JOSEFOVSKÉ LISTY

ČTVRTLETNÍK OBCE JOSEFOV
PROSINEC 2016
Obecní úřad Josefov
č.p. 12
357 09 Josefov
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 - úřad
+420 352 672 325

Telefon - starostka
+420 602 508 722
E-mail
ou-josefov@volny.cz
Internetové stránky
http://www.obecjosefov.cz
Provozní doba sběrného místa

Úterý
10:00 – 12:00
Čtvrtek
13:00 – 15:00
Sobota
10:00 – 12:00

VOLBY 2016
Tisková zpráva ČSÚ z 6. listopadu 2016:
Ve volbách, které proběhly 5. listopadu 2016 v Josefově na Sokolovsku
uspělo všech pět uskupení, která sestavila kandidátní listinu. Nejvíce, dva
mandáty, získaly shodně Iniciativa občanů za rozvoj obce Josefov a
SNK – opět spolu. Po jednom mandátu obdržely Nezávislí za rozvoj obce,
SNK – Pro obec klidnější a Venkov s rozumem.
K volbám přišlo 74 % voličů.
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Z jednání zastupitelstva:
Z 21. zasedání zastupitelstva obce dne 30. 10. 2016





Záměr získání dotací na dětská hřiště v Radvanově, Hřebenech
a Luhu nad Svatavou, včetně aktivních kroků k jejich získání
Informace o žalobě paní Uhlíkové na obec Josefov
Záměr zbourání obecní stodoly, včetně výběru firmy k demolici

Z 22. zasedání zastupitelstva obce – ustavujícího
zasedání - dne 1. 12. 2016






Složení slibu nových zastupitelů



Během volby výborů odstoupili zastupitelé Mgr. Onak, Bc. Brandner
a pan Szabó




Starostkou obce byla zvolena paní Danuše Suchánková jako uvolněná
Místostarostou obce Ing. René Glos jako neuvolněný
Volba předsedů a členů výborů - kontrolního, finančního a sociálně kulturního

Schválena kupní smlouva na koupi pozemku od Lesů ČR
Účast zástupce obce na jednání valné hromady Vodohospodářského
sdružení měst a obcí Sokolovska a Sokolovské vodárenské, s.r.o.

Následně během večera a následujícího dne odstoupili všichni
náhradníci za sdružení Nezávislí za rozvoj obce a sdružení Iniciativa
občanů za rozvoj obce.
Výsledek: do příštích voleb v květnu 2017 bude zastupitelstvo pracovat v režimu omezených pravomocí. Nelze přijmout
žádnou obecně závaznou vyhlášku, schválit územní plán ani
prodat či koupit nemovitost.
Obec bude hospodařit dle pravidel rozpočtového provizoria.
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Z 23. zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2016






Program akcí na prosinec
Stížnost pana Čížka na zápis z 21. Zasedání ZO Josefov
Ustanovení povodňové komise a volba inventarizační komise
Výpověď nebytového prostoru pro pana Štolu

Z 24. zasedání zastupitelstva obce dne 30. 12. 2016










Byla schválena Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2017
Schválena nákupní turistika na 1. pololetí roku 2017
Plán činnosti kontrolního výboru ZO Josefov
Plán činnosti finančního výboru ZO Josefov
Plán činnosti sociálně kulturního výboru ZO Josefov

Schválen rozpočet na akce pořádané obcí v 1. čtvrtletí roku 2017
Schválen záměr pronájmu obecního bytu od 1. 3. 2017
Byla stanovena provozní doba sběrného místa - pro odpady

Vyjádření redakce:
Václav Mikeš, předseda soc. kult. výboru ZO Josefov
Do doby obsazení pozice šéfredaktora bude Josefovské listy vydávat sociálně
kulturní výbor obce Josefov.
Josefovské listy budou nestandardně vycházet pouze jako dokument o událostech v obci.
Nebudou vydávány diskusní příspěvky občanů, pouze zprávy o konaných
akcích v obci či okolí, o činnosti spolků nebo zajímavostech z okolí.
V tomto rozsahu uvítáme jakýkoliv příspěvek do schránky na OÚ nebo přímo
na úřadě.
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Z historie
kaple sv. Tří králů na hradě Hartenberg
Text Martina Vavřínová

