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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
s nově započatým rokem 2019 mi dovolte 
popřát vám i vašim blízkým pevné zdraví, 
štěstí a pohodu. Sice venku panuje pravá zima 
s občasným mrazem a velkou sněhovou 
nadílkou, ale než se nadějeme, sníh roztaje a 
před námi bude nejvýznamnější zásah do 
dopravní obslužnosti města za posledních cca 
40 let. Započne se s opravou páteřní městské 
komunikace, tj. Lázeňskou ulicí. Té bude 
předcházet konverze parovodu na horkovod a 
rekonstrukce odběratelských výměníkových 
stanic. Dodavatel stavby je již vybrán, stavební 
práce budou zahájeny v jarních měsících 
letošního roku a s technologickými 
přestávkami ve dvou etapách budou trvat do 
podzimu 2020. Vzhledem k tomu, že se městu 
Janské Lázně podařilo koordinovat činnosti 
vlastníků či provozovatelů sítí technické 
infrastruktury, proběhnou v příštích dvou 
letech výměny, rekonstrukce, ev. nové 
osazení dešťové a splaškové kanalizace, 
veřejného osvětlení, telekomunikačního 
vedení i chodníků. 
První etapa zasáhne naše město „na dvou 
frontách“. V menší části lokalitu Duncan a ulici 
Lesní, zároveň ve větším rozsahu silnici 
III/2961 v napojení na konec její rekonstrukce 
provedené v roce 2016. Obě tyto větve až po 
křižovatku u Janského dvora, termín zahájení 
bude nejpozději v půlce dubna. V roce 2020 
nás pak čeká etapa druhá, která bude od 
náměstí pokračovat až k centrálnímu 
parkovišti u lanovky.  
Údržba silnic KHK společně s městem má 
připravenou zadávací dokumentaci na opravu 
komunikace pro výběr zhotovitele, na úřední 
desce KHK jsou zveřejněny náležitosti 
stanovené zákonem, předpokládá se podpis 
smlouvy v březnu letošního roku a následně, 

dle počasí, zahájení prací. VaK Trutnov, a. s. 
dokončuje prováděcí dokumentaci a bude 
následovat vypsání soutěže. 
Prováděcí dokumentace pro rekonstrukci VO 
a následně výběr zhotovitele bude probíhat 
v první polovině letošního roku. Souběžně a 
následně proběhnou opravy kanalizace, 
vodovodu, veřejného osvětlení, chodníků atd.  
Již předem prosím všechny dotčené o 
shovívavost a pochopení v omezení 
dostupnosti svých nemovitostí, neboť bez 
toho bychom společně ten „náš tankodrom“ 
neopravili. 
Máme za sebou vánoční svátky, které k nám 
přivedly zase velké množství vícedenních či 
jednodenních návštěvníků. A právě ti druzí 
jmenovaní nám opět způsobili chaos 
v dopravě. Městská policie Trutnov nevěděla 
kam dřív skočit a kromě řízení dopravy ve 
městě řešila jen ty nejvyhnutelnější přestupky 
bránící plynulému provozu. Městští strážníci, 
kteří z kapacitních důvodů museli omezit 
činnost v některých sousedních obcích, 
opravdu nemohou být všude. Při tak velkém 
nájezdu někdy upřímná snaha některých 
stěžovatelů o vymahatelnost dopravních 
omezení končí až jejich zneužíváním. Leden 
snad proběhne klidněji a pro únorové víkendy, 
kdy se opět očekává velký příliv sportující 
veřejnosti, prosím o ohleduplnost a trpělivost.              
Ubytovatelům pak připomínám řádné vybrání 
poplatků od našich návštěvníků a jejich odvod 
na město, abychom příště na tu „naši“ 
městskou policii měli prostředky. 
Závěrem vám všem přeji krásnou zimu a 
ubytovatelům úspěšnou sezónu! 

