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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
 
letošní zima, která je skoupá na sníh i mráz, si 
s námi opravdu zahrává. Téměř po celé její 
prozatímní trvání to v lese vypadá spíše na 
podzim než na zimu. Naštěstí se lyžařskému 
areálu podařilo v těch málo dnech, kdy 
podmínky přály, sjezdovky uměle zasněžit. 
Přestože kvalita a vrstvy sněhu nejsou ideální, 
lyžaři či snowboardisté se zatím mohou plně 
vydovádět na připravených sjezdových tratích.  
Podle návštěvnosti je patrné, že na nedostatek 
sněhu doposud nedoplácejí místní 
provozovatelé doprovodných služeb, ať už 
půjčovny, penziony či restaurace. Nemusí 
tomu tak být ale napořád. Jisté je, že bez 
umělého sněhu to v budoucnu opravdu 
nepůjde. Musíme tedy podpořit areál a 
pomoci mu ve snaze vybudovat další nádrže 
na akumulaci většího množství vody, tedy 
zkapacitnit zdroje umělého zasněžování. Dní 
s vhodnými podmínkami pro zasněžování 
může být ještě méně a naakumulované 
množství vody bude tím rozhodujícím 
kritériem v rychlosti zasněžení, tedy zda 
budeme v dalších letech vůbec u nás lyžovat. 
Nemusím zdůrazňovat, jaké by to mělo 
dopady na všechny podnikatele v cestovním 
ruchu u nás, ale i na zaměstnanost nebo služby 
pro občany.  
O tom, že se to zatím daří, vypovídá dosavadní 
návštěvnost města. Přijíždějí k nám i vážení 
hosté, o čemž svědčí skutečnost, že jsme 
mohli spolu s panem místostarostou Koutem 
přivítat na neformální schůzce Prezydentku 
miasta Gdańsk, tedy primátorku města 
Gdaňsk Aleksandru Dulkiewicz viz obr. dále. 
Moc se jí u nás líbí a při příjemném posezení 
sdělila, že je zde již podruhé.  

 
 

Z mnoha referencí víme, že spokojených 
návštěvníků je drtivá většina, přesto ale nelze 
usnout na vavřínech. Zastupitelstvo i nadále 
připravuje další projekty směřující ke zkrášlení 
našeho města a zlepšení služeb. Je již ohranou 
písničkou, že k tomu potřebujeme finanční 
krytí a že jedním z nejvýznamnějších zdrojů 
jsou poplatky z ubytování. Připomínám tedy 
znovu, že je potřeba se na městském úřadě 
nově zaregistrovat k tomuto poplatku a pak jej 
řádně odvádět. Pro kontrolu již podnikáme 
kroky spolu s cizineckou a městkou policií 
v Trutnově. 
Přeji krásnou zimu.    

Jiří Hradecký, starosta 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
8. ledna 2020 
Rada města vzala na vědomí: 

 záměr na vybudování dobíjecí stanice pro 
elektromobily na části pozemku p.p.č 170/1 a 
st. 122 v k.ú. Č.H. (u Kavkazu) 
Rada města souhlasila: 
• s návrhem na změnu hranic mezi 
katastrálním územím Janské Lázně a Černá 
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Hora v Krkonoších dle předloženého návrhu (u 
Kamínku) 
Rada města rozhodla: 
• o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „VO JANSKÉ LÁZNĚ II. ETAPA – UL. 
REKREAČNÍ A LYŽAŘSKÁ a VO JANSKÉ LÁZNĚ 
III. ETAPA – CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ“ 
Rada města schválila: 

 výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na akci „VO JANSKÉ LÁZNĚ II. ETAPA – UL. 
REKREAČNÍ A LYŽAŘSKÁ a VO JANSKÉ LÁZNĚ 
III. ETAPA – CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ“  

 seznam poptaných pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „VO JANSKÉ LÁZNĚ II. 
ETAPA – UL. REKREAČNÍ A LYŽAŘSKÁ a VO 
JANSKÉ LÁZNĚ III. ETAPA – CENTRÁLNÍ 
PARKOVIŠTĚ., a to: WEST ELEKTRO team, s.r.o. 
Trutnov, Tlachač s.r.o., REPARE TRUTNOV s.r.o., 
Kalin s.r.o., Stavebně dopravní Trutnov s.r.o. 

