JOSEFOVSKÉ LISTY

ČTVRTLETNÍK OBCE JOSEFOV
ČERVEN 2017
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
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 2017
Tisková zpráva ČSÚ z 21. května 2017:
V Josefově na Sokolovsku zvítězili se čtyřmi mandáty Nezávislí za
rozvoj obce, se dvěma mandáty Venkov s rozumem a s jedním mandátem
Sdružení venkov. Účast voličů činila 68,87 %.

VÝSLEDKY VOLEB 20.5.2017
Počet
volených
členů
zastupitelstva

7

Počet
volebních celkem
obvodů

1

Okrsky

1

Kandidátní listina

zpr.

v%

1

100

Hlasy

Voliči v Vydané Volební Odevzdané
seznamu obálky
účast
obálky

302

208

68,87

Počet kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

208

Platné
hlasy

1406

Přepočtené
Počet man% platných
dátů
hlasů

č.

název

abs.

v%

1

Nezávislí občané Jiný směr

90

6,40

9

1 406,00

6,40

0

2

Sdružení obyvatel
obcí Josefov

129

9,17

9

1 406,00

9,17

0

3

Nezávislí za rozvoj
obce

595

42,32

9

1 406,00

42,31

4

4

Martina Vavřínová,
NK

59

4,20

1

200,85

29,37

0

5

Venkov s rozumem 275

19,56

9

1 406,00

19,55

2

18,35

9

1 406,00

18,34

1

6

Sdružení venkov

258

2

3

3
1
1

Venkov s rozumem

Venkov s rozumem

Sdružení venkov

5

6

Nezávislí za rozvoj obce

3

5

1

Nezávislí za rozvoj obce

3

5

4

Nezávislí za rozvoj obce

3

Nezávislí za rozvoj obce

2

název

č.

3

poř.
číslo

Kandidátní listina

63
62
59
46

Hertlová Šárka MUDr.
Mikeš Václav Ing.
Suchánková Danuše
Glos René Ing.

58

NK

NK

NK

NK

NK

NK

Brandner Katrin Bc. DiS. 37
Szabo Vilém

NK

BEZPP

BEZPP

BEZPP

BEZPP

BEZPP

BEZPP

BEZPP

Navrhující Politická
strana příslušnost

48

Onak Jan Mgr.

příjmení, jméno, tituly věk

Kandidát

83

65

74

88

94

103

113

abs.

32,17

23,63

26,90

14,78

15,79

17,31

18,99

v%

Hlasy

1

2

1

4

3

2

1

Pořadí
zvolení

Z jednání zastupitelstva:
Z 27. zasedání zastupitelstva obce dne 20. dubna 2017









schválena nájemní smlouva na nebytový prostor - zvonice
informace k vítání občánků spojeném s výsadbou stromků - 7.5.2017
schváleno zaměření zastávek mimo zastavěnou část obce - Radvanov
a Hřebeny, firmou DSVA z Chebu
schválena objednávka dvou kusů zastávek do centra obce Josefov
schváleno vyvěšení záměru pronájmu pozemku v Luhu nad Svatavou
projednáno vyúčtování příspěvků spolku Dámský klub Josefka, z.s.
schválena žádost o dopravní zrcadlo ve Hřebenech nad statkem
schválen příspěvek na Hradní slavnosti dne 10.6.2017

Z 28. zasedání zastupitelstva obce dne 18. května 2017









schválena nájemní smlouva na část pozemku p. č. 32/1 v Luhu nad
Svatavou
neschváleno převzetí silnice č. III/21030a - v Hřebenech od vodárny k
nádraží
výběrové řízení na povodňový plán - vybrán Ing. Lumír Pála a požádáno o krajskou dotaci
výběrové řízení na studii využití obecních pozemků v Josefově - vybrána firma Zahradní a krajinná architektura z Mariánských Lázní
schválen příspěvek na akci Hartenberské obléhání 17.6.2017
schválen dodatek ke smlouvě s BPO Ostrov na změnu jižní části stavby inženýrských sítí - vodovod a kanalizace
schválena objednávka dvou menších zastávek pro Radvanov
schváleny příspěvky na obecní akce - Kácení Máje a Dětský den

Program akcí (zatím známý):
17. června
15. července
červenec
12. srpna
srpen
srpen
23. září

