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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
rok se s rokem sešel, je tu opět adventní čas, 
Vánoce klepou na dveře a konec roku se blíží. 
Není to jen čas zklidnění a rozjímání, ale též 
bilancování. 
Na těchto stránkách vás pravidelně informuji o 
přípravách a realizacích městských akcí. 
Zmíním se jen v krátkosti o těch, které jsme 
letos úspěšně dokončili, respektive 
dokončujeme. A není jich málo. 
Pokud se týče parkovacích ploch a komunikací 
podařilo se opravit a rozšířit příjezd na 
parkoviště pod Quisisanou vč. odvodnění a 
díky vstřícnosti majitele penzionů Janského 
potoka I a II se rozšíří o nových 21 odstavných 
stání. Rozšířit parkoviště a opravit povrchy se 
podařilo i před penzionem Betlém na Dolní 
promenádě, opravená je i část Lesní ulice od 
Blaníku ke Švýcarskému dvoru, nové jsou 
autobusové zastávky v Krkonošské ulici u 
hotelu Lesní dům. 
Pomalu se též daří rekonstruovat objety města, 
např. původní plechové vchodové dveře do 
vestibulu MěÚ, kina a Café biografu byly 
nahrazeny novými automatickými, v restauraci 
bylo kompletně zrekonstruováno zázemí 
kuchyně, opravené je dlouhé roky chátrající 
schodiště u spodní budovy základní školy, 
zatékající střecha terasy na Zdeně, zcela nové 
je hojně využívané víceúčelové hřiště nad 
mateřskou školou a byl rozšířen kamerový 
systém ve městě. 
Koncem zimy konečně dorazil nový komunální 
stroj a technické služby si přebudovaly svoje 
nové zázemí. Dokončily se úpravy Starostova 
pramene, jeho jímání a okolí sochy Krakonoše.   
Největší končící akcí je první část konverze 
parovodu na horkovod, nová kanalizace a 
vodovod, opravená Lázeňská ulice včetně části 
chodníků. Zde se nejednalo o akci města, ale 

husarským kouskem je, že se nám podařilo 
vůbec dojednat financování a sladit celý 
průběh realizace. 
Jak je vidět, těch akcí bylo opravdu požehnaně, 
ale i se získanými dotacemi jsme museli 
výrazně sáhnout do svých finančních rezerv 
z minulých let. Bohužel, v příštím roce bude 
situace ještě horší. Před námi je budování 
nových chodníků na náměstí a podél 
Černohorské ulice, dešťová kanalizace a 
rekonstrukce veřejného osvětlení tamtéž, 
výměna sedaček a koberce v kině a realizace 
nové gravitační kanalizace od centrální 
výtopny kolem Duncanu a lesem pod odbočku 
k Vesně. Vše za cca 27 a půl mil. korun. Z dotací 
by mělo být pokryto okolo 16 mil. Kč. Zbytek 
musíme nějakým způsobem zafinancovat 
z vlastních zdrojů nebo úvěrem. Přestože jsme 
malou obcí s malými příjmy, snažíme se naše 
lázeňské městečko neustále vylepšovat a 
zdokonalovat.  
A co se nám nepodařilo? Najít dotační titul na 
rekonstrukci bývalých veřejných WC. Tato 
ohyzdná část náměstí nám opravdu leží na 
srdci a věřte, že i nadále usilujeme o realizaci 
vítězného projektu z architektonické soutěže, 
podmínkou však opět není nic jiného než 
peníze. Abychom mohli dále zkvalitňovat život 
v naší obci, je potřeba plnit městskou kasu. 
Jedněmi z příjmů jsou poplatky z ubytování. 
Možná nevíte, ale od nového roku bude platit 
nová vyhláška o místních poplatcích. Nový 
zákon již nezná „poplatek z ubytovací kapacity“ 
ani „lázeňský a rekreační poplatek“. Nově 
zavádí jen jeden - „poplatek z pobytu“, který 
hradí ubytovaný za každý den úplatného 
pobytu. Je potřeba zdůraznit, že již nejsou 
osvobozeni osoby starší 70-ti let, takže kromě 
dětí a pár výjimek platí všichni. 
Na závěr bych vás rád pozval k navození 
sváteční atmosféry na tradiční kulturní a 
společenské akce, které pro vás připravilo 
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město spolu s dalšími organizátory. Den vína či 
rozsvícení vánočního stromu již proběhly, ale 
jsou před námi besídka základní a mateřské 
školy, divadelní představení svobodských 
ochotníků, žáků obchodní akademie, zpívání 
koled v Kolonádě, či přivítání Nového roku 
s ohňostrojem. 
Přeji vám všem prožití nejkrásnější části roku 
bez stresu a shonu, ať se k vám dostaví klid, 
smír a pohoda.  
Rád bych touto cestou poděkoval za spolupráci 
a aktivitu všem zastupitelům, zaměstnancům 
městského úřadu, pracovníkům technických 
služeb, učitelskému sboru základní a mateřské 
školy, organizátorům kulturních, 
společenských a sportovních akcí, vedení 
státních lázní a všem spolkům a sdružením 
působícím v našem městě.  
Přeji vám příjemné prožití Vánoc, pevné zdraví 
a pohodu v roce 2020.         