Ing. Jiří Hradecký, starosta města 
  

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 10. prosince 2018 
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Rada města schválila:  
• rozpočet příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola, Janské Lázně na rok 
2019 
•  střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola, 
Janské Lázně na roky 2019 - 2021  
• uzavření smlouvy o pojištění vozidel města 
Janské Lázně s Českou pojišťovnou, a.s. 
• zveřejnění záměru města pronajmout 
nebytový prostor v 1. PP čp. 85 o výměře 6,25 
m² za účelem skladovacích prostor 
• že prodej části p.p.č. 278/18 v k.ú. J.L.  
proběhne na základě znaleckého posudku, 
který objedná město, ale náklady budou 
přičteny k ceně pozemku (Zlatá vyhlídka) 
Rada města doporučila zastupitelstvu města: 
• schválit odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva města  
Rada města vzala na vědomí: 

 oznámení o běžecké akci Krkonošský Sky-
race, která se bude konat 07.09.2019 
(pořadatel PPR sport, z.s.) 

 žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 61/2 v 
k.ú. Janské Lázně (v Obchodní ulici)  

 oznámení o novém jízdním železničním 
řádu pro rok 2019 
Rada města souhlasila: 
• s uzavřením dodatku č. 17 ke smlouvě o 
svozu komunálního odpadu mezi městem 
Janské Lázně a společností TRANSPORT 
Trutnov s.r.o 

 se záborem veřejného prostranství na p.p.č. 
82/3 v k.ú. J.L. do konce března 2019 pro 
odstavnou plochu osobního vozidla (ulice 
Lesní) 
Rada města revokovala: 

 usnesení č. R 09/01/18 a souhlasila s 
návrhem geometrického plánu č. 513-
37/2018 pro opravu geometrického a 
polohového určení pozemků, rozdělení 
pozemku a pro změnu vnějšího obvodu 

rekreačního objektu ev. č. 252 na Zlaté 
vyhlídce 
 

Zasedání Zastupitelstva města  
Janské Lázně dne 17. prosince 2018 
Zastupitelstvo města schválilo:  
• rozpočtové opatření č. 5/2018, kterým se 
zvyšují příjmy o 1.833.831,49 Kč a výdaje o 
352.448,85 Kč 
•  schodkový rozpočet města Janské Lázně na 
rok 2019 dle předloženého návrhu s příjmy ve 
výši 28.704.800 Kč a výdaji ve výši 32.804.060 
Kč, schodek bude krytý finanční rezervou 
minulých let; příspěvek příspěvkové organizaci 
bude poskytnutý za podmínky vyúčtování 
• poskytnutí peněžních prostředků z 
rozpočtu města Janské Lázně na rok 2019 
organizacím a spolkům: 
Sportovní klub Janské Lázně, z.s. – příspěvek 
na turnaj ve stolním tenisu 15.000 Kč, 
příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny 
6.500 Kč, příspěvek na provoz oddílů 
sportovců 250.000 Kč, příspěvek na pořádání 
závodu Krkonošská 70 MBT 30.000, příspěvek 
na údržbu hřiště a provoz SK oddíl fotbalu 
506.000 Kč 
Centrum handicapovaných lyžařů, z.s. – 5.000 
Kč 
Sportovní club Obchodní akademie Janské 
Lázně, z.s. – 20.000 Kč 
SK HS Janské Lázně, z.s. – 15.000 Kč 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janské 
Lázně, p.s.  – 45.000 Kč 
Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 
28.000 Kč 
Knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do 
výměnných fondů – 4.000 Kč 
Oblastní charita Trutnov - 5.000 Kč 
Proškolák, z.s. - 20.000 Kč 
MOTO klub – 35.000 Kč 
Zastupitelstvo města nevyhovělo: 
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• žádostem o příspěvky spolku Krkonoše a 
Podkrkonoší, z.s., IČ: 22849882, Centrum 
LIRA, z.ú. Liberec, IČ: 28731191 a Ing. Marek 
Šustr, Infocentrum a cestovní agentura, IČ: 
69874999 
Zastupitelstvo města stanovilo: 
• svým neuvolněným členům zastupitelstva 
města za výkon funkce odměny za měsíc dle 
předloženého návrhu 
• že při souběhu výkonu několika funkcí se 
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva 
obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž 
náleží nejvyšší odměna 
• že odměny za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva se budou poskytovat od 
01.01.2019. V případě nastoupení náhradníka 
na uvolněný mandát bude odměna náležet 
ode dne složení slibu. V případě personální 
změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v 
případě nového zvolení do funkce bude 
odměna náležet ode dne zvolení do této 
funkce 
Zastupitelstvo města určilo: 
• zastupitele města pro spolupráci s 
pořizovatelem při pořizování veškeré územně 
plánovací dokumentace města Janské Lázně 
ve volebním období 2018 – 2022, a to Ing. 
Pavla Kouta 

