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Slovo z radnice 
 

Procházka městem  
Při mé každodenní procházce po městě jsem si 
nemohl nevšimnout zvýšeného pohybu lidí, ale 
hlavně aut, projíždějících městem. Určitě je to 
zimou, která po několika letech přišla v plné 
síle, a zvyšující se atraktivitou našeho krásného 
města. Bohužel to přináší více problémů, a to 
hlavně s provozem aut centrem města. Čím dál 
více si všímám, a určitě nejsem sám, že většině 
návštěvníkům nic neříká zákaz vjezdu či zákaz 
zastavení. To koresponduje i s každotýdenním 
hlášením městské policie. Myslím si, že 
k tomuto stavu přispívají i někteří ubytovatelé. 
Mně osobně to vadí a vždy, když něco 
takového vidím, snažím se alespoň slušně 
upozornit na porušení dopravních předpisů. 
Ne vždy se setkávám s pochopením. Moje 
přesvědčení je, abychom my, kteří tu žijeme a 
chceme, aby naše město bylo krásné a klidné, 
nebyli lhostejni k chování některých 
návštěvníků. 

Petr Hřebačka, místostarosta 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 11. února 2019 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 zápis z 2. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 
Zastupitelstvo města schválilo: 

 podání žádosti o dotaci na akci „Stavební 
úpravy a nástavba objektu veřejného WC - 
Janské Lázně“ do programu Rekonstrukce a 
přestavba veřejných budov, 117d8210E, 
poskytovatel dotace MMR ČR (veřejné WC na 
kolonádě) 

 rozpočtové opatření č. 1/2019, kterým se 
zvyšují příjmy o 128.700 Kč a výdaje o 112.000 
Kč 
Zastupitelstvo města vydalo: 

 Obecně závaznou vyhlášku města Janské 
Lázně č. 1/2019, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška města Janské Lázně 
č. 2/2016, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 13. února 2019 
Rada města schválila:  
• odpisový plán na rok 2019 na elektrický 
sporák pro školní jídelnu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Janské Lázně, okres Trutnov 
• změnu nájemce u nájemní smlouvy na 
pronájem nebytových prostor v 1. PP čp. 85 z 
fyzické osoby podnikající, IČ: 47084928 na 
společnost OLYMPIA Services s.r.o., IČ: 
07719393 
• administraci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Stavební úpravy a nástavba objektu 
veřejného WC – Janské Lázně“ zadáním 
společnosti DRAG s.r.o. za 70.200 Kč bez DPH 

 zveřejnění záměru města propachtovat 
pozemky p.p.č. 307 v k.ú. J.L. o výměře 5 096 
m² a p.p.č. 302/1 v k.ú. J.L. o výměře 11 061 m² 
za účelem pasení ovcí a sušení sena a uložila TH 
odboru zajistit cenový posudek k ocenění 
pachtu (lokalita Duncan) 
Rada města vzala na vědomí: 

 bez připomínek provedené kontroly u 
příspěvkové organizace a příjemců veřejné 
podpory v roce 2018 a schvaluje plán 
veřejnosprávních kontrol k provedení kontroly 
vyúčtování příjemců veřejné podpory a 
kontroly hospodaření příspěvkové organizace 
pro rok 2019  

 žádost vlastníka objektu čp. 188 - Advokátka 
o urychlení procesu schvalování žádosti o 
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změnu územního plánu s tím, že ji přeposílá 
pořizovateli Změny č. 1 Územního plánu Janské 
Lázně 
Rada města uložila TH odboru: 
• zjistit u pořizovatele územního plánu, zda 
žadatelé mohou odstoupit od změny č. 1 a 
požádat o zařazení do další změny, která by 
měla být rychleji vyřízená 
Rada města souhlasila: 
• s realizací projektu Výzvy č. 02_18_063 pro 
Šablony II – MRR v prioritní ose 3 na Základní 
škole a Mateřské škole Janské Lázně, okres 
Trutnov 
• s bezplatným užitím znaku města Janské 
Lázně na papírový model Sokolské boudy při 
dodržování zásad k jeho užívání 
Rada města konstatovala: 