Jiří Hradecký, starosta 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
6. listopadu 2019 
Rada města vzala na vědomí: 

 návrh OZV o místním poplatku za povolení k 
vjezdu a schválila upravená pravidla k vydávání 
povolení k vjezdu motorovým vozidlem do 
vybraných míst města  
Rada města schválila: 

 uzavření smlouvy na akci „Kompletní 
výměna kinisedaček – kino Janské Lázně“ se 
společností HOKO–VH s.r.o., Vlčnov, IČ: 
26918862 za cenu 1.048.800 Kč bez DPH 

 zveřejnění záměru města směnit část 
pozemku p.p.č. 15/2 v k.ú. Janské Lázně o 
výměře 87 m² za část pozemku p.p.č. 12/2 v 
k.ú. Janské Lázně o výměře 87 m² (u MŠ) 

 podání žádosti o dotaci na parkourové hřiště 
od Nadace ČEZ 

Rada města předložila: 
• žádost o změnu Územního plánu Janské 
Lázně týkající se objektu čp. 307 k vyjádření 
Městskému úřadu v Trutnově, oddělení 
územního plánování 
 Rada města pověřila TH odbor: 

 hledat možnosti k získání dotace na 
multifunkční objekt (veřejné WC) 
Rada města uložila ved. TH odboru: 
• zajistit znalecký posudek na ocenění 
věcného břemene k umístění stavby trubních a 
kabelových rozvodů v rámci stavby „Parkoviště 
Hofmanky – retenční nádrž – čerpací stanice – 
gastro provoz“ 
Rada města zamítla: 

 žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 53/14 v 
k.ú. Janské Lázně o výměře 832 m² s tím, že 
město o prodeji pozemku neuvažuje 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
19. listopadu 2019 

Rada města vzala na vědomí: 

 návrhy obecně závazných vyhlášek o 
místních poplatcích a doporučila zrušit 
vyhlášku o poplatku ze vstupného 

 žádost o odstranění části nájezdu k čp. 278, 
který je na pozemku města p.p.č. 35/17 v k.ú. 
J.L. a uložila ved. odboru TS vyvolat jednání ke 
zjednání nápravy 
Rada města schválila: 

 uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Janské Lázně a městem Trutnov na 
zajištění výkonu přenesené působnosti ve 
věcech přestupků 

 cenu za věcné břemeno - právo umístění a 
užívání trubních a kabelových rozvodů pro 
stavbu „Parkoviště Hofmanky – retenční nádrž 
– čerpací stanice – gastro provoz“ jednorázově 
ve výši 10.000 Kč 

 mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Janské Lázně, okres Trutnov v navržené výši 
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Rada města odložila: 

 návrh dodatku č. 18 ke smlouvě o svozu 
komunálního odpadu se společností Transport 
Trutnov s.r.o. 

 (MV) 

POZVÁNKA 
na 7. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 16. prosince 
2019 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních.  
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.   
 

Informace pro každého 
 

Úřední doba městského úřadu mezi svátky 
20.12.2019 od 8:00 do 11:30, otevřena 
podatelna a pokladna, uzavřen stavební úřad 
23.12.2019 od 8:00 do 11:30, otevřena 
podatelna a pokladna, uzavřen stavební úřad 
24.12.2019  - 26.12.2019 zavřeno 
27.12.2019 od 8:00 do 11:30 otevřena 
podatelna a pokladna, uzavřen stavební úřad 
30.12.2019 od 8:00 do 11:30 otevřena 
podatelna a pokladna, uzavřen stavební úřad 
31.12.2019 - 01.01.2020 zavřeno 

(MV) 

