JOSEFOVSKÉ
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Čtvrtletník Obce Josefov
Obecní úřad Josefov
Josefov 12
PSČ 35709
č.účtu 11220391/0100
Úřední hodiny
Pondělí
8.00-12.00 13.00-17.00
Středa
8.00-12.00 13.00-17.00
Pátek
8.00-12.00
Telefon:
+420 352 672 325
E-mail:
ou-josefov@volny.cz

Výzva redakce
Členy redakce jsou
zastoupeny obce
Josefov, Hřebeny a
Luh nad Svatavou.
Hledáme stálého
dopisovatele z obce
Radvanov.

ZÁŘÍ 2015

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři Josefovských listů,
dovolte nám, abychom Vám, jako členové redakce Josefovských listů, představili nový zpravodaj obce Josefov.
Při tvorbě nového vzhledu jsme se snažili, aby byl pro čtenáře
zajímavějším a aby obsahoval vše důležité, co by Vás mohlo
zajímat. Obsah a rozsah příspěvků a článků je však omezen
jeho danou velikostí.
Členové redakce nejsou vedeni zastupitelstvem obce a dodržují politickou i osobní názorovou nestrannost. Budou se podílet na tom, aby jste se dostali k informacím o činnosti a životě v obci. Naším cílem je zprostředkovat Vám nezaujatě pravdivé a přesné informace. Za tím účelem byla vytvořena Pravidla pro vydávání Josefovských listů a Kodex redakce. Oba dokumenty jsou veřejně přístupné na internetových stránkách
obecního úřadu. Těmito pravidly se zavazujeme zaručit svobodu projevu s tím, že zveřejněním příspěvku nebudou současně
porušována práva občanů. Redakce také nebude zveřejňovat
příspěvky, které nesouvisí s činností obce a příspěvky bez
identifikačních znaků pisatele (anonymy). Redakce však zaručuje, že na žádost pisatele nebudou zveřejněny jeho osobní údaje
ve vydání Josefovských listů.
Uvítáme příspěvky, názory, dotazy, komentáře a kritiky ze
strany občanů, i vyprávění starousedlíků a pamětníků. Rádi
zveřejníme i poskytnuté fotografie.
Josefovské listy také zprostředkují zdarma soukromou inzerci.
Příspěvky a inzerci vhazujte do schránky umístěné na obecním
úřadě nebo zasílejte na email josefovske.listy@seznam.cz .
Budeme rádi, když nám napíšete Váš názor na nový obecní
zpravodaj. Každé Vaše vyjádření nám pomůže při tvorbě dalšího vydání.
Doufáme, že budete s Josefovskými listy spokojeni.
Ivana Černíková, šéfredaktor
Hana Kučerová a Václav Mikeš, členové redakce
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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
doufám, že jste si přes dovolenou odpočinuli a plnými doušky vychutnávali slunečné letní
dny. Pevně věřím, že vám letní pohodu nenarušily „místní šarvátky“. Pokud ano, omlouvám
se. Rušné dění v naší obci v tzv. „okurkové sezóně“ a aktivní občany se zájmem o komunální
politiku by nám mohla závidět i velká města.
Optimista vidí skleničku napůl plnou, pesimista napůl prázdnou. Je až s podivem, kolik pesimistů žije mezi námi, kolik jedinců věnuje „v zájmu obce a občanů“ značné úsilí hledání chyb,
nedostatků a permanentní kritice, včetně „házení drobných klacků pod nohy“ zastupitelstvu.
Kolik osob si vykládá pravidla a zákony po svém. Je pravda, že každý respektuje pravidla jinak. Ale, pro malé a velké, hubené i silnější, poctivé i nepoctivé, stejně prší, stejně mrzne,
platí stejná pravidla. A i malé obce musí respektovat stejná pravidla jako městyse a města.
Pár dní jsem v létě trávil na Severní Moravě. Na kole jsem projížděl tento kdysi chudý kraj.
Po, z mého pohledu dokonalých cyklostezkách, kolem upravených odpočinkových zón a
sportovišť pro všechny věkové kategorie, s přestávkami v malých hospůdkách, plných turistů
i místních. Moc se nám tam líbilo.
Byl bych rád, kdyby i o Josefovu lidé říkali, že se jim tu líbí, že je to sice malá, ale upravená a
čistá obec, kde si mohou děti i dospělí pasivně i aktivně odpočinout a jsou tu fajn. Věřím, že
se k tomu můžeme dopracovat společně, pokud budeme společně dodržovat minimálně pravidla slušného chování, nebudeme se napadat a necháme toho, kdo chce pracovat pro obec,
pracovat.
PŘEJI NÁM VŠEM toleranci, empatii, mnoho hub, krásně vybarvenou podzimní přírodu, ještě
pár slunných dní a pohodu v duši. KRÁSNÝ PODZIM!
ZASTUPITELSTVO STRUČNĚ INFORMUJE
 V září byly spuštěny nové webové stránky obce, děkujeme za Vaše fotografie či příspěvky z historie i aktuálního dění, rádi zveřejníme.
 Spustili jsme facebookové stránky obce.
 Zpracováváme Rozvojový program obce, zveme všechny aktivní občany k účasti, informace o schůzkách budou pravidelně zveřejňovány na informačních tabulích
v jednotlivých osadách a na webu.
 Našim záměrem je získávat více informací i z osad, kde nebydlí žádný ze zastupitelů. Co
Vás trápí ve vaší části obce můžete sdělit přes osadní výbory. Prosíme dobrovolníky
z Radvanova a Luhu nad Svatavou o zapojení se práce osadního výboru.

