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Slovo z radnice 
 

Milí spoluobčané, 
rád bych se ve svém příspěvku věnoval tématu 
letošní zimní sezony. Po dlouhé době se dá říci, 
že byla „normální“, napadlo trochu víc sněhu a 
zažili jsme pár kalamit. Někteří z nás už bohužel 
pozapomněli, co to přináší v dopravě a 
komfortu pohybu po městě. Naše technické 
služby se v rámci svých možností snažily 
občasné nadílky sněhu zvládnout, pravda ne 
vždy zcela úspěšně. Příčin bylo víc - kolabující 
technika, nemocnost, ale i organizace služeb. 
Nad tím se proto příště budeme muset 
zamyslet. Mohu určitě konstatovat, že se 
chlapi vždy snažili občanům vyhovět. Musíme 
mít ovšem soudnost při našich požadavcích. 
Vždy se nepodaří odhrnout sníh mimo každý 
výjezd a chodník, fréza ten sníh musí také 
někam odfrézovat, a to i do našich zahrad. 
Stížnosti tohoto druhu nelze akceptovat. 
Mějme rozum, žijeme na horách! 
Zimní sezona byla úspěšná i pro místní 
podnikatele, a to jak provozovatele vleků, tak 
ubytovatele. Bohužel ve výběru rekreačních 
poplatků se to příliš neprojevilo. Těm slušným 
podnikatelům patří poděkování. Platební 
morálka některých „podnikatelů“ je ovšem 
stále velmi mizerná. Nepřipouští si, že tím 
město a tím i nás občany okrádají. Nemělo by 
nám to být lhostejné a takové jednaní 
v obecném povědomí akceptovatelné. 
Hledáme možnosti, jak tuto stránku příjmů 
vylepšit např. ve spolupráci s FÚ nebo 
cizineckou policií, ale zvažujeme i jiné možnosti 
např. placení záloh dle počtu lůžek apod. 
Celkový propad v neplacení rekreačních 
poplatků odhadujeme v řádu jednotek milionů. 
Nedostatek těchto zdrojů výrazně brzdí 
kvalitativní rozvoj našeho města. Jedná se o 
chodníky, cesty, osvětlení, kanalizaci, zeleň.  
 

Toto se přeci dotýká nás všech.  
Nebuďme lhostejní! 
Přeji Vám krásné jaro a slušným podnikatelům 
úspěšnou letní sezonu.  

 
Pavel Kout, 2.místostarosta 

 

Informace z radnice 
 

Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 1. dubna 2019 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 zápis z 3. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 

 informace k nové zonaci KRNAP 
Zastupitelstvo města schválilo: 

 uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o 
spolupráci v oblasti poskytování sociálních 
služeb spojené s veřejnoprávní smlouvou o 
poskytnutí dotace ze dne 23.09.2015 mezi 
městem Janské Lázně, městem Svoboda nad 
Úpou a Domem s pečovatelskou službou 
Svoboda nad Úpou  

 zveřejnění záměru města prodat část 
pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H. o výměře 1 
611 m² s podmínkami dle předloženého 
návrhu 

 rozpočtové opatření č. 2/2019, kterým se 
zvyšují příjmy o 424.526,80 Kč a výdaje o 
345.342,10 Kč 
Zastupitelstvo města delegovalo: 

 pana Petra Hřebačku jako zástupce města 
Janské Lázně na valnou hromadu společnosti 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou 
dne 27.05.2019; jako náhradníka delegovalo 
pana Martina Košťála 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
9. dubna 2019 
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Rada města schválila:  
• výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na akci „Snížení světelného znečištění – Janské 
Lázně – realizace I. etapy“  

 seznam poptaných pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Snížení světelného 
znečištění – Janské Lázně – realizace I. etapy., 
a to: WEST ELEKTRO team, s.r.o. Trutnov, 
Tlachač s.r.o., REPARE TRUTNOV s.r.o., Kalin 
s.r.o., Stavebně dopravní Trutnov s.r.o. 