Informace  
ke změně místního poplatku z pobytu 

Novela zákona číslo 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, mimo jiné ruší dřívější poplatek z 
ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský a 
rekreační pobyt a nahrazuje jej poplatkem z 
pobytu s novými pravidly. Město Janské Lázně 
zavede místní poplatek z pobytu vyhláškou s 
účinností od 1. 1. 2020. Vyhláška současně 
zruší místní poplatek z ubytovací kapacity a 
místní poplatek za lázeňský nebo rekreační 
pobyt. 
Místní poplatek z pobytu 
dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Místní poplatek z pobytu zavede město Janské 
Lázně obecně závaznou vyhláškou s účinností 
od 1. 1. 2020. 
ÚVOD 
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající 
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů 
u jednotlivého poskytovatele pobytu 
poskytnutý na území města Janské Lázně. 
Zpoplatňuje se každý započatý den pobytu 
s výjimkou dne počátku pobytu. 
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného 
pobytu (plátce). Plátce vybere poplatek od 
poplatníka a odvede jej správci poplatku 
(městskému úřadu). 
Poplatníkem je ubytovaná osoba, která není 
přihlášena v Janských Lázních. 
(pojem „není přihlášena“ znamená, že zde 
nemá trvalý pobyt nebo zde není hlášena ve 
smyslu zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu 
nebo zákona o dočasné ochraně cizinců). 
Rozšiřuje se okruh plátců 
Poplatek bude vybírán nejen za pobyt 
v objektech a prostorách, které jsou k 
přechodnému ubytování za úplatu přímo 
určeny (jako tomu bylo u poplatku z ubytovací 
kapacity), ale nově se zpoplatní také poskytnutí 
úplatného pobytu v rodinném domě, bytě, 
rekreačním objektu, ateliéru, ale také úplatné 
poskytnutí zahrady pro stanování nebo pobyt 
v karavanu a podobně. 
Nerozhoduje účel pobytu ani účel užívání 
objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje. 
OHLÁŠENÍ 
Všichni plátci (poskytovatelé pobytu) musí 
podat nové ohlášení. 
Termín: do 15. ledna 2020 
Tiskopisy k vyplnění naleznete na www.janske-
lazne.cz, Místní poplatky (po 16.12.2019). 
Vyplněné tiskopisy můžete odeslat datovou 
schránkou, nebo doručit osobně pracovnici ES 
odboru městského úřadu, která tuto agendu 
zpracovává. 
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Kontakt: Jaroslava Berková, kancelář č. 4, tel. č. 
499 875 101 
Upřednostňujeme osobní kontakt, a to 
z důvodu sdělení čísla účtu a variabilního 
symbolu pro placení poplatku. 
Změnu údajů uvedených v ohlášení je třeba 
nahlásit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. 
Výňatek z připravované vyhlášky: 
Ohlášení 
(1) Plátce je povinen podat Městskému úřadu 
Janské Lázně ohlášení ke vzniku své poplatkové 
povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne 
zahájení činnosti spočívající v poskytování 
úplatného pobytu na území města Janské 
Lázně. Ukončení této činnosti plátce ohlásí 
správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. 
(2) V ohlášení plátce uvede 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo 
název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, 
popřípadě další adresu pro doručování; 
právnická osoba uvede též osoby, které jsou 
jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových 
věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů 
platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s 
podnikatelskou činností, v případě, že předmět 
poplatku souvisí s podnikatelskou činností 
plátce, 
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, 
zejména místa a zařízení, případně též období 
roku, v nichž poskytuje pobyt. 
(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na 
území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odstavci 2 adresu svého 
zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v 
ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit 

správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy 
nastala. 
SPLATNOST A SAZBA 
Splatnost poplatku 
Poplatek bude splatný do 10. dne následujícího 
měsíce po daném čtvrtletí příslušného 
kalendářního roku.  
Sazba poplatku 
Zpoplatňuje se každý započatý den pobytu 
s výjimkou dne jeho počátku.  
Návrh vyhlášky stanoví sazbu poplatku ve výši 
21 Kč. 
OSVOBOZENÍ 
Výňatek z připravované vyhlášky: 
Osvobození 
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba 
a) nevidomá, osoba, která je považována za 
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle 
zákona upravujícího sociální služby, osoba, 
která je držitelem průkazu ZTP/P, a její 
průvodce, 
b) mladší 18 let, 
c) hospitalizovaná na území obce ve 
zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové 
péče s výjimkou osoby, které je poskytována 
lázeňská léčebně rehabilitační péče 
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně 
rehabilitační péče podle zákona upravujícího 
veřejné zdravotní pojištění, nebo 
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, 
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné 
podobné akci pro děti podle zákona 
upravujícího ochranu veřejného zdraví 
konaných na území obce nebo 
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro 
právnickou nebo podnikající fyzickou osobu 
nebo 
f) pobývající na území obce 
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy anebo školském zařízení pro 
preventivně výchovnou péči anebo v zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
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2. v zařízení poskytujícím ubytování podle 
zákona upravujícího sociální služby, 
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem 
v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně 
prospěšným poplatníkem daně z příjmů 
právnických osob, nebo 
4. za účelem výkonu záchranných nebo 
likvidačních prací podle zákona 
o integrovaném záchranném systému. 
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen 
příslušník bezpečnostního sboru, voják  
v činné službě, státní zaměstnanec nebo 
zaměstnanec České republiky pobývající na 
území obce v zařízení ve vlastnictví České 
republiky nebo této obce v souvislosti s plněním 
služebních nebo pracovních úkolů. 
 EVIDENČNÍ KNIHA 
Změna v evidenční knize: 
- neuvádí se účel 
- vypisují se všichni ubytovaní včetně 
osvobozených 
Výňatek z připravované vyhlášky: 
Evidenční povinnost 
(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo 
elektronické podobě evidenční knihu za každé 
zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný 
pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje 
týkající se fyzické osoby, které poskytuje 
úplatný pobyt. 
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou 
a) den počátku a den konce pobytu, 
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa 
místa přihlášení nebo obdobného místa 
v zahraničí, 
c) datum narození, 
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým 
může být 
1. občanský průkaz, 
2. cestovní doklad, 
3. potvrzení o přechodném pobytu na území, 
4. pobytová karta rodinného příslušníka 
občana Evropské unie, 

5. průkaz o povolení k pobytu, 
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince, 
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu, 
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní 
ochrany, nebo 
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné 
ochrany, a 
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod 
osvobození od poplatku. 
(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny 
správně, úplně, průkazně, přehledně, 
srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost 
zápisů a musí být uspořádány postupně 
z časového hlediska. 
(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční 
knihu po dobu 6 let ode dne provedení 
posledního zápisu. 

(MV) 
 

PUBLICITA PROJEKTU 
“Oprava chodníků podél III/2961, ulice 
Lázeňská” 
Město Janské Lázně podává na podzim roku 
2019 žádost o dotaci do vyhlášené výzvy MAS 
KRKONOŠE IROP4/2019 – Cyklistika a pěší 
doprava, na opravu chodníků ve městě Janské 
Lázně. Jedná se o úsek souběžný s právě 
rekonstruovanou silnicí III/2961 od hotelu 
Astoria až ke křižovatce u Janského dvora. Tato 
stavba pak plynule navazuje na dotačně 
podpořený projekt pod názvem ZKVALITNĚNÍ 
PĚŠÍHO PROPOJENÍ AUTOBUSOVÉHO 
TERMINÁLU A LANOVKY JANSKÉ LÁZNĚ – 
ČERNÁ HORA. Pro realizaci byla, na základě 
společného zadávacího řízení 
s Královehradeckým krajem, vybrána 
společnost M-SILNICE a.s. a za opravy chodníků 
bude proinvestováno 3 877 402,09,- Kč včetně 
DPH. Případná dotace pokryje 95% 
rozpočtových nákladů. 
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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 PROSINCI 2019 oslavují: 
paní VORLOVÁ Dagmar, pan SAMEK Jaroslav a 
paní FORMÁNKOVÁ Hana 
 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program kina 
 

Prosinec 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. neděle ve 14:00 h. VÁNOČNÍ KONCERT 
v Kolonádě H-KVINTET z Trutnova 

mailto:kino@janske-lazne.cz


 

10 

 

v 16:30 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU A ŽIVÝ BETLÉM 
v 18:30  Hudební vystoupení žáků 
Obchodní Akademie JL v Kolonádě 
 
2. pondělí v 19:30  AMNESTIE 
Emotivní thriller přináší na plátna kin největší 
vzpouru ve vězeňské historii Československa a 
spolu s ní i příběh, který odráží obrovské a 
rychlé změny po revoluci v roce 1989. 
Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný 
ČR, SK  2019  127‘ 
 
