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Členové Rady města Janské Lázně a vedoucí pracovníci MěÚ uvedli do provozu víceúčelové školní hřiště. 

Jeho rekonstrukce byla realizována za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 



 

2 

 

Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
léto je v plném proudu a mnozí z nás, pokud 
ještě nemají po dovolené, tak se na ni chystají. 
I k nám do našeho lázeňského a rekreačního 
městečka má naplánováno přijet mnoho 
návštěvníků. Bohužel rekonstrukce parovodu 
a s tím spojené problémy s dopravou, hlukem, 
prašností a dalšími doprovodnými jevy 
takovéto stavby postihnou nejen vás, ale 
všechny hosty. Rozsah prací je opravdu 
obrovský a bude ještě větší v příštím roce. 
Stavbaři komunikují s jednotlivými majiteli 
budov a snaží se co nejvíce eliminovat 
negativní dopady stavby. Co je nejdůležitější, 
dodržují harmonogram celé opravy. Další 
potěšitelnou zprávou je, že se 
Královéhradeckému kraji podařilo v minulém 
týdnu, tedy doslova pět minut po dvanácté, 
vybrat dodavatele na opravu silnice a 
chodníků. Dá se tedy předpokládat, že letošní 
rozsah prací bude splněn. Rád bych touto 
cestou připomněl, že majitelem parovodů 
jsou Státní léčebné lázně s.p., investorem je 
ČEZ Teplárenská a.s. a dodavatelem ENESA 
a.s., člen skupiny ČEZ, a tedy není to akce 
města Janské Lázně. My se připojíme až 
v závěru s případnou opravou chodníků, a to 
jen pokud najdeme dostatek prostředků pro 
jejich realizaci. Nicméně vás tímto prosím o 
trpělivost a schovívavost, neboť výsledkem 
budou spolehlivější horkovody, a hlavně 
Janské Lázně zase o něco krásnější. 
Přeji poklidné léto. 

Jiří Hradecký, starosta 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
19. června 2019 
Rada města schválila:  

• zveřejnění záměru města pronajmout byt 
1+kk o výměře 29 m² ve 2. NP čp. 15 – Zdena 
s podmínkou pro žadatele: trvalý pobyt v 
Janských Lázních a starobní důchod 

 programu 5. zasedání zastupitelstva města 
Janské Lázně, které se bude konat dne 
24.06.2019 od 17 hodin 

 uzavření pojistné smlouvy o právní ochraně 
se společností D.A.S. Rechtsschutz AG, 
pobočka pro ČR, IČ: 03450872 

 dodavatele zakázky „DOKUMENTACE 
ZATEPLENÍ ČP. 273, JANSKÉ LÁZNĚ“ 
společnost JANSA PROJEKT s.r.o., IČ: 
27539679 za cenu 302.500 Kč s DPH 
Rada města vzala na vědomí: 

 informace k zahájení prověřování využití 
pozemků zastavěných a zpevněných v 
porovnání s Katastrem nemovitostí 
Rada města odložila: 
• žádost o souhlas s PD k územnímu řízení 
pro „Parkoviště Hofmanky - retenční nádrž – 
čerpací stanice, sklad – gastro provoz“, o 
souhlas jako vlastníka pozemku p.p.č. 293/1 v 
k.ú. Č.H. a o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti na trubní a 
kabelové rozvody stavby a požaduje doplnění 
dokumentace o dva příčné řezy a to: 
a) v místě parkovacího místa č. 45 
b) v místě parkovacího místa č. 67 
včetně komunikací a vizualizace (obložení) 
retenční nádrže; zároveň žadateli doporučuje 
řešit záměr architektonicky jako soubor 
staveb 

 žádost o vyjádření k rozpracované PD na 
stavbu „Hotel Alenka, Janské Lázně na 
pozemcích č.st.p. 30, č.p.p. 53/1 a 53/11“ a 
požaduje prověřit úřadem územního 
plánování MěÚ Trutnov způsob a správnost 
výpočtu koeficientu zastavěnosti 
Rada města souhlasila: 
• s doporučením komise pro rozvoj města u 
všech žádostí o změnu č. 2 Územního plánu 
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Janské Lázně; doporučila projednání a 
rozhodnutí o pořízení změny č. 2 ÚP Janské 
Lázně zastupitelstvu města 
Rada města nevyhověla: 

