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Slovo z radnice 
 

Milí spoluobčané, 
máme za sebou letní sezonu, která rozhodně 
pro město nebyla jednoduchá. Nápor 
návštěvníků v kombinaci se stavebními 
pracemi ve městě přinesl mnoho starostí a 
četné stížnosti, plynoucí především 
z neznalosti věci, či úzkého úhlu pohledu. 
Celkově bych řekl, že se podařilo vše v rámci 
možností zvládnout se ctí, ale musíme to ještě 
nějaký čas vydržet. Léto bylo pro místní 
podnikatele úspěšné. Mělo by se to tedy 
projevit i ve financích města, které nám umožní 
další kvalitativní rozvoj. Záleží to samozřejmě 
na platební morálce ubytovatelů a veřejné 
nepřijatelnosti neplacení poplatků městu. 
Budeme se věnovat zkvalitnění přípravy zimní 
údržby a její organizaci. Věřím ale, že nás ještě 
čeká pár hezkých letních dnů a příjemný 
podzim. Na závěr bych znovu rád vyzval, 
nebuďme lhostejní co se v našem městě děje! 
Přeji Vám příjemný podzim a trochu klidu po 
rušném létě. 

 Pavel Kout, 2.místostarosta 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
31. července 2019 
Rada města vzala na vědomí: 

 výstupní data ze zpracování strategické 
studie „Koncepce zásobování pitnou vodou 
města Janské Lázně“ 

 bezpředmětnost žádosti firmy Poster Media 
Network, s.r.o. k dodatečnému povolení 
stavby reklamního banneru pro akci 
„Informační kampaň KRNAP“ na p. p. č. 218 
v  k. ú. Černá Hora v Krkonoších 
Rada města odložila: 
• souhlas s povolením stavby „Parkoviště 
Hofmanky - retenční nádrž“ a požaduje 

dodatečné předložení řešení možného obsypu 
tělesa zeminou a upřesnění záchytného roštu 
zbylé části retenční nádrže a snížení výšky 
• souhlas s povolením stavby „Parkoviště 
Hofmanky - skladu gastro provoz“ a požaduje, 
aby byl objekt obložen stejnými obklady jako 
obslužná stanice lanové dráhy Hofmanky 
• žádost o souhlas se stavbou „SKI/BIKE U 
SJEZDOVKY, HOTEL APARTMENS“ z důvodu 
velkého rozsahu projektové dokumentace a 
času potřebného k jejímu prostudování 
Rada města souhlasila: 
• se smlouvou o poskytnutí dotace 
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 
19FGI02-0245 na realizaci 
výměny sedaček v kině Vlast 
• s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti věcného břemene 
k umístění stavby „Parkoviště Hofmanky – 
retenční nádrž – čerpací stanice, sklad – gastro 
provoz“, respektive trubních a kabelových 
rozvodů stavby 
• s umístěním stavby Parkoviště – Hotel Lesní 
dům, dle předložené dokumentace č. zakázky 
016/19, ze dne 20.06.2019, vypracované 
firmou DiK Janák, s.r.o. a zároveň upozorňuje 
žadatele, že souhlas s napojením do dešťové 
kanalizace musí být získán od vlastníka této 
stavby 

 se stavbou IV-12-2018863 „Janské Lázně, RD 
Kristen, přeložka knn“ 

 s předloženým záměrem demolice hotelu 
Siréna a stanovila podmínky: viz zápis jednání 
rady města  

 s dočasnou autobusovou zastávkou u 
lanovky ve dnech 05.08. až 08.08.2019 

 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 
části pozemku p.p.č. 170/1 v k.ú. Janské Lázně 
na zřízení deponie stavebního materiálu 
v rámci akce „Rekonstrukce části místní 
komunikace III/2961 a chodníků na ní 
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navazujících“ za částku 4 Kč/m2 na dobu třiceti 
dnů od uzavření smlouvy 
Rada města uložila: 

 vedoucímu TH odboru zveřejnit záměr o 
pronájem části pozemku parcely č. 170/1 v k.ú. 
Janské Lázně na zřízení deponie stavebního 
materiálu v rámci akce „Rekonstrukce části 
místní komunikace III/2961 a chodníků na ní 
navazujících“ 
Rada města nesouhlasila: 
• s představeným záměrem stavby „Hotel 
Alenka“ s poukazem na architektonické 
ztvárnění budovy dělené pouze horizontálně, 
s neúměrně velkými skleněnými plochami. 
Stavba naplňuje znaky typické pro 
apartmánový (bytový) dům, což je v rozporu 
s principy Územního plánu Janské Lázně pro 
danou lokalitu 

 s projednáváním dopravního řešením místní 
účelové komunikace K Zámečku vzhledem 
k vydanému nesouhlasu s plánovanou stavbou 
hotelu Alenka, je tato žádost bezpředmětná 
Rada města zamítla: 

