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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
mnoho z vás se podivuje nad tím, jak je možné 
stavět v Janských Lázních apartmánové byty, 
které územní plán nepovoluje. Stalo se tak 
v případě obou domů za centrálním 
parkovištěm. Nyní to vypadá, že podobně 
dopadne nová Siréna, Alenka, Ludvíkova bouda 
atd. Pro investory v době ekonomické 
konjunktury, kdy mnoho lidí má volné 
prostředky a chce je bezpečně investovat, jde 
o velmi rychlý a výhodný byznys. Za rok, za dva 
se postaví a při šikovné inzerci následně za více 
jak dvojnásobek prodá. Při jednoduchých 
počtech jde o zisky v řádech desítek miliónů 
korun na objekt. Pro obce pak jde o zátěž, kdy 
musí zajistit kompletní servis jako kterémukoliv 
jinému domu, tj. údržbu komunikací v zimě i 
v létě, napojení na kanalizace a vodovod, 
veřejné osvětlení, zvýšená produkce odpadů 
atd. Obratem se to nikterak neodrazí na 
příjmech obce z RUD na trvale žijícího občana, 
ale ani poplatcích z ubytování, zůstává pouze 
daň z nemovitostí. Takže obec má zvýšené 
náklady a téměř nic z toho.  Dalším negativním 
dopadem je, dle praxe z ostatních takto 
dotčených míst, že vesměs jde o objekty celý 
rok prázdné a mnohdy o celé lokality či čtvrtě. 
Proč se tedy nebráníme? Jak už bylo úvodem 
sděleno, územní plán toto neumožňuje, 
nicméně investoři si našli díru v našem 
legislativním chaosu. S klidem postaví penzion 
či hotel, což je možné, pouze je dispozičně 
přizpůsobí bytovému domu a to následně 
zkolaudují. Pak prohlášením vlastníka tyto 
domy rozdělí na katastrálním úřadě na 
jednotky a ty rozprodají. Přestože jsou objekty 
následně využívány v rozporu s kolaudací, tedy 
ne jako penzion nebo hotel, stavební úřad ani 
obec do toho nemohou nikterak zasahovat či 
se k tomu vyjadřovat. Na tuto prapodivnost 

jsem se dotázal předsedy Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního, který mi sdělil, 
že je vše pořádku. Obratem jsem požádal 
Ombudsmanku o pomoc v rozporu zákonné 
povinnosti a práva obce územně plánovat a 
libovůli vlastníků změnit účel užívání objektů. 
Odpověď byla pro mne šokující, vše je 
v pořádku, a pokud to zákon nezmění, tak to i 
bohužel zůstane. Je nasnadě, že s tímto 
postupem a dalším rozprodáváním stávajícího 
bytového fondu se naše obec stane „mrtvým 
městem“. A pokud nedojde k nějaké změně 
ve financování obcí, protože jejich stěžejní 
příjem je za trvale žijícího obyvatele, tak 
v dlouhodobějším horizontu nebudou peníze 
na udržení chodu té naší. Toto jaksi nedochází 
některým místním, kteří možná za drobnou 
úlitbu investičním žralokům pomáhají. Zástupci 
samosprávy nemají jinou možnost, než činit 
jakékoliv dostupné kroky k omezení těchto 
praktik, jež by v dlouhodobém horizontu 
mohly mít za následek i zánik obce.          
I přesto přeji poklidné léto 

Jiří Hradecký, starosta 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
10. července 2019 
Rada města schválila:  
• pronájem nebytového prostoru restaurace 
Café Biograf v čp. 273 od 01.10.2019  

 pronájem bytu 1+kk o výměře 29 m² ve 2. 
NP čp. 15 – Zdena  

 Provozní řád víceúčelového sportovního 
hřiště dle předloženého návrhu 

 vnitřní směrnici Kontrolní řád dle 
předloženého návrhu 

 vnitřní směrnici O reálné hodnotě majetku 
určeného k prodeji 
Rada města vzala na vědomí: 
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 oznámení o návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Horní Maršov a posílá jej zpracovateli 
Územního plánu Janské Lázně 

 návrh železničního jízdního řádu pro rok 
2020 

 návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Pec pod Sněžkou 
Rada města pověřila starostu města: 
• zjištěním možností k získání dotace na 
kulturní akce města Janské Lázně 
Rada města pověřila ved. TH odboru: 

 oslovením znalců (Znalecká kancelář 
Danielis, HTP Trading s.r.o., Zbyněk Rada, Ing. 
Vlastimil Bien) k předložení cenové nabídky na 
stanovení minimální tržní ceny za stávajících 
podmínek části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. 
Č.H. 
Rada města souhlasila: 
• s ukončením pachtu na pozemku p.p.č. 
105/4 v k.ú. Janské Lázně s dodržením 
výpovědní lhůty 6 měsíců 

 s umístěním svodidel na hranici pozemků 
města p.p.č. 92/7, 92/10 v k.ů. Č.H. a na části 
pozemku p.p.č. 82/9 v k.ú. J.L. 
Rada města zamítla: 

