
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 6/2018 

 
1. V pondělí 13.8.2018 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 dotačních smluv 

• Rozpočtové opatření roku 2018 

• Prodej pozemku z vlastnictví obce 

• Informace o probíhajících dotačních akcích v obci 

 
2. V sobotu 4.8.2018 se v areálu Campingu 2000 uskuteční orchestrální koncert pro 

veřejnost ve stylu klasického big bandu (jazz a swing). Začátek akce je naplánován na 

19:30, reprodukce bude probíhat nejdéle do 24:00 hod. Všichni občané jsou ze strany 

majitelů areálu zváni. 

 

3. V sobotu 4.8.2018 se v Křižanech koná již 14. ročník Dixielandu. Bližší informace 

naleznete na vývěskách. 

  

4. V úterý 7.8.2018 se od 17:00 na obecním úřadu v Janově Dole uskuteční pracovní 

schůzka Sociálně kulturního výboru se členy místních spolků k organizaci akcí v druhé 

polovině roku. 

 

5. V sobotu 11.8.2018 se uskuteční turnaj dvojic v nohejbalu na místním multifunkčním 

hřišti. Turnaj bude zahájen v 15:00. Pro hráče i přihlížející bude připraveno drobné 

občerstvení i pití. Přihlášky či případné dotazy na tel. čísle 739 050 048 (J. Mašek). 

 

6. V termínu 24.-26.8.2018 proběhne v Liberci ve sportovním parku (u arény) Mistrovství 

ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu s následujícím 

harmonogramem: pátek 13:00 – 18:00 výstup do 4. podlaží cvičné věže; sobota 7:30 – 

14:00 běh na 100 m s překážkami; sobota 14:45 – 19:00 štafeta 4 x 100 m s překážkami; 

neděle 8:30 – 14:00 požární útok. Bližší info na www.mrps2018.cz nebo na vývěskách. 

 

7. V pátek 7.9.2018 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. 

 

8. V sobotu 15.9.2018 proběhne odečet vody a výběr vodného. Upozorňujeme 

odběratele, aby v případě své nepřítomnosti v termínu odečtu nahlásili stav vodoměru na 

obecní úřad. 

 

V Janově Dole 30.7.2018 

 

 

 

 

  _______________________                                     ____________________ 

   Jiří Kořínek, místostarosta                                            Jan Mašek, starosta 