 že k žádosti vlastníka čp. 155 – Siréna o 
změnu Územního plánu Janské Lázně na části 
pozemku st.p.č. 64/1 v k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších nemá relevantní informace a 
přeposílá ji pořizovateli Územního plánu 
Janské Lázně, což je MěÚ Trutnov, oddělení 
územního plánovaní 
Rada města zrušila:  
• výběrové řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Stavební úpravy a nástavba objektu 
veřejného WC – Janské Lázně“ 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 27. února 2019 
Rada města schválila:  

  zveřejnění záměru města pronajmout 
pozemky p.p.č. 301/13 a 305/1 v k.ú. J.L. o 
výměře 2 981 m² a část p.p.č. 170/1 v k.ú. J.L. 
o výměře cca 580 m² za účelem mezideponie 
(potrubí, stavební materiál, hlína) na 24 měsíců 
(lokalita Duncan a Dolní promenáda) 

 připravit záměr města na prodej části 
pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H. o výměře 1 
611 m² k projednání v zastupitelstvu města 
(lokalita centrální parkoviště) 

 Účetní závěrku příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně, 
okres Trutnov sestavenou ke dni 31.12.2018 a 
převedení nespotřebovaného příspěvku na 
provoz ve výši 175,28 Kč zpět na účet 
zřizovatele, a to převedením do rezervního 
fondu příspěvkové organizace, z rezervního 
fondu do investičního fondu a poté na účet 
zřizovatele 
Rada města trvala: 
• k žádosti o vyjádření ke stavbě „Janské Lázně 
– přeložka knn p.č. 161/3 Pexidr“ na vydaném 
usnesení č. R 517/47/17 ze dne 11.01.2017 
Rada města pověřila starostu města: 

 projednat s žadatelkou o zřízení veřejného 
sadu na pozemku p.p.č. 116/1 v k.ú. J.L. formu 
spolupráce s městem (lokalita Dolní 
promenáda) 
Rada města pověřila TH odbor: 

 k zajištění stanoviska poskytovatele dotace 
„Stavba 21 odstavných stání, zázemí pro Staré 
dobré lázeňské cesty, na p.p.č. 17/2 v k.ú. 
Janské Lázně" k možnosti časové regulace 
provozu a provozní doby parkoviště a možnosti 
zpoplatnění jako prevence a ochrany nově 
vznikajících parkovacích míst před 
dlouhodobým odstavováním vozidel 
nesouvisejícím s návštěvou projektu „STARÉ 
DOBRÉ LÁZEŇSKÉ CESTY“ 
Rada města zamítla: 
• žádost Oblastní odbočky Trutnov SONS ČR o 
finanční dar na rok 2019 z důvodu, že finanční 
prostředky pro rok 2019 již byly vyčerpány 
Rada města vzala na vědomí: 

 žádost o souhlas s projednáním ve 
zkráceném procesu změny územního plánu na 
části pozemku st.p.č. 64/1 v k.ú. Č.H. a 
schvaluje vyčkat na stanovisko úřadu 
územního plánování Trutnov k žádosti ze dne 
08.01.2019 (lokalita Siréna) 

(MV) 
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Oznámení 
 

Jarní svoz odpadu  
Součástí jarního úklidu města po letošní zimní 
sezóně budou pro občany města (netýká se 
právnických osob a podnikatelských subjektů) 
zajišťovány zdarma svozy odpadků, které 
nemají charakter běžného komunálního nebo 
nebezpečného odpadu (tj. odpadky, jako 
shrabané listí, větve, různé poházené obaly, 
zničené vybavení domácnosti apod.). Občané 
mohou naložit tyto odpadky na přistavený 
kontejnerový automobil v termínech a 
místech: 
13.04.2019od 8:00 do 9:00 hodin:  
   Krkonošská u objektu garáží Lesní dům 
13.04.2019 od 9:30 do 10:30 hodin:  
   Modrokamenná u obj. čp. 155 (Siréna) 
13.04.2019 od 11:00 do 12:00 hodin:  
   Lázeňská u obj. čp. 36 (Konzum) 
 
20.04.2019od 9:00 do 10:00 hodin:  
   Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) 
20.04.2019 od 10:00 do 11:00 hodin:  
   Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur) 
20.04.2019 od 11:30 do 12:30 hodin:  
  Lesní ulice na křižovatce k Duncanu (u Bečvářů) 
 
