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Ve středu 16. října se členové Klubu důchodců v Janských Lázních zúčastnili 
prohlídky Obchodní akademie v rámci výročí založení této školy. Po malém 
občerstvení, které připravili studenti školy, se nám věnovala paní ředitelka 
Jana Honzíková a seznámila nás s historií akademie. Od ní jsme se 
dozvěděli i plány školy do budoucna. Na závěr nám studenti OA zahráli 
divadlo, které se setkalo s velkým úspěchem. 
Děkujeme za příjemně strávené odpoledne. 

Za důchodce Jan Hainiš 
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Slovo z radnice 

 

Vážení spoluobčané,  
 
s blížící se zimou finišuje první etapa výměny 
kanalizačního a vodovodního potrubí, 
rekonstrukce parovodu, respektive konverze 
na horkovod a opravy části páteřní komunikace 
v našem městě.  
 
Majitelé a provozovatelé domů, trvale bydlící i 
návštěvníci Lázeňské ulice si zažili na vlastní 
kůži všechny negativní dopady spojené 
s rozsáhlou stavební činností, ať už s problémy 
v nedostupnosti objektů, prašností, hlučností, 
odstávkami vody, tepla atd., atd.. I přes 
obrovskou náročnost na koordinaci 
jednotlivých staveb a občasná nedorozumění 
s některými vlastníky a provozovateli se 
stavbařům dařilo dodržovat harmonogram a 
vyjma chodníků by mělo být vše do zimy 
hotovo. Chodníky budou provizorně upraveny 
tak, aby byly schůdné a uzpůsobené zimní 
údržbě, dokončeny však budou až v příštím 
roce. 
 
V následujícím roce budou stavbaři pokračovat 
s druhou etapou konverze parovodů a v 
rekonstrukcích ostatních inženýrských sítí a 
silnice. Tentokrát od křižovatky u cukrárny 
Grand přes náměstí Černohorskou ulicí až 
k odbočce k hotelu Omnia. Je zřejmé, že město 
bude ještě více zasaženo než v roce letošním. 
Příjezd k mnoha důležitým objektům, jako 
městský úřad, pošta, k lékařům, snad již 
k otevřené lékárně, penzionům, škole a školce 
a ke všem bytovým domům bude zásadně 
omezen. Nejnáročnější bude zajištění provozu 
centra lázní, tedy spojnice stravovacího 
zařízení a ředitelství s lázeňskými domy. 
Stavbaři mají připravené přechody a můstky 
pro zajištění přístupů, nikoliv však pro příjezd, 

neboť to by bylo pro všechny objekty technicky 
a ekonomicky nereálné. Harmonogram prací 
bude, tak jako doposud, dostupný přes 
webové stránky města a stavbaři budou 
všechny dotčené informovat.  
Ještě pro připomenutí, majitelem parovodů 
jsou Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p., 
provozovatelem a investorem je ČEZ 
Teplárenská, a. s. a dodavatelem ENESA, a. s., 
člen skupiny ČEZ. Majitelem a provozovatelem 
vodovodů a kanalizací je VaK Trutnov, a. s. a 
dodavatelem prací ZaD, s.r.o. Trutnov. 
Vlastníkem silnice je Královéhradecký kraj a 
dodavatelem stavby jsou M-silnice Hradec 
Králové, které budou realizovat i opravu 
chodníků pro město. My pomocí dotace 
vybudujeme nové veřejné osvětlení. Opět, tak 
jako před první etapou, vás tímto prosím o 
trpělivost a shovívavost, neboť výsledkem 
budou spolehlivější horkovody, vodovody a 
kanalizace, nová silnice a chodníky, tedy Janské 
Lázně zase o něco krásnější. 
 
Rád bych se s vámi podělil ještě o jednu 
informaci. Konečně jsme se dočkali a byl 
vypsán dotační titul na budování vodovodů a 
kanalizací. VaK Trutnov, a.s. vybral 
zpracovatele a administrátora žádosti o dotaci 
na akci „Janské Lázně – Duncan – gravitační 
splašková kanalizace“, která by měla být do 
konce roku podána. Pokud uspějeme, tak 
vybudování této páteřní kanalizace bude 
prvním krokem k další přípravě pozemků u 
Duncanu. Dotace by měla být ve výši cca 62,5% 
z uznatelných nákladů. O 37,5% se podělí 
jednou třetinou VaK Trutnov, a. s. a dvěma 
třetinami, cca 4 miliony Kč, město. Pokud se 
toto podaří, bude nutné za cca 9 - 10 mil. Kč 
následně zasíťovat samotné pozemky. 
 
Přeji poklidný podzim. 