4. středa v 19:30. LE MANS `66 
Strhující legendární příběh o tom, jak 
konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec 
Ken Miles postaví pro automobilku Ford 
závodní auto, aby s ním mohli zvítězit nad 
Enzem Ferrarim v závodu 24 hodin Le Mans ve 
Francii roku 1966. USA  2019  153‘  tit. 
Vstupné 130,- do 12 let nevhodný  
 
5. čtvrtek v 18:00. HURÁ NA POHÁDKY 
Pásmo krátkých animovaných filmů pro 
nejmenší diváky přináší dobrodružné příběhy 
malých hrdinů, které vás pobaví a ledacos 
naučí. ČR  2019  45‘ 
Vstupné 80,-  přístupný od 3 let 
 
6. pátek v 16:00  MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ 
6. pátek v 18:00  ČERTÍ BRKO 
Filmová pohádka. ČR  2018  99‘ 
Vstupné 60,-  děti do 15 let zdarma, přístupný 
 
7. sobota v 19:00. SJEZD - komedie 
ochotnického souboru Divadlo S.N.Ú. 
Vstupné dobrovolné 
 
9. pondělí v 19:30  VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ 
Výpravná fantasy založená na severských 
bájích a mýtech o Valhalle, kam za doprovodu 
valkýr přicházejí padlí bojovníci. 

Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
Dánsko  2019  105‘  dabing 
 
11. středa v 19:30. PŘES PRSTY 
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 110,-  do 12 let nevhodný 
ČR   2019  101‘ 
 
12. čtvrtek v 19:30. FALEŠNĚ 
Černým humorem a morální ambivalencí 
prosycená tragikomedie o stinných stránkách 
lidské osobnosti. Dánsko  2019  93‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 
16. pondělí v 19:30   
ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY 
V pokračování akční hororové komedie 
projde čtveřice zabijáků komickým zmatkem 
přes Bílý dům a srdce země. 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2019  97‘  tit. 
 
18. středa v 19:30  ŠPINDL 2 
Příběhy současných žen a jejich vztahů v nové 
komedii se protnou a vyřeší za přítomnosti 
chlapů z Horské služby právě v zasněženém 
Špindlu. ČR  2019  107‘ 
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
 
19. čtvrtek v 18:00  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 
Rodinný animovaný příběh, ve kterém se se 
královna Elsa vydává na nebezpečnou a 
pozoruhodnou cestu. USA  2019  103‘  dabing 
Vstupné 100,-  přístupný 
 
23. pondělí v 19:30  VLASTNÍCI 
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, 
kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají 
z vlastní zkušenosti - na společné schůzi se 
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musí dohromady na mnohém dohodnout a 
rozhodnout… ČR  2019  96‘ 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
 
30. pondělí v 19:30. VÝJIMEČNÍ  
Komediálně laděný skutečný příběh o 
přátelství, houževnatosti a mimořádné 
obětavosti. Francie  2019  114‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Listopad v základní škole 
Nastává předvánoční čas, pomalu se začínáme 
těšit na Vánoce, trénujeme Mikulášskou a 
Vánoční besídku, na které tímto všechny 
srdečně zveme, netrpělivě vyhlížíme první 
sníh…  Ale i měsíc listopad si zaslouží 
dodatečné ohlédnutí, protože nám i našim 
žákům přinesl krásné zážitky. 
Naši nejmenší žáčci dokončili během listopadu 
plavecký výcvik. Všichni splnili náročné 
podmínky kurzu, absolvovali závěrečné 
závody, a proto si tedy pyšně odnášeli „Mokré 
vysvědčení“. Všem absolventům kurzu 
samozřejmě gratulujeme.  

 
O tom, jak správně třídit odpad, nás přijel 
poučit 8. 11. pan Dalibor Nigrin z firmy EKO-
KOM. Samozřejmě již dávno víme, jaké odpady 
patří do barevných kontejnerů, ale dozvěděli 
jsme se i další nové informace o zpracování 
těchto tříděných materiálů, o důležitosti 

