Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná
Informace občanům č. 5/2019
1. V sobotu 10.8.2019 od 15.00 hod. se ve sportovním areálu v Janově Dole uskuteční
3. ročník celosvětového nohejbalového turnaje dvojic. Přihlášky do turnaje a bližší
informace na telefonním čísle 739 050 048 (J. Mašek), startovné se neplatí. Připraveno
bude točené pivo a drobné občerstvení. Zváni jsou všichni příznivci sportovního
a kulturního dění. Přijďte strávit příjemné odpoledne do sportovního areálu v Janově Dole
i v případě, že se turnaje nebudete účastnit, můžete u točeného piva v příjemném prostředí
posedět s přáteli.
2. Srdečně zveme všechny občany v pátek 16.8.2019. od 19.00 hod. na bývalé hřiště (místo
pálení čarodějnic) v Janově Dole na Janovodolskou letní noc – společné posezení
s občerstvením (bude zajištěno pivo, klobásy, kýta a jiné) a reprodukovanou hudbou
k poslechu či tanci.
3. Obec Janův Důl získala v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019 ocenění – oranžovou
stuhu. Tímto naše obec postoupila do celostátního kola, přičemž 3.9.2019 je očekávána
návštěva celostátní hodnotitelské komise. Slavnostní předávání cen krajského kola soutěže
proběhne 13.8.2019 v obci Svojkov.
4. Informujeme občany, že stavba chodníku v Janově Dole je v konečné fázi. Nyní proběhne
kolaudace, přičemž náhradní autobusová zastávka zůstává do 31.8.2019 u bývalé hospody.
5. V pátek 6.9.2019 se chystá rozloučení dětí s prázdninami. Více informací obdržíte
v následné pozvánce.
6. V sobotu 14.9.2019 proběhne odečet vody a výběr vodného. Upozorňujeme odběratele,
aby v případě své nepřítomnosti v termínu odečtu nahlásili stav vodoměru na obecní úřad.
7. Informujeme občany, že Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo zahájení územního řízení
a nařídilo veřejné ústní jednání ve věci stavby „Vedení 400kV V451/448, TR Babylon
– TR Bezděčín“, více viz. úřední deska (elektronická http://januvdul.cz/uredni-deska/).
8. V pondělí 16.9.2019 od 18:00 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:
• aktuální informace k výstavbě DČOV, výstavbě chodníku a k opravě propustku

V Janově Dole 3.8.2019

_______________________
Jiří Kořínek, místostarosta

____________________
Josef Jadrný, starosta

