Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná
Informace občanům č. 2/2022
1. Připomínáme, že v sobotu 30.4.2022 se uskuteční 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 (buřty, točené pivo aj.) jako obvykle zajišťují hasiči.
2. Diakonie Broumov opět pořádá sbírku textilu a jiných potřeb do domácnosti, zájemci
mohou věci do sbírky nosit na obecní úřad Janův Důl v termínu od 2.5. do 6.5.2022. Bližší
informace naleznete na vývěsce u OÚ.
3. U kombinovaného vývozu popelnic se přechází od května na čtrnáctidenní svoz, který bude
probíhat v sudé čtvrtky a první květnový svoz tedy proběhne 5.5.2022.
4. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v sobotu 7.5.2022
v 10.30 – 10,45 hod. na stanovišti před bývalým pohostinstvím. Bližší informace
na vývěskách.
5. V sobotu 7.5.2022 se uskuteční obecní výlet. Sraz účastníků bude v 9.00 hod. u kravína
v Janově Dole, odkud se půjde do Kotle na Křížovou cestu a poté zpět do Janova Dolu,
kde bude malé občerstvení.
6. V pondělí 9.5.2022 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. 2/2022 a č. 3/2022
• schválení závěrečného účtu a zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok 2021
• schválení účetní závěrky za rok 2021 a převod hospodářského výsledku za rok 2021
• aktuální informace k dotačním akcím v obci
• schválení likvidace DSO Sdružení obcí Podještědí
• schválení smlouvy na podporu výstavby DČOV
7. Liberecký kraj vyhlásil nový dotační program Podpora dodatečné instalace
akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva, s příjmem žádostí od 2.5.2022
do 18.5.2022. Podrobnější informace naleznete na https://dotace.kraj-lbc.cz/. Kontaktní
osoba: Ing. Alena Klímová, e-mail: alena.klimova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 327.
8. Ve středu 18.5.2022 se od 18.00 hod. v budově Obecního úřadu v Janově Dole uskuteční
Valná hromada spolku Přátelé Janova Dolu z.s.. Na valnou hromadu jsou zváni nejen
členové, ale i hosté.
9. Přátelé Janova Dolu z.s. společně s obcí Janův Důl Vás zvou v pátek 27.5.2022 od 16.00
hod. ve sportovním areálu v Janově Dole na oslavu Dětského dne. Připraven bude
Pohádkový les a také občerstvení. Zveme děti i dospělé.

10. V sobotu 11.6.2022 p. Bulíř Jiří (Horáci) pořádá nohejbalový turnaj trojic na
víceúčelovém hřišti v Janově Dole. Začátek je naplánován na 8.00 hod. Předpokládaná
účast cca 10 družstev z širšího okolí, včetně domácích. Občerstvení a pití je zajištěno na
celý den a zváni jsou všichni příznivci sportovního dění.
11. Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, upozorňuje a vyzývá živnostníky,
kterým byl vydán před 1.7.2008 barevný živnostenský list a nebyl poté nahrazen Výpisem
ze živnostenského rejstříku, aby se dostavili na pracoviště Magistrátu k projednání jejich
podnikání a uvedení do souladu se současným zněním zákona, případně k podání žádosti
o zrušení živnostenského oprávnění. Více informací naleznete na úřední desce.

V Janově Dole 27.4.2022

_______________________
Jiří Kořínek, místostarosta

____________________
Jan Mašek, starosta