 žádost Centra spokojeného stáří Alzheimer 
Care - Svoboda nad Úpou o finanční příspěvek 
a doporučila podat žádost na rok 2020 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
29. srpna 2019 
Rada města schválila:  
• zřízení věcného břemene za odhad ceny 
stanovený soudním znalcem na pozemcích 
budoucí výstavby rodinných domů v lokalitě 
Duncan 

 provedení zaměření pozemku p.p.č. 82/3 
v k.ú. Janské Lázně, oddělení 20 m2 území 
parku a dále na zbývající plochu pozemku 
zveřejnit záměr pronájmu za minimální cenu 
dle odhadu 

 návrh smlouvy o spolupráci s MEGA PLUS 
s.r.o. a doporučila zastupitelstvu města 
smlouvu uzavřít 

 dělení pozemků p.p.č. 187/1 a 131/1 v k.ú. 
Černá Hora v Krkonoších 
Rada města vzala na vědomí: 

 připravený návrh zadání Regulačního plánu 
Protěž a doporučila zastupitelstvu ke schválení 

 zájem o nabytí pozemku p.č. 279/5 v k.ú. 
Černá Hora v Krkonoších a souhlasí, aby žádost 
byla zahrnuta do připravovaných směn 
pozemků mezi městem Janské Lázně a Správou 
KRNAP 

 připomenutí povinností vlastníkům 
pozemků na území KRNAP 

 vážnost situace financování nasmlouvaných 
akcí v souvislosti s rekonstrukcí silnice 
Rada města pověřila starostu města: 
• k jednání s představiteli města Svoboda nad 
Úpou o výměně různých částí pozemků 
Rada města souhlasila: 
• s výběrovým řízením na dodavatele 
elektrické energie pro město na příští 2 roky 

(MV) 
 

Pozvánka 
 

na 6. zasedání  
Zastupitelstva města Janské Lázně,  
které se koná  
v pondělí 23. září 2019 od 17 hodin  
ve velké zasedací místnosti  
Městského úřadu v Janských Lázních.  
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. 
 

Informace pro každého 
 

PROSBA sociální pracovnice ve Svobodě nad 
Úpou 
Na Městském úřadě ve Svobodě nad Úpou se 
snažíme mít  „sociální šatník“. Slouží zejména 
pro klienty, kteří se dostali do tíživé životní 
situace, kdy nemají žádné jiné možnosti a jsou 
vděční i za čisté oblečení, které je vydáváno (po 
zhodnocení naléhavosti) zdarma. Jedná se o 
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situace jako je např.: ztráta bydlení, 
nedostatek finančních prostředků, zajištění 
meziobdobí výplaty dávek, nástup do zařízení, 
imobilita atd. Mohla bych Vás všechny, prosím, 
požádat, zda byste se ve svých domácnostech 
poohlédli po pánském oblečení, které již 
nevyužíváte? Zatím máme dostatek oblečení 
pro děti i ženy, ale velmi výrazně nám chybí 
oblečení pro muže. Nejvíce bychom aktuálně 
potřebovali pro muže zajistit: spodní prádlo, 
ponožky, rukavice, čepice, teplé kalhoty, 
pyžama, tepláky, trička, mikiny, boty, přezůvky 
na doma. Pokud byste doma našli cokoliv z výše 
uvedeného, až budete mít cestu kolem 
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, 
přineste nám, prosím, tyto věci. Moc Vám 
všem předem děkuji za ochotu. Do tíživé 
životní situace se může dostat kdykoliv každý 
z nás. Nikdy nevíme, kdy budeme potřebovat 
pomoc my samotní. Děkuji. Iva Jaklová, tel. 
+420 734 310 989 
 