 Nařízení města Janské Lázně č. 1/2020 o 
vymezení oblastí města, ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úseky užít za 
cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy k stání silničního motorového vozidla 

 upravená pravidla k vydávání povolení 
k vjezdu 

 rozpočtové opatření č. 7/2019, kterým se 
zvyšují příjmy o 233.075 Kč a dochází k 
přesunům mezi paragrafy ve výdajích 

 uzavření dohody o změně stavebníka pro 
stavbu „Janské Lázně – Duncan – přeložka 
vodovodního řadu“ a převzetí investorství 
stavby pro akci „Janské Lázně – Duncan – 
gravitační splašková kanalizace“ mezi městem 
Janské Lázně a společností Vodovody a 
kanalizace Trutnov, a.s. 

 nový platový výměr ředitelce příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Janské Lázně, okres Trutnov s účinností od 
01.01.2020 v souvislosti s novými platovými 
tabulkami pracovníků ve veřejné správě 
Rada města jmenovala: 

• komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení 
nabídek, včetně posouzení kvalifikace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „VO 
JANSKÉ LÁZNĚ II. ETAPA – UL. REKREAČNÍ A 
LYŽAŘSKÁ a VO JANSKÉ LÁZNĚ III. ETAPA – 
CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ“, ve složení: Jiří 
Vorel, Ivo Boleslavský, Ing. Petr Straka, jako 
náhradníky jmenovala: Josefa Zilvara, Ing. 
Tomáše Vojtěcha, Miroslava Císaře 
Rada města se připojila: 
• k petici za změnu rozpočtového určení daní, 
kterou vyhlásilo Sdružení místních samospráv 
ČR 

 k petici na „ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ A PRODEJE 
ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY“ 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
22. ledna 2020 
Rada města vzala na vědomí: 

 informace o nabíjecích stanicích pro e-bike 

 informace o změně údajů v Katastru 
nemovitostí spočívající v nesouladu údajů u 
pozemku p.p.č. 166/6 a 170/1 v k.ú. Č.H., 
pověřila TH odbor projednat s majitelem 
garáže tento nesoulad a souhlasila se 
zveřejněním záměru prodeje zastavěné části 
Rada města souhlasila: 
• se snížením pachtovného o 50% na pacht 
pozemku p.p.č. 105/4 v k.ú. J.L. z důvodu 
uzavřené ulice Lesní a Lázeňské v roce 2019  
Rada města schválila: 

 připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na 
budově městského úřadu 
Rada města zamítla: 
• žádost o možnost vjezdu a zábor veřejného 
prostranství v rámci akce „XVII. Mezinárodní 
sraz Fiatů 126 P“ dne 13.06.2020 z důvodu 
velké stavební činnosti při rekonstrukci silnice, 
kanalizace, vodovodu, chodníků a VO na 
náměstí a hlavní silnici 

(MV) 
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PUBLICITA PROJEKTU 
Dotace od SFŽP ČR.             
Město Janské Lázně získalo v roce 2019 dotaci 
ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky na akci „Katalog objektů – Janské 
Lázně“. Cílem projektu je vytvoření 
elektronického a vedle toho i tištěného 
katalogu nejen každého objektu s číslem 
popisným či evidenčním, ale i výrazných 
objektů bez evidence v číselné řadě v Janských 
Lázních. Každý objekt bude zachycený min. na 
4 fotografiích a v textové části bude uvedené 
vedle identifikačních údajů také 
architektonické hodnocení, odborný popis 
objektu, způsob vytápění, likvidace odpadních 
vod aj. K 31. 12. 2019 byla dokončena I. etapa 
projektu - katalog objektů v katastrálním 
území Černá Hora. Tímto byl naplněn dílčí cíl 
projektu. V roce 2020 vstoupí projekt do II. 
etapy – mapování katastrálního území Janské 
Lázně. Po dokončení bude katalog 
s fotografickou a textovou částí zpracovanou 
odborníky oporou při rozhodování 
samosprávy, ale i státní správy při výkonu 
přenesené působnosti, provede „inventuru“ 
území, zhodnocení každého objektu zvýrazní 
negativní, ale hlavně pozitivní příklady 
krkonošské architektury. Tento katalog 
navazuje na dokumentaci území z roku 1994 a 
stane se významnou pomůcku pro hodnocení 
trendů v lokální architektuře. 
 

Informace pro každého 
Lékárna  
v čp. 85-Qusisana, ulice Černohorská, J.Lázně 
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 
 

Praktický lékař 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákaz užívání zábavní pyrotechniky!!! 
Provádění pyrotechnických efektů a 
ohňostrojů na území města Janské Lázně je 
zakázáno Obecně závaznou vyhláškou města 
č. 1/2010. Výjimku tvoří pouze oslavy Silvestra 
a Nového roku. Žádáme tímto majitele a 
provozovatele penzionů a hotelů, aby poučili 
své hosty o této skutečnosti. Celé znění 
vyhlášky naleznete na webových stránkách 
města www.janske-lazne.cz včetně přílohy 
s vyznačenými lokalitami, kterých se tento 
zákaz týká (vnitřní lázeňské území, lokalita 
Duncan, lokalita Siréna a lokalita centrální 
parkoviště).                                                    (MV) 
 

