
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 1/2022 

 
 

1. V pondělí 7.3.2022 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. 1/2022 
• Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2021 
• Schválení smlouvy na rekonstrukci vodojemu 
• Schválení smluv na prodej pozemků 
• Schválení dodatku smlouvy na řešení přestupků 
• Aktuální informace k dotačním akcím v obci 

 
2. Odečet vodoměrů proběhne samoodečtem. Prosíme tedy odběratele, aby provedli odečet 

svého vodoměru v termínu 19.-20.3.2022 a stav nahlásili do 21.3.2022 na obecní úřad 
Janův Důl – mailem na adresu: obec@januvdul.cz nebo telefonicky (v pracovní dny)          
na číslo 778 526 146. 
 

3. V sobotu 19.3.2022 od 15.00 hod. Vás srdečně zveme do společenské místnosti OÚ 
v Janově Dole na přátelský turnaj v ping pongu. Bližší informace a předběžné přihlášky 
na tel. čísle: 739 050 048 (J. Mašek). 

 
4. Liberecký kraj monitoruje potenciální možnosti ubytovacích kapacit pro 

občany Ukrajiny, kteří migrují z důvodu válečného konfliktu. Žádáme občany, kteří 
mohou nabídnout ubytovací kapacitu pro tyto účely, aby se přihlásili do 7.3.2022 na obecní 
úřad. 
 

5. V souvislosti s aktuálním válečným konfliktem na Ukrajině se lze také zapojit do 
humanitární pomoci. Případní zájemci mohou přivézt na Obecní úřad v Janově Dole nebo 
přímo na stanici Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (Šumavská 414/11, 460 
01 Liberec, po příjezdu k bráně stanice je třeba volat na tel. 950 471 100): 
 

• Léky: analgetika, protizánětlivé léky, gázové obvazy, různé velikosti, sterilní / 
nesterilní, hydrogelové obvazy proti popáleninám, obvazy (individuální balení), 
zaškrcovadlo/turniket, systémy pro nitrožilní infuze, imobilizační pneumatiky 
různých typů a rozměrů, katetry pro periferní žíly (různé velikosti), infuzní sety, 
elastická fixační bandáž (různé velikosti), fixační dlahy a ortézy 

• Další vybavení: spacáky a teplé deky, přikrývky, polštáře, termodeky, karimatky, 
hygienické prostředky pro ženy a děti (pleny, vložky, mycí prostředky, zubní 
pasty, kartáčky, ručníky atd.), baterky, baterie, pláštěnky, stany. 

• Vše musí být nové, nepoužité, připravené k okamžitému použití. Jiné než 
vyjmenované komodity, nejsou nyní potřeba, nebudou tak převzaty. 
 

Vlastní finanční sbírku obec Janův Důl nebude pořádat. Finanční prostředky lze poskytnout 
různým veřejným sbírkám, které již existují. 
 



6. V sobotu 30.4.2022 Vás zveme na tradiční čarodějnicový rej s lampionovým průvodem 

a zdobením májky. Sejdeme se v 19.00 hod. na prostranství před bývalým pohostinstvím, 
kde ozdobíme májku, poté ji průvodem doneseme k obecnímu úřadu  a odtud se přemístíme 
na hřiště, kde po setmění zapálíme oheň. Občerstvení jako obvykle zajišťují hasiči. 
 

7. V příloze této informace naleznete Janodolský zpravodaj č. 1/2022. 
 

 
 

 
V Janově Dole 28.2.2022 

 
  

 
 
 

  _______________________                                     ____________________ 
   Jiří Kořínek, místostarosta                                           Jan Mašek, starosta 


