JOSEFOVSKÉ LISTY

ČTVRTLETNÍK OBCE JOSEFOV
BŘEZEN 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

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 2017
V sobotu 20. května 2017
se v Josefově opět otevře volební místnost.

Pět sdružení nezávislých kandidátů a jeden nezávislý kandidát se ve volbách
do obecního zastupitelstva bude ucházet o přízeň voličů.
1. Sdružení nezávislých kandidátů

- Nezávislí občané - Jiný směr

2. Sdružení nezávislých kandidátů

- Sdružení obyvatel obcí Josefov

3. Sdružení nezávislých kandidátů

- Nezávislí za rozvoj obce

4. Nezávislý kandidát

- Martina Vavřínová

5. Sdružení nezávislých kandidátů

- Venkov s rozumem

6. Sdružení nezávislých kandidátů

- Sdružení venkov

Složení kandidátních listin jednotlivých sdružení a základní informace o jejich
programu jsou na následujících stránkách ( strana 4 - 9).

INFORMACE K VOLBÁM
Upozorňujeme na možnost volit mimo volební místnost:
Zákon č. 491/2001 Sb. - § 33
(7) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v
územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Možné způsoby volby:
Způsob hlasování upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění. Volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1.
vepsat křížek do čtverečku před názvem vybrané volební strany.
Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí, v jakém jsou na hlasovacím
lístku uvedeni. Pokud by tímto způsobem bylo označeno více volebních stan, bude hlasovací
lístek neplatný.
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2.
označit křížky čtverečky před jmény jednotlivých kandidátů.
Tím je dán hlas jednotlivým vybraným kandidátům. Vybrat lze takto kandidáty z různých volebních stran, v našem případě však nejvýše sedm. Pokud by bylo tímto způsobem označeno
více kandidátů než sedm, bude hlasovací lístek neplatný.
3.oba shora uvedené postupy kombinovat formou vyznačení křížku před názvem jedné vybrané volební strany a dále vepsáním křížků před jmény jednotlivých kandidátů z dalších
volebních stran. Tím je dán hlas v prvé řadě jednotlivě označeným kandidátům; z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik
jich zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Například volič označil křížkem jednu volební stranu a dále pět jednotlivých kandidátů z jiných volebních stran. V takovém případě se
hlasy přičtou nejdříve pěti jednotlivě vyznačeným kandidátům a označená volební strana pak
získává zbytek hlasů (tj. dva). Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební
strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlasovací lístek neplatný.

Z jednání zastupitelstva:
Z 25. zasedání zastupitelstva obce dne 9. února 2017











zpráva finančního výboru
zpráva kontrolního výboru
změna pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2017
stav projektů - Josefov, chodník a inženýrské sítě, sportovní areál
dotace - zastávky a povodňový plán
studie využití obecních pozemků
revokace dotace pro český svaz včelařů
povodňový plán
kronikář obce

Z 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. března 2017










neúčast zástupce obce na jednání valné hromady Sokolovské vodárenské, s.r.o. a Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska z důvodu omezených pravomocí
kandidatura přísedících u Okresního soudu v Sokolově
zpráva kontrolního výboru
zpráva finančního výboru
dotace pro 1. FK Josefov
pronájem části pozemku v Luhu a nebytových prostor v Josefově
žádost o zpevnění obecního pozemku - točny - v Luhu
revokace usnesení o termínu legalizace obecní stodoly
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Naše zelené bohatství
– staré stromy, sady, aleje
Text a foto Martina Vavřínová

