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_____________________________________
Vážení občané,
děkuji všem voličům, kteří přišli k
volbám a svým hlasem rozhodli o
složení zastupitelstva. Vysoké účasti
si osobně velmi vážím a jsem rád, že
osud obce není občanům lhostejný.
Děkuji i kandidátům za chuť a odhodlanost pracovat ve prospěch obce a jejích občanů.
Mgr. Jan Onak
___________________________________________

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:
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Nákupní turistika

Protipovodňový hlásič Oloví:
www.hladiny.cz

14. a 28. prosinec

Josefovské listy:
E-mail: josefovske.listy@seznam.cz
Editor (E): Petr Pastier
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Z jednání zastupitelstva

(R)

41. zasedání zastupitelstva obce:
• Zastupitelstvo obce schválilo:

• Zastupitelstvo obce zvolilo:

- obecně závaznou vyhlášku, kterou
se stanoví území obce Josefov
částí společného školského obvodu mateřské a základní školy s
městem Svatava

- starostou Mgr. Jana Onaka
- místostarostkou Bc. Katrin
Brandner, Dis.
- předsedou finančního výboru
MUDr. Šárku Hertlovou

- zakoupení osobního motorového
sedmimístného vozidla za získané dotace

- předsedou kontrolního výboru
p. Viléma Szabo

- příspěvek 1FK Josefov ve výši
15.000,- Kč

- předsedou osadního výboru za
Radvanov p. Jaromíra Pavlíčka

1. zasedání zastupitelstva obce:

- předsedou osadního výboru za
Luh nad Svatavou pí.Ivanu Černíkovou

- pí.Danuše Suchánková a Ing.
René Glos podali rezignaci

- pro post předsedy osadního
výboru za Hřebeny bude osloven
vhodný kandidát

- náhradník za pí.Suchánkovou je
pí.Gabriela Jančová
-, náhradník za Ing.Glose je
pí.Martina Vavřínová
• Zastupitelstvo obce schválilo:
- funkce neuvolněného
starosty 24.000,- Kč měsíčně
- funkce neuvolněné místostarostky
12.000,- Kč měsíčně
- funkce člena zastupitelstva
200,- Kč měsíčně
- funkce předsedy výboru
1.500,- Kč měsíčně
- funkce předsedy osadního výboru
1.000 ,- Kč měsíčně
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Obec informuje
Na konci října byla ukončena
první etapa přeměny zanedbaného
a nevyužitého místa za obecním
úřadem, kde zaměstnanci a také
občané v rámci brigád upravili velkou část prostranství, vystavěli
mlatové chodníčky, upravili odvodňovací kanál a postavili mostky.
Z dotace od Nadace Via pak vznikl
amfiteátr s kamenným hledištěm,
který je originální a v okolí ojedinělý.

Na konci října byla slavnostně
otevřena hřiště v částech Hřebeny,
Luh nad Svatavou a Radvanov.
Děkujeme dětem za pomoc při výběru herních prvků a hlavně panu
Pavlíčkovi, paní Černíkové a všem
občanům za pomoc při budování
hřišť.
Vysoutěžili jsme firmu na zhotovení Komunitního centra v Josefově. Výstavba bude probíhat do konce roku 2019, na centrum jsme získali dotaci 5 mil. Kč od Ministerstva
pro místní rozvoj.

Vysoutěžili jsme firmu na zhotovení projektu na vybudování kanalizace v Hřebenech a Radvanově.

Mgr. Jan Onak

Vysoutěžil jsme firmu na zhotovení nové komunikace mezi Josefovem a částí Radvanov. Výstavba
bude probíhat v r. 2019 a bude
spolufinancována ze získané dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu.

Naši noví spoluobčané
Letos se do naší obce přistěhovalo šestnáct nových obyvatel. Vedení
obce původně zamýšlelo pro všechny nové občany uspořádat slavnostní uvítání na obecním úřadě, ale
zabránila tomu probíhající archivace
mnohaletých obecních dokumentů,
která v té době znepřístupnila zasedací místnost obecního úřadu. Vedení obce se tedy rozhodlo uvítat
všechny své nové občany osobně
v jejich domovech. Tímto tedy ještě
jednou všechny naše nové spoluobčany srdečně vítáme a přejeme jim,
aby se jim tu dobře žilo a našli v naší
obci opravdový nový domov.