 žádosti o souhlas s možností trvalého 
užívání pozemku p.p.č. 82/3 v k.ú. J.L. k 
příjezdu osobních motorových vozidel k 
budoucímu parkovišti u bytového domu čp. 
35 – Vltava s tím, že termín trvalé užívání 
pozemku současná legislativa nezná a 
doporučila žadateli řešit příjezd k parkovišti na 
svých pozemcích 
Rada města prohlašuje:  
• jako vlastník budovy čp. 273, že závada 
v Café Biograf nebyla způsobena zanedbáním 
údržby či kontroly stavu a tím nedošlo ke 
škodě zaviněním města Janské Lázně; 
doporučuje žadateli řešit škodu se svojí 
pojišťovnou 
Rada města předkládá:  
• žádost o změnu územního plánu pozemku 
p.p.č. 67 v k.ú. Č.H. z plochy ZS na plochu 
dopravní infrastruktury pořizovateli, tj. 
odboru územního plánování MěÚ Truntov 
Rada města jmenovala: 

 paní Janu Pourovou za člena Školské rady 
při Základní škole Janské Lázně na další období 
 

Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 24. června 2019 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 zápis ze 4. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 
Zastupitelstvo města schválilo: 

 Účetní závěrku města Janské Lázně 
sestavenou k 31.12.2018 a převod 
hospodářského výsledku – zisku ve výši 
2.965.253,98 Kč na nerozdělený zisk minulých 
let 

 Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 
2018 a souhlasilo s celoročním hospodařením 
města bez výhrad 

 rozpočtové opatření č. 3/2019, kterým se 
zvyšují příjmy o 430.584,28 Kč a výdaje o 
288.735 Kč 

 prodej části pozemku p.p.č. 278/18 k.ú. 
Janské Lázně o výměře 4 m², druh trvalý travní 
porost, za cenu 1.200 Kč/m² s přičtením 
nákladů na vypracování GPL, znaleckého 
posudku a vložení do KN (lokalita Zlatá 
vyhlídka) 
Zastupitelstvo města odložilo: 

 prodej části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. 
Černá Hora v Krkonoších o výměře 1 611 m² a 
pověřilo radu města získáním dalších dvou 
znaleckých posudků na stanovení minimální 
tržní ceny za stávajících podmínek (lokalita 
centrální parkoviště) 
Zastupitelstvo města: 

 prohlašuje, že v případě pozemků p.p.č. 
15/5 a 314/5 oba k.ú. Janské Lázně se nejedná 
o majetek, o který obec požádala dle § 2c a § 
8 zákona č. 172/1991 Sb., o převodu 
některých věcí z majetku České republiky do 
vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů 

 schválilo bezúplatný převod p.p.č. 15/5 a 
314/5 oba k.ú. Janské Lázně v souladu se 
zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění od ČR - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví města Janské Lázně (u mateřské 
školy) 

 schválilo text žádosti: žádáme o bezúplatný 
převod pozemkových parcel č.  15/5 a č. 
314/5 v katastrálním území Janské Lázně v 
souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění. 
Komunikace je zařazena jako místní 
komunikace III. třídy v souladu se zákonem č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v 
platném znění, pozemky jsou zastavěny místní 
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komunikací, jejíž těleso je ve vlastnictví města 
Janské Lázně a údržbu na ní provádí město 
Janské Lázně.                                                 (MV) 

 

Oznámení 
 

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zveřejňuje Městský úřad Janské Lázně  

záměr města pronajmout  
volný byt v čp. 15 – Zdena  

(na st.p.č. 3 v k.ú. Janské Lázně) 

1+kk o výměře 29 m² ve 2. NP 
Podmínky pro žadatele: trvalý pobyt 
v Janských Lázních a starobní důchod. 
Projednání záměru proběhne po uplynutí 
zákonem stanovené lhůty k vyvěšení 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 10.07.2019 do 11 hodin. 

Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města 
  

Informace pro každého 
 

Naše obec recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevila životnímu prostředí  
Loni občané odevzdali k recyklaci 996,00 
kilogramů starých spotřebičů  
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a 
nepoužívané elektrospotřebiče se již několik 
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát 
vypovídající o přínosech třídění a recyklace 
elektrozařízení. Díky environmentálnímu 
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní 
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili 
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství 
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 

nebo nebezpečného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.  
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší 
obce v loňském roce vyřadili 996,00 kilogramů 
elektra. Tím, že jsme ho následně předali k 
recyklaci, jsme uspořili 5,00 MWh elektřiny, 

121,78 litrů ropy, 30,31 m3 vody a 0,42 tun 
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 1,29 tun CO2 ekv., a 

produkci nebezpečných odpadů o 6,57 tun.  
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Když si 
uvědomíme, že recyklace běžných 100 
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie 
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří 
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi 
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní 
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů 
také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů 
ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod 
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, 
kteří tříděním takto zásadně přispívají k 
ochraně životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík.  
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím 
sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více 
než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více 
než například v ekologicky vyspělém 
Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně 
velké obci. Zároveň ulice a separační stání 
jsou doplněny o červené kontejnery na 
drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit 
vysloužilé elektro, si může najít nejbližší 
sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo 
na www.cervenekontejnery.cz.  
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Omluva 
 

V minulém vydání Fontány „řádil šotek“ a 
došlo k nesprávnému uvedení jmen 
červnových oslavenců. Za tuto chybu se všem 
omlouvám! Za redakci janskolázeňských novin  

E. Hronešová 
 

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 ČERVNU 2019 oslavili životní výročí: 
paní KROUPOVÁ Libuše, paní ŠÍRLOVÁ Eva, 
pan ŠENA Emil, paní TIPPELTOVÁ Eliška, paní 
SAIVEROVÁ Magda a paní BOŘILOVÁ Marie. 
 
V měsíci ČERVENCI 2019 oslavují: 
pan KADANÍK Jiří, paní LUKÁŠKOVÁ Marta a 
pan BUREŠ Petr. 
 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

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

1. pondělí v 19:30  RODIČE NA TAHU  
Bláznivá a nekorektní komedie o manželích a rodičích, 
kteří se čas od času ocitnou pod obraz, a jednou navíc 
zjistí, že jsou úplně „švorc“. USA  2019  97‘ tit. 
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
 

3. středa v 19:30  X-MEN: DARK PHOENIX 

V akčním dobrodružném fantasy filmu X- Meni čelí 
nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean Grey, 
která pochází z jejich vlastních řad. Vstupné 120,-     
do 12 let nevhodný  USA  2019  114‘  tit.   
 

4. čtvrtek v 18:00  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2   
Z prvního dílu dobrodružného animovaného filmu 
víme, co naši zvířecí kamarádi dělají, když nejsme 
doma. V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí 
miláčci vyrovnávají s velkými emocemi.  
Vstupné 130,-  přístupný  USA  2019  86‘ dabing 
 

VARY VE VAŠEM KINĚ 
8. pondělí v 19:30  DEVADESÁTKY   
Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta 
starších kluků, do které by hrozně rád zapadl. Tohle je 
prostě léto všech velkých poprvé, na které Stevie 
nikdy nezapomene. USA  2019  85‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 

VARY VE VAŠEM KINĚ 
10. středa v 19:30  DIEGO MARADONA 
Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje 
fotbal a svou velkou rodinu. Díky obrovskému talentu 
plní sny sobě, svým blízkým i stovkám milionů 
fanoušků po celém světě. Strhující portrét jedné z 
nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností. 
Vstupné 100,- do 12 let nevhodný  VB  2019  130‘  tit.  
 