 zhotovitele na akci „Oprava schodiště čp. 68, 
Janské Lázně“ společnost Kalin s.r.o., IČ: 256 07 
782 za cenu 338.579,14 Kč s DPH 

 zadat zpracování studie možného zastavění 
části pozemků v lokalitě Duncan max. dvěma 
bytovými domy 
Rada města vzala na vědomí: 

 odstoupení společnosti Aquavit spol. s r.o. 
od záměru pronajmout si pozemky města 
Rada města souhlasila: 
• s realizací projektu Výzvy č. 02_18_063 pro 
Šablony II - MRR v prioritní ose 3 s názvem 
projektu Šablony II - Zvýšení a zlepšení kvality 
výuky na ZŠ a MŠ na Základní škole a Mateřské 
škole Janské Lázně, okres Trutnov 

 se zapojením příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně, 
okres Trutnov do projektu Potravinová pomoc 
dětem v Královéhradeckém kraji III - obědy do 
škol pro školní rok 2019/20 

 s konáním sportovní akce „NaHoruRun“ dne 
27.04.2019, kterou pořádá sportovní klub 
Kasper-Swix Trutnov, z.s. 
Rada města jmenovala:  
• komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení 
nabídek, včetně posouzení kvalifikace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Snížení světelného znečištění – Janské Lázně 
– realizace I. etapy“, ve složení: Jiří Vorel, Mgr. 
Filip Bejdák, Ing. Petr Straka; jako náhradníky 
jmenovala: Josefa Zilvara, Ing. Tomáše 
Vojtěcha, Miroslava Císaře 

Rada města revokovala:  
• usnesení č. R 97/09/19 a schválila pacht 
pozemků p.p.č. 307 v k.ú. J.L. o výměře 5 096 
m² za cenu 450 Kč/rok a p.p.č. 302/1 v k.ú. J.L. 
o výměře 11 061 m² za cenu 1.650 Kč/rok za 
účelem pasení ovcí a sušení sena na dobu 
neurčitou s uhrazením nákladů za cenový 
odhad, s výpovědní lhůtou jeden rok, s roční 
valorizací pachtovného a každoročním 
předložením výše čerpaných dotací. 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
29. dubna 2019 
Rada města schválila:  
• pacht pozemků p.p.č. 123/21 o výměře 1 
205 m² a 123/22 o výměře 610 m² v k.ú. J.L.  za 
účelem zřízení zahrádky pro pěstování 
zeleniny, květin a drobného ovoce za 
pachtovné ve výši 1.000 Kč/rok na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na akci „Katalog objektů – Janské Lázně“ 

 pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Katalog objektů – Janské Lázně“ seznam 
obeslaných, a to: Ing. Ctibor Košťál, RNDr. 
Pavel Klimeš a Otmar Klug 

 pronájem pozemku p.p.č. 293/2 o výměře 
279 m² v k.ú. J.L. dne 06.07.2019 za cenu 2.000 
Kč společnosti Stezka korunami stromů 
Krkonoše s.r.o. za účelem pořádání akce 
„Narozeniny Stezky“ a souhlasí s uzavřením 
komunikace po dobu uvedenou v žádosti 

 zveřejnění záměru pronajmout část 
pozemku st.p.č. 107 v k.ú. J.L. o výměře cca 16 
m² za účelem umístění předzahrádky u Bistra 
La Petit v čp. 85 – Quisisana 
Rada města vzala na vědomí: 

 postup v přípravě Regulačního plánu Janské 
Lázně - Protěž 
Rada města souhlasila: 
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• s umístěním stavby „Vodovodní přípojka pro 
objekty čp. 141, 294, 295, 296“, dle předložené 
dokumentace  

 informace ke stavu opěrné zdi pod čp. 59 – 
Janka 

 s umístěním stavby „ST140593_Poříčí_REKO 
SCZT Janské Lázně – přípojka Janka“, dle 
předložené dokumentace vypracované 
společností ENESA, datum 02/19, pod číslem 
zakázky 17P104 s podmínkou uvedení 
dotčených pozemků ve vlastnictví města 
Janské Lázně do původního stavu 
Rada města jmenovala:  
• komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení 
nabídek, včetně posouzení kvalifikace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Katalog 
objektů – Janské Lázně“, ve složení: Jiří Vorel, 
Ivo Boleslavský, Ing. Petr Straka, jako 
náhradníky jmenovala: Ing. Pavla Kouta, Filipa 
Dudu a Miroslava Císaře 
Rada města zamítla:  
• žádost o udělení bezplatného souhlasu k 
použití oficiálního znaku města Janské Lázně 
do společenské obrázkové karetní hry nejen 
pro děti jako pexeso s tím, že účel použití znaku 
není konkrétní a zcela jasný  

