
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 5/2021 

 
1. V pátek 11.6.2021 od 16.00 hod. u multifunkčního hřiště v Janově Dole pořádá obec 

Janův Důl a Přátelé Janova Dolu z.s. tradiční Dětský den. Připraveny budou sportovní 
disciplíny, jízda na koni a občerstvení pro malé i velké. 
 

2. Obec Křižany má zveřejněnu Veřejnou vyhlášku o úplné uzavírce silnice 
II/592 Kryštofovo Údolí v termínech 8.6-11.6.2021 a 21.6.-24.6.2021, v rámci akce 
opravy objízdných tras. 
 

3. Připomínáme, že ve dnech 18.-20.6.2021 proběhne odečet stavů vodoměrů! 
 
4. Jako náhrada za letošní neuskutečněnou tradiční Svatojánskou pouť a pálení čarodějnic 

proběhne v pondělí 5.7.2021 akce s pálením ohně na louce naproti obecnímu úřadu, 
s občerstvením, hudbou a případně i tancem. Začátek je naplánován na 18:00. 
 

5. Ve dnech 10.-11.7.2021 se uskuteční cyklistický závod Hamrman Tour 2021. Trať bude 
stejná jako v roce 2020, autobusová doprava nebude ovlivněna a bude umožněn průjezd 
bez omezení. Termíny jízdy po komunikacích: 10.7.2021 v 11:30-15:30 hod., 11.7.2021 
v 11:15-12:30 hod. 
 

6. Na sobotu 21.8.2021 je plánován obecní výlet. Odjezd bude autobusem ČSAD           
v 9.49 hod. od obecního úřadu na Výpřež, odtud pěšky k vyhlídce Kamenná vrata, 
skalnímu útvaru Červený kámen, Mohyle letců, cestou zpět kolem Kamene loveckého 
štěstí, kříže Edity Winkelbauerové a po červené značce okolo Pruského kříže do Janova 
Dolu. Trasa je dlouhá cca 8 km. 
 

7. Obec Janův Důl pořádá pro Diakonii Broumov sbírku textilu a jiných potřeb do 
domácnosti - zájemci mohou věci do sbírky nosit na obecní úřad Janův Důl v termínu od 
14.6. do 25.6.2021. Darovat můžete (nepoškozené):  veškeré oděvy, kabelky, batohy (s 
fungujícími zipy); obuv (zavázanou v igelitové tašce); záclony a závěsy; přikrývky, 
polštáře a deky (pouze péřové); lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky (čisté i mírně 
poškozené); látky (min. 1 m2); dětské knihy. 
 

8. Žádáme občany, aby na místo, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad (naproti 
bývalému pohostinství), nebyl odkládán jiný komunální odpad. Pro účely shromažďování 
komunálního odpadu je k dispozici velkokapacitní kontejner u obecního úřadu. Pokud pak 
na tříděný odpad využíváte tyto kontejnery, sešlapávejte PET lahve, plastový odpad 
neodkládejte vedle kontejnerů. Na tříděný odpad (plasty, tetra pack, kovové obaly - 
plechovky) pak lze využít i pytle, které jsou k dispozici na obecním úřadu. Děkujeme. 
 

V Janově Dole 7.6.2021 
 

  
 
 
 

  _______________________                                     ____________________ 
   Jiří Kořínek, místostarosta                                           Jan Mašek, starosta 