Zpráva o výkonu působnosti Městské 
policie Trutnov na území města Janské 
Lázně za období od 1.1. do 30.11. 2019 

http://www.janske-lazne.cz/
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V souvislosti s veřejnoprávní smlouvou, 
uzavřenou dle zákona č. 553/1991 Sb. o 
obecní policii mezi Městem Janské Lázně a 
Městem Trutnov, vykonává Městská policie 
Trutnov i v roce 2019 svou působnost na 
území města Janské Lázně. 
Za výše uvedené období Městská policie 
Trutnov (dále jen MP TU), skutečně odvedla 
v přímém výkonu své činnosti na území města 
celkem 1232,4 hodin (r. 2018: 1229,9 hod.). 
Výše úhrady Města Janské Lázně za tyto 
vykázané hodiny činila 364.791 Kč. 
V souvislosti se zajištěním této působnosti 
bylo služebními vozidly MP TU realizováno 
4530 km (r. 2018: 4781 km). Výše uhrazené 
částky Městem Janské Lázně za uvedené km 
byla 40.771 Kč. Celkem tedy Město Janské 
Lázně uhradilo Městu Trutnov za výkon 
činnosti MP TU za uvedené období r. 2019 
částku 405.562 Kč (stejné období r.2018: 
386.809 Kč). Dle uzavřené stávající 
veřejnoprávní smlouvy byla dohodnutá výše 
úhrady za 1 hodinu strážníka 296 Kč a za každý 
km jízdy do města Janské Lázně a po jeho 
území úhrada 9 Kč. Následně v r. 2019 Město 
Trutnov dle části č. II, odst. 3, uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy, neupravovalo 
(nenavyšovalo) částku za 1 hodinu výkonu 
strážníka a za každý ujetý km. 
Většinový díl výše uvedené úhrady byl 
městem Janské Lázně čerpán v období měsíců 
zimní a letní sezóny.  
Rysem průběhu r. 2019 byla skutečnost, že 
docházelo ke „smazání“ rozdílu mezi zimním a 
letním obdobím vzhled k 
intenzitě návštěvnosti Janských Lázní, co by 
významného turistického a lázeňského centra. 
Tato realita se nejvíce projevila v měsících 
květen až říjen, a to jak v údobí prázdninových 
měsíců, tak ve dnech víkendů a svátků (ČR + 
PLR), kdy strmým způsobem narůstal 
neoprávněný vjezd řidičů os. motorových 

