Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná
Informace občanům č. 8/2019
1. V neděli 1.12.2019 Vás obec Janův Důl a spolek Přátelé Janova Dolu zve na zahájení
Adventu v Janově Dole. Ve společenské místnosti obecního úřadu Vám ve 14 hodin
loutkové divadlo z Českého Dubu zahraje pohádku O pyšné princezně, poté
přijdou Mikuláš, čert a anděl s nadílkou a cca v 16.30 hod. bude následovat rozsvícení
vánočního stromu. Občerstvení se svařákem bude zajištěno.
2. Ve čtvrtek 5.12.2019 v odpoledních až večerních hodinách (17:00 – 19:00) budou naší
obcí procházet Mikuláš s andělem a čertem. Prosíme vážné zájemce, kteří by rádi
v uvedených hodinách využili jejich služeb, aby se přihlásili do 4.12.2017 na obecní úřad
(tel. 724 179 388, email: obec@januvdul.cz). Akci zajišťuje Přátelé Janova Dolu z.s.
3. V sobotu 7.12.2019 a v neděli 8.12.2019 se uskuteční odečet vody a výběr vodného.
Upozorňujeme odběratele, aby v případě své nepřítomnosti v termínu odečtu nahlásili stav
vodoměru na obecní úřad.
4. V pondělí 9.12.2019 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:
• rozpočet na rok 2020
• rozpočtové opatření č. 8/2019
• plán inventur
• žádosti o změnu územního plánu
• nákup pozemků - chodník
• aktuální informace k výstavbě DČOV, výstavbě chodníku a k opravě propustku
• schválení obecně závazných vyhlášek o místním poplatku ze psů, za komunální
odpad, z pobytu
5. V rámci podpory Ministerstva pro životní prostředí připravuje obec výsadbu nových
listnatých stromů v našem katastru. Podmínkou dotace je, že výsadbu provedou občané obce.
Prosíme všechny, kterým není lhostejný vzhled naší obce, aby nám pomohli, až budeme
stromy sázet. Termín v předstihu oznámíme.
6. V sobotu 28.12.2019 v 18.00 hod. Vás zveme do společenské místnosti obecního úřadu
v Janově Dole na Černobílé předsilvestrovské posezení (tentokrát v černobílém oblečení).
Občerstvení bude zajištěno (zvěřinový guláš, tlačenka). Večerem Vás bude provázet příjemná
reprodukovaná hudba.
V Janově Dole 20.11.2019

_______________________
Jiří Kořínek, místostarosta

____________________
Josef Jadrný, starosta

