Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 4 /2007 Zá í

Blahop ejeme k významným
životním výro ím:
p. Drahomí e Špicnerové
p. Danuši Suchánkové
p. Josefu Mihalíkovi
p. Iren K enkové
p. Miroslavu Egermayerovi
p. Marii Chuderákové
p. Richardu Pet íkovi
p. Zde ku Štefflovi
p. Marii Štefflové

Upozorn ní

Svoz nebezpe ného odpadu se bude
konat v naší obci v pátek 19.10.07

14 30 – 15 00hod. Josefov
ohrada
15 10 – 15 25hod. Radvanov
náves
15 30 – 15 40hod. Luh náves
15 45 – 16 00 hod. H ebeny u
špejcharu

Dne 28.9.07 od 18 hod. se konal na návsi
v Josefov sedmý ro ník sout že v pojídání
švestkových knedlík a vyhodnocení nejlepšího
p stitele dýní obce Josefov za rok 2007.
K tanci a poslechu hrála skupina Galaxie.
V 18 hod. ukázka country tanc . Vstupné 20
K .
V sobotu 6.10.2007 se koná od 18 00 hod
v okolí hradu Hartenberg v H ebenech 8.
ro ník
„
Hartenbergského
strašení“.
Doporu ujeme vhodné oble ení a baterky.
Startovné d ti 20 K . Vyzýváme ob any o
pomoc p i organizaci akce, sraz je v sobotu na
Cikánském dvo e v 9 00 hod.
Kdo má zájem o kominíka, a se p ihlásí do
konce zá í na OÚ v Josefov .
Oznamujeme Vám, že na vybudování
„Kapli ky svatého Josefa“ bylo již vybráno
55178,- K . V sou asné dob jsou již
vybudovány základy a na obecním ú ad
v Josefov je již umíst na socha svatého
Josefa. Sbírka ješt potrvá do 30.11.2007.
Rádi oznamujeme, že obchod s potravinami
bude otev en 6.10.2007 od 8 hod – 17hod..
Obec Krajková p ipravuje rozší ení dobrovolných
hasi . Hledáme 2 zájemce z Josefova.

Obecní zdravotní st edisko bylo p est hováno do samostatných prostor v bu ce vedle obecního ú adu.
St edisko má dob e vybudovanou ordinaci a prostornou ekárnu se sociálním za ízením.
Kancelá obecního ú adu bude v pr b hu íjna a
listopadu rekonstruována, Po dobu úprav bude
kancelá ú adu fungovat v zaseda ce.
Zájemci o med si ho mohou zakoupit na obecním
ú ad za 75 K / kg.
Neplati

Zájemc m
o
Mikulášskou
jízdu
oznamujeme, že tato se bude konat
1.12.2007. Zájemci nech se hlásí na
obecním ú ad v Josefov do 10.11.2007
z d vodu zajišt ní jízdenek.

m obecních poplatk , p ipomínáme jejich povinnost rozesláním platebních vým r .

Upozor ujeme, že od 1.10.2007 do 8.12.07 je op t zm na vlakového jízdního ádu.
Pracovní dny - odjezdy z Luhu do Sokolova
4.34,5.13, 6.11, 6.27, 7.17, 8.17, 9.16, 10.16, 12.16, 13.16, 14.16, 15.20, 16.16, 17.16, 18.16, 19.16,
20.25, 21.57
Sobota a svátek
4.49,5.27,8.17,9.16,10.16,12.16,13.16,14.16,16.16,17.16,18.16,19.16,20.25,22.25
Sou asnost nep eje svatým
Již tvrtý pokus o zajišt ní finan ních prost edk na obnovu kapli ky svatého Josefa
v Josefov byl pro obec neúsp šný. Po dvou neúsp šných žádostech ke Karlovarskému kraji
z programu na obnovu kulturních památek a z programu obnovy venkova, jsme byli
neúsp šní i v televizní sout ži ,,Ber nebo Neber“.
Dne 21.8.2007 jsem se zú astnil castingu na tuto sout ž. P estože jsem m l podporu
všech svatých v ele se svatým Josefem, byl jsem neúsp šný a na natá ení jsem nebyl vybrán.
Komisi, která pro komer ní televizi Prima castingy p ipravuje, se m j zám r v novat
p ípadnou výhru na kapli ku, zdál málo zajímavý. Je dávána p ednost soukromým cíl m p ed
v cí ve ejnou.
Dalším neúsp šným pokusem v tomto roce, v po adí . 4, byla žádost na místní ak ní
skupinu Sokolovska MAS, zde se rozd lovalo 300 000 K z vlastních zdroj . I zde 300 000
K obdrželi jiní žadatelé. Dnešní doba z ejm nep eje svatým a náš ,,Pepa“, tak jak našemu
svatému Josefu íkáme, má op t sm lu. Jediným pozitivem našeho snažení je konto naší
sbírky.
D kujeme za tyto nové dary, které poskytli:
• MUDr. Ferjen íková
5 000 K
• firma Böhm plast
10 000 K
• firma Böhm extruplast
10 000 K
• pila Herkules spol.s.r.o
10 000 K
• p. Vondrá ek Ji í
1 000 K

Rovn ž jsem byl mile p ekvapen, když m v ned li odpoledne vyhledali zástupci
sdružení obce Slovák Sokolovska a p edali mi 550 K , které vybrali na pálení vatry u
p íležitosti 63. výro í zahájení Slovenského národního povstání.
Na kont sbírky na kapli ku Svatého Josefa je v sou asnosti 55 178 K . ,,Pepo není to
tak zlé, krom t ch, co rozhodují o dotacích t mají lidé celkem rádi!“
Hodnocení prob hlých kulturních akcí

Dne 28.7.2007 prob hl na návsi benefi ní koncert 3 rockových skupin. Zú astnily se skupiny
APRYL Sokolov, Beautiful Disease Ostrov a MOMO TO Ostrov . Vstupné na tento koncert bylo 40
K a výt žek putoval do sbírky na kapli ku svatého Josefa. Po así této akci nep álo, rovn ž v tento
den byly na území obce další 2 soukromé spole enské akce. Také v rámci okresu se konalo n kolik
dalších kulturních akcí. Tyto d vody byly pravd podobn p í inou malé ú asti. Na tomto benefi ním
koncertu bylo 62 platících divák . Náklady na zvuka e byly 3 500 K . Malá ú ast platících divák
byla p í inou finan ního nezdaru této kulturní akce.
Dne 18.8.2007 prob hl na návsi 7. ro ník Josefovských snadných prach . Sout žilo se ve
t ech disciplínách o 500 K .
V letošním ro níku byly tyto disciplíny:
• koulení láhve od piva
• loupání jablka
• pití dvoulitrové coly
Na Snadných prachách bylo 185 platících divák .
Náklady:
• hudba 4500,- K
• ceny
1500,- K
• ostatní 293,50K