 žádost o příspěvek 5.000 Kč na podporu 
provozu Linky bezpečí, z.s. z důvodu napjatého 
rozpočtu a již pro rok 2019 rozdělených 
finančních prostředků 
Rada města předkládá:  
• žádost o změnu územního plánu na 
pozemcích st.p.č. 231, p.p.č. 40, st.p.č. 252, 
st.p.č. 273, p.p.č. 45/14 a p.p.č. 45/15 v k.ú. 
Č.H. z plochy ZS na plochu BI Městskému úřadu 
v Trutnově, oddělení územního plánování s 
poznámkou nutného výpočtu a dodržení 
koeficientu zastavěnosti 
Rada města odložila:  
• žádost o příspěvek na podlahovou krytinu 
do bytu v čp. 15 – Zdena s tím, že ved. odboru 

TS zjistí stav stávající podlahové krytiny a 
případně cenu nové krytiny 

(MV) 

Oznámení 
 

o době a místě konání voleb  
do Evropského parlamentu 
Starosta města Janské Lázně podle ustanovení 
§ 32 odst. 2) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů oznamuje: 
1. Volby do Evropského parlamentu se 
uskuteční 
v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 hodin do 
22:00 hodin a 
v sobotu dne 25. května 2019 od 8:00 hodin do 
14:00 hodin 
2. Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebním okrsku č. 1 Janské 
Lázně je pro voliče v tomto volebním okrsku 
místnost pro hlasování v předsálí městského 
kina Vlast, náměstí Svobody 273, 542 25 Janské 
Lázně. 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky nebo cestovním průkazem nebo 
platným občanským průkazem. 
4. Každému voliči s trvalým pobytem budou 
dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky, včetně informací pro uplatnění 
volebního práva. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města  
 

Informace pro každého 
 

Informace pro občany České republiky 
o podmínkách hlasování ve volbách do 
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Evropského parlamentu na území 
České republiky 
 

 Za jakých podmínek má občan České republiky právo 
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na 
území České republiky?(§ 5, § 28 a § 36 zákona) 
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 
dosáhne věku 18 let. 
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě 
hlasuje na voličský průkaz (viz níže) a  
- nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví 
nebo 
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního 
práva. 
 

 Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu 
na území České republiky (§ 27 a 28 zákona) 
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do 
Evropského parlamentu je zápis voliče, do seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento 
seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad 
městyse, magistrát statutárního města, které není 
územně členěno, úřad městské části nebo městského 
obvodu (dále jen „obecní úřad“) pro každé volby 
do Evropského parlamentu postupem daným 
zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. 
dubna 2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého 
seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR, 
který má právo volit ve volbách do Evropského 
parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt, 
zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu. 
Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj zápis ve 
stálém seznamu voličů pro všechny druhy voleb na 
území České republiky nebo později (po 14. dubnu 
2019) svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu. 
Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu se lze, pokud žádosti 
o opravu nevyhoví sám obecní úřad, do 30 dnů přede 
dnem voleb (do 24. dubna 2019) domáhat podle 
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodnutí soudu o provedení 
opravy nebo doplnění seznamu. 
Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu dále nejpozději 20 dnů přede 
dnem voleb (4. května 2019) zanese voliče, kteří 

nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu 
trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu 
a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu 
sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo 
b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo 
v místě výkonu trestu odnětí svobody, 
a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo 
správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise 
informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. 
O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy 
je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených 
zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající 
v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již 
nelze provádět. (Není-li pobyt v zařízení ve dny voleb 
zřejmý, doporučujeme voliči požádat si o voličský 
průkaz – viz níže.) 
 

Jak postupovat, když se volič přestěhuje?  (§ 28 zákona) 

1) Pokud volič změní obec trvalého pobytu v rámci 
území České republiky po zápisu do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 14. dubnu 
2019) bude na obecním úřadě v místě předchozího 
bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu. Aby volič mohl 
ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v místě 
nového trvalého pobytu, je třeba, aby u obecního 
úřadu v místě předchozího trvalého pobytu požádal o 
potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení je nutné 
předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště 
nejpozději do 22. května 2019 nebo ve dny voleb 
okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě 
nového bydliště. Zároveň musí volič prokázat své právo 
hlasovat ve volebním okrsku (občanským průkazem 
s odděleným rohem a potvrzením o změně místa 
trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem 
s aktuálními údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci 
území ČR před 14. dubnem 2019, nemusí činit žádný 
úkon; stejně tak volič, který se přestěhuje v rámci téže 
obce, resp. městské části nebo městského obvodu. 
 