Jiří Hradecký, starosta 
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Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
9. října 2019 
Rada města vzala na vědomí: 

 žádost  vlastníků pozemků p.p.č. 92/7 a 
92/10 v k.ú. Č.H. s tím, že trvá na usnesení č. R 
186/15/19 a při řešení dopravní situace u 
penzionu Martin a Skirentu se přiklání k návrhu 
obslužnosti z pozemku p.p.č. 364 v k.ú. Č.H. 
Rada města souhlasila: 
• v rámci územního řízení s realizací stavby 
„Parkoviště Hofmanky – retenční nádrž – 
čerpací stanice, sklad – gastro provoz“  
• s provedením dvou sond na pozemcích 
p.p.č. 54/1 a 53/14 v k.ú. J.L. 
Rada města schválila: 

 Prováděcí předpis k Nařízení města Janské 
Lázně č. 1/2018 o provádění zimní údržby pro 
zimní sezónu 2019/2020 dle předloženého 
návrhu 

 cenu za věcné břemeno služebnosti 
inženýrské sítě a umístění vodního díla na 
pozemcích budoucí výstavby rodinných domů 
v lokalitě Duncan jednorázově ve výši 10.000 
Kč 

 přijímání žádostí o dotaci z rozpočtu města 
na rok 2020 na účel určený žadatelem s 
termínem podávání žádostí do 22.11.2019 

 že veřejná zakázka na provedení prací na 
úpravě chodníků podél III/2961 nad rámec 
projektové dokumentace pro akci „III/2961 
Svoboda nad Úpou – Janské Lázně, 
rekonstrukce komunikace, úsek č. 3“ bude 
přidělena jednomu dodavateli bez oslovení 
dalších uchazečů z důvodu naléhavosti řešení a 
časové tísně (technologické termíny prací při 
rekonstrukci silnice III/2961). Dodavatelem 
bude stavební firma M – SILNICE a.s., IČO: 
42196868.  Předpokládaná výše plnění zakázky 
je 107.000 Kč včetně DPH 

 že veřejná zakázka na provedení prací na 
úpravě příjezdu (od místa napojení MK na 
silnici III/2961 až po zámkovou dlažbu u 
vchodu do bistra LA PETIT Olympia v čp. 85) k 
nově budovaným 21 odstavným stáním bude 
přidělena jednomu dodavateli bez oslovení 
dalších uchazečů z důvodu naléhavosti řešení a 
časové tísně (technologické termíny prací při 
výstavbě dotačně podpořených 21 odstavných 
stání). Dodavatelem bude stavební firma 
Tlachač s.r.o., IČO: 03505847.  Předpokládaná 
výše plnění zakázky je 450.000 Kč bez DPH 

 že veřejná zakázka na provedení nutných 
prací při sanaci havarijního stavu kuchyně 
restaurace Café Biograf, dle výkazu výměr a 
rozpočtu ze dne 08.10.2019, bude přidělena 
jednomu dodavateli bez oslovení dalších 
uchazečů z důvodu naléhavosti řešení a časové 
tísně (havarijní stav elektro a vodoinstalace, 
obecně platným předpisům nevyhovující stav 
obkladů a dlažbu prostor vymezených pro 
přípravu a výdej pokrmů). Dodavatelem bude 
stavební firma Kalin s.r.o., IČO: 25607782.  
Předpokládaná (rozpočtová) výše plnění 
zakázky je 468.123,08 Kč bez DPH 

 rozpočtové opatření č. 5/2019 ve věci 
navýšení výdajů rozpočtu na rok 2019 
příslušného paragrafu o částku 566.500 Kč s 
DPH na akci „Sanace havarijního stavu kuchyně 
restaurace Café Biograf“ 
Rada města: 
• rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Kompletní výměna 
kinosedaček - kino Janské Lázně“ 
• schválila výzvu na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Kompletní výměna 
kinosedaček - kino Janské Lázně“ 
• jmenovala komisi pro otevírání obálek a 
vyhodnocení nabídek, včetně posouzení 
kvalifikace na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Kompletní výměna 
kinosedaček - kino Janské Lázně“ ve složení 
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Josef Zilvar, Petr Hřebačka, Elen Hronešová, 
jako náhradníky jmenuje: Miroslava Císaře a 
Ing. Jiří Hradeckého, tajemníkem komise Ing. 
Petra Straku 
• schválila seznam poptaných dodavatelů pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Kompletní výměna kinosedaček - kino Janské 
Lázně“, a to HOKO-VH s.r.o., Kinoexport s.r.o., 
RE-SOURCE SUPPLIES Praha, s.r.o. 
Rada města odložila: 

 žádost o souhlas pro územní řízení pro 
stavbu „Hotel Alenka“ s tím, že prověří 
možnosti doporučené komisí pro rozvoj města 
s právním zástupcem města 
Rada města pověřila ved. TH odboru: 
• zjistit, za jakých podmínek by byl revizní 
posudek na podej části p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H. 
zpracován 
Rada města zamítla: 

 žádost o zimní údržbu cesty k 
Modrokamenné boudě na základě vyjádření 
vlastníka komunikace 

 žádost o úklid sněhu na obecní cestě před 
čp. 335 a souhlasí pouze s údržbou na 
objednání za úplatu a prováděnou až po 
údržbě celého města a za podmínek, které to 
umožní 

 žádost o zahrnutí do zimní údržby odbočku 
u penzionu Martin a souhlasí pouze s údržbou 
na objednání za úplatu a prováděnou až po 
údržbě celého města a za podmínek, které to 
umožní 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
23. října 2019 

Rada města vzala na vědomí: 