V souvislosti s akcí Tříkrálové procesí do obnovené kaple sv. Tří králů
na hradě Hartenberg konaného dne 6. ledna 2017 uvádíme několik
zajímavostí z historie.
Zasvěcení kaple sv. Třem králům je v Českých zemích neobvyklé a archaické,
spadá s největší pravděpodobností, do období založení hradu jež se úzce pojí na
Waldssaský cisteriácký klášter. Samotná kaple však prošla ve své bohaté historii
řadou přestaveb. Přesné založení hradní kaple neznáme. Zmínka o zřízení
a vysvěcení nové kaple v druhém patře pochází z roku 1471, z éry Šliků. Kapli
vysvětil míšeňský biskup Dietrich. V roce 1821 si však J.W.Goethe poznamenal
do svého deníku, že viděl zakládací listinu kaple z 12. století.
Z historických archivů se dozvídáme, že v roce 1471 zřídil Matěj Šlik novou kapli
se třemi oltáři, kterou vysvětil míšeňský biskup Dietrich. Jím vysvěcená místa,
tzv. konsegrační kříže se na zdech kaple nacházela ještě před posledním požárem, než došlo k jejímu zřícení. Kaple byla dvojlodně zaklenutá na dvojici sloupů
s křížovými klenbami se zalomenými čely. Roku 1520, jak dokládal nápis, bylo
zřízeno tabernáculum. Nad ním stávala socha Matky Boží.
V roce 1688 vypukl na hradě rozsáhlý požár. Tradovalo se, že právě od ohně je
začerněna zdejší Madona.

Chebský rada Gruner, který doprovázel v kočáře básníka J.W.Goetha na hrad
na jeho oslavu narozenin v srpnu 1821, si do svého deníku vedle zápisků nakolik
majestátně a velkolepě hrad vyhlíží píše, že není doba jeho založení sice známá,
avšak kaple „...byla v každém případě zbudována ve 12.století, jak o tom svědčí
zakládací listina...“. Tuto listinu dnes již bohužel v archivech nenajdeme.
V aktualizaci SHP konzervátor Národního památkového ústavu Tomáš Karel
uvádí: „..jádrem hradu je gotický palácový objekt s navazující obvodovou hradbou, do něhož byla vestavěna ve vrcholné gotice nová dispozice s velkým sálem
(kaplí) se soustavou křížových kleneb s žebry, která je identifikovaná především
pozůstatky náročně pojednané kamenické výzdoby. Jednalo se tedy o velmi náročně pojatou hradní architekturu pravděpodobně s vazbou na královské aktivity...“
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Zdejší Tříkrálové průvody konané 6. ledna se staly tradicí.
Hraběnka Františka Kopalová u této příležitosti nechávala napéci koláče, které se rozdávaly lidem a točilo se místní pivo a hudební doprovod
zajišťovali hudebníci z Krajkové.

„původní“ stav — Foto archiv Hartenberg

nyní — Foto Libor Kočí
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Foto Libor Kočí

Foto Libor Kočí
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Akce
Kaleidoskop
Halloween
Halloween 2016
2016
Převzato z webu obce Josefov
Dne 28. 10. 2016 se opět v obci díky Josefkám uskutečnila Halloweenská
párty pro malá i velká strašidla.
Opět po roce připravily Josefky pro místní děti a jejich rodiče Halloweenský
podvečer. Na dětském hřišti bylo v krásně vyzdobeném altánku připraveno
drobné občerstvení a teplý čaj.
Krátce po 18:00 h se děti vypravily na svíčkami osvícenou stezku plnou
úkolů, jejichž plnění hlídal hodný lesní duch. Na konci strastiplné cesty čekal
poklad - truhla s drobnými dárky a sladkostmi. Za odměnu získaly děti
na zpáteční cestu také krásné lampiónky. I přes nepřízeň počasí si akci všichni
užili.
Děkujeme děvčatům z Josefek za krásný strašidelný a přesto pohodový
večer.