2) Pokud volič po návratu na území České republiky ze 
zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů 
na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, 
musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze 
zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o 
vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné 
předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu 
nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb 
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okrskové volební komise ve volební místnosti příslušné 
podle místa trvalého pobytu. 
 

 Kde lze hlasovat? (§ 36 zákona) 
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u 
jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu. Je-li v 
obci více volebních okrsků, hlasuje volič v té volební 
místnosti, kam podle místa svého bydliště patří. 
Starosta obce zveřejní nejpozději do 9. května 2019 
způsobem v místě obvyklým (většinou na úřední desce 
obce), které části obce náležejí do jednotlivých 
volebních okrsků, a uvede adresy volebních místností. 
2) Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 
svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. Okrsková volební komise však 
může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou 
pouze v rámci svého volebního okrsku. Na základě 
žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a 
hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové 
okrskové volební komise tak, aby byla zachována 
tajnost hlasování. 
3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na 
území České republiky, musí však ve volební místnosti 
(kromě prokázání své totožnosti a občanství) odevzdat 
okrskové volební komisi voličský průkaz (viz níže). 
  

 Jak si může volič opatřit voličský průkaz? (§ 30 zákona) 

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém 
volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. 
S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv 
volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává 
obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. 
ten, u kterého je volič zapsán v seznamu). Volič může 
požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to 
osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin 
nebo písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu 
úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. 
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným 
podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý 
email). Obecní úřad předá voliči voličský průkaz 
nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle. 
  
 Co učiní volič po příchodu do volební místnosti?  
(§ 36 zákona) 

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého 
pobytu nejpozději 21. května 2019. Hlasovací lístky si je 
možné vyžádat i ve volební místnosti. Volič hlasuje 
osobně, zastoupení není přípustné. Volič musí ve 
volební místnosti prokázat svou totožnost a státní 
občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo 
platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování 
umožněno. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je 
povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. Volič 
obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu 
komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Voliči, který není 
zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, okrsková volební komise hlasování 
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský 
průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze 
zvláštního sezamu voličů vedeného zastupitelským 
úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se 
změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat 
ve volebním okrsku. 
  

 Jak volič hlasuje? (§ 37 zákona) 
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do 
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si 
vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro 
který chce hlasovat. Na vybraném hlasovacím lístku 
může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit 
preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich 
pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva 
kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému 
přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na jeho posuzování vliv. Poté vloží volič tento 
hlasovací lístek do úřední obálky. Volič by měl při 
vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor 
na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. 
z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém 
případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče. Volič 
hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím 
lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební 
schránky. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu 
vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací 
lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a 
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 
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Informace pro každého 
 

Očkování psů 
Očkování psů (koček) proti vzteklině proběhne 
dne 22.05.2019 v době od 15:20 do 15:40 hodin 
na parkovišti pod čp. 85 - Quisisana (naproti 
poště). Každoroční vakcinace proti vzteklině je 
v ČR povinná. Očkování provede MVDr. 
Stanislav Novotný, Veterinář, s.r.o. 
 

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 KVĚTNU 2019 oslavují: 
pan JANOŠÍK Milan, pan JÁCI Jan, pan 
ŠTOUDEK Stanislav a pan BRUKNER Antonín. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Klub důchodců 
 