KONCERT VE VAŠEM KINĚ 
 
11. čtvrtek v 19:30 THE CURE  
– Anniversary 1978-2018   Live in Hyde Park      
 

Legendární The Cure vystoupili v roce 2018 na pódiu v 
londýnském Hyde Parku, aby oslavili neuvěřitelných 40 
let na scéně. Režisér a dlouholetý spolupracovník 
kapely Tim Pope neopakovatelný večer zaznamenal a 
díky nejmodernějším technologiím z něj vytvořil 
dechberoucí zážitek i pro diváky v kinech po celém 
světě.  
VB  2018  137‘ original Vstupné 250,-  přístupný 

 
VARY VE VAŠEM KINĚ 
15. pondělí v 19:30  BÍLÝ BÍLÝ DEN 
V odlehlém islandském městečku se bývalý policista 
vyrovnává s tragickým úmrtím své ženy. Smíření 
komplikuje zpráva, že jeho milovaná vedla ještě jiný, 
tajný život. Obrysy její minulosti vystupují z bílé mlhy 
jako okolní krajina. Island  2019  109‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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17. středa v 19:30  YESTERDAY  
Včera všichni ještě Beatles znali, dnes si jejich písničky 
zázračnou náhodou pamatuje pouze Jack. 
Neodolatelná, originální a hravá komedie, ve které 
láska a hudba jsou prostě to nejdůležitější.   
Vstupné 130,-  přístupný  VB  2019  116‘  tit. 
 

18. čtvrtek v 18:00  TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK   
Kombinace herců a svérázných loutek, rodinný film 
plný života, barev, vtipu a také film s jedním důležitým 
poselstvím. Vstupné 100,-  přístupný  ČR  2019  77‘ 
 

22. pondělí  v 19:30 
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA         
Peter Parker se vrací v další kapitole akční 
dobrodružné sci-fi série. Náš dobrý soused 
a superhrdina se vydá se svými kamarády Nedem, MJ 
a ostatními na prázdniny do Evropy.   
Vstupné 120,-  přístupný  USA  2019  130‘  dabing 
 

24. středa v 19:30  BEATS   
Hudební komedie vypráví příběh o dospívání dvou 
kamarádů odehrávající se na pozadí hudby, která je 
stejně eklektická a elektrifikující jako scéna, jež se z ní 
zrodila. Vstupné 90,- do 15 let nepřístupný  
 VB 2019  101‘  tit. 
 

25. čtvrtek v 19:30  ŽENY V BĚHU   ČR  2019  93‘ 
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně 
rozhodnutá splnit jeho poslední přání. V nové české 
komedii musí emancipovaná a rázná matka tří dcer 
dát dohromady všechny síly a triky, aby přivedla 
rodinnou štafetu přes řadu překážek až na start 
maratonského závodu.  Vstupné 110,-  přístupný 
 

29. pondělí v 19:30  KOŘIST    USA 2019 87‘  tit.   
Hororový thriller o jednom z nejděsivějších 
pozemských predátorů. Když na floridské městečko 
udeří hurikán, najde Haley zraněného otce ve sklepě 
jejich domu. Když náhle dorazí záplavová vlna, 
připlavou i hladoví nezvaní návštěvníci.  
Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný  
 

31. středa v 19:30  LATE NIGHT          
Šarmantní komedie, v níž ve správnou chvíli vstupuje 
na scénu mezi tým sebestředných alfasamců, jemuž 
vládne stárnoucí blazeovaná celebritní moderátorka 
noční talkshow, mladá okouzlující a prostořeká Molly, 
která nakonec svými činy docílí větších změn, než 
původně zamýšlela. USA  2019  102‘  tit. 
Vstupné 110,-  přístupný 

Pozvánka 
 

PROMENÁDNÍ KONCERTY - léto 2019 
Koncerty se konají každou neděli vždy od 14°° 
do 16°° hod. na podiu před Kolonádou 
(v případě nepříznivého počasí uvnitř) 
 

ČERVENEC 
  7. 7.  TÁBORANKA – Košťálov 
14. 7.  PODZVIČINKA – Bílá Třemešná 
21. 7.  RELAX BAND – Hronov 
28. 7.  DECHOVÝ ORCHESTR VČE – Hr. Králové 
 

