
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 6/2017 

 

1. V pondělí 2.10.2017 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 prodejů pozemků 

• Informace o dotačních akcích obce 

• Informace o dalším postupu výstavby sportovního areálu 

• Informace o zpracování projektu na další etapu chodníku, propustku na cestě do areálu 

kempu a rozšíření sítě veřejného osvětlení 

• Informace o dalším postupu k výstavbě domovních čistíren odpadních vod 

 

2. V pátek 8.9.2017 od 16.00 hod. se v novém sportovním areálu v Janově Dole uskuteční akce 

pro děti s rodiči „Rozloučení s prázdninami“. Připraveny budou soutěže, jízda na koni i 

občerstvení. 

 

3. V sobotu 16.9.2017 od 9.00 hod. se na Sychrově konají 15. krajské dožínkové slavnosti. 

 

4. Připomínáme znovu, že v sobotu 16.9.2017 proběhne odečet vody a výběr vodného. 

Upozorňujeme odběratele, aby v případě své nepřítomnosti v termínu odečtu nahlásili stav 

vodoměru na obecní úřad. 

 

5. Připomínáme znovu, že ve čtvrtek 21.9.2016 od 15.30 hod. bude u bývalé hospody provedeno 

pravidelné očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině. 

 

6. V sobotu 23.9.2017 se od 13:00 hod. uskuteční na novém multifunkčním hřišti v Janově Dole 

přátelský nohejbalový turnaj dvojic. Přihlášení a informace o turnaji na telefonním čísle 

739 050 048 (J. Mašek). Drobné občerstvení bude zajištěno jak pro účastníky turnaje, tak pro 

příchozí diváky. Zváni jsou všichni příznivci sportovního a společenského dění. 

 

7. ČEZ Distribuce informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 26.9.2017         

od 12.00 do 16.00 hod. v lokalitě Janův Důl č.p/č.e.: 8, 29, 30, 31, 32, 43, 73, 75, 83, 84, 85, 

86, 87, 89.  
 

8. V neděli 1.10.2017 od 13.15 do 14.30 hod. odstartuje v Janově Dole další ročník závodů        

na kolečkových lyžích „Silvini SKIROLL ©up Ještěd“.  

 

9. V sobotu 7.10.2017 od 15.00 hod. zveme do společenské místnosti obecního úřadu naše 

seniory k tradičnímu posezení, které bude tentokráte spojeno s vítáním občánků. Kulturní 

program a pohoštění zajištěno. 

 

10. V sobotu 4.11.2017 v 10.30-10.45 hod. proběhne na stanovišti před bývalým pohostinstvím 

sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Bližší informace na vývěskách. 

 

 

 



11. Krajský úřad Libereckého kraje vyhlásil dotační program „Podpora předcházení vzniku 

odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů“, v jehož rámci lze 

získat mj. finanční podporu na pořízení domácích kompostérů pro občany. Prosíme 

občany, kteří by měli zájem o pořízení kompostéru, aby se přihlásili na obecním úřadu. 

V případě kladného ohlasu bychom se začali blížeji zajímat o podrobnosti této možné podpory. 

 

12. Vyzýváme tímto občany, aby své případné připomínky či požadavky ve vztahu k jízdním 

řádům autobusů směřovali písemně na obecní úřad, a to nejpozději do 10.9.2017. Požadavky 

na změny jízdních řádů lze také podávat kdykoliv přímo koordinátorovi veřejné dopravy na 

adrese www.iidol.cz. Na této adrese lze také nalézt veškeré ostatní připomínky k jízdním řádům 

a plánované změny. 

 

 

 

V Janově Dole 1.9.2017 

 

 

 

 

 

  _______________________                                     ____________________ 

   Jiří Kořínek, místostarosta                                            Jan Mašek, starosta 