Klub důchodců pořádá dne 14. 05. 2019 
celodenní výlet pro trvale bydlící důchodce 
z Janských Lázní. Program: prohlídka zámku 
Loučeň s průvodcem, Ostrá – prohlídka 
skanzenu Botanicus a zahrady, Chleby – 
návštěva ZOO s průvodcem. Odjezd od 
kolonády v úterý 14. 05. 2019 v 6.30 hod., další 
zastávky pro nástup: bytové domy u Kavkazu, 
autobusová zastávka nad hotelem Zátiší. Kdo 
přijde, ten jede. Bližší informace podá p. Hainiš, 
tel. 736147628 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Duben v základní škole 
Jak všichni víme, čas je neúprosný a zastavit ani 
zpomalit nejde. Bohužel hlavně pro nás 
dospělé…  Ale pro děti je to naopak. Díky 

tomu máme spoustu nových zážitků a ty, které 
jsme prožili v dubnu, vám právě přinášíme. 
Společná setkání předškolních dětí se školáky 
jsme zakončili zábavnou hodinu plnou pohybu, 
zaměřenou na všeobecný pohybový rozvoj 
dětí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve čtvrtek 10. dubna jsme byli pozváni do 
základní školy ve Svobodě nad Úpou na projekt 
LiStOVáNí (= scénické čtení). Herec Lukáš Hejlík 
nám živou akční formou dokázal, že dnes, kdy 
je možné skoro všechno, pořád ještě není 
kniha pasé a představil knihu Ivy Procházkové 
Eliáš a babička z vajíčka. 
V duchu myšlenky, že zimy se zbavíme dříve, a 
tím přivoláme jaro, vyráběly děti s paní 
učitelkou Štelzerovou  v rámci družiny Moranu, 
kterou se za doprovodu písniček rozhodly 
odnést a utopit v Klauzově potoce.  Jestli se tím 
jaro opravdu povedlo přivolat dřív, to nevíme, 
ale za rok se o to určitě děti pokusí znovu.  
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Poslední předvelikonoční den ve škole – středu 
17. 4. - jsme prožili téměř pohádkově. Starší 
děti (4. a 5. ročník) si pro nás ostatní - pod 
vedením paní učitelky Kláry Stejskalové -
připravily divadelní představení plné krásných 
kostýmů a rekvizit. Díky tomu jsme se seznámili 
s příběhem Ježíše Krista, prožili jsme s ním 
„polední večeři“, zradu jednoho z jeho 
učedníků – Jidáše, soud, cestu do Golgoty, 
ukřižování i zmrtvýchvstání. Celý příběh byl 
neskutečně poutavý a  my za něho dětem i paní 
učitelce velice děkujeme. (Doporučujeme si 
prohlédnou fotografie z divadla na webu naší 
školy) . 
 

 
 
Celé dopoledne pokračovalo v duchu tradic 
Velikonoc, kdy si děti v jednotlivých dílničkách 
vyráběly pomlázky, velikonoční zápichy, 
vystřihovaly jarní dekorace a také se seznámily 
s jednou z mnoha technik zdobení kraslic – 
malování voskem.   
Poslední naší dubnovou akcí, (kterou jsme 
stihli do uzávěrky časopisu Fontána ) byla 
přednáška na téma prevence závažných úrazů.  
Ve čtvrtek 25. 4. nás se svým životním 
příběhem seznámili dva lektoři Všeobecně 
zdravotní pojišťovny, které jejich vlastní chyba 
připoutala na invalidní vozík. Svým poutavým 
vyprávěním děti nejen zaujali, ale pevně 
věříme , že i poučili, aby si své zdraví pečlivě 

střežily a vyvarovaly se zbytečným úrazům. 
Vzhledem k tomu, že naše škola nemá 
bezbariérový přístup, celou akci jsme přesunuli 
do Obchodní akademie. Za umožnění této akce 
v prostorách Ocbchodní akademie ještě 
jednou velice děkujeme. 
 

 
 

Ze základní školy zdraví a přejí krásné májové 
dny Mgr. Z. Hrnčířová a Mgr. A. Moštěková. 
 

Pozvánka 
 

Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně 
zve všechny rodiče s dětmi 

K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
pro školní rok  2019/2020 

  Zápis se koná v budově mateřské školy  
 dne 15. května 2019. 

 
 
 

Těšíme se na Vás i Vaše děti. 
 

Poděkování  
 

Ráda bych touto cestou moc poděkovala 
lyžařské škole K+K Ski School  za úžasný 
lyžařský kurz pro děti z naší školky. Děti si moc 
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pochvalovaly báječné instruktory, díky kterým 
je lyžování moc bavilo. Vážíme si Vaší práce :) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKOL 

                I. Pleskačová a spokojení rodiče 
 

Program kina 
 

Květen 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. čtvrtek v 19:30   
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY      
Dokument z poslední výpravy, která uzavírá 
cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve 
velkém stylu.  
Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 
ČR  2019  105‘ 
 
6. pondělí v 19:30  ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE 
Svérázná „zenová teroristka“ padesátnice 
Halla řeší otázku záchrany světa ve filmu, který 
se zabývá laskavými črtami islandské 
svéhlavosti a pod ironicky komediálním 
povrchem ukrývá palčivá a hluboká témata.  