Hodně lidí, kteří zavítají poprvé do naší obce mluví o nevšedním kouzlu, malebnosti,
kráse a rádi se sem vrací. Naše obec je nevšední již tím, že se skládá ze 4 místních
částí, kde každá část má svého genia loci, svou unikátnost a atmosféru.
Lidé z větších dálek bývají velmi překvapeni. Sokolovsko nemá ještě stále v podvědomí vysoký kredit jako místo, kam by si člověk měl vyrazit za odpočinkem a relaxací
a když projíždí kolem hnědouhelných dolů jen tak nic ho nepřiměje k tomu, aby si
názor změnil. Ale najednou jako by mávl kouzelným proutkem a ocitne se zde a jako
by byl rázem v jiném světě.
Josefov trůní výškově nad svými třemi sourozenci a je z něj vidět nádherná okolní
krajina. Členité kopce Krušných hor, Krajkovská pahorkatina, směrem jihovýchodním
zase Sokolovská pánev. Radvanov je jako ze staré Ladovy pohlednice, rybníček uprostřed, protékající potůček, útulná zástavba domů rozesetých vkusně do krajiny. Luh
nad Svatavou s protékající řekou, malebně umístěný mezi prudkými kopci údolí řeky
Svatavy rozšiřující se znenadání tak, aby se tam pohodlně vešla zastavěná část a zbylo místo i pro louky a pasoucí se koně. Hřebeny jsou pak zase nejstarší místní částí s
ostrohem s románsko-gotickým hradem, romantickým parkem, statkem, barokní
sýpkou, školou, pozůstatky rybníku či pivovaru a celou škálou přírodně i historicky
atraktivních prvků.
Parky a stezky
Vývoj parkových ploch byl postupný. Rozsah a přibližný charakter je dobře patrný na mapě
Stabilního katastru z r. 1842. Z něj lze snadno určit rozsah zalesněných částí, které je podobně jako dnes a jedná se o svahy k řece Svatavě a přítokům. Svahy byly tvořeny smíšeným
lesem. Významným dřevinným prvkem byly jilmy a borovice („…prastaré jilmy výšky zámku
dosahují… …pozadí dobře rostlého borového lesa…“ J. W. Goethe 27. 8. 1821). Velmi nápadná je hustá síť lesních cest tvořící nejen účelové komunikace, ale též rozsáhlý systém vycházkových pěšin.
Vydejme se dnes po některých prvcích v krajině, který onen genius loci tvoří:
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Zdejší stromy dokumentovali RNDr. Slávek Michálek a Ing. Petr Uhlík, ze sokolovského muzea
Smrky:
„Tři výjimečné smrky (Picea abies) rostou v údolí Dolinského potoka kousek nad soutokem s říčkou
Svatavou. Nad mostkem severně od železniční zastávky roste na pravém břehu 45 metrů vysoký
smrk s obvodem ve výčetní výšce 411 cm. Přibližně 10 metrů proti proudu je menší smrk s nádorem na bázi kmene. Tento strom má obvod 348 cm. Ještě výše proti proudu, vlevo u cesty od železniční zastávky k bývalému pivovaru, roste nad nivou potoka poslední z velkých hřebenských smrků.
Tento strom stojící ve svahu má obvod 367 cm ve výšce 0,95-2,2m.“
Jilmy
„Zaniklé jilmy. Bohužel již nespatříme většinu mohutných starých jilmů, které patřily k největším
hřeben¬ským stromům. V 70. a 80. letech minulého století podlehly grafióze. Největší ze zaniklých
jilmů drsných se nacházel v obci nedaleko bývalé školy při ústí cesty na silničku vedoucí k zámku.
Tento strom měl v roce 1973 obvod pozoruhodných 613 cm a tehdy byl druhým nejsilnějším jilmem Karlovarska. Pokud by dnes žil, byl by největším jilmem v Karlovarském kraji a zařadil by se i
do Top Ten jilmového žebříčku českých zemí. Nedaleko, na nádvoří bývalého státního statku, rostl
menší jilm s obvodem kmene 451 cm. Ve svahu nad řekou Svatavou, pod zámeckou branou, bylo
donedávna ke spatření vysoké suché torzo jilmu . Před 32 lety měl tento strom obvod 577 cm.
Obrovský rozpadající se kmen dodnes leží ve stráni nad řekou. Jeden ze dvou posledních velkých
hřebenských jilmů zanikl v roce 2004. Dutý kmen se zlomil pod tíhou koruny, zbývající pahýl byl
poražen a odvezen. Zánik tohoto stromu byl další ranou kdysi působivému a neobvyklému seskupení dvou jilmů a dvou soch světců, z nichž dnes zbyly pouze suchá torza.“
Borovice
Na kraji dřívějšího plácku pro hry a slavnosti v zámeckém parku, když půjdeme lesní cestou po
hřebeni ostrohu směrem dolů k nádraží stojí vznešená a se svým rozdvojeným kmenem unikátní
borovice. Petr Uhlík ve svém článku o ní píše „Na severní hraně ostrohu, asi 200 m východně od
zámku, se nachází nejpozoruhodnější borovice (Pinus sylvestris) na Sokolovsku. Kmen stromu se od