Nákupní turistika trvá
do prosince.
Každých 14 dní zajišťuje obec Josefov autobus
z obcí Luh nad Svatavou, Hřebeny, Josefov a
Radvanov do Kauflandu Sokolov a zpět.
Další nákupní den v pořadí je mimořádně
29. 9. 2015.

Důležité upozornění
Z důvodu nemoci paní Uhlíkové jsou
omezeny úřední hodiny obecního úřadu.
Pondělí
Středa

9.00 - 11.00 15.30 - 17.30
9.00 - 11.00 15.30 - 17.30
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Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Josefov dne 8. 9. 2015
schválilo:
 zpracování Rozvojového programu obce, vytvoření a složení realizačního týmu a založení
pracovních skupin pro tvorbu rozvojového programu
 vytvoření osadních výborů v Luhu nad Svatavou a Radvanově
 pravidla pachtu a prodeje
 pravidla blahopřání
 směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách
 změnu přílohy č. 1 vyhlášky č. 1/2015 týkající se stanovišť pro sběrné nádoby
 vytvoření a složení redakční rady
 provedení opravy zápisu finančního výboru ze 3. 8. 2015
 vytvoření komise pro evidenci nepotřebného majetku
 směnu pozemků pana Vrány a návrh směny lesních pozemků s Lesy ČR
 zrušení pověření oddávajícího
 prodloužení nákupní turistiky
 provedení výstavby veřejného osvětlení v Hřebenech dle finančních možností obce
 text odpovědi na petici
 pověření starosty k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene (ČEZ)
 finanční příspěvek na akci Hartenberské strašení ve výši 15 tis. Kč
bere na vědomí:
 kontrolu přijatých usnesení
 vytvoření webových stránek obce a facebooku
 stav projektu „Sportovní areál“
 stav poptávky po zaměstnanci obce
 ukončení pronájmu na Sad novorozenců
 návrh na zimní údržbu vozovek a řešení bezpečnosti dopravy
 vyplacení příspěvku na Memoriál J. Pastiera ve výši 2681,- Kč
 způsob ošetření stromků proti okusu zvěří a opravu poničených oplocení
 vznik Dámského spolku Josefka, zajištění chodu OÚ v době nemoci úřednice, aktuální
stav přípravy vybudování dětského hřiště