                                                                                                                  

Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 19. prosince 2018 
Rada města schválila:  
• uzavření nájemní smlouvy na část pozemku 
p.p.č. 170/1 v katastrálním území Černá Hora 
v Krkonoších o výměře 40 m² jako odstavnou 
a manipulační plochu za cenu 405 Kč/m²/rok 
společnosti K+K Ski School s.r.o., Černohorská 
323, Janské Lázně, IČ: 275 09 575 od 
01.01.2019 do 31.12.2019 (část cca 7x6 m u 
hlavní silnice) 
•  uzavření nájemní smlouvy na část pozemku 
p.p.č. 170/1 v katastrálním území Černá Hora 

v Krkonoších o výměře 200 m² jako odstavnou 
a manipulační plochu za cenu 325 Kč/m²/rok 
společnosti Vyhlídka Janské Lázně s.r.o., 
Černohorská 151, Janské Lázně, IČ: 066 40 
061 od 01.01.2019 do 31.12.2019 (část cca 
34x6m před areálem TS)  
• zveřejnění záměru města pronajmout jako 
odstavnou a manipulační plochu část 
pozemku p.p.č. 170/1 a 170/7 o výměře 250 
m² za minimální cenu 280 Kč/m²/rok do 
31.12.2019 
• pronájem pozemku p.p.č. 24/7 v k.ú. J.L. o 
výměře 150 m² za cenu 250 Kč/m²/rok s 
termínem uzavření nájemní smlouvy do 
10.01.2019 (ulice K Zámečku) 
• uzavření nájemních smluv na dobu určitou 
od 01.01.2019 do 31.12.2019 na pronájem 
bytů nájemníkům v čp. 15 – Zdena, pronájem 
bytů nájemníkům v čp. 85 – Quisisana a 
pronájem bytu v čp. 81  
• vyřazení movitého majetku dle 
předloženého seznamu 
• uzavření smlouvy o spolupráci smlouvy 
mezi Královéhradeckým krajem, Údržbou 
silnic Královéhradeckého kraje a.s. a městem 
Janské Lázně, jejímž předmětem je: 
a) sjednání společného postupu zadavatelů a 
úprava vzájemných práv a povinností 
smluvních stran při zadávání veřejné zakázky 
na: 
1. stavební práce „III/2961 Svoboda nad Úpou 
- Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – 
úsek č. 3“ 
2. vybudování společné dešťové kanalizace 
podle projektové dokumentace zpracované 
Ing. Janem Čížkem – Vodohospodářská 
kancelář Trutnov, datum zpracování 02/2013, 
č. zakázky: 2013.1  
b) financování jednotlivých částí projektu, 
c) úprava vlastnictví výstupů projektu, 
provozování a užívání kanalizace 
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• uzavření dohody mezi městem Janské 
Lázně a společností Vodovody a kanalizace 
Trutnov, a.s. pro akci „Janské Lázně – Duncan 
– přeložka vodovodního řadu“, na základě 
které předávající investor (Vak) předává 
stavbu přebírajícímu investorovi (město), a to 
k umožnění její realizace 
Rada města zamítla: 
• žádost o výměnu vstupních dveří do bytu 
v čp. 15 – Zdena 

