
Tato akce, dnes již jednoznačně přesahující
rámec obce a regionu, by si zasloužila více
srdce. Letošních více jak 1.100 platících
návštěvníků je toho důkazem. Oba pořadatelé by měli najít společnou řeč a akci zachovat a rozvinout. Schopnosti i zkušenosti
mají. Chce to aktivně zapojit více místních
obyvatel a využít potenciálu hradu a údolí.
Symbolem letošního strašení byl oheň na
„Cikánském dvoře“ - občas hořel, ale neplápolal. Tak ať se příští rok rozhoří velký
oheň na dvoře i v srdcích.
Václav Mikeš, redaktor
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JOSEFKY
Milí sousedé,
ráda bych Vás informovala o aktivitě spolku
Josefka za uplynulé období a o plánech do
blízké budoucnosti.
První veřejnou akcí Josefek ve spolupráci s
Obcí Josefov bylo uvedení miniknihovny „U
Sovičky“. Miniknihovna byla naplněna darovanými knihami různých žánrů. Kdo chtěl,
mohl si vyrobit okrasnou záložku do knihy a
nakonec úspěšně ukončilo celé setkání
vystoupení klauna. Tímto děkuji Obci Josefov, že se podílela na oslavě a všem zúčastněným za podporu. Váš úsměv při odchodu a
dobrá nálada hovořili za vše.
Další úspěšnou akcí Josefek byla Halloween
párty. V tento den se sešlo 20 dětí, které
soutěžily, tancovaly a nakonec šly hledat s
lampiónem v ruce po cestě lemované
svíčkami poklad, který střežil velký pavouk.
Aby se vše podařilo, musely najít a spálit nebezpečné kouzelné hůlky. Děti všechny
nástrahy a úkoly zvládly a mohly si tak domů
odnést halloweenský balíček a lampión.
29.11. 2015 jsme se zúčastnili rozsvícení
vánočního stromu u obecního úřadu, které
se dle mého názoru vydařilo a to také díky
spoustě milých sousedů, kteří se aktivně
podíleli na realizaci Betlému.
Touto cestou bych chtěla poděkovat Josefkám, které ochotně pomáhali ve stánku s
občerstvením na Mikulášské jízdě, bylo to
super a práce nám šla od ruky.
Jelikož maminky Josefky byly na Mikuláše plně
zaměstnané, přesunula se mikulášská nadílka
pro naše nejmenší na neděli 6. 12. 2015.
Přišel Mikuláš, anděl a hodná malá čertice.
Dětičkám jsme promítali pohádku a pak
nastal mumraj a rozdávání balíčků.
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I nadále se budeme aktivně podílet na všech
akcích obce.
Závěrem bych chtěla poděkovat panu starostovi za vstřícnost a pomoc při konání akcí
a aktivním Josefkám Marianě Novotné,
Markétě Veselé, Marii Mazanové, Evě Petříkové, Kátě Brandner, Kristýně Franzové, Evě
Svobodové a novým členkám Anetě
Krausové, Kláře Adamcové, Stáně Eschler a
Daně Suchánkové bez kterých by se tyto
akce nemohly konat.
Ráda bych oslovila všechny, kdo by chtěl
finančně přispět na chod Josefek a realizaci
jejich akcí, aby mě kontaktovali.
Za Josefky přeji vám všech krásné vánoční
svátky.
Naďa Vachovcová, předsedkyně spolku Josefky

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Smrk osvětlený spousty světýlek a hvězdou na vrcholu se rozzářil 29. 11. 2015 v 17.00 hodin
u obecního úřadu.
Všichni, kdo přišli, si mohli zazpívat vánoční koledy za doprovodu hudebních nástrojů. Dospělí se zahřívali svařeným vínem a děti teplým čajem.
Více než zpěv však děti zajímaly prskavky, které si mohly zapálit.
Pro všechny pak bylo v zasedací místnosti úřadu připraveno občerstvení. Hlavním chodem
byl štrůdl z dílných místních pekařek.
Vánočnímu stromku konkuruje Betlém, který je dílem několika nadšenců z obce. Marie a
Josef v životní velikosti a Ježíšek uložený do jesliček nám připomněli, proč vlastně slavíme
advent a štědrý den.

z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: "Co pro tebe znamenají Vánoce?"
Veverka odpověděla: "Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a
cukrovím, které mám tak ráda."
Liška se připojila se svou představou: "Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička.
Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly. "Do řeči se jim vložil medvěd: "Vánočka! O Vánocích
musím mít obrovskou sladkou vánočku!"
Slyšet se dala také straka: "Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit. "Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: "Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!"
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: "Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?" Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: "A
vědí to vůbec lidé?"
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DĚTI POSLALY JEŽÍŠ
JEŽÍŠKOVI
KOVI SVÁ PŘÁNÍ
V letošní akci Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi bylo vypuštěno celkem 87 923 balónků
z 398 míst v celé ČR. K tomu přispělo i 45 balónků z naší obce.

Z TRADIČNÍ MIKULÁŠKÉ JÍZDY NA HARTENBERG
HARTENBERGU
U
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Redakce Josefovských listů přeje všem občanům
krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí do
dalšího roku.

NOVOROČNÍ JOSEFOVSKÝ BĚH
NA 2 700 METRŮ
Neplatíš startovné, nedostaneš cenu, nerozhoduje pořadí, pouze
čas. Tvůj čas je tvojí výzvou.
Běhej, jezdi na kole, věnuj se libovolnému sportu.
Dělej, co tě baví.
A za rok přijď zase mezi nás.
Datum konání: 1. 1. 2016
Místo konání: josefovské hřiště
Sraz: 13:45 hod (14:00 start)
Přijďte s námi začít Nový rok pohybem a s úsměvem na tváři.
Protože jak na Nový rok….
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