Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 5 /2007 prosinec

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f)
g) a 85 odst. e) zák. . 128/2000 Sb., o obcích
rozhodlo na svém zasedání konaném 29.10.
2007 takto :
Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje:
Blahop ejeme k významným
životním výro ím:
p. Ervínu Hauerovi
p. Marii Mazanové
p. Martinu Brandnerovi
p. Zde ku ížkovi
p. Marii Langové
p. Gertr d Dlouhé
p. Rudolfu Hutterovi
p. Milotu Pánkovi

Kulturní program akcí po ádaných
OÚ Josefov v r. 2008.
1.1. Vítání nového roku,
9.2.
Turnaj v LO E
8.3.
MDŽ ,
30.4.
Pálení arod jnic
31.5.
Kácení máje
1.6.
D tský den
29.6. Turnaj v malé kopané o pohár
starosty
19.8. Josefovské snadné prachy
19.8. Memoriál Josefa Pastiera
27.9 . Václavská zábava
4.10.
Hartenbergské strašení
16.11. Sázení strom
30.11. Mikulášská jízda
12.12. Posezení s D chodci
Nastalo zimní období a již nyní napadlo
velké množství sn hu. Obec uzav ela
smlouvu
na
prohrnování
s panem
Adamcem.
Aby
nedocházelo
pi
prohrnování
k
poškození
aut
zaparkovaných na vozovce, obecní ú ad
žádá majitele, aby neparkovali auta na
silnici

zápis finan ního výboru
úprava rozpo tu 2/2007
rezignace p.Šetky
kontrolní výbor- p edseda p. Augustinová

od 1.1.2008 zm na funkce starosty na
uvoln ného

- zám r pronájmu ásti p. . 351/2 a 351/3 k.ú Luh
- prodloužení nájemní smlouvy na byt
- žádost o dotaci na kulturní akce r. 2008
- p íkaz k provedení inventarizace
- odpis tiskárny
- Mikulášská jízda - 10 000,- K
- kulturní program akcí 2008
- p ijetí dotace z Ministerstva zem d lství
- žádost o dotaci na kapli ku
Ukládá: - Všem len m ZO do 15.11.2007 dodat
podklady k sestavení návrhu rozpo tu na
rok 2008
- p edsedkyni kontrolního výboru dle §118 zákona
. 128/2000 Sb., o obcích vykonání kontroly , dle
plánu innosti kontrolního výboru bodu 1 a 3do
13. zasedání ZO
Bere na v domí: - náklady na hasi e Krajková
Neschválilo - nabídku eské pojiš ovny na
pojišt ní majetku obce

V pátek 21.12.07 od 17 00 hod. se koná
v zaseda ce OÚ Josefov

Setkání zastupitelstva
seniory naší obce.

obce

se

V úterý 1.1.2008 od 14 00 hod. se koná
v zaseda ce OÚ Josefov

Vítání nového roku.

Zastupitelstvo obce Josefov se t ší na
velkou ú ast.
Dne 16.12.2007 od 16 00hod. se koná
v kostele na Chlumu „ Váno ní koncert“
vstupné 30 K .

Sbírka na obnovu kapli ky Svatého Josefa byla 30.11.07 ukon ena. Bylo vybráno ……….. K .
Obecní ú ad vyslovuje dík všem dárc m.

Koncem listopadu byl v našich obcích instalován bezdrátový obecní rozhlas
v kombinaci s napojením na integrovaný záchranný systém Karlovarského
kraje. Rozhlas je ovládán po íta em na obecním ú ad v Josefov . Dnem
30.11.2007 byla obec Josefov p ipojena na integrovaný záchranný systém
Karlovarského kraje. Rovn ž tak, jako v jiných obcích našeho kraje, bude
každou první st edu v m síci ve 1200 hod. provedena zkouška sirén.
Na listopadovém zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje nám byla
p id lena z programu obnovy venkova dotace ve výši 100 000,-K na obnovu
kapli ky svatého Josefa. Okamžit byly zahájeny stavební práce na naší
kapli ce. V Sou asné dob je ukon ena hrubá stavba v etn kompletního
zast ešení. Do 10.12.2007 musíme provést vyú tování dotace. Bohužel po así
nedovolí stavbu dokon it. Budeme zhruba tvrtinu dotace vracet. Kapli ka bude
dokon ena v roce 2008 z prost edk obce. Dotace nám byla p id lena díky
d sledné interpelaci poslanc KS M.
V sobotu 1.12.07 se konala 13. Mikulášská jízda s cílovou stanicí ve H ebenech.
V letošním roce byla vypravena jedna souprava z Lokte. P ipravených 1 800
jízdenek bylo rozprodáno b hem dvou dn , poptávka byla mnohem vyšší než
nabídka. Popularita této akce neustále roste. Ú astníci jízdy m li možnost
navštívit na trase mezi nádražím v H ebenech a Cikánským dvorem t i pekla. Po
celý den probíhal na nádvo í hradu a Cikánském dvo e bohatý kulturní program.
Povinností obce, jako jednoho s organizátor , bylo zabezpe it provoz jednoho
z pekel a elektrifikaci celé akce. Rovn ž jsme se podíleli na výzdob a provozu
na Cikánském dvo e. Stinnou stránkou této akce bylo bohužel po así a všude
p ítomné bláto, ale i p esto, že nám po así p íliš nep álo, zú astnilo se více jak
2 500 divák . Náklady obce byly ……..K .
Obecní ú ad žádá ob any, kte í nechali o kovat psa dodate n , aby p edložili na
obecní ú ad o kovací pr kaz.