vozidel do lázeňského centra města. Řidiči 
těchto vozidel zcela ignorovaly umístěná 
dopravní omezení v podobě svislých 
dopravních značení, a to i přesto, že daná 
značení byla umístěna ve žlutých reflexních 
polích.  
Druhým negativním znakem v oblasti 
dopravní problematiky, byly hlavně v zimní 
sezóně, narůstající případy neoprávněných 
záborů veřejného prostranství (převážně na 
pozemcích ve vlastnictví města), způsobené 
parkováním vozidel mimo vyhrazené plochy a 
komunikace. Tento nešvar se projevoval 
hlavně lokalitách ul. Lesní, Modrokamenná, 
Na Sluneční stráni, Zvonečková, garáže 
Lesanka. Město Janské Lázně za součinnosti 
oprávněných složek tyto situace řešilo.    
MP TU se dle požadavku vedení samosprávy 
města Janské Lázně zaměřovala nejen na 
dopravní problematiku, ale i na zajištění 
místních záležitostí veřejného pořádku ve 
vztahu k omezení konzumace alkoholu na 
veřejných prostranstvích. Dále na dohled nad 
dodržováním pravidel pohybu psů na 
veřejných plochách, na dodržování pravidel 
nočního klidu a souhrnně nad všemi právními 
předpisy a nařízeními Města Janské Lázně, 
týkajících se zajištění veřejného pořádku.   
V rámci zabezpečení místních záležitostí 
veřejného byla působnost hlídek MP TU 
soustředěna mimo jiné na prevenci a omezení 
míry vandalismu na veřejném i soukromém 
majetku, zvláště v sektorech objektů: ul. 
Obchodní – Arnika (večerka – potraviny), okolí 
MŠ, ZŠ, ul. Rekreační, Lesní, Sportovní, 
Modrokamenná, Horní promenáda (altán – 
kostel), okolí léčebny Vesna, prostor hlavní 
kolonády, ul. Lázeňská – Černohorská.  
V souvislosti s nárazovým příjezdem vozidel 
návštěvníků skiareálu Černá Hora v době 
trvání zimní sezóny se MP TU podílela na 
nepravidelném usměrňování silničního 
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provozu v prostoru křižovatky ul. Krkonošská – 
Černohorská (U Břízy) a to ve spolupráci 
s pracovníky firmy Skiresort Janské Lázně. 
V uvedeném sektoru křižovatky byla 
přítomnost MP TU v době navýšení intenzity 
silničního provozu žádoucí, jelikož mnozí řidiči 
zde nebyli ochotni respektovat informační 
pokyny pracovníků parkovací služby.  
K částečnému zmírnění situace v tomto 
sektoru přispěl v ul. Krkonošská instalovaný 
světelný informační systém firmy Skiresort. Je 
v budoucnosti na zvážení, zda by tento 
světelný informační systém neměl být rozšířen 
o stanoviště ve Svobodě nad Úpou, silnice č. 
II/ 297 - křižovatka ul. Úpská a Černohorská + 
na území městyse Černý důl silnice č. II/ 297. 
V okruhu dohledu na bezpečnost a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích, byla 
dále MP TU prováděna nepravidelná měření 
nejvyšší dovolené rychlosti v části ul. 
Krkonošská – úsek u Lesního domu 
(přítomnost přechodu pro chodce).  
Po dohodě s Městem Janské Lázně se MP TU 
svou přítomností též podílela na zajištění 
veřejného pořádku a klidného průběhu 
společensko–kulturních akcí pořádaných na 
území města (akce Lázeňská sezóny, Běh do 
vrchu, Krkonošská 70 MTB a další).  
V hodnotícím období r. 2019 byly MP Trutnov 
na území města Janské Lázně zjištěny a 
řešeny tyto počty událostí: 
1.  692 přestupků na úseku dopravy  
(r. 2018 - 909 přestupků)  
2.  122 oznámení přijatých od občanů  
(r. 2018 – 108 oznámení) 
3.     4 zpracované a postoupené podezření 
na protiprávní jednání k příslušnému 
Správnímu orgánu (r. 2018 – 8 událostí)                                              
4.   21 zjištěných závad a poškození 
veřejného majetku (r. 2018 – 22 závad) 
5.    8 uskutečněných součinností s OO PČR 
Svoboda n/Úpou (ověření totožnosti osob, 

součinnost v rámci provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, rušení nočního 
klidu atd.) (r. 2018 – 8 součinností) 
6.   31 na vozidla umístěných předvolání pro 
nepřítomného pachatele dopravního 
přestupku (r. 2018 – 58 předvolání)            
7.    9 zjištěných a řešených přestupků mimo 
rámec silničního provozu (neoprávněné 
zábory veřejného prostranství, volné 
pobíhání psů, poškozování veřejného 
majetku, konzumace alkoholu na veř. 
prostranství (r. 2018 – 17 přestupků) 
8.   15 provedených měření nejvyšší 
dovolené rychlosti v obci  
(r. 2018 – 18 měření) 
9.     2 odchyty volně pobíhajících psů  
(r. 2018 – 2 odchyty) 
10.  25 provedených řízení dopravy 
v prostoru křižovatky Krkonošská-
Černohorská (U Břízy)  
(r. 2018 – 30 řízení dopravy) 
Celkem za uvedené období r. 2019 bylo MP 
TU na území města Janské Lázně zjištěno a 
řešeno 929 událostí (skutečnost stejné období 
r. 2018 – 1163 událostí). Souhrnná výše pokut 
uložených MP TU v blokovém řízení činila za 
toto období 344.700 Kč (r. 2018 – 454.700 Kč) 
V souvislosti s činností Městské policie 
Trutnov za období r. 2019 na území města 
Janské Lázně, děkujeme všem občanům 
Janských Lázní, Městu Janské Lázně, OO PČR 
ve Svobodě nad Úpou, DI Trutnov, TS Janské 
Lázně a dalším zúčastněným stranám veřejné 
správy za spolupráci! I nadále je možné 
v případě naléhavosti či jiných podnětů 
kontaktovat Městskou policii Trutnov na 
telefonní lince tísňového volání č. 156 
(nepřetržitý provoz), popř. na pevné tel. lince 
499 813064, 499 803292, emailové adrese: 
m.policie@trutnov.cz či na facebookovém 
profilu. 
Bc. Svatopluk Vašák, Městská policie Trutnov 

