
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 9/2018 

 
 

1. Ve volbách do zastupitelstva obce konaných dne 5.-6.10.2018 byli zvoleni tito 

zastupitelé: Hauft Libor, Jadrný Josef, Kořínek Jiří, Mašek Jan, Servít Milan, Urban Jan, 

Tvrzníková Jana. Na ustavujícím zasedání byli zvoleni do funkce: 

starosta – Jadrný Josef 

místostarosta – Kořínek Jiří 

předseda finančního výboru – Mašek Jan 

předseda kontrolního výboru – Urban Jan 

předseda kulturního a sociálního výboru – Tvrzníková Jana 

 

2. V sobotu 24.11.2018 od 9.00 hod. se v prostorách kuchyňky obecního domu uskuteční 

pod hlavičkou místní knihovny adventní dílnička na téma: pečení vánočního cukroví. 

Zájemci si přinesou váleček, oblíbená vykrajovátka a babiččiny recepty na cukroví. 

 

3. V neděli 2.12.2018 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 zajíčkovi, poté přijdou Mikuláš, 

čert a anděl s nadílkou a bude následovat rozsvícení vánočního stromu a společný zpěv 

koled. Občerstvení se svařákem bude zajištěno. 

 

4. Ve středu 5.12.2018 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. 778 526 146, email: obec_januvdul@volny.cz). Akci zajišťuje Přátelé Janova Dolu 

z.s. 

 

5. V sobotu 8.12.2018 proběhne odečet vody a výběr vodného. Upozorňujeme 

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

obecní úřad. 

 

6. V pondělí 10.12.2018 od 19:00 hod. se bude v zasedací místnosti obecního úřadu 
konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Janův Důl, s následujícím programem: 

kontrola usnesení, zprávy předsedů výborů, zpráva starosty, diskuse, rekapitulace 

usnesení. Hlavními projednávanými body mj. budou: 

• zprávy předsedů výborů 

• zpráva starosty 

• rozpočet obce Janův Důl na rok 2019 

• inventury 

• jmenování výběrových komisí (DČOV, chodník) 

• Plán rozvoje obce na období 2019 – 2023 

 

7. V sobotu 29.12.2018 v 18.00 hod. Vás zveme do obecního domu na předsilvestrovské 
posezení. Přátelské posezení proběhne formou vepřových hodů – jitrnice, jelita, tlačenka, 

prdelačka – vše domácí produkce z Podještědí. Večerem Vás bude provázet příjemná 

reprodukovaná hudba dle Vašeho přání. 

 



Obecní úřad Janův Důl přeje všem občanům klidné prožití Vánoc  

a pevné zdraví v nadcházejícím roce. 
 

 

 

 

V Janově Dole 19.11.2018 

 

 

 

 

 

  _______________________                                     ____________________ 

   Jiří Kořínek, místostarosta                                           Josef Jadrný, starosta 