 žádost Domova pro seniory Pilníkov o 
peněžitý dar z důvodu, že finanční prostředky 
města pro rok 2019 již rozděleny 
Rada města souhlasila: 
• s využitím území části pozemku p.p.č. 
172/1 v k.ú. Č.H. dle Územního plánu Janské 
Lázně a požaduje další podklady k jednání o 
možném prodeji části pozemku (u centrálního 
parkoviště) 
Rada města se odvolala: 
• na již vydaná usnesení č. R 768/67/17 a R 
945/80/18 ke stavbě „Novostavba letní 
kuchyně s ateliérem, č. parc. 82, ul. Rekreační, 
Janské Lázně, 542 25“ a ve věci povolení 
sjezdu trvá na uzavření dohody o příspěvku na 
opravu komunikací 

 (MV) 

Informace pro každého 
 

Zákaz užívání zábavní pyrotechniky !!! 
Provádění pyrotechnických efektů a 
ohňostrojů na území města Janské Lázně je 
zakázáno Obecně závaznou vyhláškou města 
č. 1/2010. Výjimku tvoří pouze oslavy Silvestra 
a Nového roku. Žádáme tímto majitele a 
provozovatele penzionů a hotelů, aby poučili 
své hosty o této skutečnosti. Celé znění 
vyhlášky naleznete na webových stránkách 
města www.janske-lazne.cz včetně přílohy 
s vyznačenými lokalitami, kterých se tento 
zákaz týká (vnitřní lázeňské území, lokalita 

Duncan, lokalita Siréna a lokalita centrální 
parkoviště). 

(MV) 

Upozornění 
Povolenky k vjezdu do Janských Lázní vydané 
MěÚ JL na rok 2018 platí až do 31.1.2019 
 

Oznámení 
 

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zveřejňuje Městský úřad Janské Lázně 
záměr města 
pronajmout část pozemku p.p.č. 170/7 a 
170/1 o celkové výměře 250 m² 
v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších 
jako odstavnou a manipulační plochu 
(vymezená část je zakreslena v situaci) 

 
 
 
 
 
 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou do 31.12.2019. Nájemce provede na 
vlastní náklady ohraničení vymezeného 
pozemku. Minimální cena je 280 Kč/m²/rok. 
Platba předem.  
Nabídka musí obsahovat: 
1) cenu pronájmu 
2) identifikaci žadatele 
Projednání záměru proběhne na jednání rady 
města. Zájemci se mohou dle § 39 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, vyjádřit k záměru a 
předložit své nabídky na podatelnu 
Městského úřadu v Janských Lázních do 
31.01.2019 do 11 hodin v zalepených 
obálkách s adresou zájemce a s nápisem 
,,NEOTVÍRAT – pronájem 250 m²“. Na 
pronájem není právní nárok a město Janské 

http://www.janske-lazne.cz/
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Lázně si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto 
záměru. 
Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města 
 

Oznámení 
 

Vážení občané, 
na základě oznámení společnosti TRANSPORT 
Trutnov s.r.o., která zajišťuje likvidaci 
komunálního odpadu v katastru města Janské 
Lázně, nedochází v roce 2019 ke změnám: 
SVOZ Z POPELNICE 110 l, 120 l 
pouze paušální známky: 
52 svozů za rok 1.924 Kč  
(zelená známka)svoz 1 x týdně) 
SVOZ Z KONTEJNERŮ 1100 l: 
Svoz provádí TRANSPORT Trutnov s.r.o. na 
základě uzavřených smluv s jednotlivými 
žadateli. 
SVOZ  PYTLŮ 
pytel 120 l             71 Kč 
(pytel označený TRANSPORT s.r.o.)      
Známky a pytle se prodávají na městském 
úřadě, smlouvy na kontejnery si uzavírá každý 
samostatně se společností TRANSPORT 
Trutnov s.r.o. 
Svozy nebezpečného odpadu budou 
prováděny dvakrát ročně, místo a termín svozu 
budou vždy včas zveřejněny. 
V Janských Lázních 14.12.2018 
Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města 
 

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 LEDNU 2019 
oslavují: pan  LEIBNER Rudolf, paní 
CHVALOVSKÁ Marie, paní BERKOVÁ Jiřina a 
pan HRNČÍŘ Jaroslav. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 