 žádosti o pronájem skládku v čp. 15 – Zdena 
z důvodu, že je pronajatý k bytu č. 4 
Rada města projednala:  
• důvodovou zprávu a závěry hodnotící 
komise z hodnocení a posouzení nabídek na 
veřejnou zakázku na stavební práce „III/2961 
Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – 
rekonstrukce komunikace  -  úsek č. 3“, 
rozhodla o výběru dodavatele, jehož nabídka 
byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější a dodavatel splnil podmínky 
účasti v zadávacím řízení: M-SILNICE a.s., 
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 
Pardubice, IČO: 421 96 868 (cena 3.204.464,54 
Kč bez DPH, 3.877.402,09 Kč vč. DPH), schválila 
výsledek veřejné zakázky na stavební práce 
„III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – 

rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“ a 
smlouvu o dílo s vybraným účastníkem 
zadávacího řízení a schválila financování 
stavební akce „III/2961 Svoboda nad Úpou – 
Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – 
úsek č. 3“ z vlastních a jiných zdrojů ve výši 
rozdílu mezi dotací přidělenou SFŽP 
rozhodnutím č. 00581931, tj. 1.435.460 Kč a 
nabídkovou cenou, tj. 3.877.402,09 Kč včetně 
DPH, který činí 2.441.942,09 Kč 
• postup, podmínky realizace a provozování 
internetu financovaného z projektu Evropské 
komise WiFi4EU s tím, že od daného záměru 
ustupuje 

(MV) 
 

Informace pro každého 
 

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO 
SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ 
Majitel a provozovatel: město Janské Lázně 
nám. Svobody 273, 542 25 Janské Lázně 
IČ: 00277967 
I. Úvodní ustanovení 
1. Provozní řád víceúčelového sportovního 
hřiště (dále jen „VSH“) upravuje režim 
využívání VSH pro sportovní aktivity: tenis, 
volejbal, nohejbal, házená, basketbal, fotbal 
a florbal. 
2. Provozní řád je závazný pro všechny 
návštěvníky a uživatele VSH (dále jen 
„uživatelé“). 
3. Osobám mladším 15 let je užívání VSH 
povoleno jen v doprovodu a pod trvalým 
dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné 
dospělé osoby. 
4. Provoz na VSH organizuje správce, jehož 
ustanovuje provozovatel. 
5. Uživatel hřiště je povinen provozovat 
dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou 
dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví osob 
i pro ochranu majetku. 
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6. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí 
a provozovatel nenese žádnou odpovědnost 
za zranění uživatelů. 
7. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, 
je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. 
8. Veškerou odpovědnost za chování 
uživatelů VSH i za případné škody 
a nesrovnalosti, které vzniknou používáním 
VSH v rozporu s tímto provozním řádem, 
na sebe přebírá uživatel. 
9. Funkci správce vykonává příslušná osoba 
pověřená provozovatelem.  
10. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost 
za škody způsobené, byť i z nedbalosti 
na zařízení VSH, případě i za škody způsobené 
užíváním VSH na okolním nemovitém majetku. 
11. Město Janské Lázně, na jejímž pozemku je 
hřiště umístěno, nenese odpovědnost za škody 
na odložených věcech a za škody na zdraví 
vzniklé při sportovní činnosti. 
II. Vstup na VSH 
1. Na VSH se vstupuje výhradně brankou. 
2. Klíči od VSH disponuje správce nebo osoba 
pověřená provozovatelem. Tyto osoby 
odpovídají za uzamčení VSH v době jeho 
nevyužívání. 
3. Uživatelé vstupují na VSH až po ohlášení a 
registraci u správce. 
4. Míče a jiné sportovní náčiní si hráči zajišťují 
sami. Hokejky lze používat pouze plastové, 
florbalové. 
5. Vstup na hřiště je pro všechny uživatele 
zdarma. 
III. Provozní režim VSH 
1. Rezervace hřiště se zajišťuje u správce 
osobně nebo telefonicky. 
2. Pokud není hřiště obsazeno ani 
rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo 
přijde dříve. 
3. Pokud bude na stejnou hrací dobu více 
zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí, 
zásadně správce. 