27.04.2019 od   8:00 do   9:00 hodin:  
   Lyžařská ulice u objektu čp. 20 (Protěž) 
27.04.2019 od   9:30 do 10:30 hodin:  
   Dolní promenáda u objektu čp. 7 (Betlém) 
27.04.2019 od 11:00 do 12:00 hodin:  
   dvougaráž u čp. 181 (Sýkorovi) 
 
Po celou dobu nakládání odpadů bude 
přítomen řidič auta a strážník Městské policie, 
kteří budou kontrolovat nakládání 
stanoveného druhu, a to pouze od občanů 
bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou 
podnikatelskými subjekty! 
Ing. Jiří Hradecký v. r., starosta města 

Oznámení 
 

Svoz nebezpečného odpadu od občanů 
je zabezpečen společností HAVEX s.r.o. 
Vrchlabí přistavením speciálního sběrného 

vozu v SOBOTU 20.04.2019 

 
od 9:00 do 10:00 hodin: 

Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) 
 
od 10:00 do 11:00 hodin: 

Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur) 
 
Od občanů budou přebírány pouze nebezpečné 
odpady (zářivky, výbojky, zbytky barev, 
rozpouštědla a jiné spotřební chemické 
výrobky, ledničky, obrazovky televizorů, 
akumulátory apod.). Nebezpečný odpad 
neodkládejte do běžného komunálního 
odpadu!! 
Po celou dobu nakládání odpadů bude 
přítomen řidič auta a strážník Městské policie, 
kteří budou kontrolovat nakládání 
stanoveného druhu, a to pouze od občanů 
bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou 
podnikatelskými subjekty! 
Ing. Jiří Hradecký v. r., starosta města 
 

Informace pro každého 
 

Kam s odpadem? 
Fyzické osoby – občané: 
Směsný komunální odpad – pro likvidaci 
využijte popelnice nebo kontejnery s roční 
známkou nebo jednorázové pytle (jak známky, 
tak i pytle k zakoupení na MěÚ /roční známky 
do 30.04./, nebo u společnosti Transport 
Trutnov, s.r.o.). Popelnice a kontejnery s 
komunálním odpadem jsou vyváženy každou 
středu spol. Transport Trutnov, s.r.o.  
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Velkoobjemový komunální odpad (to je to, co 
patří do popelnice, ale nevejde se tam) – je 
možné odevzdat zdarma při jarním a 
podzimním svozu odpadu.  
Plasty + nápojové kartony (TetraPak) - 
využívejte zdarma žluté kontejnery na tříděný 
odpad. 
Papír – využívejte zdarma modré kontejnery na 
tříděný odpad.  
Sklo – využívejte zdarma nádoby na sklo 
(zelené nebo bílé zvony).  
Železný odpad – je možné zdarma odhazovat 
do nádoby v areálu TS (za Kavkazem).  
Biologicky rozložitelný komunální odpad BRKO 
(tím je myšleno: posekaná tráva, větve, listí, 
seno, odumřelé rostliny atp.) – v období od 
dubna do konce října je tento typ odpadu 
možné zdarma odhazovat do kontejneru v 
areálu TS (za Kavkazem). Také každé pondělí 
probíhají až do konce listopadu svozy vaků 
s BRKO. Vaky lze zakoupit na MěÚ za 140 Kč. 
Elektrospotřebiče – drobné elektro spotřebiče 
a použité baterie je možné vhazovat zdarma do 
E-boxu u vchodu do MěÚ, větší do E-domku 
v areálu TS (za Kavkazem). 
Použitý textil – je možné zdarma vhazovat do 
kontejneru v areálu TS (za Kavkazem) a do 
kontejneru na sídlišti Na Sluneční stráni. 
Nebezpečný odpad – je možné odevzdávat při 
jarním a podzimním svozu odpadů. 
Použitý kuchyňský olej z domácností – je možné 
zdarma nalít do barelu v areálu TS (za 
Kavkazem). 
Sběrné nádoby na papír, plast a sklo jsou 
umístěny v ulicích Lyžařská (u penzionu Protěž, 
v zimním období před penzionem Kamínek), 
Modrokamenná (u Horského dvora), Lesní (u 
Švýcarského dvora a u Merkuru), Krkonošská 
(u autobusové zastávky Zátiší), Lázeňská (u čp. 
36), Na Sluneční stráni (na sídlišti) a v areálu 
technických služeb (u Kavkazu). 
 