Josefovské obléhání
Text a foto Václav Mikeš
V sobotu, 19. listopadu 2016,
uspořádal spolek Živé Sokolovsko
akci pro příznivce aktivního pohybu.
Na trasu dlouhou 6 km v okolí
hradu Hartenberg vyrazili běžci,
běžci se psy, chodci a chodci se psy.
V deštivém listopadovém dnu dokázalo více než padesát účastníků, že
se ani nepřízně počasí nebojí.
Na nádvoří hradu mohli účastníci
sledovat ukázku amerického fotbalu
a projít si hrad Hartenberg, bylo tam
zajištěné i teplé občerstvení a nápoje.
Část výtěžku putovala na kočičí
útulek v Sokolově.
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Rozsvěcení vánočního stromu a vypouštění balónků
Text a foto Václav Mikeš
27. listopadu uspořádal spolek Josefka
již tradiční rozsvěcení vánočního stromu,
tentokrát spojené s vypouštěním balónků
s dětskými přáními.
Akce pořádaná s podporou obce byla
příjemným zahájení adventního období.
Děti si napsaly přání a na svítících
balóncích je pak vypustily Ježíškovi ke
splnění.
Teplé nápoje a drobné občerstvení
přišlo vhod. Vánoční písně v podání
mladých krajkovských hudebníků vhodně
doplnily program.

Pohodová akce zahájila čas vánoc.
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Zájezd na vánoční trh do Chebu
Text a foto Václav Mikeš

7. prosince pak 23 josefovských občanů vyrazilo na návštěvu Chebu. Letošní
vánoční trhy byly velkým lákadlem, kterému nešlo odolat.
Na palubě stříbrného autobusu, s příjemnou obsluhou a ochutnávkou svařeného vína v režii dopravce, dorazili krátce před třetí hodinou k chebskému náměstí.

A už je tu tržiště se stánky s občerstvením a vánočním sortimentem. Zbývá
jen sledovat program. Standa Hložek, obzvláště se skupinou dětí jako sborem,
byl kouzelný. Zaujala i ukázka malých hokejistů a vystoupení krasobruslařek bylo
pak jen krásnou tečkou. Při druhém kole písniček pak i několik odvážných okusilo
kvality místního kluziště. Jedinou kaňkou zájezdu byla návštěva restaurace
Hvězda. Kvalita obsluhy mínus 5 a marné volání: „ Kde jsi, Šéfe!“
Takže nakoupit dárky, vyslechnout ponocného a zpět domů. Vydařený výlet.

A opět balónky
Text a foto Václav Mikeš
9. prosince se nad obec Josefov opět vznesly balónky. Tentokrát v rámci celostátní akce Český Ježíšek se i Josefov zapojil do pokusu o překonání rekordu.
Malá akce s teplým čajem a vánočními koledami
v podání Honzy ze Stříbra,
byla doplněním předvánočního času.
A snad i těch 42 vypuštěných balónků přispělo ke
splnění přání.
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Mikulášská jízda 2016
Text a foto Martina Vavřínová
Letošní Mikulášská Jízda proběhla za krásného jasného leč mrazivého počasí. Účastnilo se jí přes 3000 lidí z celého kraje.
Kulturní program byl bohatý. Na hradním nádvoří spíše vánočně laděný a
na Pohádkovém dvoře byl program sestaven tak, aby zaujal především dětské
diváky. Pohádku zahrála divadla Kahánek z Habartova a Divadlo Z bedny. Děti
pobavil Kouzelník Pet a kejklíř Lukáš až z daleké Prahy. Napínavé představení
představil soubor SHŠ Rytíři z Drahšperka a atmosféru Vánoc roztočila kapela
Levoruký Eda. Na hradě zahrála kapela Alison a Cavalla Canor, probíhalo zde
mnoho soutěží.
Parní lokomotiva Šlechtična
opět svátečně rozduněla a párou zalila zdejší údolí.

V mnoha stáncích jste si
mohli

pochutnat

na

sladkém

trdelníku nebo cukrové vatě a
pro dospělé nechyběl svařák a
medovina.
Návštěvníci si mohli domů
odnést řadu
dělaných

u

dárkových ručně

předmětů.