mailto:m.policie@trutnov.cz
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Informace pro vlastníky lesa 
Finanční pomoc na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 
10. 2017 do 31. 12. 2018 
Kdo může být žadatelem: 
- vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a 
povinnostmi vlastníka lesa podle § 58 odst. 
lesního zákona ke dni příjmu žádosti (např. 
nájemce, pachtýř, vypůjčitel), 
- pouze vlastníci nestátních lesů mimo území 
národních parků a jejich ochranných 
pásem a mimo vojenských újezdů 
Výše příspěvku: 
- součin objemu jehličnatého dříví z nahodilé 
těžby v porostní skupině za čtvrtletí a 
sazby příspěvku pro toto čtvrtletí 
Čtvrtletí Sazba v Kč/m3 
4.Q 2017 26, 1.Q 2018 152, 2.Q 2018 256, 3.Q 
2018 375, 4. Q 2018 510 
Doložení objemu jehličnatého dříví v daném 
čtvrtletí: 
- účetním nebo daňovým dokladem o 
provedení těžby nebo soustřeďování dříví – 
v případě provedení dodavatelem, nebo 
- pracovním lístkem (výrobní, mzdový nebo 
výrobně mzdový lístek) – v případě provedení 
těžby nebo soustřeďování dříví vlastními 
zaměstnanci, nebo 
- účetním nebo daňovým dokladem o prodeji 
dříví nebo smlouvou o prodeji dříví – v případě 
prodeje dříví 
Pozn: Pokud v předložených účetních nebo 
daňových dokladech ani v souvisejících 
výrobních dokladech (v pracovních lístcích, v 
odvozních lístcích) nejsou uvedeny objemové 
jednotky, přepočítají se peněžní jednotky (za 
prodej, těžbu nebo soustřeďování dříví) na 
objem dříví (z ceny bez daně z přidané 
hodnoty, pokud je v dokladu vylišena) pomocí 
těchto sazeb: 1 452Kč/m3 pro prodej dříví v 
roce 2017, 1205 Kč/m3 pro prodej dříví v roce 

2018, 187 Kč/m3 pro těžbu dříví, 252 Kč/m3 
pro soustřeďování dříví. 
Pro převod prostorových metrů na plnometry 
se použije převodní číslo 0,64. 
Podmínka poskytnutí dotace: 
- v zákonné lhůtě (dle § 31 odst. 6 lesního ve 
spojení s příslušným opatřením obecné 
povahy) řádně obnovit lesní porosty na 
holinách vzniklých nahodilou těžbou 
jehličnatého dříví, na kterou byl poskytnut 
finanční příspěvek. 
Jak podat žádost: 
- žádost se sestavuje v modulu pro žadatele 
(odkaz je umístěn na internetové stránce 
Ministerstva zemědělství na adrese 
EAGRI.CZ/PRISPEVKY-KUROVEC), 
- pro vlastníky lesů, kteří chtějí do modulu pro 
žadatele vkládat data hromadně 
exportem z vlastního výrobního/provozního 
SW, je k dispozici šablona XSD, 
- příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 
28. 2. 2020, 
- žádost sestavenou v modulu je nutné 
vytisknout a nechat potvrdit odborným 
lesním hospodářem, 
- podepsanou žádost je možné podat na 
příslušný krajský úřad, v jehož územní 
působnosti leží katastrální území, ve kterém 
byla nahodilá těžba jehličnatého dříví 
provedena: osobně, písemně, datovou 
zprávou do datové schránky, 
- podává se pouze jedna souhrnná žádost za 
IV. 2017 a rok 2018 
Kde zjistit další informace k pravidlům dotace 
a podrobný návod: 
- na webové stránce Ministerstva 
zemědělství www.mze.cz, rozcestník eAgri – 
Lesy, záložka Dotace v lesním hospodářství a 
myslivosti, odkaz Finanční příspěvky na 
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, 
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- na emailové adrese prispevky-
kurovec@mze.cz, na telefonní lince 
222815031 (úterý-pátek od 8 do 12 hodin), 
- na příslušném krajském úřadě, odboru 
životního prostředí, 
- u svého odborného lesního hospodáře, 
- s technickými problémy při práci s modulem 
pro žadatele se obracejte na 
helpdesk@mze.cz. 
- pro drobné vlastníky lesů zařízené v lesní 
hospodářské osnově, kteří nejsou účetní 
jednotkou, zpracoval SVOL podrobný návod k 
ručnímu vyplnění žádosti v modulu pro 
žadatele – k dispozici na www.svol.cz 
Navzdory naší snaze se však nepodařilo 
zajistit, aby o tento finanční příspěvek mohli 
žádat drobní vlastníci, pokud v uvedeném 
období provedli těžbu i soustřeďování dříví 
svépomocí a vytěžené dříví se jim nepodařilo 
prodat - nemají potřebné doklady pro 
prokázání objemu těžby podle schválených 
zásad. 
SVOL vybojoval finanční pomoc pro nestátní 
vlastníky lesů po složitých jednáních. Využijte 
proto možnosti získání příspěvku v 
maximální možné míře a podejte žádost o 
finanční příspěvek na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity co nejdříve. 
Upozorněte na možnost získání příspěvku 
rodinné příslušníky, přátele, známé a další 
vlastníky lesů. 