Právnické osoby – podnikatelé a OSVČ: 
Jsou povinni postupovat podle zákona o 
odpadech. 
Město Janské Lázně nabízí těmto osobám 
možnost přistoupení k systému nakládání 
s odpadem a po podepsání smlouvy o 
přistoupení je možné tříděný odpad 
odevzdávat do nádob na tříděný odpad v 
areálu TS (za Kavkazem).  
Upozorňujeme, že podnikatelům nejsou určeny 
nádoby na tříděný odpad umístěné v různých 
částech města, ale pouze jen v areálu 
technických služeb !!!  

(MV) 
 

Tříděný odpad - SLUŽBA PRO 
PODNIKATELE v Janských Lázních 
Upozorňujeme podnikatele, že barevné 
kontejnery na tříděný odpad umístěné po 
městě jsou pouze pro fyzické osoby!!! 
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné 
k podnikání v Janských Lázních mají možnost, 
nemají-li likvidaci zajištěnou jiným (zákonným) 
způsobem, využívat kontejnery na tříděný 
odpad (plast, papír, sklo) umístěné v areálu 
technických služeb u Kavkazu. Služba je 
městem poskytnuta na základě smlouvy a za 
úhradu. Cena je stanovena ve výši 121 Kč s DPH 
za jednu komoditu a měsíc s tím, že podnikatel 
může uzavřít smlouvu např. pouze na papír (na 
odpad, který vzniká z jeho podnikatelské 
činnosti). Likvidaci směsného odpadu, tj. zbylý 
komunální odpad po vytřídění, si podnikatelé 
musí v souladu se zákonem o odpadech i 
nadále zajišťovat sami. 

(MV) 

Svoz bioodpadu (BRKO) 

Od pondělí 1. dubna 2019 bude zahájen svoz 
biologického odpadu rostlinného původu 
(odpad ze zahrad -  posekaná tráva, pěstitelské 
odpady, seno, listí, křoviny, spadané ovoce, 
odpady ze zeleniny, kůra, ořezané části stromů, 
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drobný odpad ze zpracování dřeva, kuchyňské 
odpady rostlinného původu a jiné biologicky 
rozložitelné odpady rostlinného původu) 
v označených vacích. 
Vaky na bioodpad si můžete zakoupit na MěÚ. 
Cena vaku je 140 Kč. 
Svozy budou zajištěny každé pondělí v 
dopoledních hodinách do konce listopadu 
2019. Případné svozy mimo termín budou 
řešeny po dohodě s TS. Označené vaky 
s bioodpadem zanechte u příjezdové cesty na 
viditelném místě. Vzhledem k prozatimnímu 
ručnímu nákládání vaků prosíme o zohlednění 
jejich objemu vůči charakteru odpadu. 
Miroslav Císař, ved. odboru TS, 
tel. 603 204 848, e-mail: ts@janske-lazne.cz 
 

Na úřadě můžete platit kartou 
Od listopadu 2018 je možné na našem úřadě 
platit platební kartou. Platební terminál je 
nainstalován na hlavní příjmové pokladně na 
ekonomicko-správním odboru Městského 
úřadu Janské Lázně. Věříme, že pořízením 
platebních terminálů se zvýší kvalita 
poskytovaných služeb pro občany i návštěvníky 
města. Platební terminál akceptuje všechny 
běžně používané platební karty.  

(MV) 
 

Volby do Evropského parlamentu 2019 
Podle čl. 63 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 
Sb., Ústava České republiky, § 3 odst. 2 zákona 
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů, a na 
základě rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 
22. května 2018, kterým se stanoví doba 
konání deváté volby členů Evropského 
parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách, vyhlásil prezident republiky volby 
do Evropského parlamentu a stanovil dny 
jejich konání. 

