Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná
Informace občanům č. 1/2019
1. V pondělí 4.2.2019 od 19:00 hod. proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné
zasedání zastupitelstva obce Janův Důl s následujícím programem: kontrola usnesení,
zprávy předsedů výborů, zpráva starosty, diskuse, rekapitulace usnesení. Hlavními
projednávanými body mj. budou:
• Schválení zprávy o inventarizaci majetku obce k 31.12.2018
• Nakládání s obecním majetkem - pozemky
• Schválení prodeje pozemků ve vlastnictví obce
• Informace o vývoji projektu na další etapu chodníku včetně informace o dotaci
• Informace o projektu propustku na cestě do areálu kempu
• Informace o vývoji výstavby domovních čistíren odpadních vod
• Informace o probíhajících dotačních akcích
2. Ve středu 13.2.2019 se od 18.00 hod. v budově Obecního úřadu v Janově Dole uskuteční
Valná hromada spolku Přátelé Janova Dolu. Na valnou hromadu jsou zváni nejen
členové, ale i hosté.
3. V sobotu 16.2.2019 od 15.00 hod. Vás srdečně zveme do společenské místnosti OÚ
v Janově Dole na přátelský turnaj v ping pongu. Bližší informace a předběžné
přihlášky na tel. čísle: 739 050 048 (J. Mašek).
4. Na sobotu 9.3.2019 od 18.00 hod. Přátelé Janova Dolu z.s. ve spolupráci s obcí Janův
Důl chystá posezení k Mezinárodnímu dni žen. K poslechu bude reprodukovaná hudba,
k pohoštění zvěřina i něco sladkého. Srdečně tedy zveme všechny příznivce přátelského
setkání.
5. V sobotu 16.3.2019 proběhne odečet vody a výběr vodného. Upozorňujeme odběratele,
aby v případě své nepřítomnosti v termínu odečtu nahlásili stav vodoměru na obecní
úřad.
6. Místní knihovna připravuje:
V sobotu 16.2.2019 od 17:00 hod proběhne 1. část série tvořivých dílniček. Předběžné
termíny navazujících setkání jsou 23.2. a 6.4.2019 vždy od 17:00 hod.
V pátek 22.2.2019 od 19:00 hod. se uskuteční na obecním úřadě cestopisná přednáška
na téma Peruánská republika. O své zážitky z cesty s batohem na zádech se s Vámi podělí
Mgr. B. Pokorná.
V sobotu 2.3.2019 od 15:00 hod. dojde na obecním úřadě ke klání dětských
karnevalových masek. Zábavným odpolednem protkaným soutěžemi, tancem a ukázkami
tanečních mistrů, děti provedou účinkující taneční a pohybové školy.
V Janově Dole 25.1.2019

_______________________
Jiří Kořínek, místostarosta

____________________
Josef Jadrný, starosta