spaloven atd. Za příkladnou prezentaci, která 
je pro žáky základních škol zdarma, ještě 
jednou velice děkujeme. 
Nejkrásnější listopadovou akcí byla 
bezpochyby 11. 11. Svatomartinská oslava. 
Zahájili jsme ji divadelním představením o 
životě svatého Martina, o tom, jak pomohl 
žebrákovi i jak byl nakonec nalezen v husím 
chlívku, kde se schovával, aby mohl pokračovat 
v životě poustevníka a nemusel se stát 
biskupem. Kejhavá husa ho ale nakonec stejně 
prozradila, proto si tento příběh připomínáme 
každoroční husičkou se zelím.  Za krásné 
představení děkujeme paní učitelkám Kláře 
Stejskalové a Aleně Moštěkové. Následně se 
děti rozdělily do tří skupin a postupně si 
vyrobily krásný lampion, plnily různé zapeklité 
svatomartinské úkoly, samostatně nachystaly 
těsto a usmažily kupu bramboráků z brambor, 
které si samy vypěstovaly na našich vyvýšených 
záhoncích v zahradě mateřské školy. Svatý 
Martin na bílém koni sice nedorazil, ale 
velikého svatomartinského koně, kterého si 
děti během oslav společně vyrobily, si můžete 
prohlédnout v horní budově základní školy.  

 
Poslední naší listopadovou akcí, bylo zasazení 
ovocného stromu u základní školy. Přejeme 
jablůňce, ať se jí daří a roste stejně dobře jako 
naši žáčci, kteří se na sázení podíleli. 

Krásný předvánoční čas přejí Mgr. Zdeňka 
Hrnčířová a Mgr. Alena Moštěková 



 

12 

 

Informace pro každého 
 

Svazek obcí Východní Krkonoše  
v novém hávu a s novou energií 
Letošní rok byl na Svazku obcí východní Krkonoše 
obdobím velkých změn. Tou nejviditelnější 
změnou byla výměna na klíčových pracovních 
pozicích. S novými lidmi přišla i nová energie a 
velká chuť využít potenciál tohoto sdružení. Obce 
ve svazku řeší velmi podobné otázky v oblasti 
odpadového hospodářství, v dopravě a také 
cestovního ruchu. V tomto roce jsme se zaměřili 
zejména na rozvojové plány obcí a na 
dlouhodobou strategii celého území. 
Během roku 2019 se podařilo následující:  

 Zorganizovali jsme 6. ročník Krakonošova 
cyklomaratonu, který svou trasou 172 km protnul 
členské obce SOVK a přilákal do východních 
Krkonoš opět stovky závodníků.  

 Připravili jsme stanovy organizace 
destinačního managementu, jejímž úkolem bude 
zajistit destinační management a marketingové 
aktivity v oblasti východních Krkonoš.  

 Získali jsme dotace v celkové výši téměř 7 
milionů korun ze Státního fondu životního 
prostředí a Ministerstva práce a sociálních věcí na 
projekty s názvem: „V rámci SOVK myslíme 
strategicky“ a „Pasporty MK pro obce SOVK“, které 
pomohou členským obcím s místním rozvojem. 
(Více se dozvíte na webových stránkách SOVK).  

 Navázali jsme spolupráci se spolkem Rýbrcoul-
duch hor, z.s., jehož činností je organizace 
nejrůznějších zábavných aktivit pro děti i dospělé. 
SOVK podpořil spolek Rýbroul-duch hor, z.s. při 
letošní akci Rýbrcoulovo podzemí a další podporu 
spolku poskytne při žádostech o dotace, a také po 
organizační stránce. 
V současnosti připravujeme nové webové stránky 
SOVK a destinační společnosti, které budou sloužit 
veřejnosti jako hlavní zdroj informací nejen o 
regionu východní Krkonoše, ale také o 
realizovaných projektech v rámci SOVK.   

Předseda Svazku obcí Východní Krkonoše 
Mgr.  Tomáš Eichler 
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PRODEJ  

VÁNOČNÍCH  

KAPRŮ 2019 
Prostory rybářské líhně ve Svobodě nad Úpou  

/100 m nad hotelem PROM v zatáčce pod Duncanem/ 

Pá 20.12.                   13 – 18 hod. 

So 21.12.    9 - 12     13 – 18 hod.  

Ne 22.12.    9 - 12     13 – 18 hod. 

Po 23.12.    9 - 12 hod. ….  doprodej 

OBJEDNÁVKY JIŽ DNES NA TELEFONU: 

605 713 629, 737 861428 

KAPR, AMUR, ŠTIKA, SIVEN, PSTRUH 

Amura a štiku prosíme objednávejte do 15.12.2019 

Zamluvené ryby vyzvedněte nejpozději do Neděle 18 hod. 

RYBY Z HOR s.r.o.   Libor Janda  a  Marek Škarda    

Pietteho nám. 32, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ: 06855431, DIČ: CZ06855431, Fio banka Trutnov: 2901387993/2010  