Z dotace od Karlovarského kraje
na pořízení tzv. senior expresu bude pořízeno vozidlo zn. Dacia
Loggy. Doba dodání vozidla je 4
měsíce, z tohoto důvodu bude ještě
v měsíci lednu objednán autobus
pro tzv. „nákupní turistiku“
Nově zakoupený nákladní elektromobil slouží pro odvoz materiálu,
načiní a strojů, ke svozu bioodpadu
atd. Obec na nákup získala dotaci
600.000 Kč od Státního fondu životního prostředí, slibujeme si nemalou úsporu v provozních nákladech.

Katrin Brandner, místostrarostka
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Informace z osadních výborů
Luh nad Svatavou

Hřebeny

V roce 2018 se v obci realizovala spousta projektů. Ať už šlo o výstavbu dětského
hřiště či parkoviště chatařů, přeměny venkovní strouhy do podzemního vedení,
zpevnění povrchu plochy sloužící převážně
k otáčení vozů, instalaci zábran na lesní
cesty nebo opravu vlakové zastávky či
nová vývěska. Také proběhlo kácení náletů a křovin zabraňujících výhledu u vlakového přejezdu.
V květnu se realizovala za dobrovolné
účasti občanů výstavba stání na kontejnery
tříděného odpadu a zakrytí odtoku u turistického přístřešku. V říjnu pak proběhla
další dobrovolná brigáda, při které byly
vysazeny keře u dětského hřiště, úprava
terénu, přesun turistického přístřešku a
poté u příležitosti 100. výročí vzniku republiky zasazen Strom svobody. Na obou akcích byli přítomni i starosta obce Jan Onak
a místostarostka Katrin Brandner.

Na podzim byly v obci nainstalovány
dva dětské prvky na návsi a k výročí republiky zasazena lípa.
Hlavním letošním tématem však byla
studie kanalizace. Kvůli členitému terénu,
stávající zástavbě a také pro nejednotnost
názorů občanů se ukázalo, že situace
nebude zdaleka snadná. Na konečné
řešení tak bude třeba dalších schůzek s
projektanty.
Podnětem k zabývání se byla pro zastupitelstvo také zpráva o horším stavu
některých částí místní komunikace, taktéž
i o nedávno opravené cestě k nádraží,
která již po jedné zimě vykazuje trhliny
(starosta byl informován a řeší záležitost s
vlastníkem cesty). Potřeba je také zajistit
závorou polní cestu ve směru na Krajkovou kvůli nelegální skládce.
Obnovou stávající topolové aleje podél
silnice, kam byl na radu RNDr. P.Hájka
doporučen dub letní, se bude obec zabývat po vyřešení některých majetkových
vztahů a vypracování komplexnější odborné studie zeleně a to nejen vzhledem k
řadě památkově chráněných stromů, ale i
staré aleji a zdejších sadů.

Do konce roku je v plánu zavedení elektro přípojky k turistickému přístřešku, na
rok 2019 pak oplocení zpevněného stání
na kontejnery tříděného odpadu, oprava
mostu přes řeku aj.
Ivana Černíková
(upraveno E)

M.Vavřínová
(upraveno E)

Radvanov
Na návrh p.Hobla byla letos vysázena
lipová alej. Proběhla také úprava cesty
okolo p.Dlouhého, jejíž dokončení je plánováno na rok 2019. Občané Radvanova
byli osobně seznámeni se studií navrženou vedením obce ohledně kanalizace,
přičemž všichni se shodli na variantě B.

V obci bylo vybudováno dětské hřiště a
to i na základě dětských návrhů. Instalace
firmou proběhla v září a po úpravě okolí
společnou brigádou se 5.10. 2018 konalo
slavnostní otevření.
28.10. jsme ke 100. výročí vzniku republiky společně zasadili „strom svobody“,
a při slavnostním programu vystoupily
místní děti (státní hymnu zazpívala Ingrid
Sedláková).

Děkuji členům osadního výboru za odvedenou práci, vedení obce za spolupráci na projektech. Zvláštní poděkování pí.Simetové za úklid návsi a okolí.

J. Pavlíček
(upraveno E)
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Oslava 100. výročí vzniku Československé republiky
Dne 28. října 2018 jsme společně oslavili 100. výročí vzniku Československé republiky. V každé z našich obcí jsme s obyvateli zasadili Strom svobody. Místní děti
si k této slavnostní příležitosti připravily krátká kulturní vystoupení.

Josefov

Hřebeny

V osadě Radvanov jsme byli přivítáni tradičně chlebem a solí. Po zasazení stromu se
obyvatelé připojili k vystupujícím dětem a zazpívali si oblíbenou píseň T.G. Masaryka
„Ach synku, synku“ a poté Československou
státní hymnu, při které se nejednomu přítomnému zaleskla slza v oku.