Program kina 
 

Leden 2019 
Telefon: 499 875 121       
E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Projekt DIGITALIZACE kina Vlast Janské Lázně se 
uskutečnil s podporou STÁTNÍHO FONDU 
KINEMATOGRAFIE 
 

2. středa v 19:30  CLIMAX  
Poslední noc v chatě uprostřed lesů, zima 
1996. Třicítce tanečníků a tanečnic končí intenzivní 
trénink na turné v USA, zbývá už jen závěrečná party. 
Drogový muzikál či taneční horror.  Francie  2018  95‘  
tit.  Vstupné 100,- do 18  let nepřístupný 
 

3. čtvrtek v 18:00  PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY       
Jak si známí animovaní kutilové poradí s vánoční 
výzdobou jejich nových domů a jaké vánoční dárky si 
asi nadělí pod vánočním stromečkem? Žádná 
komplikace pro ně není překážkou a žádná výzva 
dostatečně velká. Vstupné 100,-přístupný ČR 2018 60‘ 
 

7. pondělí v 19:30  JÁ, MARIA CALLAS 
Poprvé, čtyřicet let po své smrti, vypráví nejslavnější 
operní pěvkyně všech dob Maria Callas svůj příběh – a 
to vlastními slovy. Výjimečný dokument o řecko-
americké operní ikoně.  Vstupné 90,-  do 12 let 
nevhodný  Francie  2017  113‘  tit. 
 

9. středa v 19:30 ÚTOK Z HLUBIN  
Akční film vrací na plátna žánr ponorkových thrillerů 
plných akce, osobních dramat i napětí.  Vstupné 110,- 
do 12 let nevhodný  USA, VB  2018  121‘  tit. 
 

10. čtvrtek v 19:00  VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ  
Tradiční novoroční vystoupení Divadla Járy Cimrmana 
z Prahy – Žižkova.  Vstupné 450,- 
 

14. pondělí v 19:30  ONI A SILVIO  Itálie  2018 150‘ tit.   
Velkolepé provokativní komediální drama, které dává 
nahlédnout do soukromí Silvia Berlusconiho, 
notoricky známého miliardáře, skandalisty, 
mediálního magnáta a dlouholetého předsedy italské 
vlády.  Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
 

16. středa v 19:30   
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH      
Komediální film, který navazuje na úspěšný televizní 
seriál, ve kterém bude svérázný doktor Martin řešit 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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dosud nepoznané záhady osobního života i jednu 
detektivní otázku.   Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2018  90‘ 
 

17. čtvrtek v 18:00  VÁNOCE A SPOL.   
Co se stane, když těsně před Štědrým dnem přijde 
Santa naráz o skřítky připravující dárky? Všichni totiž 
najednou záhadně onemocní. Podaří se Santovi ve 
francouzské rodinné komedii zachránit kouzlo Vánoc? 
Vstupné 110,-  přístupný  Francie  2017  99‘  dabing 
 

21. pondělí v 19:30  UTOP SE NEBO PLAV           
Komedie o snech, které se mohou splnit, přestože se 
v ně ani neodvažujeme doufat. Depresivní Bertrand 
odpoví na inzerát a netuší, do jak pestré společnosti 
ztroskotanců se dostává.   Vstupné 100,-  přístupný  
Francie  2018  122‘  tit. 
 

23. středa v 19:30  SPIDER-MAN:PARALELNÍ SVĚTY    
Akční, dobrodružný, animovaný film v přelomovém 
a unikátním vizuálním stylu představí dospívajícího 
chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné 
možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden 
maskovaný hrdina.  Vstupné 100,-  přístupný dabing 
USA  2017  117‘   
 

24. čtvrtek 19:30  MARY POPPINS SE VRACÍ 
Rodinný film se odehrává kolem roku 1930, kdy se 
v rodině Banksových objeví tajemná chůva Mary 

Pozvánka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poppins, která za pomoci veselého lampáře Jacka 
a svých jedinečných kouzelných schopností pomůže 
rodině znovu nalézt ztracenou radost a štěstí. 
Vstupné 100,-  přístupný  USA  2018  130‘ tit. 
 