4. Provozovatel může rozhodnout 
o zapůjčení či pronájmu VSH cizímu subjektu, 
např. za účelem pořádání turnaje apod. 
5. Při odchodu ze sportoviště je uživatel 
povinen uvést jej do původního stavu. Je 
povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál 
a dodržovat pořádek. 
6. V případě zjištění jakékoliv závady 
na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je 
uživatel povinen tuto závadu bezodkladně 
nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude 
náhrada za případné škody vymáhána 
na uživateli. 
7. Uživatel je povinen nahlásit škody, které 
byly způsobeny jeho vinou či chováním 
ostatních uživatelů v areálu, a tyto škody nebo 
ztráty provozovateli hřiště nahradit. 
IV. Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob 
a majetku 
1. Jakékoliv znečišťování hřiště 
a poškozování značení je zakázáno. 
2. V prostoru hřiště je zakázáno: 
- používat nevhodnou obuv (zejména 
v kopačkách, tretrách, v botách s podpatky, 
v botách s černou podrážkou nebo 
ve znečistěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou 
aj.) 
- odhazovat žvýkačky na umělý povrch 
- znečišťovat hřiště a okolní plochy 
- zdržovat se na hřišti mimo vyhrazenou 
provozní dobu 
- vstupovat podnapilým osobám 
- vodit na hřiště jakákoli zvířata 
- vjezd na motocyklu, na kole, pohyb 
na kolečkových bruslích či skateboardech nebo 
s vozíky 
- konzumovat alkoholické nápoje, jiné 
omamné, toxické a psychotropní látky, jídlo 
a slazené nápoje všeho druhu (např. Coca-
Cola, Pepsi-Cola, Kofola, Fanta apod.); 
povolena je pouze konzumace neslazených 
nápojů 
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- vstup s ostrými předměty 
- provádět jakékoliv úpravy a zásahy 
na vybavení sportoviště  
- kouřit v celém areálu VSH a rozdělávání ohně 
- lézt po konstrukcích a sítích 
- narušovat veřejný pořádek nadměrných 
hlukem 
2. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu 
provozních vad sportovního areálu nebo 
poškození hřiště, musí být ihned nahlášeny 
správci hřiště, aby bylo možné provést 
okamžitá opatření k nápravě. 
3. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním 
ohrožovat zdraví jiných, ani jinak 
omezovat nebo obtěžovat ostatní uživatele 
nebo diváky. Žádný uživatel hřiště nesmí svým 
jednáním nijak poškozovat žádnou z částí 
a vybavení sportoviště. 
4. Divákům je vyhrazeno místo k tomu určené 
(za oplocením hřiště apod.) 
5. Každý je odpovědný za své chování a je 
povinen nahradit škodu na sportovišti 
způsobenou svým chováním byť i z nedbalosti. 
Za chování a škody způsobené dětmi do 18-ti 
let zodpovídají jejich rodiče (zákonný 
zástupce). 
V. Provozní doba 
PROVOZNÍ DOBA víceúčelového sportoviště 
se stanovuje takto:  1. duben - 31. říjen 
a) ZŠ a MŠ Janské Lázně  Po-Pá    8:00 – 15:30  
b) Sportovní klub Janské Lázně (SK JL)    
duben – červen, září – říjen 
středa 15:30 – 17:00, pátek 15:30 – 16:30  
c) veřejnost               Po-Pá   15:30 – 21:00 
(mimo dobu vyhrazenou SK JL)  
d) víkendy, svátky a prázdniny       9:00 – 21:00  
VI. Závěrečná ustanovení 
Provozní řád je závazný pro všechny uživatele 
hřiště s účinností od 15.07.2019. 
Tento provozní řád VSH schválila Rada města 
Janské Lázně dne 10.07.2019. 
 

Důležitá telefonní čísla: 
Správce hřiště: paní Jana Hrnčířová, tel. 
604 875 682  
Provozovatel: 499 875 101, 603 204 848 
Policie ČR: 158   Hasiči: 150 
Zdravotní záchranná služba: 155 
 

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 SRPNU 2019 oslavují: 
paní POUROVÁ Miroslava, paní SÝKOROVÁ 
Marta, paní RADOVÁ Jaroslava a paní 
KOŘÍNKOVÁ Leontina. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

Srpen 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.čtvrtek v 18 h. WILLY A KOUZELNÁ PLANETA 
Animovaný rodinný příběh z budoucnosti, ve 
kterém malý kluk Willy cestuje s rodiči 
vesmírem. Vstupné 100,-  přístupný 
Francie  2019  90‘  dabing 
 