-

Hartenberské obléhání – 7 km – běh, chůze, Dogtrek - hrad
Fotbal pro rozvoj – mezinárodní akce na hřebenské škole
Josefovský táborák – náves v Josefově
Hartenberská mše svatá – nádvoří hradu Hartenberg
Memoriál Josefa Pastiera – malá kopaná – hřiště v Josefově
Josefovské snadné prachy – náves v Josefově
Hartenberské vinobraní a Den hartenberské školy – škola Hřebeny
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OBRÁZKY Z HISTORIE OBCE
Text Ladislav Čížek, foto Václav Mikeš

Z HISTORIE OBCE JOSEFOV
Z historického hlediska naše čtyři
obce patřily vždy k sobě. Hřebeny byly
založeny kolem roku 1230, Luh nad Svatavou 1350 a v tomto období i Radvanov,
Josefov až roku 1833. Josefov je nejmladší obcí Sokolovského okresu. Po vzniku
Československé republiky 1918 a vzniku
obecních samospráv byl Radvanov jakožto
největší z našich obcí i sídlem samosprávy. Dům, ve kterém sídlil až do poválečných let obecní úřad Radvanov již neexistuje. Stál proti rybníku, dnes tam stojí garáže. Po roce 1945 a vznikem národních
výborů byl ustanoven národní výbor Luh
nad Svatavou a byl přestěhován do Josefova do č. p. 2 proti zvonici. Následně se
přestěhoval do přízemních prostor do domu č. p. 35. Horní patro obývala rodina
Trappschuhů. V šedesátých letech byl rekonstruován dům č. p. 12, kde byl národní
výbor až do sedmdesátých let, kdy jsme
byli přičleněni ke Krajkové. V roce 1990
se po zániku národních výborů a opětném
vzniku obecních úřadů samospráva vrátila
zpět do Josefova.

č.p. 2

č.p. 35

č.p. 12
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V předválečném období byla samospráva Radvanov, po válce až do
sedmdesátých let národní výbor Luh nad Svatavou a v roce 1990 vznikla
nová obec Josefov. Jsme samosprávný celek, který nemá katastrální území stejného jména. Katastrální území Josefov existuje, ale má ho Josefov
na Hodonínsku. Historie samosprávného celku Josefov začala rokem 1990.
Až do tohoto roku byla obec Josefov rozdělena na čtyři části, Hřebeny –
poslední dva domy směrem na Hřebeny, Luh nad Svatavou – do té patřily
všechny domy přístupné cestou do Luhu a podél cesty k rybníku. Radvanov – ten tvořila část Josefova ležící na katastrálním území Radvanov. Josefov tvořily pouze domy podél hlavní silnice od odbočky k rybníku
k odbočce na Luh. V Josefově jsme měli i tři stejná popisná čísla. Z těchto
důvodů bylo prioritním úkolem přečíslování domů v obci a zrušení stejných
čísel. Prvním starostou obce Josefov v její historii byl v roce 1990 zvolen
pan Richard Petřík.