Výzvu vydalo Sdružení vlastníků obecních a 
soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL) 

 

Poděkování Tříkrálová sbírka 2020  
S velkým úspěchem proběhla v druhém lednovém 
týdnu jubilejní dvacátá Tříkrálová sbírka. Díky 
nadšeným tříkrálovým koledníkům a štědrým 
dárcům se můžeme opět pochlubit rekordní 
částkou 252.393 Kč. Skupinek s tříkrálovými 
pokladničkami jste mohli na Trutnovsku potkat 
celkem 59 v Janský Lázních dvě. Padl i nový 
rekord částky v jedné pokladničce 12.403 Kč. 

VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2020 bude použit 
na zajištění provozu Domácí hospicové a 
paliativní péče, na její podporu, propagaci. 
Domácí hospicová - paliativní péče pomáhá 
nevyléčitelně nemocným pacientům 
v terminálním stavu. Jde o komplexní péči 
poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím 
rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít 
konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu 
svých blízkých.  Pacientům se snaží maximálně 
tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a 
mírnit tělesná i duševní strádání. Pečujícím 
rodinám poskytuje odborné poradenství a nabízí 
pomoc v těžké životní situaci. Odborně vyškolený 
personál zajišťuje operativní poskytnutí péče 
v Trutnově a okolních obcích. 
Malá část výtěžku je určena také na podporu 
vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc 
při humanitárních katastrofách. 
Letošní Tříkrálová sbírka byla plná překvapení, 
nadšení, radosti a skvělé spolupráce se všemi, kdo 
se organizačně zapojili a napomohli ke zdárné 
realizaci takto náročné a jedinečné akce. Velmi 
upřímná a srdečná spolupráce byla také se všemi 
tříkrálovými skupinkami a jejich vedoucími. 
Pozitivní reakce všech, kdo se do sbírky zapojili, a 
celkový rekordní výnos potvrdil důvěru v tuto 
sbírku. Děkujeme vám! 
Upřímně ze srdce děkujeme všem obyvatelům 
Janských Lázní za jejich příspěvek do tříkrálové 
pokladničky a za stálou důvěru v tuto sbírku. 
Zvláštní srdečné poděkování patří opět paní Janě 
Honzíkové za její srdce na pravém místě, stálé 
nadšení, dlouholetou pomoc při organizaci a 
celkové realizaci sbírky v Janských Lázních. Velké 
poděkování paří úžasné, nebojácné Tříkrálové 
skupince tvořené Johankou Honzíkovou, 
Johankou Zelenkovou a Nelou Reginovou. 
Skupinka s velkým nasazením, nadšením a 
obětavostí věnovala svůj volný čas pro dobrou 
věc. Mezi obyvateli Janských Lázní vybrala 
nádhernou částku 16.292 Kč. Děkujeme, že nám 
zachováváte stálou přízeň a pomáháte nám 
pomáhat.  
koordinátor TKS sbírky Martina Vágner Dostálová 
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Světový pohár v běhu do vrchu 
poprvé v České republice 
Po dlouhých přípravách a jednáních je 
rozhodnuto. Janské Lázně pod organizátorstvím 
TJ Maratonstav Úpice, z.s. se stanou 15. - 16. 8. 
2020 poprvé v zemích bývalého východního 
bloku dějištěm Světového poháru v běhu do 
vrchu. 
„Krkonošský půlmaratón“ který se poběží na 
trati z Janských Lázní přes Černou horu do Pece 
pod Sněžkou a zpět bude mít délku 21 km 
s převýšením 1220 m.  
Závod se stal součástí TOP 10 závodů světa, ve 
které jsou např. závody Broken Arrow Skyrace 
v USA, Sierre - Zinal ve Švýcarsku a Grossglockner 
Berglauf v Rakousku. Toto je asi největší 
vyznamenání pro Českou republiku a pořadatele. 
Zařazením do Světového poháru máme zaručenu 
účast nejlepších běžců a běžkyň světa včetně 
mistrů světa z minulých let. Pro českou 
reprezentaci bude závod jednou z kvalifikací na 
MS v dlouhém horském běhu 2020 na ostrově 
Lanzarote. Závodu se ale mohou zúčastnit i 
všichni výkonnostní běžci a „hobíci“ včetně 
juniorů a veteránů, pro které jsme připravili i 
finanční hodnocení v jednotlivých mládežnických 
a veteránských kategoriích. Je to jedinečná 
příležitost pro všechny běžce zúčastnit se 
takovéto vrcholné akce na domácí půdě a změřit 
svoji výkonnost s absolutní světovou špičkou. 
Přidělení světového poháru je i poděkováním 
ČASu a organizátorům závodů k jubileu – 35 roků 
běhů do vrchu v ČR. Běhy do vrchu jsou velmi 
úspěšnou disciplínou ČAS, která má pravidelnou 
soutěž – Maratonstav český poháru v běhu do 
vrchu. Pohár obsahuje 40 závodů v našich 
krásných horách po České republice. Za 35 let 
získali naši závodníci 25 medailí z ME a 44 
medailí z MS. Světovou špičkou jsme i v kategorii 
veteránů. Po organizátorské stránce patříme 
k nejaktivnějším zemím na světě. Uspořádali jsme 
v roce 1997 MS a 2006 ME v Malých 
Svatoňovicích, MSvet. 1999, 2013, MS 
sedmnáctiletých v roce 2016, MEvet. 2019 to vše 
v Janských Lázních za pořadatelství TJ 