Očkování psů 29. 9. 2015
Josefov
Luh n/ Svatavou
Hřebeny
Radvanov

16.00 - 16.30
16.35 - 16.50
16.55 - 17.10
17.15 - 17.25

Svoz nebezpečného odpadu 9.10.2015
Josefov
14.30 -15.00
Radvanov
15.05 -15.20
Luh n/ Svatavou 15.25 - 15.40
Hřebeny
15.45 - 16.00
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Den otevřených bran
Na hradě Hartenberg se 15. 8. 2015 konala akce Den otevřených bran.
Po
celý den bylo možné si zdarma prohlédnout postup prací při obnově hradu.
V 15 hodin byla zahájena komentovaná prohlídka celého hradu. Účastníci, často pamětníci časů, kdy hrad ještě stál, vstupovali svými
vzpomínkami do výkladu průvodců. Během
prohlídky pak všichni prošli všemi podlažími
rekonstruovaného hradu. Zájem vzbudily nově zaklenuté prostory prvního patra, prohlídka hradní kaple, prostorů černé kuchyně, sklepů
a nově rekonstruovaných vnějších zdí.
A právě klenuté stropy kaple – to je nejbližší úkol. Pokud se podaří práce na podzim zahájit a
příští rok dokončit, bude to významný krok při obnově hradu. Oříškem bude i výroba kamenné dlažby v kapli. Ve vnitřních prostorách byla instalována výstava předmětů, které byla
nalezeny při obnově a vykopávkách, včetně množství starých fotografií, dokumentujících historii hradu a jeho okolí. Vše doplněno výkladem z historie – od založení hradu (gotické sklepy) přes renesanční a později barokní přestavbu, realizovanou jednotlivými panskými rody až
do současnosti.
Akce byla vydařenou pozvánkou na příští rok,
kdy se snad všichni setkáme při přislíbené mši.
Václav Mikeš
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Josefovské snadné prachy
Dne 15. 8. 2015 v proběhla tradiční letní josefovská akce. Přes menší účast, 108 platících
návštěvníků a občasné nesrovnalosti při soutěžích, byla vydařená.
Největší zájem vyvolalo předkolo, slalom malých dětí na odrážedle o sladké ceny.
Zápal malých závodníků strhl všechny. Ze soutěží pro dospělé – slalom
na koloběžce, pití piva a „židličková“
s fanty – byla nejnapínavější posledně
jmenovaná. Plnění úkolů již ztěžovala
tma.
Jídlo a pití po celý večer úspěšně
zajišťoval sokolovský Gril u kuřete, k
tanci a poslechu hrála skupina Meteor, to vše až do časných ranních hodin.
Počasí přálo, očekávaný déšť přišel
až po poslední skladbě.
Václav Mikeš

a místem pro relaxaci našich členek. Budeme se věnovat různým rukodělným aktivitám, navštívíme výstavy, divadla a jiná kulturní představení. Máme přislíbenou spolupráci s p. Dytrichovou z OÚ Krajková. Dle
možností se budeme zúčastňovat kulturních
akcí naší obce a připravíme pár aktivit pro
naše sousedy a děti.
JOSEFKY POPRVÉ
Kdy, kde a jak často se budete scházet?
Na informační schůzce se 31. srpna poprvé
Na první schůzce jsme se domluvily, že se
sešly členky dámského spolku Josefky. Na
budeme scházet vždy v pondělí, v 17 hodin,
podrobnosti jsem se zeptala předsedkyně
v zasedací místnosti OÚ Josefov.
spolku, paní Naďi Vachovcové.
Jak budete svoji činnost financovat?
Co Vás vedlo k založení spolku?
Spolek bude financován z členských příspěvPředevším mi chybělo přátelské posezení se
ků, z příspěvku OÚ Josefov, o který budesousedkami a pár pěkných aktivit, pro kteme žádat na příští rok (snad nám bude vyré se nedají přemluvit naše polovičky doma.
hověno), a dále ze sponzorských darů fiKdo se může stát členem spolku?
rem, které budeme postupně oslovovat.
Členkou spolku se může stát žena starší
18ti let, s trvalým či přechodným pobytem
Děkuji za odpovědi a za redakci Josefovv naší obci.
ských listů přeji hodně dobrých nápadů,
Jakými aktivitami se bude spolek zabývat?
členek a sponzorů.
Hana Kučerová
Spolek by měl být především oázou klidu
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Malá kopaná
v Josefově
„ Ještě že není horko“, to
byla nejčastější hláška ozývající se 8. 8. 2015 na josefovském hřišti. Osm mužstev
zde pod žhnoucím sluncem,
bez jediného mráčku na nebi,
bojovalo o vítězství ve 24.
ročníku Memoriálu Josefa
Pastiera. Sedm hodin urputných bojů na vyschlém trávníku, více či méně vydařené akce,
množství gólů, bravurní i méně vydařené zákroky brankářů, to vše ale v duchu fair play. Rozhodčí byli respektováni, i když jejich rozhodnutí jako vždy a všude, nikdo nechápal. To vše za
bohužel malé účasti diváků, většinou partnerek, ukrývajících se v ostrůvcích stínu. Takže
hlavní kulisu tvořili odpočívající soupeři. Nakonec v penaltovém rozstřelu zvítězilo mužstvo
josefovské mladé generace, posílené borci z Lítova. Poháry jako ocenění převzala tři první
mužstva, nejlepší hráč a brankář.
Po náročných výkonech pak borci museli podstoupit hydratační kůru, dokud pivo nedošlo.
Vydařená akce, vydařený den a nashledanou za rok.
Václav Mikeš
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Sportovní ( fotbalové ) okénko :
naši fotbalisté vkročili do nové sezóny úspěšně .