28. pondělí v 19:30  CENA ZA ŠTĚSTÍ 
Nový český film ukazuje příběhy lidí, kteří někde 
ztratili cestu ke svému štěstí a pokoušejí se ji znovu 
najít. Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti, které 
mohou přinášet naději a radost, ale mnohem častěji 
nakonec pykají za naše chyby…   ČR  2018  95‘ 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
 

30. středa v 19:30  SMRTELNÉ STROJE  
Světu docházejí zdroje, města se proměnila v 
pohyblivé predátorské stroje a jedna dívka se touží 
pomstít muži, který ji připravil o matku. Dobrodružný, 
fantasy film od tvůrců Pána prstenů a Hobita.  USA  
2018  128‘  tit.  Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
 

31. čtvrtek v 18:00  ASTERIX A TAJEMSTVÍ 
KOUZELNÉHO LEKTVARU    
Rodinný animovaný film. Tajemství síly obyvatel malé 
galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru. 
Recept na jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix, 
který se s pomocí svých věrných přátel, Asterixe a 
Obelixe, vydává hledat vhodného talentovaného 
následovníka.  Vstupné 100,-  přístupný 
Francie  2018  105‘  dabing 
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Informace ze ZŠ 
 

Prosinec 
Rádi bychom se společně s vámi ohlédli za 
uplynulým měsícem, protože jsme v jeho 
průběhu zažili spoustu krásných dní. 
 

 
 
Nejprve jsme nacvičili divadelní představení na 
Mikulášskou besídku do janskolázeňského kina. 
Tentokrát byla naše pohádka na téma lesa. Příběh 
ztracené princezny Rozárky, která zůstala žít 
s lesními skřítky a vílami v kouzelném lese a 
nakonec stromy tohoto lesa zachránila před 
pokácením, se divákům líbil a odměnili nás 
velikým potleskem.  
 
Jako každoročně jsme využili pozvání ZOO Dvůr 
Králové nad Labem a 12. 12. jsme za symbolické 
vstupné navštívili zimní zoologickou zahradu, kde 
jsme se pokusili netradičně ozdobit jeden 
z dřevěných instalovaných stromů. Jestli se nám 
to povedlo, pomocí ozdob vytvořených vrámci Vv 
s paní učitelkou Klárou Stejskalovou, můžete 
posoudit sami. Zvířata v ZOO jsme zkontrolovali, 
všechna jsou spokojená a většinou odpočívají, aby 
načerpala sílu na příští sezónu.   
 
Další besídka, tentokrát už u nás v dolní budově 
školy, se uskutečnila 19.12.2018 Vystoupení bylo 
plné veselých pohádkových scének a doplněno 
nejznámějšími koledami. Jsme rádi, že jsme 
společně strávili příjemné předvánoční 
odpoledne. 

 
 
Poslední předvánoční čtvrtek jsme se rozhodli 
prožít nevšedně, a tak jsme se vypravili na 
Vánoční program na zámek Potštejn. Naše 
rozhodnutí bylo velice správné. Na zámku jsme si 
prohlédli nejen spoustu tradičních i netradičních 
betlémů, ale s holčičkou Barunkou a andělem 
také putovali do Betléma. Cestou jsme vzbudili 
pasáčka ovcí, prošli hlučným tržištěm, navštívili tři 
krále, až jsme stanuli před Betlémem. Společně 
s Marií a Josefem jsme se nakonec rozloučili 
krásnou koledou. Celý program byl pro děti velice 
pečlivě připravený a my si příběh opravdu krásně 
užili.  
Po cestě zpět jsme se ještě zastavili podívat na 
náš největší pohyblivý betlém v Třebechovicích 
pod Orebem.  
 
Už teď jsme zvědaví na to, jaké krásné akce nám 
přinese nový rok 2019. 

 

Ze zákl. školy zdraví Mgr. ZdeňkaHrnčířová. 
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