Maratonstav a v roce 2008 MS vet. na Dolní 
Moravě za pořadatelství firmy Iscarex Česká 
Třebová. 
Česká republika patří k úplné organizátorské 
špičce světa spolu s Rakouskem a Itálií. 
A navíc je pověstná nádhernou atmosférou a 
diváckou kulisou, na které účastníci rádi 
vzpomínají, a proto se k nám i vracejí. 
Uděláme vše, aby i atmosféra Světového poháru 
v Janských Lázních byla co nejlepší. 
Přispějte k tomu i vy buď závodní účastí nebo 
divácky. Závod Světového poháru bude doplněn o 
další sportovní akce jako je sobotní „Pochod po 
trase závodu Janské Lázně – Černá hora nebo 
závod „Běh kolonádou na 1 km“ pro děti, 
maminky s kočárky, hendikepované atd.  
V sobotu se též poběží tradiční 36. ročník závodu 
v běhu do vrchu Janské Lázně – Černá hora. Vše 
bude doplněno kulturními programy a 
promenádními koncerty. 
PŘIJĎTE POBEJT!!!!                                Karel Šklíba 

 

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 ÚNORU 2020 oslavují: 
paní ŠŤASTNÁ Hana, pan HRABĚ Aleš, pan 
HÜBSCH Rudolf a paní HÖNLOVÁ Zdenka. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

Únor 2020 
Telefon: 499 875 121      E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Projekt DIGITALIZACE kina Vlast Janské Lázně se 
uskutečnil s podporou STÁTNÍHO FONDU 
KINEMATOGRAFIE 
 

3. pondělí v 19:30   MŮJ PŘÍBĚH  
Romantické drama o neuvěřitelné snaze dostat se ze 
dna, o ozdravné síle humoru i o ceně přátelství.  
Vstupné 120,- do 12 let nevhodný ČR 2020 93‘ 
 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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5. středa v 19:30   CURIOSA 
Historický romantický film z počátků fotografování. 
Vstupné 90,- do 12 let nevhodný      Fr. 2019 107‘ tit. 
 

6. čtvrtek v 19:30   NA NOŽE    USA 2019 130‘ tit. 
Satirická krimi komedie ukazuje, jak může dopadnout 
vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných 
detektivních příběhů, když jsou všichni v jeho blízkosti 
podezřelí.  Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 
 

10. pondělí v 19:30  DOKONALÁ LEŽ 
Když v krimi filmu potká šarmantní podvodník Roy na 
internetové seznamce bohatou vdovu Betty, nemůže 
uvěřit svému štěstí. Námluvy ale neprobíhají zcela 
podle jeho představ. USA 2019 109‘ tit. 
Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 
 

12. středa v 19:30  PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA 
Parodie, která využívá klišé kriminálního žánru, a tak 
se děj, který divák zná už z milionu snímků 
z policejního prostředí, stal podhoubím pro slovní 
humor a do absurdna gradující situace.  
Vstupné 120,- přístupný. ČR 2020 95‘ 
 

13. čtvrtek v 18:00   DOLITTLE 
Pohádkový příběh o legendárním zvěrolékaři, který se 
vydává na velmi dobrodružnou plavbu na mýty 
opředený exotický ostrov, aby opatřil lék pro 
královnu… USA 2020 102‘ dabing 
Vstupné 120,- přístupný 
 

17. pondělí v 19:30   PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
V romantickém filmu je Natálie šťastná svobodná 
třicátnice se skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší 
kamarádkou Simonou, které se právě obrátil život 
vzhůru nohama…  Vstupné 120,- do 15 let nepřístupný 
ČR, SK 2020 107‘ 
 

