Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná
Informace občanům č. 7/2020
1. Zastupitelstvo obce Janův Důl na svém zasedání 29.9.2020 schválilo nového starostu obce
– stal se jím Jan Mašek. Ke změně v této funkci došlo po odstoupení stávajícího starosty
Josefa Jadrného, který v zastupitelstvu obce i nadále setrvává. Na uvolněnou funkci
předsedy finančního výboru byl zvolen Libor Hauft. Změna v uvedených funkcích ve
vedení obce je účinná od 30.9.2020.
2. Poslední svoz bioodpadu se uskuteční 27.10.2020, poté bude nádoba ze stanoviště
uklizena a znovu přistavena na jaře příštího roku.
3. Předběžně informujeme občany, že svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
proběhne v sobotu 14.11.2020.
4. U kombinovaného svozu popelnic dojde od 1.11.2020 k přechodu ze čtrnáctidenního na
týdenní interval – poslední čtrnáctidenní svoz tedy bude 22.10. a od 5.11. (včetně) bude již
probíhat každý týden.
5. Výsledky voleb do zastupitelstva kraje v obci Janův Důl (ze 133 voličů odhlasovalo
48,12 %, všechny hlasy byly platné):
6 hlasů
strana č. 16 – SPD
strana č. 19 – Česká pirátská strana
5 hlasů
strana č. 20 – Starostové pro Liberecký kraj 33 hlasů
strana č. 33 – ODS
6 hlasů
strana č. 45 – ČSSD
2 hlasy
11 hlasů
strana č. 50 – ANO 2011
strana č. 85 – Pro KRAJinu
1 hlas
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu - 1. kolo, v obci Janův Důl (ze 133 voličů
hlasovalo 39,10 %, platných hlasů bylo 98,08 %):
1 hlas
kandidát č. 1 – Petr Skokan
kandidát č. 2 – Jan Riedl
1 hlas
kandidát č. 3 – Petr Jeník
3 hlasy
kandidát č. 4 – Vít Vomáčka
9 hlasů – postupující kandidát
kandidát č. 5 – Miloš Tita
4 hlasy
kandidát č. 6 – Jiří Štěrba
2 hlasy
kandidát č. 7 – Libor Šmejda
3 hlasy
kandidát č. 8 – Jiří Vosecký
18 hlasů – postupující kandidát
kandidát č. 9 – Jaroslav Křupala
2 hlasy
kandidát č. 10 – Libor Křenek
8 hlasů
Druhé kolo senátních voleb se koná v pátek 9.10.2020 (14:00 – 22:00) a v sobotu
10.10.2020 (08:00 – 14:00). Volit lze z postupujících kandidátů, hlasovací lístky voliči
obdrží ve volební místnosti.
6. Obec opět disponuje desinfekcí a nanofiltry do roušek na ústa. Žádáme občany, kteří
mají zájem o desinfekci či nanofiltry, aby se přihlásili buď e-mailem (obec@januvdul.cz)
nebo na telefonním čísle 778 526 146 (obecní úřad – nutno volat v úředních hodinách), a
to nejdéle do pátku 16.10.2020.

7. Podzimní posezení seniorů s vítáním občánků se vzhledem k vyhlášení nouzového stavu
ruší.
8. Obec Janův Důl má nově zřízenu vlastní stránku na sociální síti Facebook
(https://www.facebook.com/ObecJanuvDul/). Na sociální síti budou jednoduchým a
moderním způsobem zveřejňovány především aktuality ze života obce.
Při této příležitosti připomínáme, že obec zároveň spravuje vlastní web januvdul.cz, na
kterém lze nalézt také informace o plánovaných akcích, zprávy včetně fotografií z již
uskutečněných akcí, úřední desku a další důležité oficiální dokumenty obce a obecního
úřadu.
V souvislosti se zavedením a provozem profilu na Facebooku nebudou nijak měněny
stávající komunikační kanály, nadále tak budou fungovat informace občanům, SMS
zprávy, web, zpravodaj atd.

V Janově Dole 9.10.2020

_______________________
Jiří Kořínek, místostarosta

____________________
Jan Mašek, starosta