Vstupné 90,-  do 15 let nepřístupný 
Island, Fra., Ukr.  2019  101‘  tit. 
 
9. čtvrtek v 18:00  KOUZELNÝ PARK 
Velešikovná holka June postavila ten 
nejbáječnější zábavní park na světě. Ve své 
fantazii. Jenže co když takový ráj atrakcí 
skutečně existuje? USA  2019  85‘  dabing 
Vstupné 110,- / děti do 15 let 90,-  přístupný 
 
13. pondělí v 19:30  VĚRNÍ NEVĚRNÍ 
Ábelovi se zhroutí svět poté, co ho opustí 
celoživotní láska Marianne, která mu oznámí, 
že čeká dítě s jiným mužem. O deset let později 
se k němu vrací, ale přináší s sebou také 
šokující tajemství. Romantické drama o lásce, 
smutku, žárlivosti a nevěře.   
Vstupné 90,-  přístupný   
Francie  2019  75‘  tit. 
 
15. středa  !! v 18:30  AVENGERS: ENDGAME  
Hrozivé události způsobené Thanosem, který 
vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně 
oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny 
k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia 
Marvel sebrali poslední síly a pokusili se vrátit 
úder. USA  2017  182‘  tit. 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný.   
 
16. čtvrtek 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. Vstupné 110,- přístupný ČR  2019  93‘ 
 
20. pondělí v 19:30  HIGH LIFE 
Lékařka vede misi na palubě kosmické lodi, jejíž 
posádku tvoří vězni smrti. Zkoumá lidskou 
sexualitu v extrémních podmínkách a s vězni 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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má své vlastní záměry. Filozofická sci-fi o 
hledání smyslu lidskosti ve vesmírných 
kulisách.   
Vstupné 90,-  do 15 let nepřístupný 
Něm., Fra., USA, Pol., VB  2019  110‘  tit. 
 
22. středa v 19:30  KLUCI Z HOR 
Tragikomický film vypráví o vztahu mentálně 
postiženého strýce se svým synovcem, které 
osud svede v jedné chvíli dohromady, aby 
postupně mezi nimi vzniklo pouto, které je 
prezentací síly a „moci“ přátelství.  
Vstupné 60,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2018  90‘ 
 
23. čtvrtek v 18:00  MRŇOUSKOVÉ 2 
Malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do 
balíku, který je odeslán do Karibiku! Ocitá se v 
novém, nádherném prostředí, které ale skrývá 
mnohé nástrahy. Animované dobrodružství 
pro celou rodinu. 
Vstupné 100,-  přístupný 
Francie, Čína  2019  92‘  dabing 
 
27. pondělí v 19:30  SNĚŽÍ! 
Poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a 
jedinečném světě uvnitř každé rodiny. Tereza 
se svým přítelem a sestrou se vydává do domu 
babičky, o kterou se stará jejich matka. Ke 
smůle všech zúčastněných a celé rodiny se 
Tereza rozhodne v domě zůstat.  
ČR  2019  74‘ 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
 
29. středa v 18:30  NIKDY NEODVRACEJ ZRAK  
Strhující drama, inspirované skutečnými 
událostmi, překlenuje tři éry německé historie, 
během nichž malíř Kurt Bartnert prožil své 
dětství v nacistickém Německu, dospíval 
v komunistickém Východním  Německu a svůj 
umělecký vývoj završil v Západním Německu. 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 

Německo, Itálie  2019  188‘  tit. 
30. čtvrtek v 19:30  MIA A BÍLÝ LEV 
Rodinné dobrodružství o dívce a jejím 
přátelství s bílým lvem. Výjimečný film z africké 
přírody.   
Vstupné 120,-  přístupný 
Francie  2019  98‘  dabing 
 

Informace pro každého 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrobné informace  
a program naleznete na: 

www.maratonstav.cz 
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Pozvánky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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