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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
 
v minulém vydání jste se dozvěděli o postupu 
příprav a rozsahu nejdůležitější akce 
následujících dvou let spočívající ve výměně 
parovodu, opravě inženýrských sítí a páteřní 
komunikace vedoucí městem. Město se bude 
letos podílet opravou veřejného osvětlení od 
odbočky k dětské léčebně Vesna po náměstí, 
ve výši 2,3 mil. Kč. 
Nejen tyto projekty se však budou realizovat. 
Zastupitelstvo spolu s pracovníky města 
připravili a připravují další významné akce pro 
letošní rok. Jistě jste zaregistrovali již 
zdemolované sportovní hřiště u školky. Letos 
bude dokončeno hřiště nové v hodnotě 2,842 
mil. Kč vč.  DPH s dotací 1,857 mil. Kč od 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) a 
termínem dokončení v květnu letošního roku.  
Další neméně důležitou a již zde dříve 
zmiňovanou akcí bude výstavba 21 odstavných 
stání u pošty. S pomocí dotací 1,1 mil. Kč od 
KHK a 1 mil. Kč od Státního fondu životního 
prostředí ČR zrealizujeme za 2,795 mil. Kč 
vč. DPH do konce listopadu nové parkovací 
možnosti v centru města.  
Vzhledem k neúspěšnému druhému pokusu o 
získání dotace z Čs.-pol. přes-příhraniční 
spolupráce na společnou akci se 
státními  lázněmi, tj. na park pod Horní 
promenádou a víceúčelovou budovu místo 
starých veřejných záchodků, bylo rozhodnuto 
požádat MMR o dotaci na veřejné WC s 
autobusovou zastávkou znovu a samostatně. 
Předpokládané náklady by měly činit cca 4 – 
4,5 mil. Kč se spoluúčastí 30%. Zastupitelstvo 
na svém nejbližším zasedání rozhodne o 
podání této žádosti.  
Mimo tyto projekty jsou v rozpočtu další 
drobnější akce jako opravy schodiště u školní 

družiny, terasy v čp. 15 Zdena, fasády čp. 85 
Quisisana, výměna vstupních dveří u kina, 
rozšíření kamerového systému, zřízení nových 
automatů na povolenky ke vjezdu do města 
atd. Z výše uvedeného je zřejmé, že nás opět 
nečeká lehký rok, ale doufejme, že se vše 
zdárně podaří dokončit ve prospěch nás všech 
i návštěvníků.  
Ještě krátce se vrátím k lednu letošní zimy. 
Nájezd turistů byl opravdu enormní a městská 
policie, kterou, jak víte, si musíme platit, 
nevěděla, co řešit dříve. Pokud to bude 
pokračovat i nadále, brzy vyčerpáme 
prostředky na ni rozpočtované a hrozí omezení 
činnosti MP ve městě, proto apeluji na 
využívání jejích služeb jen v nezbytně nutných 
případech. Současně s tím připomínám 
ubytovatelům povinnost řádného odvodu 
poplatků. V tomto měsíci plánuje správce daně 
při MěÚ několik kontrol u ubytovatelů.    
 
Přeji krásnou zimu a ubytovatelům úspěšnou 
sezónu! 

Ing. Jiří Hradecký, starosta města 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
8. ledna 2019 
Rada města schválila:  
• uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o 
pronájmu nebytových prostor v 1. PP čp. 85 
Quisisana, kterým se rozšiřuje výměra 
pronajatého prostoru o 6,5 m² 
Rada města uložila starostovi města: 
• požádat právního zástupce o právní rozbor, 
jak postupovat při prodeji části pozemku p.p.č. 
172/1 v k.ú. Č.H. 
Rada města neschválila: 
• řešit přeložku vodovodu v rámci projektu 
„Janské Lázně – lokalita Duncan, Lesní ul. – 
vodovod a splašková kanalizace pro 11 RD“ 
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Rada města vzala na vědomí: 