5. pondělí v 19:30. BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ 
Komedie, ve které Toni a Paul milují své 
oblíbené vymoženosti moderní doby. Všechno 
se změní jednoho rána dne číslo 1 ve 100denní 
sázce, když se vzdali všeho. Kolik věcí je v životě 
opravdu nezbytných?  Vstupné 100,-  přístupný 
Německo  2019  111‘  dabing 
 

 
 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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7. středa v 19:30  SPOLUJÍZDA 
Stu je nervózní řidič Uberu a chce za každou 
cenu co nejlépe sloužit svým zákazníkům. Vic je 
zase drsný polda, který má v plánu dopadnout 
nebezpečného padoucha. Když se v akční 
komedii jejich cesty střetnou a propojí, začíná 
šílená jízda. USA  2019  94‘  tit. 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
 

8. čtvrtek v 19:30  PSÍ POSLÁNÍ 2     (dabing) 
Některá přátelství jsou věčná, a to i v 
pokračování celosvětově úspěšného 
rodinného filmu, ve kterém nalezne milovaný 
pes Bailey nový smysl života.  
Vstupné 100,-  přístupný  USA  2019  108‘   
 

12. pondělí  v 19:30  MRTVÍ NEUMÍRAJÍ 
V hororové komedii stárnoucí šerif Robertson 
netrpělivě odpočítává zbývající dny do 
důchodu, zatímco mladý kolega Peterson stále 
doufá, že se dostane k nějakému pořádnému 
vyšetřování. A v tom se v městečku Centerville 
se začne odehrávat mnoho podivností… 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2019  105‘  tit. 
 

14. středa v 19:30  IBIZA 
Prázdninová komedie, ve které vyráží na 
společnou dovolenou Philippe, Carole a její 
děti, kteří se před nedávnem potkali. Phillipova 
představa o venkovské idylce se však záhy 
rozplyne a přichází nejdivočejší jízda jeho 
života.  Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
Francie  2019  86‘  tit. 
 
15. čtvrtek v 18:00  LVÍ KRÁL          (dabing) 
Animovaný příběh z africké savany, kde se 
narodil lví princ Simba, který zbožňuje svého 
otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na 
svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se 
z malého Simby radují.  
Vstupné 100,- přístupný  
USA  2019  118‘   
 

19. pondělí v 19:30  SRÁŽKA S LÁSKOU 
Romantická komedie plná nekorektního 
humoru, ve které se sejde tak nesourodý pár, 
že byste mu na první pohled moc šancí nedali. 
Charlotte a Fred nemají téměř nic společného 
až na to, že už se kdysi potkali... 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2019  125‘  tit. 
 

21. středa v 19:30  
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 
Dwayne Johnson a Jason Statham řádí v akční 
jízdě, která je o poznání rychlejší a zběsilejší, 
aby nalezli a zneškodnili jednu tajnou britskou 
agentku, která údajně přešla do nepřátelského 
tábora.   Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
USA, VB  2019  136‘  tit. 
 

22. čtvrtek v 19:30. SLUNOVRAT 
Mladí Američané si užívají bezstarostné 
prázdninové veselí v místě, kde slunce nikdy 
nezapadá. Vše se ale zvrtne, když je vesničané 
přizvou k rituálům, při kterých se místní ráj 
mění v čím dál děsivější peklo.  
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2019  140‘  tit. 
 

26. pondělí  v 19:30  TENKRÁT V HOLYWOODU 
V devátým filmem, v němž se televizní herec a 
jeho dlouholetý kaskadér rozhodnou prosadit 
u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu - v roce 
1969 v Los Angeles, se kultovní režisér Quentin 
Tarantino klaní kinematografii 60. let minulého 
století, vzpomíná na své dětství a připomíná 
též konec bezstarostného "léta lásky" 
květinového hnutí hippies. 
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
USA  2019  159‘  tit. 
 