 Výroční zprávu příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, 
okres Trutnov za školní rok 2018/2019 
Rada města souhlasila: 
• s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku 
malého rozsahu „Rekonstrukce stávajícího 

parkoviště u trafačky“ s firmou Tlachač s.r.o., 
IČ: 03505847 za 444.602,76 s DPH 
• s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku 
malého rozsahu „Doplnění VO v ulici K 
Zámečku“ s firmou Tlachač s.r.o., IČ: 03505847 
za 299.396,39 s DPH 
• s dočasnou stavbou lešení na pozemcích 
města pro zateplení čp. 243 a s uzavřením 
smlouvy o právu provedení stavby na cizím 
pozemku na p.p.č. 4/3, 4/5, 4/32 v k.ú. J.L. a 
p.p.č. 163/7 v k.ú. Č.H. ve vlastnictví města 
Rada města schválila: 

 objednat znalecký posudek na část pozemku 
p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H.  od znaleckého ústavu 
Česká znalecká, a.s. za 8.000 Kč bez DPH 

 cenu nájemného v bytech ve vlastnictví 
města Janské Lázně od 01.01.2020 ve výši 64 
Kč/m²/měsíc a snížené nájemné pro invalidní a 
starobní důchodce ve výši 43 Kč/m²/měsíc 

 ceníky služeb od 01.01.2020 dle 
předloženého návrhu s úpravou dle projednání 

 pronájem části pozemku p.p.č. 82/3 v k.ú. 
J.L. o výměře 110 m² za účelem příjezdu k čp. 
35 – Vltava s podmínkami dle projednání 

 prodloužit nájemní smlouvu o pronájmu 
části pozemku p.p.č. 170/1 v k.ú. Č.H. o výměře 
200 m² (část cca 34x6m před TS) jako 
manipulační a odstavnou plochu do 
31.12.2020 s navýšením ceny o roční míru 
inflace 

 prodloužit nájemní smlouvu o pronájmu 
části pozemku p.p.č. 170/1 v k.ú. Č.H. o výměře 
40 m² (část cca 7x6 m u hlavní silnice) jako 
manipulační a odstavnou plochu do 
31.12.2020 s navýšením ceny o roční míru 
inflace 

 prodloužit nájemní smlouvu o pronájmu 
části pozemku p.p.č. 170/6 o výměře 60 m² a 
části p.p.č. 170/6 a 170/7 o výměře 80 m² v k.ú. 
Č.H. vedle hotelu Omnia jako manipulační a 
odstavnou plochu do 30.11.2020 s navýšením 
ceny o roční míru inflace 
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 zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 198 
v k.ú. J.L. o výměře 22 m² a zpracování 
znaleckého posudku 
Rada města projednala: 

 žádost o slevu o zaplacení Územní studie 
Protěž a konstatovala, že není možné licitovat 
s výší odpouštěných částek či dluhů u 
veřejných rozpočtů a tudíž v dané fázi řízení by 
o věci již měl rozhodnout soud 
Rada města změnila a doplnila: 

 usnesení č. R 174/15/19 s tím, že nájemní 
smlouva na pronájem nebytového prostoru 
restaurace Café Biograf v čp. 273 bude 
uzavřena od 01.11.2019 se společností 
Kiki&Niky Catering s.r.o. IČ: 08510784  

 (MV) 
 

Oznámení 
 

Město Janské Lázně každoročně ze svého 
rozpočtu podporuje různé aktivity z oblasti 
kultury, sportu a dalších zájmových činností. 
Jelikož rozpočet na rok 2020 bude město 
sestavovat již před koncem letošního roku, je 
třeba předkládat žádosti o dotaci z rozpočtu 
města pro rok 2020 nejpozději do 22.11.2019.  
 

Výzva k předkládání žádostí  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace  
z rozpočtu města Janské Lázně  
pro rok 2020 
 
Hlavním cílem a účelem dotací je podpora 
uspokojování kulturních a sportovních potřeb 
občanů města Janské Lázně, kvalitní využití 
volného času zejména dětí a mládeže, podpora 
údržby a provozu sportovišť a sportovních a 
kulturních zařízení sloužících vyžití občanů 
města. Město bude podporovat pouze akce 
konané na území města Janské Lázně a vyhoví 
pouze žádostem, které mají přímou vazbu na 
jeho občany. 

Dotace z rozpočtu města se poskytuje: 
1. na finanční podporu sportovních, kulturních, 
společenských a dalších akcí 
2. jako finanční podpora činnosti spolků, 
občanských sdružení a zájmových organizací  
 
Oprávnění žadatelé: 
1. právnická osoba neziskového charakteru 
(spolky, kluby, občanská sdružení a další) 
2. fyzická osoba, která svou činností přispívá 
k rozvoji společenského, kulturního, 
sportovního života v Janských Lázních 
 
Termín k ukončení podávání žádostí: 
22.11.2019. Podání všech žádostí ve stanovené 
lhůtě je nezbytně nutné pro řádné a systémové 
sestavení rozpočtu města na rok 2020. 
Žádostem o dotaci došlým po stanoveném 
termínu, které nebudou zohledněny 
v rozpočtu města na rok 2020, nebude moci 
být vyhověno. Žádosti o dotace projedná a o 
výši dotace rozhodne zastupitelstvo města v 
souladu se zákonem o obcích. Žadatel bude o 
výši poskytnuté dotace vyrozuměn do 30 
pracovních dnů ode dne schválení. Současně 
bude žadatel vyzván k uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace. 
Podání a přijetí žádostí: 
Žádost včetně příloh se podává v listinné 
podobě na podatelně Městského úřadu Janské 
Lázně nebo elektronicky na adrese 
podatelna@janske-lazne.cz na předepsaném 
formuláři. 
Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě 
Janské Lázně a na webových stránkách města 
Janské Lázně http://www.janske-lazne.cz/ . 
 