Volby do Evropského parlamentu se konají na 
území České republiky v pátek 
24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 
hodin. 
Voličem je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb do Evropského 
parlamentu dosáhl věku 18 let. Občan jiného 
členského státu EU má právo hlasovat 
ve volbách do Evropského parlamentu 
na území ČR za předpokladu, že  
 nejpozději 25. května 2019 dosáhne 
věku 18 let, 
 je ke druhému dni voleb nejméně 
45 dnů přihlášen k trvalému nebo 
přechodnému pobytu na území ČR 
(tj. nejméně od 10. dubna 2019), 
 nemá omezenou svéprávnost k výkonu 
volebního práva nebo nemá omezenou osobní 
svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a 
 je u obecního úřadu v místě svého 
pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu. 
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, 
v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním 
seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je 
zapsán, může ode dne vyhlášení voleb 
do Evropského parlamentu požádat obecní 
úřad, který vede stálý seznam, nebo 
zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, 
o vydání voličského průkazu. 
Způsob a podmínky vydání voličského průkazu 
pro volby do Evropského parlamentu jsou 
uvedeny v § 30 zákona č. 62/2003 Sb., 
o volbách do Evropského parlamentu a o 
změně některých zákonů. 
Zákon o volbách do Evropského parlamentu 
v tomto ustanovení upravuje dva způsoby, jak 
lze již ode dne vyhlášení voleb požádat obecní 
úřad příslušný podle místa trvalého pobytu 
voliče o vydání voličského průkazu, a to: 
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1. Osobně po prokázání totožnosti. 
O vydání voličského průkazu lze požádat 
do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, 
tj. do 22. května 2019 do 16.00 hodin. 
2. Podáním doručeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 17. května 2019, 
příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné 
podání o vydání voličského průkazu není žádný 
předepsaný formulář. Podání může být učiněno 
v této formě:  
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče; ověřený podpis žadatele 
Zákon o volbách do Evropského parlamentu 
vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání 
voličského průkazu žádá, chráněn 
před zneužitím tohoto institutu.  
b) v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky občana, jež 
o voličský průkaz žádá (nelze prostřednictvím 
datové schránky své nebo cizí firmy či datové 
schránky jiného občana)  
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb, tj. 9. května 2019, předá 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná 
se pouze o plnou moc k převzetí / vyzvednutí 
voličského průkazu, nikoliv však k podání 
žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej 
voliči zašle na jím uvedenou adresu. 
Volič, který se dostavil do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen po prokázání 
své totožnosti tento průkaz odevzdat okrskové 
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu 
ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží 
od okrskové volební komise sadu hlasovacích 
lístků a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky nebo občanství jiného členského 
státu EU, nebude mu hlasování umožněno. 

Dostaví-li se takovýto volič do volební 
místnosti volebního okrsku, kde je z titulu 
trvalého pobytu veden ve stálém seznamu 
voličů, okrsková volební komise též voličský 
průkaz odebere a připojí k výpisu ze stálého 
seznamu voličů. 
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech 
voleb do Evropského parlamentu k hlasování 
v jakémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky. Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát!!! 
 

Informace pro veřejnost 
Dne 19.3.2019 od 15:00 hod. proběhne ve 
velké zasedací místnosti MěÚ Janské Lázně 
informační schůzka týkající se plánované akce 
„Konverze parovodu, rekonstrukce trubního 
vedení VaK, rekonstrukce III/2961, 
rekonstrukce chodníků a rekonstrukce VO, vše 
JL“ za účasti zástupců společností ČEZ, VaK, 
ÚDRŽBA SILNIC KHK. 
 

Pozvánka 
na 4. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 1. dubna 2019 
od 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních.  
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. 
 

Informace z matriky     
K 01.01.2018 bylo přihlášeno k trvalému 
pobytu 713 občanů a k 31.12.2018 707, z toho 
359 mužů a 348 žen, průměrný věk byl 49,92 
let. 
Přistěhovalo se 21 občanů, narodilo se 9 dětí (6 
děvčat a 3 chlapci), odstěhovalo se 25 občanů  
a zemřelo 11 (7 mužů a 4 ženy).  
V roce 2018 bylo v Janských Lázních uzavřeno 
15 sňatků, z toho 3 v obřadní síni, 5 v altánu na 
Horní promenádě, 4 na Černé hoře, 1 na Stezce 
korunami stromů, 1v hotelu Omnia a 1 na 
louce u Modrokamenné boudy.  
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Vítání občánků proběhlo v roce 2018 dvakrát, 
a to ve dnech  09.10. a 11.10.,kdy jsme na 
městském úřadě přivítali 10 občánků. 