Podzimní sběr odpadu 
Součástí podzimního úklidu města po letošní 
letní sezóně budou pro občany města (netýká 
se právnických osob a podnikatelských 
subjektů) zajišťovány zdarma svozy odpadků, 
které nemají charakter běžného komunálního 
nebo nebezpečného odpadu (tj. odpadky, jako 
shrabané listí, větve, různé poházené obaly, 
zničené vybavení domácnosti apod.). Občané 
mohou naložit tyto odpadky na přistavený 
kontejnerový automobil v termínech a 
místech: 
 

05.10.2019 od 8:00 - 9:00 hod.: Krkonošská u 
objektu garáží Lesní dům 
05.10.2019  od   9:30 - 10:30 hod.: 
Modrokamenná  u obj. čp. 155 (Siréna) 
05.10.2019 od 11:00 - 12:00 hod.: Lázeňská u 
obj. čp. 36 (Konzum) 
 

12.10.2019 od   9:00 - 10:00 hod.: 
Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) 
12.10.2019 od 10:00 - 11:00 hod.: Lesní ulice  
u objektu čp. 260 (Merkur) 
12.10.2019  od 11:30  - 12:30 hodin: Lesní ul.  
na křižovatce k Duncanu (u Bečvářů) 
 

19.10.2019 od 8:00 -  9:00 hod.: Lyžařská ulice  
u objektu čp. 20 (Protěž) 
19.10.2019 od 9:30 - 10:30 hod.: Dolní 
promenáda u objektu čp. 7 (Betlém) 
19.10.2019 od 11:00 - 12:00 hod.: dvougaráž  
u čp. 181 - (Sýkorovi) 
 

Po celou dobu nakládání odpadů bude přítomen 
řidič auta a strážník Městské policie, kteří budou 
kontrolovat nakládání stanoveného druhu a to 
pouze od občanů bydlících v Janských Lázních, 
kteří nejsou podnikatelskými subjekty! 

Ing. Jiří Hradecký v. r., starosta města  
 
Svoz nebezpečného odpadu od občanů 
je zabezpečen společností HAVEX s.r.o. 
Vrchlabí přistavením speciálního sběrného 

vozu v SOBOTU 12.10.2019 
 

od 9:00 - 10:00 hod. Černohorská u objektu  
čp. 117 (Kavkaz) 
od 10:00 - 11:00 hod. Lesní ulice u objektu čp. 
260 (Merkur) 
 

Od občanů budou přebírány pouze 
nebezpečné odpady (zářivky, výbojky, zbytky 
barev, rozpouštědla a jiné spotřební chemické 
výrobky, ledničky, obrazovky televizorů, 
akumulátory apod.) 
Nebezpečný odpad neodkládejte do běžného 
komunálního odpadu! 
Po celou dobu nakládání odpadů bude přítomen 
řidič auta a strážník Městské policie, kteří budou 
kontrolovat nakládání stanoveného druhu a to 
pouze od občanů bydlících v Janských Lázních, 
kteří nejsou podnikatelskými subjekty! 

Ing. Jiří Hradecký v. r., starosta města 
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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 ZÁŘÍ 2019 oslavují: 
 paní KONDEROVÁ Marie,  
 paní KADANÍKOVÁ Marta,  
 pan KOPECKÝ Rudolf  
 a pan HLADÍK Hugo. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Klub důchodců 
 

Klub důchodců pořádá dne 17.09.2019 
celodenní výlet pro trvale bydlící důchodce 
z Janských Lázní. Program: návštěva zámku 
Žleby s průvodcem, prohlídka leteckého 
muzea Pardubice s průvodcem, prohlídka 
pivovaru Pernštejn Pardubice s průvodcem. 
Odjezd od kolonády v úterý 17.09.2019 v 7.00 
hod., další zastávky pro nástup: bytové domy u 
Kavkazu a křižovatka u břízy.  
Kdo přijde, ten jede. Bližší informace podá 
p.Hainiš tel. 736 147 628. 
 

Program kina 
 

Září 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. pondělí v 19:30 PODFUKÁŘKY  
V lehké komedii se dokonalá profesionálka po 
náhodném setkání ve vlaku ujme role zasvětit 
nadšenou amatérku do tajů svádění a okrádání 

mužů. A najednou se ze žákyně stává vážná 
konkurentka…   USA  2019  94‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 12  let nevhodný 
 

4. středa v 19:30   LETNÍ HOKEJ ČR  2019  75‘  
Překvapivě mrazivá sonda do české mentality, 
načrtnutá na jednoduchém příběhu dvou dětských 
hokejových týmů, které každý reprezentuje zcela 
odlišný přístup nejen ke sportu, ale zejména k 
životu jako takovému.   Vstupné 90,-  přístupný    
 

5. čtvrtek 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 110,-  přístupný   VB  2019  116‘  tit. 
 