ZNAK A PRAPOR OBCE JOSEFOV
V roce 2001 jsme se začali
zabývat myšlenkou vzniku znaku
obce. Bylo rozhodnuto, že obec
osloví své občany, aby prostřednictvím ankety dali své návrhy na
podobu znaku obce. Jelikož jsme
čtyři obce, měl by mít znak čtyři
části, které by reprezentovaly jednotlivé obce. V tomto duchu proběhla i anketa na znak obce. Celkem jsme obdrželi osm návrhů.
Z těchto návrhů byl vybrán jeden
vítězný návrh, který jsme dali
k posouzení odborníkovi přes heraldiku panu Kotěšovci z Kraslic.
Hned v úvodu jsme byli upozorněni, že naše přání, aby znak měl
čtyři pole, je nemožné, jelikož tato výsada byla dána právě vznikajícím krajům.
Konečný tvar a podoba znaku byla dohodnuta s členem komise heraldiků
p. PhDr. Pelantem CSc. z Plzně.
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Tvar a popis znaku obce Josefov: znak obce je ve tvaru děleného
španělského štítu. To znamená tři samostatná pole, v horní části je dělené
a dolní část tvoří samostatné pole. Při tomto uspořádání znaku je nejdůležitější částí levé horní pole (z přímého pohledu), proto tuto část tvoří symbol nejstarší vrchnosti našeho území. Nejstarší a nejvýznamnější vrchností
byli páni z Hartenbergu. V levé části je vyobrazen jejich erb. Na zlatém
podkladě jsou položeny dvě černé zkřížené useknuté medvědí tlapy
s červenou zbrojí v místě seku. Pravá horní část je vyhrazena zakladateli
obce Josefov. Tímto zakladatelem je hrabě Josef Auersperg. Je zde zobrazeno jeho pečetidlo. Na červeném podkladu vyrůstá vyskakující vlevo hledící stříbrný zubr se zlatou houžví v nozdrách. Na dolním poli se vyobrazuje hlavní zaměstnání zdejšího obyvatelstva. Hlavním zaměstnáním bylo
v minulosti zemědělství a hornictví. Hornictví je symbolizováno černou
barvou tohoto pole. Zemědělství symbolizují obilné klasy. Na černém podkladě leží vějířovitě rozložený svazek čtyř zlatých klasů, na obou stranách
zakončený zalomeným listem. Klasy symbolizují svazek čtyř osad spojených v obec Josefov (Hřebeny, Josefov, Luh nad Svatavou a Radvanov).
Na každé straně klasu je zalomený list. Toto zalomení listů je naší tajnou
specialitou, kterou se nám podařilo do znaku vpašovat. Celý znak vychází
z minulosti obce a neznázorňuje současnost. Proto v původním návrhu byly listy rovné. Do Prahy šel návrh se zalomenými listy a pan PhDr. Pelant
CSc. jako člen heraldické komise měl sebou verzi s rovnými listy pro případ, že by zalomené listy neprošly. V roce 2002, kdy znak vznikal, byl
statek Hřebeny totálně rozložen. Z tohoto důvodu jsem prosadil, aby listy
byly zalomené a tím symbolizovaly současný úpadek našeho zemědělství.
Prapor obce vychází ze znaku obce.
Na znaku jsou tři hlavní barvy.
Žlutá (zlatá), červená, černá.
Z těchto důvodů je obdélníkový
tvar rozdělen na tři vodorovné
pruhy v poměru 3:1:1.
V levé žerďové části horního
žlutého pruhu je vyobrazen erb
pánů z Hartenbergu stejně jako
v levé horní části obecního znaku.
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Akce
Kaleidoskop
Pálení
čarodějnic
Halloween
2016
Text
foto obce
Václav
Mikeš
Převzato
z awebu
Josefov
V neděli 30. dubna opět došlo na tradiční pálení čarodějnic. Akce začala na
hřebenské návsi, kde místní panstvo předalo tři nešťastnice inkvizičnímu soudu.
Na josefovské návsi mezitím místní chlapi postavili Májku. Soud s čarodějnicemi
probíhal na prostranství u dětského hřiště. Jediná odsouzená nebyla upálena, ale v
souladu s evropskou směrnicí pouze očištěna koupelí (studená voda byla skutečná). Následovaly soutěže masek - dětská a i ta dospělá. Před setměním pak perfektní Kroupata - 16 žen i mužů - předvedlo Tanec čarodějnic. A pak už se zábava
za asistence skupiny HOW-WADA rozběhla naplno a trvala až dlouho přes půlnoc.
Až vypité pivo ji ukončilo.

Láďo děkujeme
Text a foto Václav Mikeš
13. května se na návsi v Josefově asi
80 místních rozloučilo s panem Ladislavem
Čížkem. Akce uspořádaná u příležitosti jeho
odchodu do politického a společenského důchodu se vydařila. HOW-WADA hrála, lidé se
bavili a diskutovali s panem Čížkem. Došlo i
na dárky a projev formou básně, přednesený
paní Glosovou, asi nejlépe charakterizoval
celou akci. Poděkování člověku, který pro
obec udělal neskutečně mnoho práce.
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Sázení stromků
Text a foto Václav Mikeš

7. května 2017 byli přivítáni naši nejmenší obyvatele obce na již 19. ročníku
sázení stromků v Parku novorozenců.

Jakub, Viktorie Barbora a Tereza

Setkání seniorů
Text a foto Václav Mikeš
První pátek v měsíci po 17:00
hod. stále pokračují setkání seniorů.
V květnu malovali krásné obrázky, v
červnu pak tvořili květiny z papíru a
korálků. Již tradiční setkávání přináší
radost a pohodu, vnáší do života starší
generace dvě hodiny bezstarostného
klábosení.
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Kácení Májky
Text a foto Václav Mikeš
V sobotu 3. června v podvečer dorazila na náves tradiční rodinka. Opět jsme
sledovali klasickou scénku kácení Májky. Konečně Májka padla a začala zábava.
Opět výborná HOW-WADA, Kroupata předvedla novou scénku na hudbu - Holky z
naší školky - a pak už jenom tanec, hudba a dobrá nálada.