L. H. 

Společenská kronika 
 

V této rubrice uveřejňujeme jména 
janskolázeňských občanů, kteří slaví svá 
významná životní jubilea: 70, 75 a 80 let, nad 
80 let pak i každý rok.   
V měsíci BŘEZNU 2019 oslavují: 
paní FÍBROVÁ Jarmila, pan KRATOCHVÍL Ivan, 
pan HRKAL Milan, paní PROCHÁZKOVÁ Eva a 
paní ZELENKOVÁ Josefa. 
 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

Březen 2019 
Telefon: 499 875 121  
E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Rezervace vstupenek: +420 737 884 743 
 
4. pondělí v 19:30  MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ 

Historické drama o dvou výjimečných ženách 
– královnách a jejich vzájemné averzi. Otázkou 
bylo jen, která z nich se rozhodne udělat první 
krok k eliminaci té druhé, a jak moc je to bude 
bolet. Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2018  124‘  tit. 
  
6. středa v 19:30   NA STŘEŠE 
Soužití nevraživého profesora, rozzlobeného 
na celý svět, který mu neuchopitelně uniká a 
mladíka, který hledá východisko ze zoufalé 
situace v neznámém městě, přináší mnoho 
třecích ploch, tragikomických situací, ale i 
překvapivých nápadů a řešení.… 
Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 
ČR, SR 2019  100‘ 
 

7. čtvrtek v 19:30   ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 
Alita je normální holka s robotickým tělem, 
předurčená k velkým věcem. Jen o tom zatím 
neví. Akční sci-fi je neobyčejným příběhem ze 
světa vzdálené budoucnosti o pádu anděla a 
zrození bojovnice.  USA  2019  122‘  dabing 
Vstupné 120,-  do 12  let nevhodný  
 
11. pondělí v 19:30  ÚHOŘI MAJÍ NABITO 
Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra 
na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala 
únikem z nudných životů. Žene je touha po 
adrenalinu a falešná představa, že jsou jako 
Robin Hood a jeho družina. Všechno jde hladce 
až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou 
chvíli na nesprávném místě. ČR 2019  101‘ 
Vstupné 110,-  do 12  let nevhodný  
 
13. středa v 19:30  NEDOTKNUTELNÍ 
Zcela ochrnutý boháč z vyšší společnosti si za 
svého pečovatele vybere přidrzlého 
nespoutaného mladíka černé pleti, kterého 
právě pustili z vězení. Jejich soužití po krátké 
nedůvěře překoná všechny rozdíly. Jejich 
neočekávané přátelství nabízí dojemný, 
zábavný a hlavně neuvěřitelně silný zážitek. 
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný  
VB, USA  2018  125‘  tit. 
 
14. čtvrtek v 18:00  JAK VYCVIČIT DRAKA 3    
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí 
v pokračování úspěšné dobrodružné 
animované série. Společně budou hledat 
Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidsko-
dračího společenství. 
Vstupné 120,-   děti do 15 let 100,-  přístupný 
USA  2019  104‘  dabing 
 
18. pondělí v 19:30    
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI? 
Pokračování úspěšné francouzské komedie, ve 
které Claude a Marie Verneuilovi, milovníci 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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staré dobré Francie čelí nové hrozící krizi - 
dcery a jejich manželé se rozhodli opustit 
Francii. A rodiče udělají všechno pro to, aby jim 
mladí neodjeli někam na druhý konec světa.  
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
Francie, Belgie  2018  98‘  it. 
 
