OBČASNÍK

č. 1/09

obce Krásné Údolí
Krásné Údolí č.p. 77, 364 01 Toužim
Tel. : 353 312 024, Fax : 353 311 553, E-mail : starosta@krasneudoli.cz

www.krasneudoli.cz
Únor 2009

Vážení spoluobčané,
hned v úvodu bych vás chtěla všechny pozvat na dvě kulturní akce připravované
v obci a to na KRÁSNOÚDOLSKÉ SLAVNOSTI, které se budou konat v sobotu 30. 5.
2009 s tímto předpokládaným programem
• turnaj v nohejbale
• soutěže a hry pro děti a dospělé
• odpolední kulturní program
• stánkový prodej
• pouťové atrakce
• večerní taneční zábava
(Veškerý program bude probíhat na víceúčelovém a fotbalovém hřišti.)
a pouťovou zábavu, která se bude konat v sobotu 15. srpna od 20.00 hodin
v kulturním domě, kde bude hrát p. Straka ze Žlutic.
Informace starostky:
 V lednu byla provedena inventarizace majetku obce
 Zaslána žádost na pracovní úřad o 2 pracovníky na úklid obce
 Bude provedena vektorizace mapového podkladu, kterou budou moci využívat
občané – pozemky
 Římskokatolická církev převede místní hřbitov do vlastnictví obce
 Vyčištění kanalizace u nových i starých panelových domů
 Oprava veřejného osvětlení, výměna soumrakového snímače
 Oprava místního rozhlasu
 O jarních prázdninách bude provedena oprava plynového kotle v MŠ
 Na obecním úřadě bude zřízena datová schránka a Czech POINT, který bude
sloužit občanům – vybavení bude pořízeno z dotací
 Budeme žádat o dotace na výměnu oken v MŠ a místní knihovně

Oznámení o termínech zasedání zastupitelstva obce v roce 2008
-

14. ledna
11. března
13. května
16. září
11. listopadu

- 11. února
- 15. dubna
- 17. června
- 14. října
- 9. prosince
( změny termínů vyhrazeny )

Všechna zasedání jsou ve středu od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Krásné Údolí.
Do programu jednání mohou být navrženy pouze příspěvky předložené
nejpozději 10 dnů před vlastním jednáním zastupitelstva obce.
Květuše Smolová - starostka
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