28. 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 
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dne objeví elegantní gentleman, který je 
novým majitelem místního zámku.  
Vstupné 100,-  přístupný  ČR  2018  98‘ 
 

29. čtvrtek v 18: 00 HODINÁŘŮV UČEŇ 
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři 
sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o 
bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a 
nekonečných strastech. Čí sudba bude 
silnější?  Nová výpravná pohádka. 
Vstupné 120,-  přístupný   ČR  2019  102‘ 
 

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) 
 

SRPEN 
  4. 8. ART JAZZ BAND – Hradec Králové 
11. 8. KRAKONOŠKA – dech. hudba Trutnov 
18. 8. BIG BAND DVORSKÝ – Dvůr Král. n. L. 
25. 8. JH BIG BAND - Hradec Králové 
 

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

Sportovní klub JL 
 

STOLNÍ TENIS  
Závěrečná zpráva z mezinárodního turnaje  
o „Putovní pohár města Janské Lázně 2019“ 
V polovině června, 14. –  15. 6. 2019, se 
uskutečnil již 24. ročník turnaje ve stolním 
tenise o putovní „Pohár města Janské Lázně“, 
mezinárodního soupeření tříčlenných družstev 
tělesně hendikepovaných sportovců. Celý 
projekt se odehrál ve sportovní hale hotelu 
Omnia v Janských Lázních, kde měli účastníci 
zajištěný ubytovací a stravovací servis. 
Závodníci měli k dispozici bazén a jízdenku 

lanovkou na Černou horu. Někteří hráči toho 
plně využili před turnajem i před nedělním 
odjezdem. Celkem se zaregistrovalo 112 osob, 
včetně hráčů, náhradníků a doprovodů. 
Turnaje se zúčastnila družstva z Polska (TOP 
Boleslawiec, Start Zeliona Góra a Start 
Wroclaw), Slovenska (ŠK TP Ružomberok, ŠK 
Valaliky), Německa (BSV Mnichov) a České 
republiky (Slovan Svoboda Praha, TJ Labe Kolín 
(tři družstva), TJ Jičín, TJ ZPS Čechie Hradec 
Králové, TJ ZPS Sokol Lhůta (dvě družstva) a 3 
družstva domácího SK Janské Lázně. Do hracího 
plánu bylo zařazeno celkem 20 družstev.  V 
týdnu, před turnajem odřeklo účast družstvo 
Halassi Oliver Club Budapest, z důvodu účasti 
na národních přeborech Maďarska. Taktéž byla 
odřeknuta účast družstvem PARA Senec, 
rovněž z důvodů přednosti účasti na mistrovství 
jednotlivců Slovenské republiky. Za tato 
družstva nastoupilo B družstvo TL Sokol Lhůta s 
paralympijskou vítězkou Jolanou Matouškovou. 
Na soupiskách se objevili hráči, kteří se 
zúčastnili Paralympijských her v Pekingu, Soulu 
a Sydney. Věkové kategorie byly zastoupeny od 
14 do 78 let, celkem se na turnaji prezentovalo 
72 hráčů a hráček. 
V sobotu 15. 6. v 8.30 hod. bylo provedeno 
zahájení nástupem všech družstev a účastníci 
byli přivítání ředitelem turnaje a 
místostarostou města. Slavnostního zahájení 
byli přítomni též zástupci sponzorů, vedení 
hotelu a doprovody hráčů. Při tomto 
slavnostním nástupu byl předán panu Jiřímu 
Vorlovi diplom Fair play, za výrobu exkluzívních 
pohárů po dobu 24 let.  Minutou ticha byla 
uctěna památka paní Věry Obrdové, aktivní 
účastnice turnajů pro tělesně postižené osoby. 
Byla též iniciátorkou při založení svazu ČSTPS. 
Družstva byla tradičně rozlosována do 4 skupin 
po 5 družstvech. Utkání ve skupinách se 
rozehrála již dvěma koly v pátečním podvečeru 
od 19 hodin do 22.30 hodin. Po sobotním 
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nástupu pokračoval druhý soutěžní den 
dohráním zápasů ve skupinách. V odpoledních 
hodinách byla rozehrána utkání o umístění. Do 
finálové skupiny prošla družstva BSV Mnichov, 
SK Janské Lázně A, TJ Labe Kolín A, TJ Sokol 
Lhůta A, Start Zeliona Góra, SK Janské Lázně C, 
TJ Čechie Hradec Králové a TJ Jičín. Z těchto 
osmi družstev se do finále probojovala družstva 
TJ Labe Kolín A a SK Janské Lázně A. Výsledkem 
4-3 zvítězili hráči Kolína, když odvrátili 3 
mečboly. Třetí místo obsadilo družstvo TJ ZPS 
Sokol Lhůta, 4. místo obsadilo družstvo BSV 
Mnichov. Další pořadí: 5. místo ZSR Start 
Zeliona Góra, 6. místo TJ Jičín, 7. místo domácí 
SK Janské Lázně C a finálovou osmičku uzavřelo 
družstvo TJ Čechie Hradec Králové. Na dalších 
místech se umístila tato družstva: TOP 
Boleslawiec, WSZN Wroclaw, TJ Labe Kolín B, 
ČSMPS A, ŠKST TPŠ Ružomberok, Janské Lázně 
z. s. B, TJ ZPS Sokol Lhůta B, ČSMPS B, TJ Labe 
Kolín C, TJ Slovan Svoboda Praha, ŠK ST OZP 
Valaliky, Halassi Oliver Club Budapest (za toto 
družstvo nastoupili náhradní členové ostatních 
družstev) 
Po společné večeři následovalo vyhlášení 
konečných výsledků, kde byla udělena letošní 
cena Fair play. V rámci 24. ročníku byla udělena 
panu Miloslavovi Fejfarovi TJ Jičín s diplomem 
a víkendovým poukazem pro dvě osoby, 
věnovaným Státními léč. lázněmi, Janské lázně. 
Závěrem by vedení turnaje chtělo i jménem 
účastníků poděkovat všem sponzorům a 
mediálním partnerům, kteří podpořili tento 
dlouhodobý projekt: městu Janské Lázně, 
Ministerstvu školství a tělovýchovy České 
republiky, firmě ABB Trutnov s.r.o., nadaci Konto 
Bariéry Charty 77, nadaci Agrofert, firmě 
MONTRAGO s.r.o., firmě Vrapo s.r.o. Trutnov, 
Státním léčebným lázním Janské Lázně, s. p., 
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, 
České spořitelně a. s., Trutnov, firmě Epro 
Trutnov s.r.o. Trutnov, firmě ZPA CZ, s.r.o., firmě 

Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o., vedení hotelu 
OMNIA Janské Lázně a penziónu Marianum 
Janské Lázně. Bez těchto sponzorů bychom 
nemohli tento v Evropě vysoce ceněný turnaj 
uskutečnit. Věříme, že nám sponzoři a státní 
organizace budou nápomocni, abychom mohli 
tento významný sportovně společenský projekt 
realizovat i v následujících letech. Vedení 
turnaje také děkuje všem dobrovolným 
organizátorům, kteří přispěli ke zdárnému 
průběhu turnaje 2019.  
Příští jubilejní 25. ročník je plánován v termínu 
12. - 13. 6. 2020. 

Bureš Petr, ředitel turnaje 
 

FOTBALOVÝ ODDÍL 

Před začátkem nové sezóny 
Již jen týden nás dělí od začátku nové sezóny v 
okresním fotbale. V sobotu 10. 8. se na úvod 
sezóny utkají na domácí půdě muži s rivalem z 
Poříčí. A domácí hřiště neopustí i po další 3 
soboty, kdy se postupně utkají s Hostinným, 
Rudníkem a Vítěznou, takže ostrý rozjezd 
sezóny jako břitva. Toto rozlosování bylo 
zvoleno záměrně, aby nás jako v minulé sezóně 
nepotrápil jarní začátek sezóny, kdy se na 
našem hřišti nedalo hrát a odložené zápasy 
zahustily neúměrně program během května. 
Jaro tedy zahájíme naopak venkovními zápasy. 
Jak bylo již uvedeno, v letošní sezóně obsadíme 
okresní soutěže mužů a starších žáků. Oba 
týmy již trénují, i když ještě dobíhají dovolené i 
prázdniny, ale dle možností se týmy schází. Žáci 
absolvovali úspěšně a v hojném počtu 
soustředění na domácí půdě, muži sehráli 
utkání na Lázeňském poháru v 
Konstantinových Lázních (8. místo – potřetí za 
sebou vyhrál tým Luhačovic, ve finále porazil 
Železnici 2:0). Oba týmy také posilují svůj kádr. 
Žáci získají do sestavy našeho odchovance 
Jáchyma Veselého ze Svobody n./Ú. Tým mužů 
posílil Jan Kuric ml. z Hajnice a staronová 
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postava do útočných řad Zdenda Maňuch z 
Libče. K fotbalu se po pauze vrátil náš 
odchovanec a vlastně domácí hráč, který 
působil v Trutnově, Richard Pour a náš 
dlouholetý úspěšný hráč Tomáš Regina st. V 
jednání jsou ještě další posily. 
Na trenérských postech také nedošlo ke 
změnám, žáky vede i nadále Tereza Boleslavská 
s týmem (Ivoš Boleslavský - asistent trenéra, 
Aleš Pour - vedoucí týmu, Jana Pourová - 
kustod). Tým mužů dál vede Aleš Havlík s 
týmem (Petr Janovec - vedoucí týmu, Václav 
Štěp - kustod). 
Náš klub oslaví na podzim také významné 
výročí 50 let novodobé existence. Oslavy 
proběhnou v sobotu 14.9.2019 od 16:00 h. 
Součástí oslav bude setkání bývalých členů, 
fanoušků a hráčů klubu. K dispozici budou 
kroniky klubu. Od 17:00 h. tým mužů odehraje 
svůj soutěžní zápas OP s Podhůřím a večer 
bude následovat hudební disco s promítáním 
fotografií z historie klubu. Na oslavy jsou zváni 
všichni bývalí členové klubu, ti, na které jsou 
kontakty, budou osloveni pozvánkami a na 
které kontakty nejsou, jsou zváni na oslavy 
touto cestou. 
Čeká nás opět pestrá sezóna, zveme všechny 
fanoušky na fotbalová utkání a doufáme, že 
loňská úspěšná sezóna bude motivem pro 
všechny hráče pro jejich další fotbalový růst. 