dvou metrů dělí na dva vrcholy, které jsou srostlé až do výšky 6 metrů. Borovice je vysoká 30,5 m
a nejužší obvod 374 cm byl naměřen ve výšce 0,7 m. V současnost patří mezi nejmohutnější
v republice.“
Javory
„Přibližně 150 metrů severně od Hřebenské lípy, na úrovni bývalé školy, stojí v prudkém svahu na
okraji lesa mohutný javor klen (Acer pseudoplatanus). Strom je srostlý ze tří kmenů do výšky
0,6-0,7 m. Obvod srostlice v nejužším měřitelném místě 0,3-2 m nad zemí je 495 cm.
U nezřetelné pěšiny zkracující zákrutu silnice nad hradem mineme urostlý javor klen. S obvodem
kmene 356 cm je největším stromem ve svahu nad silnicí k bývalému pivovaru.“
Lípy
„Asi 0,5 km východně od jilmu, vpravo pod příjezdovou cestou do Hřeben, zaujme mohutná vejčitá
koruna vzrostlé lípy (Tilia sp.) vyčnívající z mělkého údolí. Pohárovitě projmutý kmen se od dvou
metrů dělí na čtyři vysoké kosterní větve. Obvodem 390 cm (v 0,4-1,2m) nepatří mezi velikány,
ale spolu s menší lípou a litinovým sloupkem – pozůstatkem božích muk – tvoří malebný kout v
okolní krajině.“
Na odbočce úzké příjezdové cesty k zámku, na vrcholku stráně nad řekou Svatavou, stojí lípa srdčitá (Tilia platyphyllos), srostlice dvou stromů, která má ve výšce 0,6-1,4 m společný obvod 395 cm.
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Ovocné sady
V celém území je zřetelný vysoký důraz na účelné a smysluplné využití veškerých ploch.
Vedle staveb, parku, zahrad, rybníků, alejí, polí, luk, hospodářských lesních pozemků byly
využívány i pro obdělávání velmi problematicky přístupné plochy. Ty byly využity zpravidla
pro výsadbu ovocných sadů. Tak najdeme sady ve strmém svahu vklíněném mezi lesními
pozemky za statkem nalevo od prašné cesty na Krajkovou, za školou směrem východním
k lesu, v klínu mezi poli směrem k lesu od první zástavby při příjezdu do Hřeben směrem
severovýchodním. Ovocné stromy byly sázeny i v alejích kolem cest (příjezdová cesta z Josefova do Hřeben, cesta z Hřeben na Krajkovou, či kolem cesty za Hájenkou směrem na Dolinu). Ovocné sady vznikly na klesající louce k svahu od lípy k údolí řeky Svatavky, za hrázděnou hájenkou a za vilou správce pivovaru směrem na Oloví.
Podle zápisu na str. 68 dochované školní kroniky (Schul-Chronik von Hartenberg) byl vysazen
nový ovocný sad vedle školy na jaře roku 1901 zároveň s výstavbou této nové školní budovy.
Je zde i náčrt umístění jednotlivých stromů. Kronika popisuje výsadbu následujících druhů
ovocných stromů na stanovištích dle nákresu (obr.dole): Vysázeny zde byly odrůdy jako třeba : Steiner-rother Apfel, Gestreiften Cardinal, Koniglichen Kurzstiel De Jongles, Butterbirne,
Sommer-Apothekerbirne, Winter-Neuris Birne a další. Dle zápisu v kronice (str.94) bylo
na jaře roku 1906 sečteno celkem 135 jabloní, 88 hrušní, 33 švestek, neuvěřitelných 1 012
třešní a 11 stromů ořechů.
Dle zápisu na str.117 byl každoročně na Hartenbergu slaven „Tag der Baume“…Den stromů.
Možná bychom se i my společně mohli k této péči i tradici postupně vracet a v obci si nějaký
ten veřejný sad zachovat či obnovit.
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O Větrolamech
Naši předci byli mnohem více sžití s prostředím ve kterém žili. Naučili se pracovat s živly, které je obklopovaly, respektovat je, chránit se před nimi i smysluplně využívat. Větrolamy chránily jak člověka tak okolní přírodu. Topolové aleje, které byly přirozenými větrolamy kolem
cest a vodních toků. Návětrnou stranu lesa nad řekou Svatavou ze strany od dnešní zástavby
a otevřených polí a luk chrání větrolam z pečlivě po metru vysázených modřínů
Topolové aleje najdeme kolem příjezdové
cesty do Hřeben, při vjezdu na polní cestu
z hlavní silnice z Krajkové do Hřeben či za školním hřištěm. Tyto aleje jsou dominantním
a poznávacím znamením již při pohledech
z velkých dálek, například z Diany v Karlových
Varech či hřebenů Krušných hor. Topoly mají
měkké dřevo a v blízkosti obydlí nahánějí
mnohdy strach a tak v zástavbě rodinných
domů při sjezdu do Hřeben, bylo mnoho staletých topolů již pokáceno. Zbývající topoly však
již také nejsou v příliš dobré kondici a časem
se uvažuje o postupné náhradě této aleje.