9. pondělí v 19:30   LOVEní     ČR  2019  98‘ 
Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo 
a někdy zase moc. Když Elišce v rozhodující chvíli 
uteče ženich, začíná odhodlaný a mnohdy zábavný 
lov na lásku.  Vstupné 90,-  do 12  let nevhodný 
 

11. středa v 19:30  ANNA   Francie  2019  110‘  tit. 
Ve strhujícím akčním filmu se za okouzlujícím 
půvabem pařížské top modelky skrývá tajemství, 
díky kterému se ocitne v centru nebezpečné 
operace, rozehrané špičkovými agenty soupeřících 
tajných služeb.   stupné 120,- do 15 let nepříst. 
 

12. čtvrtek v 18:00  TLAPKOVÁ PATROLA  
V animovaném rodinném filmu představí kluk 
Ryder a jeho psí záchranářský tým úplně nové 
epizody, ve kterých bude mít své místo a důležitý 
úkol každý z členů skupiny a jeho zvláštní 
schopnosti.  Vstupné 110,-  přístupný 
USA  2019  66‘  dabing 
 

16. pondělí v 19:30   KRVAVÁ NEVĚSTA  
V hororové komedii má mladá nevěsta Grace 
ženicha z bohaté, ale poněkud podivínské rodiny, 
která ctí letitou a velice zvláštní svatební tradici. 
Každý nový člen si musí zahrát náhodně 
vylosovanou hru o přežití.    USA  2019  96 ‘  tit. 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
 
 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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18. středa v 19:30   STEHY   
Příběh Any, která i po mnoha letech odmítá uvěřit, 
že její dítě zemřelo, vychází z několika skutečných 
případů „uloupených novorozeňat“ a mistrně 
kombinuje intimní drama a napínavý thriller.   
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
Srbsko  2019  97‘  tit. 
 

19. čtvrtek v 19:30   AGAPE   
Oblíbený kněz Miran učí náboženství také 
chovance z dětského domova a když se začne více 
věnovat novému žákovi, je nečekaně obviněn ze 
sexuálního zneužívání. Chorvatsko 2017  75‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 

23. pondělí v 19:30   NABARVENÉ PTÁČE  
Nadčasové poselství o útrapách malého 
židovského chlapce za druhé světové války. Kvůli 
své odlišnosti se během putování nepřátelským 
světem setkává se strachem, opovržením a 
krutostí. A po válce snahu o fyzické přežití vystřídá 
jiný boj…   Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný 
ČR, SK, Ukr.   2019  169‘ 
 

25. středa v 19:30   PŘES PRSTY     
Nová komedie o lásce pod volejbalovou sítí, a 
hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale 
přesto vždycky přijde od života nová šance.  
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
ČR   2019  101‘ 
 

26. čtvrtek v 18:00   TOY STORY 4   
Když v animovaném filmu holčička Bonnie přinese 
do svého pokojíku novou hračku, které říká 
„Vidlík“, otevře se kovboji Woodymu a jeho 
věrným kamarádům docela nový velký svět.  
Vstupné 100,-  přístupný 
USA  2019  99‘  dabing 
 

30. pondělí v 19:30   PANSTVÍ DOWNTON 
Příběh rodiny Crawleyů, bohatých majitelů 
velkého panství na anglickém venkově na počátku 
20. století je dokonalou kronikou života 
příslušníků britské aristokracie a jejich 
zaměstnanců. VB  2019  122‘  tit. 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
 

Pozvánky 

 

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. Přímo na kolonádě vám předvede 
svoje vaření Petr Stupka, kterého znáte 
z mnoha televizních pořadů a při svém vaření  - 
bude vycházet z historie. Součástí akce je 
doprovodný program, kdy se na venkovním 
podiu střídají kapely a přispívají k dobré 
atmosféře akce. 
 

DEN VÍNA 
- z technických důvodů nový termín: sobota 9. 
11. od 10:00 – 18 hodin. Návštěvníci se setkají 
s vybranými vinaři, prodejci sýra a kvalitních 
uzenin. Na podiu budou hrát kapely celý den. 
 