Petr Janovec 
Sekretář Fotbalového oddílu 

 
 
 
 
 

Měsíčně vydává Město Janské Lázně, IČO 00277967, nám. 
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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 
 

LYŽAŘSKÝ ODDÍL  

Závod družstev na horských kolech 
Poslední prázdninovou sobotu se už tradičně 
uskuteční atraktivní MTB závod tříčlenných 
družstev, který bikery provede kopcovitou 
krajinou Krkonošského národního parku.  
 

 
 
Závod každoročně pořádá Sportovní klub 
Janské Lázně – lyžařský oddíl, jehož hlavním 
cílem je zajištění celoroční sportovní náplně 
pro více než 90 dětí z regionu východních 
Krkonoš. 
Závodu se může zúčastnit každý, kdo je 
oficiálně zaregistrovaný. Startuje v příslušné 
věkové kategorii. Družstva mužů a žen i 
smíšených týmů  jsou složena z účastníků 
narozených v roce 2001 a starších. V 
kategorii  veteránů mohou startovat muži 
ročník 1979 a starší. Všechna družstva musí být 
vždy tvořena trojicí závodníků, kde všichni 
splňují podmínky pro zařazení do této 
kategorie. Startovat se bude od 10:00 hod. 
intervalově dle startovní listiny a podle 
kategorií z náměstí Janských Lázní od lázeňské 
Kolonády na dvě hlavní trasy 70 a 40 km, 
s cílem zpět na náměstí v Janských Lázních. 
Součástí závodu jsou také dětské kategorie: 
1. trať – BABY – děti předškolní a nejmenší (na 
kolech i odstrkovadlech) – lehká cca 200 metrů 
dlouhá trať v prostoru náměstí na tzv. Malou 
Kolonádu. 2. trať – děti 6-8 let – lehčí trať cca 2 
km s malým převýšením (větší část asfalt). 
MODRÁ TRAŤ. 3. trať – děti 9-13 let – terénní 
trať s větším převýšením a technickými 
pasážemi cca 6 km dlouhá. RŮŽOVÁ TRAŤ. 
Uzávěrka přihlášek je 30. 8. 2019.  
Podrobné informace a on-line registraci 
najdete na: http://krkonosska70mtb.cz/ 
 

 

http://krkonosska70mtb.cz/
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Informace pro každého 
 

 MĚSTSKÝ ÚŘAD Svoboda nad Úpou  
 náměstí Svornosti 474, PSČ 542 24  
 telefon: 499 871 105  
  

 

Co je sociální práce:  
Sociální práce je snaha řešit na profesionální 
úrovni problémy lidí nacházejících se v 
obtížných životních situacích, kteří řeší sociální 
problémy. Za sociální problémy považujeme 
takové, kdy jedinci nebo skupiny lidí nejsou 
schopni uspokojit společensky uznané potřeby 
a zájmy.  
Každý z nás se může jednou ocitnout v situaci, 
kdy bude potřebovat pomoc. Ať už v jakékoliv 
podobě či smyslu. Všichni jsme pouze 
lidé…všichni děláme chyby…Někteří z nás si 
poradí sami, jiní pomoc potřebují, ale neví, na 
koho se obrátit.  
 