Prováděcí předpis 

k nařízení o provádění zimní údržby 
pro zimní sezónu 2019/2020 
schválený dne 9. října 2019 usnesením Rady města Janské 
Lázně 
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článek 1 
Technické zabezpečení provádění zimní údržby 

Mechanizace: 
-    pluhování, posyp Unimog -  radlice, posyp 
 Multicar - posyp 
 Antonio Carraro TTR 10900  
                                        - sněhová fréza 
 UNC 060 nakladač 
 Antonio Carraro TTR 4400 HST 
    - sněhová fréza 
-   odvoz sněhu 1 x nákladní automobil 
-   rezerva pro sněhovou kalamitu - sněhová fréza 
 Z7745 
Posypový materiál: 
- drť  kamenolom Lánov 
- ekosůl pouze při extrémních podmínkách 
Umístění nádob s posyp. materiálem (k dispozici 
občanům): 
- před Českou poštou u schodiště 
- před objektem čp. 85 (Quisisana)  
- u trafostanice na sídlišti Na Sluneční stráni 
- u obytného domu čp. 15 (Zdena) 
- v Lyžařské ulici – 2 nádoby (u křižovatek) 
- ve Zvonečkové ulici u čp. 169 (Domeček) 
- Modrokamenná ulice – za mostem u čp. 107 (Zákl. 
odbor. org. Fakult. nem. HK ) 
- v Luční ulici – za čp. 305 (hotel Vladimír)   
- na Horní promenádě u opěrné zdi čp. 74 (Burda) 
- v Rekreační ulici před čp. 260 (Merkur)   
 

článek 2 
Organizační zabezpečení provádění zimní údržby 
Časový rozvrh provádění: 
 
 

- Po - So:   4:00 – 20:00 
- Ne, svátky:  6:00 – 16:00 

 

Provádění úklidu sněhu protahováním: 

Chodníky: 
- Černohorská ulice (směrem od centrálního 
parkoviště jen po pravé straně komunikace) – 
náměstí Svobody – Lázeňská ulice k čp. 52 (hotel 
Astoria)  
- parková cesta od "Prameníku"- Radnice - Česká 
pošta  
- Krkonošská ulice (část nad Obchodní akademií od 
odbočky k Vysoké vartě k odbočce do Rekreační ulice 
podél hlavní silnice) 
- Lesní cesta od garáží u Lesního domu na Duncan 

- asfaltová plocha před čp. 256 a 257 – pouze 
středovým pruhem 
Místní komunikace: 
- zásobovací ulice od čp. 85 (Quisisana) k čp. 69 
(Moravěnka)                   (zajišťují Státní léčebné lázně) 
- Horní promenáda až k čp. 268 (Vesna)  
                                          (zajišťují Státní léčebné lázně) 
- Údolní ulice od čp. 268 (Vesna) ke křižovatce se st. 
silnicí                                (zajišťují Státní léčebné lázně) 
- Dolní promenáda až k čp. 7 (Betlém) 
- parkovací plocha u čp. 7 (Betlém) 
- Obchodní ulice  
- Rekreační ulice, od křižovatky s Obchodní ulicí na 
náměstí Svobody 
- Rekreační ulice, od čp. 208 (Lesní dům) ke 
křižovatce s Obchodní ulicí 
- Modrokamenná ulice, od křižovatky s 
Krkonošskou ulicí podél čp. 155 (Siréna), čp.204 
(Horský dvůr) až k čp. 150 (Večernice)                                                          
- Lesní ulice, od čp. 207 (Růženčin dvůr), k čp. 210 
(Duncan) a k čp. 75 (Sanssouci)   
- sídliště Na Sluneční stráni a přístup ke 
kontejnerům 
- Školní ulice k mateřské škole 
- přístupová cesta k čp. 281 (Krkonošské byty) – 
pouze k trafostanici 
- Zvonečková ulice od čp. 155 (Siréna) k odbočce čp. 
112 (Idyla)  
- Lyžařská ulice až k objektům čp. 280, čp. 271, čp. 
264 (rodinné domy)  
- zastávky autobusů v Krkonošské ulici: Lesní dům, 
Zátiší, Hofmanova bouda 
- * Janská ulice od čp. 125 (Hofmanova bouda) k čp. 
197 (Zlatá vyhlídka)                                                    
-  přístupová cesta k čp. 319 a 320 (nové bytovky) – 
pouze k vjezdu do garáží 
- *přístupová cesta od garáží čp. 319 a 320 ke 
garážím čp. 317 a 318 
- *Luční ulice, od výjezdové brány na centrálním 
parkovišti k čp. 120 (Radka) 
- *ulice K Zámečku od vjezdu z Krkonošské ulice po 
čp. 105 (Merlin) 
 

* poznámka: provádí se v rozsahu dle PŘÍLOHY č. 1 

- GARÁŽE Na Sluneční stráni - pouze průtah středu 
mezi garážemi (v případě dohody všech uživatelů 
garáží a uzavření smlouvy s TS bude prováděn úklid 
celé plochy vjezdů do garáží v cenách dle PŘÍLOHY 
č.2) 
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- GARÁŽE za Lesankou - pouze průtah středu mezi 
garážemi v případě dohody všech uživatelů garáží a 
uzavření smlouvy s TS bude prováděn úklid celé 
plochy vjezdů do garáží v cenách dle PŘÍLOHY č. 2) 
-   GARÁŽE za Kavkazem - pouze průtah středu mezi 
garážemi v případě dohody všech uživatelů garáží a 
uzavření smlouvy s TS bude prováděn úklid celé 
plochy vjezdů do garáží v cenách dle PŘÍLOHY č. 2) 
 