Děti

si

opékaly

buřtíky

a

ohniště

v knajpě zahrál oblíbený Swing
Párty Band.
Hlavním organizátorem této
velké akce je klub M131 a celkem proběhlo již 22. ročníků.
Na celé akci se podílí
dobrovolníků,

čertů,

přes sto
andělů,

Mikulášů a dalších pomocníků
včetně

dobrovolných

hasičů

z Krajkové, Oloví, Habartova a také Policie Habartov.
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Předvánoční posezení se seniory obce
Text a foto Václav Mikeš
Dne 16. prosince se v zasedací místnosti obecního úřadu sešli zastupitelé obce
se seniory. Tradiční posezení spojené s občerstvením a hudbou je projevem díků
starší generaci našich spoluobčanů. A ti i letos dokazovali, že se stále umí bavit.
Za doprovodu harmoniky a zpěvu Václava Komrsky se všichni dobře bavili. S chutí
si společně zazpívali známé lidové a vánoční písničky.
Od čtyř odpoledne až téměř do osmi večer zněla zasedačka zpěvem a hovorem.
Vydařené setkání.

Naběračka
Něco pro dlouhé zimní večery - VAJEČNÝ LIKÉR
Z nepřeberného množství různých receptů jsme vybrali zaručenou klasiku.
Suroviny: 0,5 l kvalitního rumu, 2x slazené kondenzované mléko,
2x neslazené kondenzované mléko, 2 polévkové lžíce cukru krupice,
1 vanilkový cukr a 6 čerstvých žloutků.
Postup: Žloutky, cukr a vanilinový cukr šleháme
rukou nebo elektrickým šlehačem na středním
stupni otáček do pěny. Poté do pěny přiléváme
kondenzované mléko slazené i neslazené a nakonec
rum. Pomoci trychtýře nalijeme vaječný likér do
čistých vypařených lahví, uzavřeme a dáme do lednice. Po nejlépe několikadenním vyzrání můžete konzumovat. Při použití kvalitních surovin, rumu a čerstvých žloutků, je výsledek velmi dobře pitelný.
Dobrou chuť.
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Pošlete i Vy váš oblíbený
recept — podělíme se o
něj se čtenáři v následujícím čísle.

Program akcí
1. čtvrtletí roku 2017





1. ledna 2017

Novoroční výzva – běh a chůze na 2,7 km

1. ledna 2017

Novoroční posezení se svařáčkem na obci

6. ledna 2017

Tříkrálový průvod z návsi v Josefově do kaple
sv. Tří králů na Hartenbergu





6. ledna 2017

Tříkrálová sbírka pořádaná Katolickou charitou






11. února 2017 Masopustní průvod obcí
14. února 2017 Kurz 1. pomoci – získání základních praktických
zkušeností – Český červený kříž z Chebu
18. února 2017 Turnaj v Lóře na OÚ v Josefově
4. března 2017

Dětský karneval na OÚ v Josefově

8. března 2017

MDŽ na OÚ v Josefově

18. března 2017 Přivítání nových občanů obce

MĚSÍC

Po Út St Čt Pá So Ne

1

Leden

01
02 03 04 05 06 07 08

2

1 Nový rok

09 10 11 12 13 14 15

LEDEN:
6. a 20.

Únor

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05

ÚNOR:
10. a 24.

6

06 07 08 09 10 11 12

7

13 14 15 16 17 18 19

BŘEZEN:
10. a 24.

8

20 21 22 23 24 25 26

52

3
4
5

9

Březen

27 28 01 02 03 04 05

Nákupní
turistika

DUBEN:
7. a 21.

10

06 07 08 09 10 11 12

11

13 14 15 16 17 18 19

KVĚTEN:
12. a 26.

12
13

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ČERVEN:
9. a 23.

*termíny se mohou měnit a akce přidat
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Inzerce
Daruji vyzrálý koňský
hnůj za odvoz.
Tel. 775 315 132
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Josefovské listy. Periodický tisk územního samosprávného celku. V evidenci MK ČR. ev. č. E 221999.
Vydává Obec Josefov, Josefov 12, PSČ 35709. Vychází v nákladu 180 ks minimálně 4x ročně.
Tisk AZUS Březová, s.r.o..
Distribuce: bezplatně v obci Josefov, Radvanov, Hřebeny a Luh nad Svatavou.
Redakce: sociálně kulturní výbor zastupitelstva obce Josefov, grafická úprava Jana Belková;
příspěvky písemně do schránky na obecním úřadě.
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