Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 5 /2006 srpen

Blahop ejeme k významným
životním výro ím:
p. Jaroslavu Jandovi
p. Marii Strunzové

OZNÁMENÍ
Dne 7.9.06 prob hne o kování ps
proti vzteklin .
Josefov u obecního ú adu 1700 –
17 30hod.
Luh
17 35 – 17 50hod.
H ebeny
17 55 – 18 10hod.
Radvanov
18 15 – 18 25 hod.

Obecní ú ad Josefov po ádá
v ned li 3.9.06 od 14. 00 hod.
na návsi

Rozlou ení s
prázdninami

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f)
g) a 85 odst. e) zák. . 128/2000 Sb., o obcích
rozhodlo na svém zasedání konaném 26.7.
2006 takto :
Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje:
- Nájemce obecního bytu sl. Vymazalová
- P íjem dotací od Krajského ú adu
Karlovarského kraje
- Žádost o dotaci nepropaga ní materiály obce
- pronájem ásti p. . 39/4, 39/5 a 21/2 k.ú Luh
nad Svatavou. P. Štoskovi 1m2/1K
- Smlouva o smlouv budoucí p. Szabo 200.K /rok
- 12.8.06 Josefovské snadné prachy – 8 000,K

Od 1.9.2006 dojde ke zm n nájemkyn
obchodu v obci Josefov , zatím nedojde ke
zm n otevírací doby.

V souladu s p ípravou voleb do obecního
zastupitelstva ve dnech 20. a 21. 10 2006
budou fotografie jednotlivých kandidát
souhrnn zve ejn ny na ú ední desce.
Žádáme kandidáty, aby se dostavili
v ú edních dnech v odpoledních hodinách
na OÚ k vyfotografování.
Výkladem
volebních zákon se bude zabývat zvláštní
vydání zpravodaje v p íštím m síci.

Program: sout že o ceny

opékání bu t

Jelikož se poda ilo získat finan ní prost edky
na druhou etapu oprav místních komunikací,
( cesty ústící do silnice do Luhu) oprava
bude zahájena již v zá í.

Upozor ujeme neplati e místních poplatk ,
že v zá í obdrží platební vým ry a budou mít
poslední možnost vyrovnat dlužné poplatky.
P i jejich neuhrazení bude následovat ú ední
exekuce.

Ministerstvo vnitra oznamuje, že od 1.9. 2006 se za nou ob an m starším 5 let vydávat cestovní pasy se
strojov
itelnými a biometrickými údaji. Pasy pro naší obec se vydávají na M stském ú ad
v Sokolov . Cestovní pasy vydané do 31.8.2006 z stávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Poplatek
sobotu
dne init
12.8.2006
konaly
josefovské
snadné
za vydáníVpasu
bude
600,- Kse pro
dospnalénávsi
a prošesté
d ti do
15 let 100,K . prachy.

V sobotu, dne 12.8.2006 se konaly na návsi šesté josefovské snadné prachy. Sout žilo se
ve t ech disciplínách : v pojídání salámu, ve h e na zralé hrušky a ve slalomu na
kolob žce. Vít z byl ve dvou disciplínách, v t etí 500,- K nebylo vyplaceno, jelikož
nikdo nesplnil limit. Po así nám moc nep álo, p esto lze hodnotit akci kladn . Zú astnilo
se 116 platících divák .
Náklady : hudba – 4 500,-K
Odm ny – 1 000,- K
Vstupné - 2 320,- K

V sobotu, dne 19.8.06 se konal šestnáctý ro ník memoriálu Josefa Pastiera. Za p kného
po así se sešla na místním h išti ty i mužstva. Hrálo se systémem každý s každým.
P ekvapením turnaje byl úsp ch našeho mužstva, kterému se poda ilo dvakrát porazit
mužstvo Rádu.
Tyto dva úsp chy zaru ily celkové vít zství našich borc .
Obec zaplatila ob erstvení v celkové ástce 1 390,- K .

V Sokolovském deníku jsme si mohli p e íst lánek o nepo ádku na josefovské
autobusové zastávce. Odezva na tento lánek nedala na sebe dlouho ekat. Naši
mladiství, kte í na tomto nepo ádku m li ur it sv j podíl, prokázali v li v c napravit.
V ned li 27.8.06, v odpoledních hodinách skupina našich junior provedla brigádn
nat ení celé autobusové zastávky. Zastupitelstvo obce d kuje našim mladým a v í, že
snaha o zlepšení prost edí na této zastávce touto akcí nekon í.