Akce
Pro
děti
vajíčka
Halloween Neposedná
2016

- spočítej vajíčka, které se rozutekla po zpravodaji
- nakresli vlastní kraslici
- svojí práci dones na obec
- vyzvedni si sladkou odměnu
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Akce
Kaleidoskop
Novoroční
Halloween výzva
2016 2017
Text Václav
Mikeš,
foto Stanislav
Stes
Převzato
z webu
obce Josefov

Už podruhé se přátelé aktivního pohybu sešli na Nový rok na josefovském hřišti. Opět je
čekala necelých 2.700 metrů dlouhá trasa přes Radvanov zpět do Josefova. Běžci, chodci i
cyklisté vyrazili sami nebo se svými psími miláčky na cestu s úsměvem. Neboť jak nejlépe
oslavit vstup do nového roku, než aktivním pohybem.
„Vítězem“ se v novém traťovém rekordu stal Václav Bártl s Argem. Ale faktickými vítězi
byli všichni a všichni ocenili občerstvení v cíli.

Někteří pak i chvíli poseděli v zasedačce obecního úřadu a Nový rok přivítali již
tradičněji, se sklenkou šampaňského.
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Masopustní průvod
Text a foto Václav Mikeš

O oživení tradičních Masopustních průvodů se 11. února pokusila skupina místních občanů. Cílem bylo projít všechny části obce a oslovit spoluobčany.
Na trase od josefovské zvonice přes Radvanov a zpět
Josefovem do Luhu účastníci rozdávali koblížky a svařené
víno či čaj, sladkosti pro děti, ale dostávali i dárky, většinou v
tekuté podobě. Do Luhu pak průvod jenom nakoukl, neboť
vlak do Hřebenů nečekal. Hřebenské údolí už bylo velmi
náročné, takže účastníci rádi využili autodopravy až ke škole. Dál už opět pěšky se zastávkami zpět do Josefova. Náročný fyzický výkon a inspirace pro další roky.

Kurz 1. pomoci
Text Václav Mikeš

Ve spolupráci s Českým červeným křížem
z Chebu připravila obec školení 1. pomoci pro
občany. V úterním podvečeru 11. února nakonec nabídky využilo jenom deset občanů.
Škoda. Původně plánované dvě hodiny se
protáhly na 3,5 hodiny a stále bylo co vnímat.
Praktické ověřování nabytých znalostí ukázalo složitost problematiky. Jasně se prokázala
potřeba procvičování. Účastníci jednoznačně
ocenili profesionalitu obou školitelů.
Určitě užitečná akce.
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Tradiční turnaj v Lóře
Text a foto Václav Mikeš

18. února se již po šestnácté sešli příznivci karetní hry Lóra v Josefově. 16 hráčů z
Josefova, Oloví a Habartova, včetně 3 žen, pak celý den bojovalo o vítězství.
Vítězem se letos konečně stal místní - Heinz Strunz, před Filipem Dobošem z Oloví a Jaroslavem Čížkem. Oceněny byly i nejlepší ženy, nejhorší hra a poslední hráč získal cenu útěchy.
Klasická akce s pivem i guláškem.

