Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 4 /2006 erven

Výsledky voleb do
Poslanecké sn movny
Parlamentu R konané ve
dnech 2. a 3. ervna 2006
v obci Josefov.

Blahop ejeme k významným
životním výro ím:
p. Tomáši Hrabákovi
p. Marii Dudové

Zapsaných voli ve volebním seznamu - 270
Odevzdaných ú edních obálek
- 186
Neplatných hlas
- 2
Voleb se zú astnilo 68,89% voli .

Oznámeni:
Je možno žádat o pronájem obecního
bytu ( velikost 1+2). Žádosti t eba podat
na OÚ v Josefov do 20.7.2006. Termín
nájemní
smlouvy
od
1.8.2006.Zastupitelstvo
obce
provede
výb r z podaných žádostí na ve ejném
zasedání.
Po dobu letních prázdnin si p. Uhlíková
vybírá dovolenou, vždy ve tvrtek a v pátek.
Po tuto dobu bude kancelá OÚ mimo
provoz.
Dovolená léka e je od 12.7. 06 do 22.7.2006.
Zástup zdravotní st edisko Habartov.
V sobotu 8. ervence od 8 00 hod. bude po
vesnici chodit kominík.
Dne 15.7.2006 od 18. hod. se koná
Josefovské DO-RE-MI
Sout žit se bude ve dvou kategoriích. Od 0
let do 15 let a od 15 let do 110 let.
Žádáme zájemce, aby do 13.7.2006 oznámili
svou ú ast na OÚ v Josefov nebo v místním
obchod .

Výsledky pro jednotlivé strany v obci Josefov
6. Nezávislí
3 hlasy
8. Koruna eská
1 hlas
9.ODS
54 hlas
10. SSD
56 hlas
12. Unie svobody
2 hlasy
14. Pravý blok
3 hlasy
15.VIZE
1 hlas
18. Strana zelených
11 hlas
20. KS M
43 hlas
21. Koalice pro eskou republiku
1 hlas
24. K es anská a demokratická unie 8 hlas
25. Nezávislí Demokraté
1hlas
Ú ast voli v procentech podle obcí
Josefov 67,68%
Luh
69,57%
H ebeny 68,52%
Radvanov 70,83%

Zm na jízdního ádu Kraslice – Sokolov s platností od 28.5.2006 do 9.12.2006

4 33 jede každý den
6 15 jede každý den
8 15 jede v prac. dny nejede 3.7.-1.9.06
10 15 jede každý den
12 15 jen v prac. dny
14 15 jen v sobotu a ned li
15 15 od 5.7. do 27.8 jede jen sob. a ned li
17 15 jede každý den
19 15 jede každý den
21 15 jede každý den

5 20 jede každý den
7 15 jede každý den
9 15 jede jen v sob. a ned. od 3.7 do 1.9 jede denn
11 15 jen v prac. dny nejede 3.7.-1.9.06
13 15 jen v prac. dny
14 30 jen v prac.dny
16 15 jede 2.7. a od 2.9 denn
18 15 jede každý den
20 15 jede prac. dny nejede 3.7. -1.9..06
22 15 jede každý den

Hodnocení akcí

30.4.2006 – Stav ní máje – lidová zabija ka
Letošní stav ní máje bylo zpest eno lidovou zabija kou, která prob hla se vším co k ní pat í
na naší návsi. Ve er prob hla i sout ž arod jnic. Akce se t šila velké pozornosti v celém
pr b hu. Po et platících divák 400.
Náklady – 4 474,- K
Na této akci obec vyd lala 3 526,- K
27.5.2006 – Kácení máje
Po mnoho let ,kdy po ádáme kulturní akce na návsi, jsme m li vždy št stí ohledn po así. To nás
však tento den dokonale opustilo. Hodinu p ed za átkem za alo pršet a pršelo celou noc. I p es
nep íze po así byl program napln n a prob hla i sout ž v pití lahvového piva..
Po et platících divák – 83
Náklady
- 6 271,50K
Obec stála tato akce - 4 111,50K
D kujeme sponzor m – panu Plechatému a panu ížkovi
28.5.2006 – D tský den
Letos se oslava d tského dne konala na návsi den po propršené akci kácení máje. Po así se
v ned li odpoledne umoud ilo a dokonce svítilo i sluní ko. V letošním roce krom sout žních
disciplín m ly d ti k dispozici i houpací za ízení.
Ú ast byla velká,cen dostatek, spokojenost na vysoké úrovni. P išlo kolem stovky d tí a rodi .
Finan ní podíl obce – 6 087,- K
Obecní zastupitelstvo d kuje všem sponzor m této akce – panu Plechatému, paní Glosové a paní
Pastý ikové
Výzva
Vyhlašuji sout ž o nejv tší dýni. Podmínkou ú asti v této sout ži je vlastnoru n vyp stovat co
nejv tší dýni. Vít z sout že obdrží putovní pohár p stitele dýní obce Josefov a 1 000,- K .
Vyhodnocení sout že bude provedeno v sobotu 23.9.06 na Václavské zábav , která je tradi n
spjatá s regionální sout ží v pojídání švestkových knedlík . V letošním ro níku krom družstva
Josefova,Svatavy a Krajkové bude sout žit i družstvo ze Spolkové republiky N mecko a to družební
obce Zwota.
K dispozici je ješt n kolik sazenic dýn . Po dohod je možno sazenice vyzvednout na OÚ
Josefov.

Za átkem ervna prob hly volby do Parlamentu R. V naší obci vyhrálo SSD s 30,43%
na druhém míst ODS s 29,34% a na t etím míst KS M 23,36%. Porovnám-li tyto
výsledky s volbami roku 2002 byl nár st voli
SSD o 11% u ODS o 11% a naopak u
KS M byl pokles o 9%.
Koncem íjna prob hnou komunální volby spojené s volbou do Senátu R.
Vyzývám p íznivce SSD a ODS, aby kandidovali v komunálních volbách v naší obci
V podzimních volbách budeme volit p ti lenné zastupitelstvo obce.
Politické strany a koalice mohou dávat šesti lenné kandidátky. Registrace kandidátek
p ijímá M stský ú ad Sokolov. Po et podpis na petici bude zve ejn n 80 dn p edem dnem
voleb na ú ední desce M Ú Sokolov.
Podle volebního zákona uzáv rka termínu kandidátek je v 1600 hod. 66. dne p ed dnem
konání voleb. P esné informace ke komunálním volbám je možno získat v zákon .
491/2001 a provád cí vyhlášce 59/2002, kde jsou uvedeny i vzory. Nejaktuáln jší informace
na www.mvcr.cz .odkaz volby.
Vyzývám ob any, aby kandidovali do komunálních voleb a rovn ž o co nejv tší ú ast p i
samotných volbách.