Dětský den v Josefově
Text a foto Václav Mikeš
V sobotu 3.6.2017 se na hřišti v Josefově na Sokolovsku konal letošní
Dětský den. Na jedenácti stanovištích sbíraly děti body, které pak proměnily za
hračky či cukrovinky na stánku. K dispozici byl i řetízkový kolotoč a nafukovací
skákací hrad. K pití dostatek limonády a pro děti i nanuky. Počasí vyšlo a tak
mohly místní děti prožít pohodové odpoledne. Den pořádaný obcí za malé náklady
ukázal i možnost jednoduchých vesnických akcí.
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HRADNÍ SLAVNOSTI
Text a foto Václav Mikeš
V pátek 9. června po 21. hodině proběhla na hradě Hartenberg noční prohlídka. Majitel hradu seznámil bezmála šedesátku přítomných s historií hradu a
jeho obnovy u příležitosti 32. výročí ničivého požáru. Všichni prošli celý hrad a v
novém sále dobrovolníků shlédli film z roku 1985.
V sobotu 10. června odpoledne probíhal na nádvoří hradu program. Pěvecký sbor Cubitus z Lokte, šermířský spolek Savioli z Karlových Varů, loutkové divadlo Kahánek z Habartova a kejklíř Lukáš z Prahy bavili přítomných téměř 400 návštěvníků. Program ukončil příběh Král a lazebnice v podání souboru Trosky Kraslice. Celé odpoledne bylo možno zakoupit občerstvení, sladkosti a prohlédnout si
celý hrad. Velmi úspěšná akce v slunečném červnovém dni.

Naběračka
Zelňačka
Suroviny: 0,5 kg brambor, 0,5 kg kysaného zelí, 300 g klobásy, 100 g slaniny,
1 střední cibule, 1 zakysaná smetana, 2 lžičky mleté papriky, kostka hovězího
bujónu, pepř, sůl, hladká mouka, olej
Postup: Kysané zelí překrájíme, dáme vařit do cca 1 litru vody (podle kyselosti s
nálevem nebo bez nálevu). Klobásu nakrájíme na kolečka nebo půlměsíčky a
přidáme k zelí. Oloupané brambory nakrájíme na kostičky, důkladně propláchneme a vaříme v osolené vodě do měkka. Slaninu a cibuli nakrájíme na drobno a na
troše oleje smažíme do sklovita, pak přidáme 2 lžičky hladké mouky a smažíme
světlou jíšku. Odstavíme, přidáme 2 lžičky mleté papriky, promícháme, přidáme
studenou vodu a přilijeme k zelí. Měkké brambory také přidáme k zelí (můžeme i
s vodou). Přidáme kostku hovězího vývaru, pepř a osolíme dle potřeby. Necháme
krátce provařit a můžeme podávat. Nejlépe se lžící kysané smetany.
Dobrou chuť.
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FUTSAL FIFA – okresní přebor Sokolov 2016/2017
Text a foto Václav Mikeš

ZÁVĚREČNÁ TABULKA
pořadí

tým

zápasy

v

r

p

skóre

body

1

Flamengo Březová "B"

16

14

1

1

155:48

43

2

Termiti Loket "B"

16

11

0

5

67:53

33

3

FK Havran Mírová

16

8

4

4

82:60

28

4

1. FK Josefov

16

6

4

6

81:64

22

5

AC Lítov „B“

16

7

1

8

79:73

22

6

Celtic Citice

16

7

0

9

79:99

21

7

ASK Rád „C“

16

5

4

7

73:69

19

8

Raptors Sokolov

16

5

2

9

50:66

17

9

SKP Detektiv Sokolov

16

1

0

15

35:169

3

Výborné 4. místo je oceněním velmi solidních výkonů v celé sezóně.
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11. kolo: 1. FK Josefov – Raptors
4 : 4 (2 : 1)
Před 40 diváky sehráli naši hráči druhý zápas jara v Habartově.