20. středa v 19:30   LÉTO S GENTLEMANEM    
Letní romantická komedie o touze po svobodě, 
pozdní lásce a naději. Ve vesnici, kde Anna se 
svým manželem tráví každé léto, se jednoho 
dne objeví elegantní gentleman, který je 
novým majitelem místního zámku a Anna 
nečekaně zažívá pocity již dlouho nepoznané.… 
Vstupné 100,-  přístupný 
ČR  2018  98‘ 
 
21. čtvrtek v 19:30   CAPTAIN MARVEL 
Akční dobrodružný film se odehrává 
v devadesátých letech dvacátého století a je 
tak zcela novým dobrodružstvím z dosud 
neviděného období filmového světa Marvel. 
Sleduje příběh Carol Danversové, ze které stala 
jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
USA  2019  128‘  dabing 
 
25. pondělí v 19:30  COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ        
Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje 
do o 15 let staršího, charismatického 
pařížského literáta Willyho. Poté, co se 
vezmou, se Colette noří do bohémského světa 
svého manžela. Životopisné drama o ženě, 
která se nebála pokládat otázky ohledně 
společenských mravů, sexuality a rovnosti 
pohlaví a zasadila se o velké změny ve 
společnosti. VB, USA, Maďarsko  2019  111‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 
27. středa v 19:30   SLOŽKA 64 
Jak souvisí děsivé, půl století staré 
tajemství opuštěného ostrova se třemi 

mumifikovanými těly nalezenými za 
falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? 
Mrazivý detektivní příběh založený na 
skutečné kapitole dánských dějin. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
Dánsko  2019  119‘  tit. 
 
28. čtvrtek v 18:00  PSÍ VELIČENSTVO 
Malý Rex se stal miláčkem královny a je hýčkán 
v přepychu. Je sice roztomilý a rozpustilý, ale 
jak roste, začne být drzý a zlomyslný až se 
stane toulavým psem bez domova. Pak ho čeká 
dobrodružná cesta, během které objeví své 
pravé já a hlavně pozná sílu opravdové lásky a 
přátelství. Animovaný rodinný film. 
Vstupné 100,-  přístupný 
Belgie  2018  92‘  dabing 
 
Projekt DIGITALIZACE kina Vlast Janské Lázně se 
uskutečnil s podporou STÁTNÍHO FONDU 
KINEMATOGRAFIE 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Únor v základní škole 
Co se odehrálo zajímavého během měsíce 
února v základní škole? Pojďme se na to 
společně podívat.  
 Náš projekt „Bodlinka“, do kterého jsme se 
zapojili společně s pracovníky správy KRNAP, 
zdárně pokračuje. Náš ježčí kamarád Ježourek 
nám konečně začal přibývat na váze. A my už 
pochopili, že ani kočičí granule nebo kapsičky 
nebudou jeho oblíbeným jídlem, ale že 
musíme opravdu shánět ty největší červíky, 
které jen kdy Krkonoše viděly.  Opět 
děkujeme za sponzorský dar od paní 
Petráškové, protože nedá se nic dělat, čím větší 
červík, tím dražší.  Ale hlavně, že Ježourkovi , 
po dlouhé době půstu, konečně chutná.  
Naše škola se také začala připravovat na 
každoroční lyžařské závody škol Úpského údolí, 
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tentokrát pořádané Základní školou v Peci pod 
Sněžkou. A proto každý týden vyrážíme na 
sjezdovku Duncan, kde děti trénují pod 
odborným vedením pana učitele P. Šedivého.  
Nejzajímavějším dnem tohoto měsíce byl 
zajisté 14. únor. V tento čtvrtek jsme všichni 
vyrazili na dopolední výlet do Trutnova. 
Nejprve jsme navštívili městskou knihovnu – 
dětské oddělení, kde nás přivítala vedoucí 
oddělení paní Jana Kopecká. Nejprve nás 
seznámila s organizací dětského oddělení, jak a 
kde jsou knihy uspořádány, jak se speciálně 
označují dle věku čtenářů, dle témat apod. 
Zjistili jsme, jaká je nejstarší kniha knihovny, 
nebo jak se o knihu správně starat. A pak už 
jsme se v knihovně mohli „zavrtat“ do námi 
vybrané knížky nebo časopisu a příjemně si čas 
v knihovně vychutnat. Za milé pozvání a 
příjemně strávený čas zaměstnancům 
knihovny velice děkujeme. 

 
 
Ale návštěva knihovny nebylo to jediné, proč 
jsme se do Trutnova vydali. Zamířili jsme totiž 
do Trutnovské galerie na výstavu Imaginárium 
Divadla bratří Formanů a jejich přátel. Tato 
výstava okouzluje návštěvníky tím, že vybízí ke 
hře. A to nejen děti, ale i dospělé.  Na této 
výstavě si děti tedy pohrály a zároveň si 
prohlédly spoustu divadelních dekorací, loutek 
a dalších zajímavých předmětů.  