Promenádní koncerty jsou bez vstupného.  
Změna programu vyhrazena.  
Pořádá Město Janské Lázně 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Zprávičky z naší školičky 
Na jaře máme tradičně pro naše děti hodně 
akcí. Nejdříve jsme navštívili ve Svobodě n. 
Úpou expozici DO KRAKONOŠOVA, pak nás 
navštívil v MŠ malíř J. Schmiedt a maloval 
s dětmi. V rámci projektu Čtenářská 
pregramotnost navštěvujeme každoročně 
knihovnu ve Svobodě n. Úpou, kam se děti 
vždy moc těší na dětský koutek. 
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Velmi dobrou spolupráci máme s Obchodní 
akademií – studenti nás každoročně zvou na 
své divadelní představení, také jsme 
absolvovali se ZŠ velmi poučný program – 
Vzpoura úrazům, kdy vozíčkáři vyprávějí 
dětem své skutečné příběhy.  
V květnu a v červnu chodíme s dětmi plavat. 
Odměnou nám jsou rozzářené a spokojené 
tvářičky našich dětí. 
V květnu nezapomínáme na svátek maminek a 
vždy jim chystáme překvapení formou besídky 
a tvořivé dílničky.  
Navštívili jsme DLL Vesna na Den otevřených 
dveří – děti nadšeně plnily úkoly na všech 
stanovištích a nejvíce se jim líbilo v tělocvičně 
a potom živá hudba na Kolonádě, kde si i 
zatancovali.  
Na výlet jsme jeli společně se ZŠ do Kuksu na 
představení Princ Bajaja. Prošli jsme celý areál 
a nakonec jsme přijali pozvání manželů 
Lorencových a navštívili jejich kavárnu, kde 
bylo pro děti připravené občerstvení. 
Školní rok jsme zakončili divadelním 
představením O rytířích a princeznách 
s pasováním předškoláků na školáky.  
V rámci navazování spolupráce s okolními MŠ 
jsme připravili pro děti z MŠ Svoboda n. Úpou  
šipkovanou s výletem do „Klauzáku“ a 
pouštěním lodiček. 
S předškoláky jsme na rozloučenou jeli 
lanovkou na Černou horu a šli pěšky do Pece 
pod Sněžkou. Všechny děti zvládly ujít 7 km a 
vracely se do MŠ se spoustou zážitků. A 
poslední červnový den jsme využili pozvání 
paní Kočí a šli si zasportovat do lanového 
parku. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem 
sponzorům, díky kterým máme tolik 
zajímavých akcí  a výletů pro děti. 
 