 práce na regulačním plánu pro lokalitu 
Protěž 
Rada města souhlasila: 
• s dokumentací pro akci III/2961 Svoboda 
nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce 
komunikace – úsek č. 3 a zároveň navrhuje při 
realizaci umístění dalších 2 míst pro přecházení 
následovně: 
1) před křižovatkou mezi čp. 160 (st.p.č. -59/2 
Č.H.) a čp. 84 (st.p.č. -106/1 J.L.), směrem k MK 
na p.p.č. 4/6 J.L. 
2) naproti čp. 151 (st.p.č. -23 Č.H.), směrem k 
chodníku na p.p.č. 151/12 (393) Č.H.  
• s odstraněním a okleštěním stromoví na 
pozemku p.p.č. 122/10 v k.ú. J.L. dle dispozic 
ved. odboru TS  
Rada města nesouhlasila: 

 s umístěním dětského lyžařského vleku EPV 
300-1 na pozemky p.p.č. 92/6 a 328 k.ú. Č.H. z 
důvodu nesouladu záměru s platným ÚP JL – 
většina vleku má být umístěna v ploše ZS (zeleň 
soukromá a vyhrazená), kde ÚP JL v 
podmínkách pro využití umisťování lyžařských 
vleků neumožňuje a část sice v ploše OS (obč. 
vyb. tělovýchova a sport), ale na plochu, která 
je již k tomuto účelu zastavěna hřištěm – 
koncepce ÚP s využitím těchto ploch pro 
lyžařská zařízení neuvažuje (Sportovní ulice) 
Rada města rozhodla:  
• na základě doporučení hodnotící komise o 
přidělení veřejné zakázky malého rozsahu 
Stavba 21 odstavných stání, zázemí pro "Staré 
dobré lázeňské cesty", Janské Lázně 
vybranému uchazeči, tj. Tlachač s.r.o., IČ: 035 
05 847 za 2.309.649,06 Kč bez DPH (nové 
parkoviště u Qiusisany) 
Rada města zamítla:  
• žádost vlastníka čp. 331 o vydání povolení k 
vjezdu bez SPZ k průjezdu ubytovaných hostů 
městem 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
23. ledna 2019                                                                                                                  

Rada města schválila:  
• připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budově 
městského úřadu dne 10.03.2019 
•  nový platový výměr ředitelce příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Janské Lázně, okres Trutnov s účinností od 
01.01.2019 v souvislosti s novými platovými 
tabulkami pracovníků ve veřejné správě 
• podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební 
úpravy a nástavba objektu veřejného WC - 
Janské Lázně“ z programu Rekonstrukce a 
přestavba veřejných budov, poskytovatel 
dotace MMR ČR 
Rada města souhlasila: 
• se záborem veřejného prostranství na 
pozemku p.p.č. 229/1 v k.ú. J.L. (u kostela) 
Římskokatolické farnosti Janské Lázně pro 
odstavnou plochu dvou osobních vozidel 2x 
týdně po dobu 1 hodiny s tím, že náklady na 
vyznačení parkovacích míst uhradí žadatel 
Rada města předkládá: 

 žádost o změnu Územního plánu Janské 
Lázně na části pozemku st.p.č. 64/1 v k.ú. 
Černá Hora v Krkonoších Městskému úřadu v 
Trutnově, oddělení územního plánování (U 
Sirény) 
Rada města zamítla: 
• žádost o prodej části pozemku p.p.č. 105/4 
v k.ú. J.L. a trvá na případném prodeji celého 
pozemku za aktuální odhadní cenu (u Astridu) 
Rada města vzala na vědomí: 

 postup prací na projektové dokumentaci a 
vyjádření vlastníků pozemků k odkanalizování 
lokality Siréna 

 plán investic a oprav společnosti Vodovody 
a kanalizace Trutnov, a.s. na rok 2019 

 pozvánku partnerského města Polanica-
Zdrój na novoroční setkání, které se bude 
konat 11.02.2019                                             (MV) 
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Informace o cenách vodného a 
stočného 
Pro rok 2019 byly ceny vodného a stočného 
(Vak Trutnov) stanoveny takto: 
Vodné:  
45,79 Kč/m³ (rok 2018 – 43,49 Kč/m³) vč. DPH 
Stočné:  
33,96 Kč/m³ (rok 2018  - 32,81 Kč/m³) vč. DPH 
Celkem: 79,75 Kč/m³ vč. DPH 
V současné době se jedná o cenu v dolní části 
cenového rozpětí v ČR. 
 