Branky: Petrák Lukáš, Svoboda Lukáš, Švandrlík Jakub, Majzner Michal – Štšpánek
Jiří 2, Krupička Tomáš,Bartoš Jakub. Rozhodčí: Melničuk Vladimír,Harašta Tomáš.
ŽK: 0 – Bartoš Jakub
12. kolo: SKP Detektiv Sokolov – 1. FK Josefov
4 : 17 (2 : 6)
Na hřišti ISŠTE v Sokolově jednoznačná záležitost, na hřišti pouze jedno mužstvo.
Diváků 14.
Branky: Protz Petr 2Gregor Richard,Rajtšlegr Tomáš – Švandrlík Jakub 6, Majzner
Michal 4,Švehla Martin 3, Svoboda Lukáš 3, Galajda Ondřej . Rozhodčí: KMobielský
Július, Svoboda Lukáš. ŽK: 0 – Švandrlík Jakub.
13. kolo: 1. FK Josefov – FK Havran Mírová
2 : 2 (0 : 0)
V Habartově se před 26 diváky opatrná hra, zbytečné vyloučení. Výrazné zlepšení
až v závěru zápasu za stavu 0:2, pouze čas a trocha štěstí chyběl k výhře.
Branky: Plátenka Pavel, Svoboda Lukáš – Byrtus Radek, Vachník Martin. Rozhodčí:

Vošmik Václav, Kozák Rudolf. ŽK: Svoboda Lukáš, Švandrlík Jakub, Švehla Martin
- Volek Jan. ČK: Švandrlík Jakub – 0
14.kolo: ASK Rád "C" – 1. FK Josefov
4 : 3 (1 : 1)
V Habartově před 44 diváky promarněná šance. Utkání bylo hratelné.

Branky: Novák Radek 2, Tancl Miroslav2 – Majzner Michal 2, Galajda Ondřej. Rozhodčí: Melničuk Vladimír, Svoboda Lukáš.
15.kolo: 1.FK Josefov – Celtic Citice
7 : 1 (3 : 0)
Vynikající výkon, aktivní celoplošná hra, vynikající obrana, dobrý pohyb. Nejlepší
zápas jara.

Branky: Galajda Ondřej 2, Svoboda Lukáš 2, Lukeš Ladislav, Švehla Martin, Majzner Michal – Kessl Michal. Rozhodčí: Vošmik Václav, Svoboda Lukáš. ŽK: Svoboda
Lukáš - Balada Lukáš
16.kolo

NEHRAJE

17.kolo: Flamengo Březová „B“ - 1.FK Josefov
8 : 3 (5 : 1)
Proti vítězi okresního přeboru standardní výkon nestačil. Pouze jeden hráč na střídání a odevzdanost. Pouze za rozhodnutého stavu v druhém poločase pár pěkných
akcí. 8 diváků.

Branky: Polom Martin 4, Bereczký Tomáš 2, Pinta Radek, Fojtík Martin - Svoboda
Lukáš 2, Majzner Michal. Rozhodčí: Harašta Tomáš, Hric Daniel. ŽK: 0 - Svoboda
Lukáš
18.kolo: 1. FK Josefov - AC Lítov „B“
7 : 1 (4 : 1)
Po koncentrovaném výkonu bylo po prvním poločase rozhodnuto. Druhá půle byla
přehlídkou promarněných šancí a marnou snahou Lítova o srovnání. Dobrý výkon.
Statistické údaje nebyly do uzávěrky tohoto čísla známy.
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Pro děti
Pan Xavier šel fotit do ZOO, ale elektronika jeho aparátu se porouchala a místo sedmi fotek
vznikla jen jedna—POZNÁŠ JAKÁ ZVÍŘÁTKA FOTOGRAF FOTIL?

- JEJICH NÁZVY DOPLŇ DO PRVNÍ ČÁSTI KŘÍŽOVKY
- DOPLŇ DRUHOU ČÁST KŘÍŽOVKY
- VYLUŠTI TAJENKU

14

Batůžek—CIBULKA
Pokud si chcete jako já udělat hezkou procházku, doporučuji nechat se odvést autem k lesní
závoře ( na silnici mezi Libnovem a Studencem je na pravé straně krátká odbočka mezi pastvinami,
která vede k lesu) a pak přímo po hlavní lesní cestě, se zastávkou u STRUSKOVÉ KAPLE ZASVĚCENÉ SV.
TROJICI obklopené památnými stromy, k ROZHLEDNĚ CIBULKA. Procházka je nenáročná a bez zastávek
trvá asi jednu hodinu včetně cesty zpět. Pro náročnější turistiku, je možné si naplánovat delší trasu se
spojením tohoto úseku na žluté značce. Přeji hezké počasí a pohodový krok.
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