Dětský karneval
Text a foto Žaneta Štefanová

4. března zastupitelé obce
spolu s kulturním výborem připravili pro děti a jejich rodiče
volné odpoledne, plné tance,
soutěží a odměn. Dobrá nálada
a radost všechny provázela po
celé odpoledne.
Povodně
Text Václav Mikeš

V druhé polovině měsíce února pak krátce zahrozila i velká voda. Naštěstí
se první obleva zastavila a žádnou škodu nezpůsobila.
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MDŽ
Text a foto Václav Mikeš

8. březen již zcela tradičně oslavily místní
ženy akcí v prostorách obecního úřadu. Celý
večer provázela zdařilá hudební produkce k
poslechu i tanci. Bohaté občerstvení, včetně
pití a sladkosti, jen přispělo k dobré náladě.
Kytička pro každou ženu byla výrazem poděkování za celoroční práci. Jen pořadatelé tak nějak nezvládli vysokou účast. 50 karafiátů nestačilo a muselo se improvizovat.
Kadeřnice i kosmetička skryté v knihovně měly celý večer plné ruce práce.
Vždyť každá žena se chtěla líbit. Večerní tanec pak už jen dovršil vydařenou akci.

Březnové posezení u kafíčka
Text Milena Voláková, seniorka

První pátek v měsíci se na pozvání paní starostky naší obce konalo seniorské popovídání, kterého se zúčastnilo 14 seniorů, paní starostka a paní Štefanová.
Velmi zajímavé bylo vyprávění paní Fáberové, která zajímavě vyprávěla o svých
zážitcích z roku 1982, kdy jako členka zdravotnického týmu strávila devět měsíců v
Kambodži. Svoje poznatky dokládala fotografiemi a různými upomínkami na její pobyt. Bylo to opravdu zajímavé vyprávění, za to jí dík.
Další zajímavostí večera byly ukázky šikovných
rukou paní Soukupové, např. jak se dá zužitkovat řada
již nepotřebných obalů na vyhotovení krásné nákupní
tašky nebo výroba náhrdelníků, háčkovaných velikonočních drobností apod.
Závěrem chci říci, že pro člověka, který je dnes už
v seniorském věku, to bylo velmi příjemné strávení
dvou hodin.
Vítám, že se tato seniorská setkání budou konat
každý první pátek v měsíci. Za tuto uskutečněnou
myšlenku díky.
17

Posezení s novými občany
Text Václav Mikeš

Novou tradicí by pak mohlo být vítání nových občanů obce. Z 24 nových obyvatel
obce se nakonec zúčastnilo jen 6. Ale ten, kdo 18. března přišel, neprohloupil. Zajímavé informace z historie obce, vysvětlení symbolů v obecním znaku i praporu od pana Čížka, vyprávění historie obnovy hradu Hartenberku od paní Vavřínové, listování kronikami i účast na
znalostním kvízu z historie i současnosti obce určitě zaujalo.

Futsal jaro 2017
Text a foto Václav Mikeš

1.FK Josefov - rozlosování jarní části soutěže okresního přeboru v Sokolově
kolo

mužstva

den

hodina

místo

10

Termiti Loket "B" - 1. FK Josefov

16. 4. 2017

10:00

Loket, Sportovní

11

1. FK Josefov - Raptors Sokolov

23. 4. 2017

10:00

ZŠ Habartov

12

SKP Detektiv Sokolov - 1. FK Josefov

30. 4. 2017

11:00

ISŠTE Sokolov

13

1. FK Josefov - FK Havran Mírová

7. 5. 2017

11:00

ZŠ Habartov

14

ASK Rád "C" - 1. FK Josefov

14. 5. 2017

10:00

ZŠ Habartov

15

1.FK Josefov - Celtic Citice

21. 5. 2017

11:00

ZŠ Habartov

16

nehraje

28. 5. 2017

17

Flamengo Březová "B" - 1. FK Josefov

4. 6. 2017

9:00

ISŠTE Sokolov

18

1.FK Josefov - AC Lítov "B"