Provádění posypu: 

Chodníky: 
- Černohorská ulice (směrem od centrálního 
parkoviště jen po pravé straně komunikace) – 
náměstí Svobody – Lázeňská ulice k čp. 52 (hotel 
Astoria)  
- parková cesta na náměstí Svobody od 
"Prameníku"- Radnice - Česká pošta  
- Krkonošská ulice (část nad Obchodní akademií od 
odbočky k Vysoké vartě k odbočce do Rekreační ulice 
podél hlavní komunikace) 
- parková cesta na sídlišti Na sluneční stráni 
k výměníku (šikmý chodník vedle schodiště) 
Místní komunikace: 
- Zásobovací ulice od čp. 85 (Quisisana) k čp. 69 
(Moravěnka)         
- Horní promenáda až k čp. 268 (Vesna) – na 
vyžádání SLL s.p.                                         
- Údolní ulice od Dolní promenády k čp. 268 (Vesna) 
– na vyžádání SLL s.p.                   
- Dolní promenáda až k čp. 3 
- Obchodní ulice  
- Rekreační ulice, od křižovatky s Obchodní ulicí na 
náměstí Svobody 
- Rekreační ulice, od čp. 208 (Lesní dům) ke 
křižovatce s Obchodní ulicí 
- Lesní ulice od čp. 75 (Sanssouci) k odbočce do 
lomu 
- Modrokamenná ulice od křižovatky s Krkonošskou 
ulicí k objektu čp. 177 (Valja)  
- Lyžařská ulice až k objektu čp. 280 (rod. dům)     
- Zvonečková ulice od čp. 155 (Siréna) k čp. 112 ( 
Idyla ) 
- sídliště Na Sluneční stráni                                                                   
- Školní ulice                                                                                  
- přístupová cesta k čp. 281 (Krkonošské byty) -
pouze k trafostanici 
- přístupová cesta k čp. 319 a 320 
- zastávky autobusů v Krkonošské ulici: Lesní dům, 
Zátiší, Hofman. bouda    

- Luční ulice od výjezdové brány na centrálním 
parkovišti k odbočce pod čp. 122 (hotel Luční dům) 

* 
V době sněžení se práce spojené s posypem 
neprovádějí. Rozsah a četnost posypu vždy určí 
vedoucí odboru TS, nebo jeho zástupce! Posypem 
jsou udržovány pouze plochy charakteru stoupání! 

* 
Schodiště: 
- náměstí Svobody: schodiště od Lázeňského domu 
k ,,pítku“ (zajišťují Státní léčebné lázně) 
- náměstí Svobody: před Českou poštou   
-   náměstí Svobody: před městským úřadem, kinem a 
Café Biograf 
 

Sezónní změny dopravního značení: 
 

1/  Rekreační ulice v úseku od křižovatky s Obchodní 
ulicí k čp. 208 (Lesní dům) – směrem do kopce 
dopravní značka č. B 2 (ZÁKAZ VJEZDU VŠECH 
VOZIDEL) a stejný úsek v opačném směru dopravní 
značka č. IP 4b  (JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ) 
2/  Při kalamitním stavu a po nezbytně nutnou dobu 
může rozhodnout městská policie na žádost 
vedoucího technického oddělení SLL o zakrytí 
stávajících dopravních značek v celém úseku Horní 
promenády a oboustranném umístění dopravní 
značky č. B 1 v úseku Údolní ulice od Dolní 
promenády k čp. 268 (Vesna) - (zajišťují Státní 
léčebné lázně) 
3/  Černohorská ulice u centrálního parkoviště 
směrem do centra dopravní značka č. B 5 
4/  Umístění informačních tabulí s nápisem "Zákaz 
lyžování a sáňkování": 
- Černohorská ulice 
- Rekreační ulice 
- Dolní promenáda 
- Lyžařská ulice 
- Zvonečková ulice 
- v úseku od čp. 35 (Vltava) k čp. 72 (Evropa) 
- v úseku od autobusové zastávky Zátiší k budově 

dolní stanice lanové dráhy na Černou horu 
-  

Ing. Jiří Hradecký v.r.                         Petr Hřebačka v.r. 
starosta                                                 místostarosta 
 

PŘÍLOHA č. 1  
k „Prováděcímu předpisu k nařízení  
o provádění zimní údržby pro zimní sezónu 
2019/2020“ 
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- * Janská ulice od čp. 125 (Hofm. bouda) k čp. 197 
(Zlatá vyhlídka)     
Provádí se na základě objednávky na celou zimní 
sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím TS za 
úhradu (viz CENÍK SLUŽEB). 
- * Černohorská ulice od vjezdu do garáží čp. 319 a 
320 k vjezdu do garáží čp. 317 a 318                                
Provádí se na základě objednávky na celou zimní 
sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím TS za 
úhradu (viz CENÍK SLUŽEB). 
- *Luční ulice, od výjezdové brány na centrálním 
parkovišti k čp. 120 (Radka) 
Provádí se na základě objednávky na celou zimní 
sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím TS za 
úhradu (viz CENÍK SLUŽEB) – čp. 188, 305, 119, 122, 
120, 156, 139. 
- *Ulice K Zámečku od vjezdu z ulice Krkonošská 
k čp. 105 (Merlin) 
Provádí se na základě objednávky na celou zimní 
sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím TS za 
úhradu (viz CENÍK SLUŽEB) čp. 33, 80, 105 a 91. 
 

