
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 8/2020 

 

Vážení spoluobčané, 

my všichni nyní prožíváme velmi náročné období. Situace, které aktuálně čelíme, by nám před 
rokem přišla nepředstavitelná.  

Žáci a studenti nechodí do škol, pro všechny občany naší země je omezen volný pohyb, drtivá 
většina obchodů a služeb je uzavřena a takto by se dalo pokračovat. Už samotné nošení roušek 
ve společnosti by nám přišlo v našich podmínkách před zmíněným rokem jako těžko uvěřitelná 
věc. Tento režim bude ještě nějakou dobu trvat, na to musíme být připraveni. 

Smyslem těchto opatření je minimalizace osobních kontaktů, tím pádem zpomalení šíření 
nákazy COVID 19 a tedy zabránění přetížení našich nemocnic.  

Jak bychom se tedy my všichni měli nyní chovat?  

Na jednu stranu je bezesporu potřeba dodržovat hygienické standardy a zmíněná opatření. Na 
druhou stranu není na místě žádná panika a přehnaný strach. Při zodpovědném chování               
a dodržování hygienických zásad tuto nepříjemnou situaci zvládneme a po určité době se naše 
životy opět začnou vracet k normálu. 

Pokud je to jenom trochu možné, zachovejte si i nadále svůj životní optimismus, nepřestávejte 
dělat to, co Vás baví a dává vám smysl. Věřím, že se v roce 2021 budeme opět společně potkávat 
na různých akcích tak, jak tomu bylo běžné před pandemií COVID 19. 

Přeji Vám všem především pevné zdraví! 

 
Jan Mašek, starosta obce 

 

 

1. Obecní úřad bude od pondělí 9.11.2020 opět otevřen. Do odvolání bude fungovat 

s následujícím omezením úředních hodin: 

pondělí  14.00 – 19.00 hod. 

středa 10.00 – 15.00 hod. 

 

2. Obecní úřad má pro občany k dispozici dezinfekci, šité roušky a nanofiltry do roušek. 

V případě zájmu o tyto prostředky se lze průběžně hlásit na obecním úřadu buď e-mailem 

(obec@januvdul.cz) nebo na telefonním čísle 778 526 146 (obecní úřad – nutno volat v 

úředních hodinách). Prostředky budou občanům dodávány průběžně dle objednávek na 

obecním úřadu. 

Obecní úřad je připraven řešit s občany individuálně i další specifické problémy související 

s aktuální pandemií. V případě zájmu se lze obrátit na obecní úřad. 

 

3. ČEZ Distribuce informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Janův Důl 

dne 12.11.2020 od 7.30 do 14.30 hod. – lokalita Janův Důl  čp. 106 a 107. 

 

4. V sobotu 14.11.2020 se od 10.30 – 10,45 hod. uskuteční na stanovišti před bývalým 

pohostinstvím sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Bližší informace na 

vývěskách. 

 



5. V pondělí 30.11.2020 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: 

• rozpočet na rok 2021 

• rozpočtové opatření č. 8/2020 

• plán inventur 

• aktuální informace k žádostem o změnu územního plánu 

• aktuální informace k dotačním akcím v obci 

• informace o pořízení pozemků do vlastnictví obce 

• nová podpora výstavby DČOV Janově Dole 

 

 

 

 

V Janově Dole 6.11.2020 

  

 

 

 

  _______________________                                     ____________________ 

   Jiří Kořínek, místostarosta                                           Jan Mašek, starosta 