Inzerce 
 

KAVÁRNA JANSKÝ POTOK přijme 

servírku / číšníka na HPP na dobu neurčitou od 
října 2019. Pracovní doba: denní - týdenní 
turnusy. Možnost zaměstnaneckého 
ubytování. Praxe v oboru vítána.  

Další info – tel.: 777 053 756. 
 
 
 
 
 
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. 

tel:777053756
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Inzerce 
 

CHYTRÁ SEZÓNKA 
Nejvýhodnější neomezené lyžování ve Špindlu 

díky CHYTRÉ SEZÓNCE nově nabízí i jedinečnou, 

limitovanou možnost pro ty, co milují večerní 

lyžování! 
 

Skiareál Špindlerův Mlýn nabízí nejlevnější 

celosezónní skipas, tzv. "CHYTROU SEZÓNKU", 

díky které si milovníci zimy užívají lyžování 

neomezeně po celou sezónu. Jenže skiareál si 

toho na zimní období připravil ještě víc. Slyšeli 

jste už o CHYTRÉM VEČERKU? 
 

Dvacet sedm kilometrů perfektně 

upravovaných sjezdovek, jedenáct vleků, šest 

lanovek. CHYTRÁ SEZÓNKA je klíčem nejen k 

neomezenému lyžování, ale i k množství 

výhod, slev a výjimečných zážitků. Pro 

obrovskou oblibu tohoto skipasu připravil 

skiareál pro jejich majitele i exkluzivní CHYTRÉ 

VEČERKO. 
 

 „Každý vlastník CHYTRÉ SEZÓNKY má nyní 

možnost zakoupit si i CHYTRÉ VEČERKO, které 

je v prodeji od 2. září. Klientům umožní večerní 

lyžování, které je ve skiareálu velmi oblíbené 

pro své nádherné prostředí a nejkvalitnější 

osvětlení. Samozřejmě, že tuto výhodu 

nabízíme za velmi atraktivní cenu," popsal 

ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. 
 

Cena CHYTRÉHO VEČERKA bude pouhých 1490 

korun, tedy přibližně jako pouhá tři večerní 

lyžování. Pro svou nízkou cenu a vysoký zájem 

ale bude CHYTRÉ VEČERKO možné dokoupit 

pouze v omezeném počtu 1000 kusů. Zakoupit 

si ho mohou pouze majitelé CHYTRÉ SEZÓNKY. 

 

A co vlastně nabízí základní CHYTRÁ SEZÓNKA, 

která se finančně vyplatí i těm, kteří do areálu 

přijíždí lyžovat na týden nebo dva až tři 

víkendy? „Každý majitel CHYTRÉ SEZÓNKY má 

od prosince 2019 do konce zimní sezóny 2020 

nárok na jeden malý servis svého lyžařského 

vybavení a další mimořádné výhody 

v půjčovnách i servisu. Samozřejmostí je pak 

neomezené lyžování po celou sezónu s jedním 

skipasem, a to vše bez čekání u pokladen. 

Majitelé CHYTRÉ SEZÓNKY mají i přednostní 

termíny na TOP produkty a akční nabídky na 

zážitky Skiareálu Špindlerův Mlýn. Bonusem je i 

možnost čerpat slevu 20 % ve všech našich 

zařízeních Spindl Gastronomy po celou zimní 

sezónu,“ dodal ředitel Hroneš. 
 

Získat takto výhodný skipas je možné pouze do 

konce září. CHYTRÉ VEČERKO je možné 

dokoupit pouze se skipasem CHYTRÁ SEZÓNKA 

a připravených jich je k zakoupení omezený 

počet. Nádheru večerního lyžování si tak skoro 

"za hubičku" mohou užít jen ti nejrychlejší. Za 

CHYTROU SEZÓNKU Skiareálu Špindlerův Mlýn 

zaplatí zájemci do konce září pouze 6990 

korun, od října se ale bude její cena zvyšovat. 

Kdo tedy s jejím pořízením bude vyčkávat až do 

začátku lyžařské sezóny v prosinci, musí 

počítat s částkou 11 990 korun. Tato částka 

platí pro kategorii „Dospělý“, pro ostatní 

věkové kategorie je cena adekvátně nižší. 
 

CHYTROU SEZÓNKU je možné zakoupit jen 

prostřednictvím e-shopu www.gopass.cz. 

Registrace do věrnostního programu GOPASS 

je zcela zdarma. 
 

Více informací o programu najdete na 

www.skiareal.cz a www.gopass.cz. 

 

 

http://www.gopass.cz/
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