PŘÍLOHA č. 2  
k „Prováděcímu předpisu k nařízení  
o provádění zimní údržby pro zimní sezónu 
2019/2020“ 
 

Provádění úklidu sněhu protahováním (bez posypu!): 

a/ účelové komunikace  
provádí se na základě uzavřené individuální smlouvy 
nebo objednávky na celou zimní sezónu na vyžádání 
a po dohodě s vedoucím TS za úhradu (viz CENÍK 
SLUŽEB) 

CENÍK SLUŽEB:  

- práce UNIMOG pluhování     

 200 Kč za každých započ. 15 min. 

-  práce UNIMOG sypač   
  150 Kč za každých započ. 15 min. 
- práce UNC-060  
  170 Kč za každých započ. 15 min. 
- práce malé sněhové frézy  
  220 Kč za každých započ. 15 min. 
- práce velké sněhové frézy  
  300 Kč za každých započ. 15 min. 
                                                                 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 
 

b/ garážové boxy (řadové garáže) 

CENÍK SLUŽEB: 

- všechny garážové boxy v řadě (v případě uzavření 

smlouvy na všechny garážové boxy v řadě)    

   1000 Kč na 1 box a celou zimu 

- samostatný garážový box  
   500 Kč na 1 box a 1 vyhrnutí 
Uvedené ceny jsou bez DPH 
 

c/ údržba chodníků (za vlastníky pozemků) 
CENÍK SLUŽEB: 
- na základě smlouvy  50 Kč za 1bm 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 

Ing. Jiří Hradecký v.r.                         Petr Hřebačka v.r. 
starosta                                                 místostarosta 

 

Informace pro každého 
 

Lékárna  
Od 4. listopadu 2019 je znovu otevřena 
lékárna v čp. 85 – Qusisana 
Otevírací doba: 
Pondělí   8:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00 
Úterý   8:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00 
Středa   8:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30 
Čtvrtek   8:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00 
Pátek   8:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00 
Provozovatel: KRÁLOVÉHRADECKÁ LÉKÁRNA a.s. 
Tel. 493 034 401, e-mail: janskelazne@khl.cz 
 

Povinné označování psů 

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely 
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. 
v účinnost povinnost označovat psy na území 
České republiky mikročipem. 
 
Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky, 
s nimiž se Státní veterinární správa v souvislosti 
s „povinným čipováním“ psů setkává. 
Na koho se povinnost povinného označení 
mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit? 
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, že je 
pes označený mikročipem. Od tohoto data by 
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měl být na území České republiky označený 
každý pes. 
Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). 
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají 
jasně čitelné tetování provedené před 
3. 7. 2011. 
Proč se povinnost zavádí? 
Zavedení povinného označení všech psů na 
území ČR by mělo být přínosem zejména 
v těchto oblastech: 
 zjištění identity psa v případě potřeby 
kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, 
obce atd.). 
 účinnější monitoring chovů a kontrola 
dodržování stanovených pravidel a předpisů 
(např. počtu držených zvířat, jejich věk, 
vakcinace, dodržování zoohygienických 
podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih 
chovatelů v případě týrání zvířat, 
 umožnění kontroly při prodeji psů 
prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska 
veterinárních, tak z hlediska finančních 
předpisů, 
 bude možné prokázat vlastnictví psa, což je 
velmi důležité v případě odcizených psů 
i v případě postihu vyplývajícího ze 
zodpovědnosti za psem způsobenou škodu 
(např. případy, kdy pes způsobí dopravní 
nehodu, psi pytláci atd.), 
 zatoulané řádně označené a evidované zvíře 
má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému 
původnímu majiteli, jeho návrat je 
operativnější. 
  
Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho 
cena? Najdu někde seznam veterinárních 
lékařů, kteří „čipování“ provádějí? 
Označení psů mikročipem provádějí soukromí 
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni 
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní 

činnost (jsou registrovaní u Komory 
veterinárních lékařů ČR: 
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). 
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 
120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si 
soukromí veterinární lékaři účtují za jeho 
aplikaci. Ceny jsou smluvní. 
  
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?  
Dozorovým orgánem je Státní veterinární 
správa. 
  
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či 
zdravotně závadné? 
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný 
s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je 
umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován 
do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben 
z biokompatibilních materiálů, na které 
organismus zvířete nereaguje jako na cizí 
těleso. 
Mikročip je pouze pasivním nosičem 
informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj 
energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální 
čtecí zařízení. 
  
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této 
zákonné povinnosti? 
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit 
správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, 
protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby 
neměl platné očkování proti vzteklině. 
  
Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr 
čipovaných psů? Funguje již nějaký? K čipování 
psů již dochází… 
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. 
(veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do 
jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby 
v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. 
v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo 
uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může 

https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru
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povinnost evidence stanovit vyhláškou. Řada 
obcí včetně největších měst (Praha, Ostrava, 
…) to již takto nastaveno roky má. V ČR je 
provozováno také několik soukromých 
databází, do nichž mohou chovatelé 
označeného psy registrovat dobrovolně a za 
poplatek. V rámci projednávání aktuální (další) 
novely veterinárního zákona byl v Poslanecké 
sněmovně v září 2019 předložen poslanecký 
návrh, podle kterého by k zavedení centrální 
evidence označených psů vedené státem mělo 
dojít k 1. 1. 2022. O podrobnostech návrhu se 
aktuálně jedná. 
  
