Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 2 /2008 b ezen

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f)
g) a 85 odst. e) zák. . 128/2000 Sb., o obcích
rozhodlo na svém zasedání konaném 5.3.2008
takto :
Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje:
- zám r prodeje pozemku 206/1 k.ú Luh nad
Svatavou

Blahop ejeme k významným
životním výro ím:
p. Marcele Chlupové
p. Antonínu Dlouhému
p. Josefu Pastierovi
p. Zde ku Zumanovi

Upozorn ní
Svoz nebezpe ného odpadu se bude
konat v naší obci v pátek 11.04.08
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

- dotaci v ela m – 1500,- K
- pronájem pozemku 91 k.ú Radvanov p. René
Glosovi
- úprava rozpo tu 1/2008
- I. etapa ve ejného osv tlení Radvanov
- 8.3.2008 MDŽ – 15 000,- K
Bere na v domí: - 19.3.2008 sv cení kapli ky
svatého Josefa
16.3.2008 sázení strom za novorozence
Neschválilo: zvýšení odm n zastupitelstva dle Sb.
79/2008

Dne 19.3.2008 se koná u p íležitosti 175.
výro í založení obce Josefov
sv cení
kapli ky svatého Josefa, které provede páter
P. Josef. Zastupitelstvo obce zve k hojné
ú asti.

V sobotu 23.2.08 v 8 45 hod došlo v Josefov k velkému výpadku elektrického proudu, který trval
do ned le 19 00 hod. Výpadek byl zp soben vich icí která vyvrátila 5 strom na cest do Luhu, dva
z nich spadly na dráty el. vedení a strhly 2 betonové sloupy. V ned li od 16 00 hod. zasahovala
skupina EZu pod vedením p. Viš áka a do 19 00 hod. závadu odstranila a tím byla obnovena
dodávka el. proudu do obce. Rovn ž nelze opomenout iniciativní zásah pana starosty ížka, kterým
rozsah výpadku snížil. Kdo má zájem o bližší informace, m že se obrátit na internetové stránky
obce www.volny.cz/ ou-josefov/.
Upozor ujeme ob any obce, aby uhradili pronájem obecních pozemk dle smlouvy do 31.3.
Pro poplatky ps platí, že tyto se platí od 3 m síc v ku psa. P i úhynu psa je toto nutno
rovn ž ihned hlásit na obecní ú ad. 0 kování ps proti vzteklin je služba obce a není
zahrnuta v poplatku za psa, takže kdo službu nevyužije, nebude mu snížen o tuto
ástku poplatek za psa. Poplatek za psa iní 150,- K .
B hem letních m síc bude zahájena rekonstrukce ve ejného osv tlení v Radvanov .
K odstavení svítidel již došlo, nejedná se tudíž o poruchu a není t eba reklamovat.

Autobusová zastávka v Josefov se stala v poslední dob místem sch zek naší
mládeže. P i t chto sch zkách dochází k hlu né zábav , která ruší okolní
obyvatele, kte í si na tuto situaci st žovali na obecním ú ad . Dochází též
k nep knému zne iš ování zastávky lahvemi a krabicemi. Rovn ž dochází k
strhávání plakát z obecní tabule což je nep ípustné. Tyto stížnosti byly
projednány na zasedání zastupitelstva obce, které doporu uje mládeži, aby svoji
aktivitu p enesla na nedaleké h išt .

Oslava MDŽ

8. b ezna vyšlo na sobotu volný den. Proto naše tradi ní posezení pro ženy, které k tomuto
dnu p ipravujeme, za alo už ve t i hodiny odpoledne. Program byl stejný tak jako
v p edchozích letech. Ú ast našich žen má stoupající tendenci. Vletošním roce jsme rozdali 65
kyti ek. Prostory naší zaseda ky byly využity do posledního míste ka. Dáre ky a blahop ání
pro naše ženy financoval, tak jako vždy Okresní výbor KS M. Naši muži se sv domit
zhostili p ípravy ob erstvení i samotné obsluhy. Byla pln na i netradi ní p ání. Osobn si
cením skute nost, že do této akce se zapojuje stále ve v tší mí e i mladší generace našich
spoluob an . Náklady obce byly 14 376,-K .
V ned li 16.3.2008 od 14 00 hod. prob hlo v sad novorozenc již desáté sázení strom
za novorozence roku 2007. Tradi n sázíme v listopadu. V lo ském roce nás zasko il
asný p íval sn hu, takže sázení prob hlo až tuto ned li. Sázeli jsme 3 lípy za d v ata a 3
duby za chlapce. V ned li p ibyla v sad tato jména : Monika Petráková, Adam
Tobolka, Tereza Va ková, Roman Št sek, Natálie Löwová a Kryštof Adamec.
D kujeme rodi m, že i p es nep íze po así, které nás v ned li astovalo jarním dešt m
se d stojn zhostili tohoto úkolu.

Železni ní spole nost Viamont ( tra Sokolov Kraslice a zp t) vydala nový jízdní ád
splatností do 13.12.2008. Uvádíme výpis odjezd vlak ze Sokolova a z Luhu.
Luh - Sokolov
Pracovní dny :
434,513,610,627,712,816,916,1016,1216,1316,1416,1516,1616,1714,1816,1916,2015,2051,2221
Sobota a svátky :424,627,817,916,1216,1316,1416,1616,1716,1816,1916,2051,2221
Sokolov - Luh
Pracovní dny:
447,540,647,747,932,1134,1234,1332,1343,1432,1448,1532,1632,1732,1832,1932,2115,2249
Sobota a svátky: 537,723,832,932,1132,1232,1332,1532,1832,1932,2145,2249