Radvanov

100.výročí
vzniku

Československé republiky
Luh nad Svatavou

Děkujeme dětem, které i přes nepřízeň počasí vydržely a společně s námi navštívily všechny čtyři části obce, a značnou mírou přispěly svým vystoupením ke slavnostní atmosféře celé akce.
Katrin Brandner, místostrarostka
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Dámský klub Josefka, z. s. ve spolupráci s obcí Josefov uspořádal
pro místní děti a jejich rodiče na podzim dva atraktivní zájezdy. Obě
akce byly financovány z neinvestiční dotace MPSV, získané za 2. místo v celostátní soutěži Obec přátelská rodině v kategorii obcí do 500
obyvatel.
Zájezd do ZOO Praha

Zájezd do Techmania Plzeň

V sobotu 20.10.2018 jsme vyrazili
na celodenní výlet do ZOO Praha.
Vyjeli jsme v 9 hodin z Josefova a do
Prahy jsme dorazili před polednem.
Celý den nás provázelo opravdu
krásné počasí. Teplý a slunečný den
byl přímo stvořený pro důkladnou
prohlídku celé zahrady. Prošli jsme v
malých skupinkách snad každý její
kout. Viděli jsme spoustu zvířat, dali
jsme si oběd, děti si v dětském koutku s nadšením vyrobily krásná krmítka pro ptáčky ze skořápek kokosových ořechů. Po odpolední svačině
nastal čas vydat se na zpáteční cestu. Výlet se opravdu vydařil, všichni
účastníci byli spokojení a určitě už se
těší na další podobnou akci.

Dne 10.11.2018, opět v sobotu, jsme
vyjeli na náš druhý zájezd - tentokrát
do Techmanie v Plzni. Techmania je
interaktivní centrum, které herní formou
přibližuje návštěvníkům různé přírodní
zákonitosti nebo fyzikální a matematické principy. Děti se na tento zajímavý
a poučný výlet těšily a v autobuse bylo
cestou opravdu veselo. A Techmanie
nezklamala – uvnitř na nás čekalo
mnoho záhad a překvapení. Rozběhli
jsme se na všechny strany , zkoumali,
jak funguje svět kolem nás, a předháněli se v plnění různých úkolů. Největší
zájem vyvolal potápějící se Titanik a
přednáška pana Kořena o stromech.
Domů jsme se navečer vraceli unaveni, ale spokojeni.

Páteční večery neboli setkávání v knihovně
A protože všude dobře, doma nejlíp…domluvili jsme se na pořádání pravidelných pátečních schůzek v prostorách obecního úřadu. Každý pátek je úplně jiný…
9.11. nám paní Strýčková z Krajkové četla z dětské knihy a my všichni tiše seděli a poslouchali...
16.11. proběhlo podzimní vyrábění za vydatné podpory pana Spišaka, který perfektně připravil veškerý materiál na vyrobení budek pro ptáčky. Každé dítě si tak
za pomoci rodičů mohlo vyrobit ptačí budku a vzít si ji na svou zahrádku. Samozřejmě nám zbylo i dost budek, které umístíme do Živého amfiteátru a v Sadě novorozenců. Společnými silami jsme pak vyplnili hmyzí domeček, který na jaře instalujeme na nějaké hezké místo v amfiteátru.
Ještě nás čeká řada akcí, např. vánoční vyrábění...všichni jste srdečně zváni!
A velmi se těšíme na společně strávené chvíle.
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24. ročník nadregionální akce

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

1.12.2018
Parní lokomotiva opět rozduní údolí
kolem řeky Svatavy a ze Sokolova a
Kraslic přiveze stovky návštěvníků. V
Hřebenech je pak čeká několik peklíček, ale i spousta andělů a v neposlední řadě i štědří Mikulášové, kteří
rozdávají balíčky na Pohádkovém
dvoře. Na něm i na hradním nádvoří
celý den probíhá bohatý kulturní program a na příchozí zde čekají stánky
s dobrotami a dárky. Řadu let tak ve
spolupráci mnoha přátel a partnerů
vniká tato unikátní akce, jež se těší
velké oblibě i u návštěvníků z větších
dálek. Pro mnoho lidí tak v tento den
zažehneme první atmosféru Vánoc.
Pro jízdu parními vlaky je potřeba
zakoupit vstupenky v předprodeji.
Informace na webu hradu nebo facebooku

Hlavním pořadatelem akce je spolek M131
Spolupořadatel obec Josefov přispěla na akci
částkou 5.000,- Kč
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