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či 
další druhy zvířat?  
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí 
povinné označení pouze u psů. 
Situace je však odlišná, pokud se svým 
zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. 
V takovém případě se povinnost označení 
zvířete mikročipem stanovená evropskou 
legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, 
ale také na kočky a fretky. 
Další informace k cestování se zvířaty 
naleznete zde: 
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-
zajmovem-chovu/ 
  
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. 
Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 
(případně 2021 či 2022). Musím jej nechat 
čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při 
přeočkování? 
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné 
novely veterinárního zákona je s účinností od 
1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině 
platné pouze pokud je pes označen 
mikročipem, případně označen čitelným 
tetováním provedeným před 3. červencem 
2011. Není tedy možné tuto proceduru 
odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak 

již chovatel neučinil, je nutné nechat psa 
označit nejpozději do konce roku 2019, jinak 
bude očkování považováno za neplatné.  
Zdroj: Státní veterinární správa (www.svscr.cz) 
 

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 LISTOPADU 2019 oslavují: 
pan ŠTELZER Augustin, paní BERANOVÁ 
Jarmila, paní OKOPSKÁ Emília, paní RYBÁŘOVÁ 
Jaroslava, paní JENÍČKOVÁ Anna, paní MUDr. 
PETKÓVÁ Věra, paní TOMŠOVÁ Eva, pan 
URBAN Ladislav a paní HAINIŠOVÁ Božena 
 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

Listopad 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    
DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ? 
Emma, hrdinka romantické komedie podle 
knižního bestselleru, v návalu paniky 
z turbulencí a alkoholu vyklopí všechny své 
tajnosti a intimní pocity neznámému muži na 
vedlejším sedadle v letadle. Z cizince se ovšem 
vyklube nový nejvyšší šéf v práci.  
Vstupné 110,-    do 12 let nevhodný 
USA  2019  95‘ tit. 
6. středa v 19:30  PRVNÍ AKČNÍ HRDINA 

https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
mailto:kino@janske-lazne.cz
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Mladý filmový fanoušek zjišťuje, že se stal 
hlavním hrdinou akčního filmu, který navzdory 
jeho vůli vytváří nevyzpytatelný Režisér. Podaří 
se mu díky znalosti žánrových pravidel 
porazit zákeřné padouchy a zachránit svou 
životní lásku? 
Vstupné 100,-   do 12 let nevhodný 
ČR  2019  66‘ 
 
7. čtvrtek v 18:00   SNĚŽNÝ KLUK 
Animovaný pohádkový příběh vypráví, jak se 
dívka s exotickým jménem Yi a její dva 
kamarádi odvážně rozhodnou doprovodit 
ztraceného sněžného kluka domů. 
Vstupné 130,-   přístupný 
USA  2019  97‘  dabing 
 
11. pondělí v 19:30    
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 
Rodilý Newyorčan Frank získá v restituci dávné 
rodové sídlo a po více než čtyřiceti letech se 
chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou 
Vivien na velký návrat do Čech. Jenže čerství 
aristokraté jsou neznalí místních poměrů a 
nepolíbení českou realitou.  
Vstupné 120,-   přístupný 
ČR  2019  110‘ 
 
13. středa v 19:30   BLÍŽENEC 
V mimořádném akčním sci-fi je Henry Brogan 
elitní nájemný zabiják, absolutní profesionál, 
kterého se jeho zaměstnavatel s těžkým 
srdcem rozhodne nechat zlikvidovat. Koho 
však poslat na člověka, který je v tomhle oboru 
nejlepší? Ideální by byl jeho dvojník… 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
USA  2019  117‘  tit. 
 
14. čtvrtek v 19:30   STAŘÍCI  
Hořce úsměvné drama, volně inspirované 
skutečnými událostmi, vypráví, jak se dva 
bývalí političtí vězni ve stařeckém věku 

vydávají v obytném voze napříč republikou na 
cestu za odplatou, i kdyby to mělo být to 
poslední, co ještě v životě udělají.  
Vstupné 110,-   do 12 let nevhodný 
ČR, SK  2019  85‘ 
 
18. pondělí v 19:30   ABSTINENT 
Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života? 
Jak těžké je se od něj odrazit? Devatenáctiletý 
Adam je pacientem protialkoholní léčebny. 
Ocitá se na místě, které si většina lidí spojuje se 
staršími, profesionálními opilci. Jenže realita je 
jiná. Vstupné 120,-   do 12 let nevhodný 
ČR  2019  78‘ 
 
20. středa v 19:30   TENKRÁT V HOLYWOODU 
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 100,-   do 15 let nepřístupný 
USA  2019  159‘  tit. 
 