Přejeme všem krásné léto. 
                     Za MŠ Janské Lázně Hana Stránská 
 

Červen v základní škole 
Tak a je to tady! To, na co jsme se všichni tolik 
těšili – prázdniny , už netrpělivě ťukají na 
vrata. Nevím, jestli se víc těší učitelé nebo 
děti, ale v každém případě: „Už je to tady!“ 
Jupí!  Ale i při tom netrpělivém očekávání 
letního volna jsme v období měsíce června 
zažili spoustu zdařilých akcí, se kterými Vás 
všechny ráda seznámím. 
Na konci dubna jsme například navštívili 
Středisko ekologické výchovy Sever v Horním 
Maršově. Nejprve jsme se pod vedením 
lektorek ve středisku DOTEK (bývalá fara) 
dozvěděli spoustu zajímavostí o vodě a o 
plánovaném bádání po vodních živočiších 
v Lysečinském potoce, a pak jsme se opravdu 
stali výzkumníky. Vybaveni rybářskými 
„broďáky“ se děti postupně staly odborníky na 
drobné vodní živočichy, kteří opatrně 
převraceli kameny v potoce, lovili a pod lupou 
studovali nejrůznější rozmanitá zvířátka. A 
vzhledem k tomu, že jich našli opravdu 
mnoho, jsme mohli konstatovat, že je voda 
v potoce opravdu čistá, a že se tedy v přírodě 
vše nejspíš v dobré obrací. Děkujeme za 
krásný „vodní zážitek“ a věříme, že jsme 
Středisko Sever nenavštívili naposledy. 
Jako každý červen jsme se i letos vypravili na 
Modrokamennou boudu. Tentokrát to bylo 5. 
června. Děti si užily skákání na trampolíně, ale 
absolvovaly i sportovní disciplíny jako 
například hod kriketovým míčkem, či běh na 
100 m. Za umožnění Sportovního dne na 
Modrokamenné boudě majitelům velice 
děkujeme. 
Hned druhý den vystřídal Sportovní den den 
„Ovocný“. V rámci projektu „Ovoce do škol“ 
jsme si zdarma objednali bednu různého 
cizokrajného ovoce. A už mohly začít soutěže 
v poznávání dle vůně, hmatu, chutí… Nikoho 
jistě nepřekvapí, že nejoblíbenější disciplínou 
se stala konzumace.  
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12. 6. nás navštívila divadelní společnost 
Pernštejni, kteří nám zahráli překrásnou 
pohádku o rytířích. V rámci pohádky nám 
ještě stihli předškoláčky pasovat na školáky. 
Divadlo bylo pro děti zdarma, hradili jsme ho 
z darů škole. Všem dárcům janskolázeňským i 
přespolním velice děkujeme. 
To, abychom věděli, jak správně poskytnou 1. 
pomoc, nás přijela naučit paní Mílová 
z Červeného kříže. Seznámila nás se 
základními pravidly při ošetření popálenin, 
zlomenin apod. Všichni jsme si také zkusili 
masáž srdce na figuríně. Kéž by i všichni 
dospělí takovým kurzem mohli projít…  
Nejdůležitější akcí nejen tohoto měsíce se stal 
náš celodenní výlet do Bozkovských jeskyní. 
Připadl na středu 19. 6. V rámci výletu jsme 
navštívili Bozkovské dolomitové jeskyně u 
Semil, kde jsme obdivovali nejen krásnou 
krápníkovou výzdobu, ale i největší podzemní 
jezero u nás. Při zpáteční cestě jsme se ještě 
stavili podívat v Poniklé ve firmě Rautis. Zde je 
poslední dílna ručně vyráběných skleněných 
korálků na světě. Děti tak poznaly celý postup 
výroby od vyfouknutí kuliček, barvení, 
malování, řezání i navlékání do vánočních 
ozdob. Jednu takovou ozdobu si děti v rámci 
prohlídky také vyrobily.  
V posledních dnech tohoto měsíce zažily děti 
ještě „Sýrový den“, kdy si hrály na kuchaře a 
nachystaly výborné pohoštění nejen pro sebe, 
ale i třeba na oplátku pro naše paní kuchařky. 
Rozmanité druhy sýrů a mléčných nápojů 
jsme získali v rámci projektu „Mléko do škol“. 
V posledním týdnu se starší děti zúčastnily 
meziškolního turnaje ve vyvíjené ve Svobodě 
nad Úpou, kde obsadily krásné třetí místo. 
Gratulujeme!!!  
Se školním rokem 2018/2019 jsme se 
rozloučili koupáním v kempu Slunečná v Čisté. 
Děkujeme manželům Karmáčkovým za milou 
společnost a za to, že se dětem celé 

dopoledne věnovali. Děti měly možnost střílet 
ze vzduchovky, projet se na motorovém 
člunu, nebo se například naučit ovládat 
paddleboard .  

 
 
A teď už mi nezbývá nic jiného, než se pro 
tento školní rok rozloučit. Ráda bych touto 
cestou poděkovala rodičům našich žáků za 
přízeň, zřizovateli školy za vstřícnost a všem 
našim sponzorům za štědrost, které si 
nesmírně vážím (díky finančním darům 
hradíme autobusy na výlety, různá divadelní 
představení atd.).  Největší dík ale patří 
zaměstnancům školy, ať už pedagogům, kteří 
se o děti celý rok skvěle starají, tak i 
nepedagogům, bez kterých by naše škola 
nebyla tou, kterou je, krásnou, rodinnou a 
usměvavou.  Děkuji za spolupráci, milé 
kolegyně a náš milý jediný kolego! 
Krásné léto všem a v září se zase těšíme.                                                   

Mgr. Zdeňka Hrnčířová 
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