Zpravodaj obecního úřadu Josefov
Číslo 3 /2011 září

.
OZNÁMENÍ

Svoz nebezpečného odpadu se
bude konat v naší obci v pátek
14.10.11
Blahopřejeme k významným
životním výročím:
p. Ladislavu Hoblovi
p. Rudolfu Čermákovi
p. Jaroslavě Veselé
p. Tomáši Hrabákovi
p. Marii Dudové
p. Marii Strunzové
p. Jaroslavu Jandovi

OZNÁMENÍ
V pondělí 12.9.11 proběhne očkování psů
proti vzteklině.
Josefov u obecního úřadu 17:00 - 17:30
Luh
17:35 - 17:50
Hřebeny
17:55 - 18:10
Radvanov
18:15 - 18:25
V průběhu měsíce září bude dokončena
těžba v obecním lese u Radvanova.
Obec bude prodávat palivové dříví za
cenu 500,- Kč za objemový metr, v ceně
je zahrnut i dovoz.

Sázení stromu
Dne 16.10.11 od 14 00 hod. se koná u
hřiště v „Parku novorozenců“ sázení
stromů za nově narozené občánky.

14:30 – 15:00hod. Josefov ohrada
15:10 – 15:25hod. Radvanov náves
15:30 – 15:40hod. Luh náves
15:45 – 16:00 hod. Hřebeny u
špejcharu
Oznamujeme občanům, že od 1.7.2011 se
sváží popelnice i z obcí Radvanov a Luh
nad Svatavou po dobu sjízdnosti místních
komunikací vždy v pondělí. Poplatky za
odvoz odpadu se tímto nemění. Jiné
změny v odpadovém hospodářství obce
nenastaly.

Firma Böhm – extruplast s.r.o., darovala
obci stavební buňku, která byla
umístěna na hřiště jako náhrada za
shořelou. Obec zajistila na své náklady
převoz a zajistí zastřešení.
Obec Josefov vyhlašuje záměr prodeje bývalé
budovy školy Hřebeny. Cena dle odhadu.
Záměr prodeje p.č. 303 k.ú Luh nad Svatavou
( zastavěná plocha a nádvoří)
a část p.č. 269/2 k.ú Luh nad Svatavou
( zahrada) přilehlá parcela.

Výzva
Dá se předpokládat, že příští volební období nebudu kandidovat do zastupitelstva obce. Nemám
strach, že se nenajde starosta, schopný zajistit administrativní záležitosti obce. Protože však obec
v současné době spravuje značný nemovitý majetek, mám obavy, že v silách starosty již nebude
zajištění role správce majetku. Máme pozemky, lesy a vlastníme dvě poměrné velké budovy budovu školy a nádraží v Hřebenech. Stav těchto budov není zcela příznivý a jejich budoucí využití
je naprosto otevřenou otázkou.
Při zajištění chodu obce je mnoho činností, které se opakují, ať už se jedná o péči o lesní majetek,
údržbu prostranství či zajištění kulturních akcí . Proto bych chtěl ulehčit rozjezd svému nástupci a
hlavně zabezpečit chod obce po technické stránce. Jsem přesvědčen, že k tomu je třeba zajistit
zaměstnance obce, který by měl tuto činnost v pracovní náplni a byl by na obci, bez ohledu na to jak
dopadnou komunální volby a kdo bude dělat starostu. Tento zaměstnanec by měl být oporou každého
starosty, protože chod obce po technické stránce je jeho náplní. Podíváme-li se na okolní obce tento
pracovník už léta funguje - ve Svatavě je to pan Hrabák nebo v Krajkové pan Kutlák. Věřím, že pan
Hrabák ze Svatavy toho zná o obci rozhodně víc než minulý nebo součastný starosta. Proto chci najít
zodpovědného zájemce o toto zaměstnání.
Požadavky:
Věk
- minimálně 30 let ne však vyšší než 50 let
Vzdělání
- vyučen v oboru zámečník,elektrikář,zedník, opravář zem. strojů či instalatér nebo
v podobném oboru
praxe
- minimálně 10 let ve svém oboru
- některá z našich obcí
bydliště
zájem
- měl by mít přehled o všech čtyřech našich obcích
řidický průkaz - minimálně B a T
znalost
- svařování elektrikou, alespoň částečná znalost v elektro oboru
zkušenosti
- zkušenost s vedením pracovního kolektivu
pracovní náplň - vedení pracovního kolektivu zaměstnanců, které má obec z Úřadu práce,
údržba majetku obce, úklid a zajištění pořádku, péče o zeleň, zimní údržba
místních komunikací, lesní hospodářství.
Platové podmínky- pevná složka - nástupní plat 15 000,- Kč + odměna dle vykonané práce
Prosím případné zájemce, aby předložili na obec svůj životopis, kde uvedou, nakolik splňují
požadavky.
Rada na konec: neberte to jen jako zaměstnání v místě, berte to tak trochu jako poslání.
Starosta obce

Prázdninové aktivity naší omladiny: Současně žádáme naše mládežníky, aby po sobě
uklízeli veřejné prostranství a neničili plakáty na zastávce. Děkujeme, že nám spálili
všechno dřevo, které bylo připraveno na akce pořádané obcí. V rámci své aktivity a
náhradu za spálené dřevo se mohou zúčastnit přípravy Hartenbergského strašení.