Informace pro každého 
 

 
Tříkrálová sbírka 2019 má rekordní 
částku! 
Již podevatenácté proběhla v prvních 
lednových dnech Tříkrálová sbírka pořádaná 
Oblastní charitou Trutnov. Díky šikovným 
tříkrálovým koledníkům a ochotným dárcům se 
může pochlubit rekordní částkou 209 020,- Kč. 
Tříkrálových skupinek jste mohli na Trutnovsku 
potkat celkem 52 v Janských Lázní 2.  
VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2019 je určen 
na nákup lineárních dávkovačů pro Domácí 
zdravotní službu a domácí hospicovou péči. 
Tyto dvě služby poskytují odbornou pomoc 
nemocným a zdravotně postiženým pacientům 
v jejich přirozeném domácím prostředí. 
Zejména v Domácí hospicové péči je nezbytné 
vybavení pro aplikaci paliativní terapie. 
Lineární dávkovače pro kontinuální aplikaci 
tišících prostředků zmírňují průvodní projevy 
terminálního stavu a významně zvyšují kvalitu 
života nevyléčitelně nemocných.   Druhou částí 
výtěžku podpoříme náš Potravinový a 
humanitární sklad. Sklad pomáhá jednotlivcům 

a rodinám, kteří se ocitli v nouzi. Malá část 
výtěžku je určena také na podporu vzdělávání  
dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při 
humanitárních katastrofách. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem 
obyvatelům Janských Lázní za jejich příspěvek 
do tříkrálové pokladničky a za stálou důvěru 
v tuto sbírku. Vám všem, kteří jste se 
jakýmkoliv způsobem zapojili a pomohli s 
realizací letošní Tříkrálové sbírky, vyslovujeme 
naše upřímné poděkování. Zvláštní poděkování 
patří paní Janě Honzíkové za její otevřené 
srdce, neutuchající nadšení a pomoc při 
realizaci sbírky v Janských Lázních, a stále 
báječné tříkrálové skupince: dětem Johance 
Honzíkové, Matyáši Růžičkovi a Nele Reginové, 
kteří s velkým nasazením a obětavostí ve svém 
volném čase vybraly mezi místními obyvateli 
nádhernou a rekordní částku 18. 374,- Kč. 
Dokonce padl i celkový rekord pokladničky, 
který drží pokladnička č. 045 v  Janských 
Lázních s částkou 11. 277,- Kč. 
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.             

Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor TK 
sbírky Martina Vágner Dostálová 

 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Leden v základní škole 
Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli ve 
čtvrtek 3. ledna s přáním šťastného vykročení 
do nového roku a „vrhli se“ do učení.  
V pátek 11. 1. se naše škola rozrostla o nového 
kamaráda, ježčího kluka "Ježourka", a zapojila 
se tím do projektu Bodlinka, který každoročně 
připravují pracovníci správy KRNAP.  Hlavním 
cílem ekovýchovného projektu je učit děti 
zodpovědnosti, kladnému vztahu ke zvířeti a 
zároveň pomoci malému ježkovi přečkat zimu. 
Ježci, které lidé přinesli do Záchranné stanice 
ve Vrchlabí, jsou moc maličkatí, aby přežili 
zimu ve volné přírodě. Naším úkolem je se o 
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ježčího kamaráda starat, krmit ho, čistit 
pelíšek, vážit a zapisovat do deníčku důležité 
údaje o jeho zdravotním stavu a o tom, co dělá. 
Na začátku jsme se zúčastnili zajímavé 
přednášky pana Mgr. Daniela Bílka o životě 
ježků v přírodě, dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých informací. Nyní je již Ježourek "v 
našich rukách" a doufáme, že se mu u nás bude 
líbit až do doby, kdy ho společně vypustíme do 
volné přírody. Zároveň bychom chtěli 
poděkovat za finanční příspěvek na krmení od 
paní Petráškové. 
 