11. 6. 2017

10:00

ZŠ Habartov

Vstup do jarní části sezóny se nevydařil:
Termiti Loket "B" - 1. FK Josefov 7 : 4 ( 2 : 1 )
V podstatě vyrovnané utkání, oboustranně se projevila nerozehranost a nesehranost. Ještě v polovině
2. poločasu byl stav 4 :4, pak přišla
ztráta koncentrace (nebo sil?), 3 zbytečné branky a zápas byl ztracen.
18
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Naběračka
Řezy hradního pána - recept od paní Martiny, děkujeme za zaslání.
‚‚Líbil se mi minule nápad s receptem ve zpravodaji, mám jeden tip na nenáročnou, ale výbornou mňaminku.‘‘

Těsto: 120 g hl. mouky, 4 vajíčka, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, špetka soli,
120 g cukru
Nejprve utřít vejce s cukrem, v druhé misce mouka, prášek do pečiva a van. cukr,
poté smíchat a chvíli mixovat do střední hustoty.
Péci v předehřáté troubě na pečícím papíru při teplotě 200 stupňů asi 10 - 15 min.
- velikost klasický pekáč, aby bylo těsto dost silné na rozříznutí na 2 části.

Program akcí
2. čtvrtletí roku 2017



30. dubna 2017

Pálení čarodějnic – tradiční akce

17:00 průvod masek Hřebeny-Josefov
18:00 soud s čarodějnicemi
19:00 soutěž dětských masek
20:30 tanec čarodějnic
celý večer hrají HOW-WADA k tanci a poslechu
pořádá obec



přelom 05 / 06

Kácení Májky

Dětský den
přesný termín a pořadatel bude upřesněn



10. června 2017

Hradní slavnost - kulturní akce k výročí vypálení hradu

pořádá spolek „Hartenberg“



17. června 2017

Hartenberské obléhání - běh a chůze – 7 km

pořádá spolek „Živé Sokolovsko“



15. července 2017

Fotbal pro rozvoj - multikulturní fotbalové utkání

s bohatým doprovodným programem
pořádá spolek „Hartenberg“



12. srpna 2017

Hartenberská mše svatá

20

Pošlete i Vy váš oblíbený
recept — podělíme se o
něj se čtenáři v následujícím čísle.
Krém: 1 vanilkový puding, 1/2 litru mléka, 1 pomazánkové máslo, 1 smetana ke šlehání
Uvařit hodně hustý vanilkový puding z 1,2 l mléka, po mírném vychladnutí přimíchat 1x pomazánkové
máslo - choceňské bez příchuti - vyzkoušeno, (ne každé pomazánkové je vhodné, ale tohle je výborné);
nakonec přimíchat kelímek našlehané smetany a pořádně promixovat.
Po vychladnutí těsto rozříznout na 2 části, na spodní natřít jednu polovinu krému, přidat druhou část
korpusu a navrch vložit druhou část krému, posypat jemně kakaem a skořicovým cukrem, dobré jsou
i mleté ořechy. V lednici nechat vychladnout a ztuhnout.
PS. ještě rychlejší a jednoduší je varianta místo těsta pokládat jen 2 vrstvy
sušenek Bebe.
Dobrou chuť.
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Každý první
pátek v měsíci:
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*termíny by měly zůstat, průběh se může měnit

21

Nákupní
turistika
DUBEN:
7. a 21.

KVĚTEN:
12. a 26.
ČERVEN:
9. a 23.

HLEDÁME - REKREAČNÍ BĚŽCE
KTEŘÍ BY SE POD HLAVIČKOU
„SPORT JOSEFOV“
zúčastnili závodů v rámci
HOPR Karlovarské ligy běžců 2017
Jedná se o regionální seriál běžeckých závodů od Chebu po Kadaň. Doprava vlastní
nebo společná, startovné hradí účastník
(většinou od 50 do 150 Kč).
Seznam závodů na webu obce v rubrice Sport. Účast na závodech podle
vlastního výběru. Možnost účasti i na dalších běžeckých závodech v regionu.

Informace a přihlášky na tel.: 774 279 477
22

Inzerce
Daruji vyzrálý koňský
hnůj za odvoz.
HŘEBENY
Tel. 775 315 132
23
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