Na Městském úřadu ve Svobodě nad Úpou je 
již několik let vytvořena pozice sociální 
pracovnice, jenž pomáhá řešit nepříznivé 
sociální situace, které mohou vzniknout 
převážně v důsledku:  
• ztráty zaměstnání  

• nízkého příjmu, chudoby  

• závislosti např. na návykových látkách  

• zdravotního postižení či nemoci  

• narušení rodinných vztahů  

• ohrožením dluhů a exekucemi  
 
Tato pomoc může být sociální pracovnicí ve 
Svobodě nad Úpou poskytována bezplatně na 
základě potřeby a dobrovolnosti každého 
občana, jenž žije na území obcí Svobody nad 
Úpou, Janských Lázní, Horního Maršova, Pece 
pod Sněžkou a Malé Úpy.  
Jedná se zejména o poradenství a pomoc v 
oblasti:  

• Senioři:  
 Zprostředkování kontaktů na Domovy s 

pečovatelskou službou, Domovy pro 
seniory, Sanatoria, LDN, Hospice  

 Pomoc s vyplněním žádostí do zařízení  
 Pomoc při vyplnění žádostí o přiznání 

dávek  
 Pomoc při vyplnění zdravotní karty pro 

RZS  
 

• Dluhy/exekuce:  
 Pomoc při mapování situace – vyčíslení, 

splátkové kalendáře  
 Poskytnutí kontaktů na odborné 

poradenství ohledně případné insolvence  
 Pomoc při hospodaření s finančními 

prostředky  
 

• Dávky: (Úřad Práce Trutnov) – 
zprostředkování a vyplnění formulářů  
 Dávky Státní sociální podpory: porodné, 

pohřebné, příspěvek na bydlení, přídavek 
na dítě, rodičovský příspěvek  

 Dávky Hmotné nouze: příspěvek na 
živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná 
okamžitá pomoc  

 Dávky pro zdravotně postižené: 
příspěvek na péči, příspěvek na 
zakoupení zvláštní pomůcky, příspěvek 
na mobilitu  

 
• Omamné látky (alkohol, drogy):  

 Poradenství v případě dobrovolné léčby  
 Zprostředkování kontaktů na léčebny a 

odbornou pomoc  
 

• Opatrovnictví dospělých osob:  
 Poradenství při podání podnětu/návrhu 

na zahájení řízení o omezení 
svéprávnosti člověka  

 Pomoc při sepisování zpráv pro soudy  
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 Poradenství ohledně výkonu 
opatrovnictví  

 Zprostředkování kontaktů na léčebny, 
ambulance, lékaře, soudy, znalce  

 
• Zvláštní příjemce:  
 Vysvětlení institutu zvláštního příjemce 

(návrh, průběh, výsledek, potřebné 
materiály pro ČSSZ)  

 Pomoc se sepsáním žádosti o ustanovení 
zvláštním příjemcem  

 Pomoc při komunikaci s ČSSZ (změna 
výplaty důchodu či dávek)  

 
• Zdravotní postižení (mentální, smyslové, 
tělesné)  
 Zprostředkování kontaktů na odborné 

lékaře, ambulance, servisní služby  
 Zprostředkování žádostí a pomoc při 

vyplňování žádostí o průkazku TP, ZTP, 
ZTP/P  

 Pomoc při vyplňování žádostí o příspěvek 
na speciální pomůcku  

 Pomoc při vyplňování žádostí o příspěvek 
na péči  

 Vysvětlení možnosti podání žádosti o 
invalidní důchod (kde podat žádost, co 
sebou)  

 Zprostředkování kontaktů na chráněné 
dílny – možnost práce při invalidním 
důchodu  

 
• Ztráta bydlení  
 Zprostředkování kontaktů na ubytovny, 

azylové domy  
 Pomoc při vyplnění žádostí o dávky HN a 

SSP  
 

Kontakt na sociální pracovnici: 

 
 

Pozvánka 

 

KULINÁŘSKÝ DEN 
Sobota 28. září 2019 
náměstí Janské Lázně 10:00 – 18:00 hod.  
 
Zveme vás na již tradiční den dobrého jídla a 
příjemné zábavy.  Každý rok se na kolonádu 
sjede přibližně 40 stánků s různými dobrotami 
a požitky. V letošním roce uvidíme a 
ochutnáme pravé krkonošské sejkory, čerstvé 
stlučené máslo, právě upečené perníčky, 
chlebové placky chačapury a dobré víno i 
místní piva. 
  
V přímo na kolonádě vám předvede svoje 
vaření Petr Stupka, kterého znáte z mnoha 
televizních pořadů a při svém vaření  - bude 
vycházet z historie, uvaří šalši s pohankou a 
houbami s kouskem kapra, pak jídlo 
z vepřového masa, kroupy a hrách a nějaké 
sladké placky s ovocnou merendou a kysanou 
smetanou.  
  
Součástí akce je doprovodný program, kdy se 
na venkovním podiu od 10 – 18 hodin střídají 
kapely a přispívají k dobré atmosféře akce. 
 
Přijeďte se podívat 28.9. do Janských Lázní a 
jistě hladoví neodjedete! 
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