 
 
Lyžování a hory jsou pro nás srdeční záležitostí, 
proto jsme s dětmi vyrazili na první lyžování na 
sjezdovku Duncan. 

 

Netradiční hodinu hudební výchovy si děti 
vyzkoušely v pátek 25. 1., kdy nás navštívil  
se svou dílnou „Rytmy sběrného dvora“ pan 
David Andrš. Jeho vystupování bylo úžasné. 
Celou dobu děti spolupracovaly, byly 
soustředěné a spontánní. Velmi si hraní na 
„bubny“ užívaly a uvolnily ze sebe energii. 
 

 
 

Ze základní a mateřské školy přeje 
pohádkovou zimu Mgr. Alena Moštěková 

 

Klub důchodců 

 
 

Vánoční posezení důchodců v prosinci 2018 
spojené s vystoupením dětí z Mateřské školy 
Janské Lázně za účasti zástupců městského 
úřadu. 
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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 ÚNORU 2019 oslavují: 
paní ŠŤASTNÁ Hana, pan HRABĚ Aleš, paní 
CHRAMOSILOVÁ Milena, paní LANDGRAFOVÁ 
Sylvia a paní PURIČOVÁ Marie. 
 

Program kina 
 

Únor 2019 
Telefon: 499 875 121       
E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Projekt DIGITALIZACE kina Vlast Janské Lázně 
se uskutečnil s podporou STÁTNÍHO FONDU 
KINEMATOGRAFIE 
 
4. pondělí v 19:30  VE SPÁRECH ĎÁBLA 
Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne 
kontrole a vyžádá si život mladé ženy. O něco 
později má Megan Reedová službu v noci 
v pitevně, kam přivezou znetvořené mrtvé 
tělo. Megan, která je uvězněna sama 
v podzemních chodbách, začne mít strašlivé 
vidiny a zmocní se jí podezření, že tělo je 
posedlé nemilosrdnou démonickou sílou. 
Hororová novinka z nemocniční márnice. 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2018  86‘  tit. 
 
6. středa v 19:30  ZRODILA SE HVĚZDA 
Hlavní postavou v romantickém filmu je hvězda 
country Jackson Maine, který objeví neznámou 
talentovanou zpěvačku Ally. Když se oba 
vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack 
přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů a 
katapultuje ji tak ke slávě… 
Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 
USA  2018  136‘  tit. 

 
7. čtvrtek v 19:30  KURSK  
Historické drama o skutečné katastrofické 
události, ke které došlo v roce 2000. 155 metrů 
dlouhá jaderná ponorka K-141 Kursk je 
„nepotopitelnou“ pýchou Severního loďstva 
ruského válečného námořnictva. Během 
cvičení se na palubě nachází 118 členů 
posádky, když trupem Kursku otřesou 
mohutné exploze, které ponorku pošlou na 
dno arktických vod Barentsova moře. Začíná 
zoufalý boj s časem... 
Vstupné 100,- do 12  let nevhodný 
Belgie, Lucembursko  2018  117‘  tit.  
 
11. pondělí v 19:30  AQUAMAN  
Dobrodružný, vizuálně úchvatný film ze světa 
sedmi moří odhaluje původ Arthura Curryho, 
napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, 
kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě 
nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň 
prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl 
zrozen... králem. 
Vstupné 100,- do 12  let nevhodný 
USA  2018  143‘  dabing 
 
13. středa v 19:30 BOHEMIAN RHAPSODY 
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, 
je jeho příběh. Životopisný film je nejen 
oslavou rockové skupiny Queen a jejich hudby, 
ale především Freddieho Mercuryho, který 
svou tvorbou i životem vzdoroval všem 
myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal 
jedním z nejvýraznějších umělců na světě. 
Vstupné 110,- do 12 let nevhodný 
VB, USA  2018  134‘  tit. 
 