21. čtvrtek v 18:00    
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 
Nečekaný zvrat událostí a setkání s novými 
mocnými spojenci dostane Růženku a královnu 
černé magie Zlobu na opačné strany Velké 
války, která podrobí jejich rodinná pouta 
náročné zkoušce. Rodinný pohádkový fantasy 
film. Vstupné 100,-   přístupný 
USA  2019  118‘  dabing 
 
25. pondělí v 19:30 
ŽENSKÁ NA VRCHOLU 
Romantická zimní komedie, ve které svérázná 
svobodná matka Helena, odjíždí na popud své 
tety Ely s nadšeným osmiletým synem 
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Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak 
vyhnula svému citovému problému.   
Vstupné 120,-  přístupný ČR, SK  2019  105‘ 
 
27. středa v 19:30   BITVA U MIDWAY  
Válečný velkofilm líčí příběh příslušníků 
amerického námořnictva a letectva v bitvě u 
Midway, která znamenala zlom na pacifickém 
bojišti druhé světové války.  
Vstupné 120,-  do 12 nevhodný 
USA, Čína  2019  138´ tit. 
 
28. čtvrtek v 19:30   JOKER 
Zkrachovalý komediant, všemi opuštěný 
Arthur Fleck se se jednoho dne začne čím dál 
více propadat do hlubin šílenství a postupně se 
mění v ikonu zločinu… 
Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2019  122‘  tit. 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Říjen v základní škole 
Září uteklo jako voda a nový měsíc říjen nám 
přinesl spoustu nových zážitků. O některé 
z nich se s vámi podělíme. 
Velice si vážíme pozvání naší spřátelené školy 
ve Svobodě nad Úpou na sportovní den v úterý 
24. září. Slavnostním zapálením olympijského 
ohně, vyvěšením olympijské vlajky, sliby 
rozhodčích a závodníků začal olympijský 
víceboj. Žáci devátého ročníku připravili 
jednotlivé soutěžní disciplíny pro děti z 1. až 5. 
třídy. Příjemné sportovní dopoledne děti 
ukončily vytrvalostním během, se kterým měly 
některé první zkušenost, ale díky milé 
atmosféře a za nadšeného povzbuzování 
spolužáků všichni dorazili do cíle. 
Jak fungoval život vojáků v pevnosti Josefov, 
jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži v pátek 11. 
října. Dozvěděli jsme se o ubytování a stravě 
vojáků, ale nejvíce nás bavilo hledání dělových 

koulí, poslouchání zvuků, které slýchávali 
vojáci v pevnosti – minéři (pochodující armáda, 
střelba) a cesta odvahy podzemní chodbou 
(osvětlenou pouze svíčkou a pro odvážnější i 
úplně potmě). Za každý splněný úkol jsme 
dostali část mapy, která nás nakonec dovedla 
k pevnostnímu pokladu.  

 
Tradicí mezi podzimními sportovními 
aktivitami je plavecký výcvik pro žáky z 1. a 2. 
ročníku. Celá skupina dětí prochází pod 
vedením profesionální instruktorky plaveckou 
abecedou, která je přizpůsobena věku a 
plaveckým schopnostem každého účastníka. 

 
Jako každý rok patří říjen sportům, a to nejen 
plaveckému, jak už jsme zmiňovaly, ale i 
bruslařskému. K tomuto účelu využíváme 
zimní stadion v Trutnově, kde si tři čtvrtky po 
sobě procvičujeme umění udržet se co nejdéle 
na nohou a v případě pádu, bez kterého se to 
občas neobejde, vyváznout s co nejmenší 
modřinou.  Pod vedením „trenéra“ Mgr. 
Pavla Šedivého děti procvičují i těžší techniky 
jako je „překládání“ a jízda pozadu. Náš kurz 
bruslení zakončujeme závěrečným hokejovým 
utkáním. Výkony s ligovým hokejem 
srovnatelné samozřejmě nejsou, ale zápal do 
boje určitě ano.  
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Ve středu 23. října jsme využili milé pozvání 
pana starosty Ing. Jiřího Hradeckého a 
společně se šli podívat na městský úřad 
v Janských Lázních. Nejprve nás přivítala paní 
tajemnice Bc. M. Vojtěchová, která představila 
dětem všechna oddělení městského úřadu, 
která se na provozu města podílejí. Poté jsme 
se i s panem starostou přesunuli do velké 
zasedací síně, kde děti diskutovaly o tom, co by 
bylo podle nich třeba v Janských Lázních 
změnit nebo i například nově vybudovat. Za 
milé pozvání i nám věnovaný čas panu 
starostovi i paní tajemnici ještě jednou velice 
děkujeme. 
Ve stejný den, jako proběhla naše návštěva 
městského úřadu, čekala děti ještě jedna 
výjimečná akce. V rámci zájmového kroužku 
Anglického jazyka pro naše nejmenší prvňáčky 
a druháčky připravil pan učitel Mgr. Pavel 
Šedivý a jeho realizační tým (paní školnice Jana 
a paní asistentka Markéta) pro děti 
Halloweenskou oslavu.  A tak se nám ve 
strašidelné postavy, včetně čarodějnic a 
smrťáků postupně proměnily nejen děti, ale i 
pan učitel. Všichni si to společně užili a jsme 
rádi, že domů se už rodičům vraceli opět vzorní 
školáci.  

 
Nejen děti, ale i my dospělí se těšíme, co 
nového nám přinese měsíc listopad.   

Ze základní školy krásný podzim všem přejí 
Mgr. Zdeňka Hrnčířová  a Mgr. Alena Moštěková 

Inzerce 
SVJ Černohorská 319, 320 nabízí celoroční 
přivýdělek za domovnické práce. Informace na 
tel. č. 728 452 444 nebo 737 884 743. 
 

Informace pro každého 
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