FAČR, Futsal FIFA Sokolov, okresní přebor mužů 1.třída
rozlosování podzimní části 2015/2016
1.kolo

L&C Braníci Sokolov

1.FK Josefov

15.8.2015

3:13

(2:4)

2.kolo

1.FK Josefov

Sedláci Staré Sedlo

22.8.2015

10:3

(2:2)

3.kolo

Dacani Král. Poříčí

1.FK Josefov

29.8.2015

3:4

(2:2)

4.kolo

1.FK Josefov

HRB Král. Poříčí

5.9.2015

13:2

(6:0)

5.kolo

FC Rudolec

1.FK Josefov

12.9.2015

6:9

6.kolo

Termiti Loket "C"

1.FK Josefov

19.9.2015

7.kolo

1.FK Josefov
SKP Detektiv Sokolov
"B"

AC Lítov "B"

26.9.2015

(2:6)
Loket Sportov11.00
ní
9.30
ZŠ Habartov

1.FK Josefov

3.10.2015

9.00

ISŠTE Sokolov

8.kolo
9.kolo

1.FK Josefov

FC Chodov United

10.10.2015

10.00

ZŠ Habartov

10.kolo

Směs Tatrovice

1.FK Josefov

17.10.2015

10.00

2. ZŠ Chodov

11.kolo

1.FK Josefov

La Koruna Sokolov

24.10.2015

10.00

ZŠ Habartov

Výuka němčiny zahájena
V zasedací místnosti obecní úřadu se 14. září poprvé sešli zájemci o výuku němčiny a podrobili se vstupnímu pohovoru, kde prokazovali stupeň svých znalostí. Na základě výsledků společně vybrali učebnici, která umožní i intenzivní domácí přípravu.
Lektorkou kurzu je Ing. Hana Kučerová, účastníci se budou scházet vždy ve čtvrtek od 18:00
do 19:00 hodin a poplatek za první pololetí, tj. září – prosinec, činí 700,- Kč /jedna 60ti minutová lekce 50,- Kč.
Kurz je stále otevřen zájemcům bez rozdílu věku a úrovně znalostí.
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30
Děkujeme paní D. Suchánkové a panu J. Onakovi za příjemné prostředí a skvělou
atmosféru s nádherným proslovem v náš SVATEBNÍ DEN, který se konal dne
22. 8. 2015 na OÚ v Josefově.
Eschlerovi
Redakce JL přeje novomanželům vše nejlepší.

(zveřejněna se souhlasem za období 1. 7. - 30. 9. 2015)

V tomto období oslavují svá životní jubilea
tito občané:

Všem dětem,
hlavně prvňáčkům,
přejeme hodně úspěchů v novém školním
roce.

Anna Pastierová
Marie Čermáková
Rudolf Dlouhý
Jiří Hertl
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Josefovské listy: periodický tisk územního samosprávného celku,v evidenci MK ČR ev.č. E 221999. Vydavatel: Obec Josefov, Josefov 12, PSČ 35709. Vychází v nákladu 200 ks. Tisk: AZUS Březová, s.r.o. Distribuce: bezplatně zajišťuje obec Josefov, přístupné na webových stránkách obce http://www.obecjosefov.cz .
Redakce: inzerce a příspěvky na email josefovske.listy@seznam.cz, nebo písemně do schránky na obecním úřadě.
Uzávěrka příštího vydání: 20.11.2015
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