14. čtvrtek v 18:00   PSÍ DOMOV  
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé 
štěně a stali se nejlepšími přáteli. Jednoho dne 
však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od 
svého pána. Láska k páníčkovi je však silnější 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit 
domů. Cestou ji čeká mnoho dobrodružství, 
noví přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy velkého 
neznámého světa... Dobrodružný rodinný film. 
Vstupné 110,- přístupný 
USA  2019  92‘  dabing  
 
18. pondělí v 19:30  NARUŠITEL   
Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, 
jeho kamarádů i bezbřehou lásku k létání 
přináší do kin dramatický film na motivy 
skutečného příběhu. Čtveřice kamarádů a 
jejich letecký mentor spolu létají a slouží 
v armádě dvacet let. Pak se ale po dlouhé době 
začne rozmotávat smrt bývalého pilota RAF při 
pokusu o přelet na západ a hlavní hrdina nemá 
jiné východisko, než se ho pokusit napodobit... 
Vstupné 120,- do 12 let nevhodný 
ČR  2019  89‘ 
 
20. středa v 19:30 FAVORITKA  
Na začátku 18. století vládne Velké Británii 
královna Anna, poslední z rodu Stuartovců, 
která se do historie zapsala spíše neslavně. Je 
plachá a přehlížená, trpí bolestivou dnou a není 
příliš vzdělaná, což z ní činí perfektní oběť 
manipulátorů. Její jedinou oporou v životě je 
lady Sarah, která za nejistou královnu prakticky 
vládne. Dokud se neobjeví ctižádostivá 
sestřenice Abigail, která by roli královniny 
favoritky mohla ohrozit. Originální historické 
komediální drama. 
Vstupné 110,- do 15 let nepřístupný 
Irsko, VB, USA  2018  119‘  tit. 
 
21. čtvrtek v 19:30  SKLENĚNÝ  
Sci-fi thriller inspirovaný komiksem je 
pokračováním dvou úspěšných filmů. Z filmu 
Vyvolený se vracejí herecké hvězdy Bruce 
Willis v roli Davida Dunna a Samuel L. Jackson 
známý pod pseudonymem Pan Skleněný. Z 
thrilleru Rozpolcený se objevuje postava 

Kevina Wendella Crumba a jeho vícenásobné 
identity, jež v sobě ukrývá. A právě narušeného 
Crumba se svými 24 osobnostmi sleduje David 
Dunn, který k tomu využívá své nadpřirozené 
schopnosti. 
Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 
USA  2019  116‘  tit. 
 
25. pondělí v 19:30  ŽENY V BĚHU         
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. A nevidí v tom žádný problém., 
protože s běháním je to stejné jako v životě. 
Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na 
dosah… 
Vstupné 120,- přístupný 
ČR  2019  93‘ 
 
27. středa v 19:30 TICHO PŘED BOUŘÍ  
Thriller plný zvratů a vášní s Matthew 
McConaugheym a Anne Hathaway má všechny 
předpoklady stát se jedním z diváckých zážitků 
roku. Ticho exotického ostrova, kde si hlavni 
hrdina léčí životní rány, změní v bouři událostí 
a odhalených tajemství příjezd jeho bývalé 
ženy. Ta ho požádá, aby zabil jejího 
současného manžela.  
Vstupné 110,- do 15 let nepřístupný 
USA  2019  106‘  tit. 
 
28. čtvrtek v 18:00  
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT      
Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí 
samotářským životem. Hrozivou bílou šelmou 
se medvěd Norm stal asi jen omylem. Má totiž 
rád společnost, legraci a kámoše. Je to dobrák 
od kosti, ale ať chce nebo nechce, Norm je 
lední medvěd, žije na severním pólu a musí se 
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stát vůdcem. Aby získal aspoň trochu 
potřebného respektu, vydává se se svým 
medvědím synem a osvědčenou skupinou 
potrhlých nezničitelných lumíků na zkušenou 
do města, které nikdy nespí. Animovaná 
rodinná komedie. 
Vstupné 110,- přístupný 
Indie, USA  2018  91‘  dabing 
 

Pozvánka 
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