
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 4/2019 

 

1. Přátelé Janova Dolu z.s. společně s obcí Janův Důl Vás zvou v pátek 7.6.2019 od 16.00 
hod. ve sportovním areálu v Janově Dole na oslavu Dětského dne. Připraven je zábavný 

program pro děti „Honza Popleta a jeho kamarádi“ a také občerstvení. Zveme děti              

i dospělé. 

 
2. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v sobotu 8.6.2019 v 10.30-

10.45 hod. na stanovišti před bývalým pohostinstvím. Bližší informace na vývěskách. 
 

3. V sobotu 15.6.2019 a v neděli 16.6.2019 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 24.6.2019 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: 
• Rozpočtové opatření č.5/2019 

• schválení účetní závěrky, závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření 

obce Janův Důl za rok 2018 

• aktuální informace k výstavbě DČOV, chodníku a k opravě propustku 

 

5. V úterý 11.6.2019 od 11.30 do 13.30 hod. navštíví naši obec hodnotící komise soutěže 
Vesnice roku 2019. 
 

6. Ve čtvrtek 20.6.2016 od 17.00 hod. bude v budově obecního úřadu Janův Důl zahájena 

výstava Pojizeří a Podještědí v kresbách J. V. Scheybala. 
 

7. V sobotu 22.6.2019 proběhne již tradiční Svatojánská pouť - se zahájením v 15:00 hod.  

u kapličky proslovem farářky Mgr. Kateřiny Havelkové, dále vystoupí soubor Rychnovské 

trio a poté bude následovat zábava v prostoru za obecním úřadem, kde zahraje p. Jiří Pavlů.  

Bližší informace budou v pozvánce. 

 

8. Informujeme občany, že ve dnech 22.-23.6.2019 od 8.00 do 18.00 hod. se uskuteční XII. 
ročník závodů automobilů do vrchu JEŠTĚD 2019. Z tohoto důvodu dojde                  

ke krátkodobé úplné uzavírce silnice č. III/2784, s objízdnou trasou Křižany, Osečná, 

Český Dub, Hodkovice n. M., Dlouhý Most, Liberec. V určitých intervalech bude možný   

i volný průjezd civilních vozidel. 

 

 

V Janově Dole 30.5.2019 

  

 

 

 

  _______________________                                     ____________________ 

   Jiří Kořínek, místostarosta                                           Josef Jadrný, starosta 