 
Protože nás tato výstava velice inspirovala, 
zkusily si děti v rámci výtvarné výchovy, pod 
vedením paní učitelky Stejskalové, podobné 
dřevěné hračky vyrobit. A že se jim to opravdu 
povedlo! 

 
A my se už opět netrpělivě těšíme, co nového 
nám přinese měsíc březen.  

Ze základní školy zdraví  
Mgr. Zdeňka Hrnčířová 

 

 
 
 
 

 
Měsíčně vydává Město Janské Lázně, IČO 00277967, nám. 
Svobody 273, 542 25 Janské Lázně, č.reg. MKČR E 12900. 
Redakční rada: Dr.A.Hrabě, E.Hronešová, D.Lorenc, Mgr. K.Stejskalová. Text 
nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor 
příspěvku. Inzerce a příspěvky se přijímají osobně na městském úřadě, písemně 
poštou, elektronicky na adresu elektronické podatelny. Příspěvky jsou řazeny 
abecedně podle příjmení autora. Zasláním příspěvku autor souhlasí s  jeho 
zveřejněním a šířením v tištěné i elektronické podobě. Tiskne MěÚ. Fotografie na 

titulní straně: E.Hronešová     Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. 
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Informace pro každého 
 

Úřad pro civilní letectví upravil 
podmínky pro lety nad Krkonošským 
národním parkem 
Opatření obecné povahy ÚCL čj. 9823-18-701 
ze dne 24. 9. 2018 s účinností od 28. 2. 2019 
vymezuje omezený prostor LK3 KRNAP s 
minimální výškou letu letadel 1 000 ft (300 m) 
nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od 
letadla. 
Omezení vstupu do vzdušného prostoru se 
nevztahuje na: 
 Lety policejní 
 Lety vojenských letadel 
 Lety letecké záchranné služby bezprostředně 
související se záchranou lidského života a IZS 
 Lety za účelem pátrání a záchrany 
 Lety provádějící leteckou hasičskou činnost 
 Lety bezmotorových letadel 
 Vzlety a přistání bezmotorových letadel po 
povolení uživatele prostoru 
  Lety bezpilotních letadel po povolení 
uživatele prostoru 
Letecký provoz je pro ptáky obecně rušivý. 
Hodnocení vlivu dopravního hluku na ptáky se 
věnuje řada studií, dokládajících zejména 
negativní dopady na akustickou komunikaci 
mezi ptáky, zvýšený stres dotčených jedinců či 
vyšší riziko jejich predace. Jedna z 
nejrozsáhlejších studií (Garniel et al. 2007) 
hodnotí vliv hluku na 132 ptačích druhů a mezi 
velmi citlivými na hluk uvádí i řadu druhů 
hnízdících v Krkonoších, např. v okolí Sněžky 
(tetřívek obecný, kulíšek nejmenší, sýc rousný, 
datel černý, bělořit šedý a další). Dva z nich 
(tetřívek obecný, sýc rousný) studie dokonce 
zařazuje do skupiny 12 vůbec nejcitlivějších 
druhů k vlivu hluku na jejich funkční existenci, 
s kritickou hladinou hlukového zatížení 47 dB 
pro noční a 52 dB pro denní druhy. 

Na základě tohoto ustanovení byl na začátku 
roku 2018 vznesen požadavek Ministerstva 
životního prostředí, sekce ochrany přírody a 
krajiny, na vymezení uvedeného omezeného 
prostoru nad územím Krkonošského 
národního parku, který vyústil v přijetí 
citovaného opatření obecné povahy. 
Bližší informace: Mgr. Radek Drahný, MBA, 
tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s 
veřejností Správy KRNAP, tel.: 737 209 900,  

e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz 

Pozvánka 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzerce 

Hledáme pracovnici/pracovníka na pomoc při 
snídaních pro hosty a pro úklid pokojů na 
Hotelu U Kabinky v Janských Lázních. Jedná se  
o 3-5 dní v týdnu. Nástup dle dohody.  
Více informací na tel.č.: 731 655 433 
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