19. středa v 19:30   SRDCOVÁ KRÁLOVNA 
V dramatu ze současnosti žije úspěšná právnička Anna 
v krásném domě se dvěma dcerami a manželem, 
lékařem Petrem. Její perfektní život však ohrozí 
příchod Petrova problematického náctiletého syna 
z předchozího vtahu. Dánsko 2019 127‘ tit. 
Vstupné 110,- do 15 let nepřístupný 
 

20. čtvrtek v 19:30   GENTLEMANI    
Sofistikovaná akční komedie sleduje příběh britského 
drogového krále Mickeyho Pearsona, který se snaží 
prodat svoje impozantní drogové impérium dynastii 
oklahomských miliardářů. USA 2019 113‘ tit. 
Vstupné 120,- do 15 let nepřístupný 

24. pondělí v 19:30  JUDY    
Životopisný film o jedné z největších hollywoodských 
legend všech dob. Judy Garland je fenomenální 
zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého 
věku stala miláčkem celé Ameriky. VB 2019 118‘ tit. 
Vstupné 110,- do 12 let nevhodný 
 

26. středa v 19:30   CHLAP NA STŘÍDAČKU        
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že její 
manžel Jiří má delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana 
neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a 
učinit jí tak trochu netradiční nabídku. ČR 2020 106‘ 
Vstupné 120,- do 12 let nevhodný 
 

27. čtvrtek v 18:00  CESTA ZA ŽIVOU VODOU 
Fantasy pohádka volně navazuje na předchozí 
snímek Cesta za králem trollů, v němž jsme poprvé 
potkali dobrosrdečného Espena, jeho dva bratry, 
krásnou a odvážnou princeznu Kristin.    
Norsko 2019 99‘ dabing 
Vstupné 120,- děti do 15 let 110,- přístupný 

 
 
 
 
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. 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Leden v základní škole 
V rámci projektu Šablony II nás v lednu opět 
navštívil anglicky mluvící lektor z jazykové školy 
Magic English. Jednalo se o jeho již druhou 
návštěvu. V prosinci v dvouhodinovém bloku 
probíhalo seznámení s Emiliem, v kterém 
zjišťoval, nakolik je schopen se domluvit s dětmi a 
jak široká je jejich slovní zásoba. Pro děti to zase 
bylo "osmělování" v konverzaci s cizincem. V 
lednovém bloku v první části děti již bez ostychu 
komunikovaly a soutěžily ve slovních hrách. V 
druhé části hodiny Emilio pomáhal žákům s právě 
probíranou látkou a postupně obešel všechny 
skupiny. Díky projektu můžeme dětem zpestřit 
hodiny anglického jazyka a ukázat jim v praxi, že 
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nabyté vědomosti za pouhý rok nebo dva mohou 
již zúročit, domluvit se a porozumět. 
 

Mobilní planetárium 
Víte, jak vznikl vesmír? Co je to planetární 
mlhovina a jak vznikl její název? Jak se jmenuje 
naše domovská galaxie? A kolik ji přibližně tvoří 
hvězd? Co způsobuje rýhy v prstenci Saturnu? Na 
všechny tyto a spoustu dalších otázek hledaly děti 
odpověď hned v prvním lednovém týdnu při 
návštěvě Mobilního planetária. Ač v tělocvičně 
školy, ocitli jsme se na chvíli v neuvěřitelném 
vesmíru, v nafouknutém stanu, do kterého se 
vešlo 20 dětí. Uvnitř byl projektor, který na 
všechny strany kulatého stanu promítal pro menší 
děti pohádkový příběh Se zvířátky o vesmíru a pro 
starší vzdělávací pořad Neuvěřitelný vesmír. Na 
závěr byly děti vyzkoušeny ze znalostí o sluneční 
soustavě. Tento zážitek dostali žáci zdarma díky 
projektu Šablony II pro zvýšení kvality výuky. 
 

Vernisáž výstavy 

Závěr prvního pololetí školního roku jsme 
zakončili opravdu slavnostně. Pod vedením 
„kurátorky výstavy“ – paní učitelky Mgr. Kláry 
Stejskalové – proběhla na naší škole vernisáž 
spojená s módní přehlídkou. Žáci 3. – 5. ročníku 
zde předvedli ručně ozdobená trička a své sochy 
zvířat, vytvořené pomocí techniky – kašírování.  
Celou módní přehlídku zakončil samozřejmě 
přípitek šampaňským (pro děti) a zasloužený 
potlesk. Všechny sochy jsou vystaveny v přízemí 
školy. Za nádhernou akci ještě jednou paní 
učitelce velice děkujeme. 

Ze základní školy zdraví Mgr. A. Moštěková, Mgr. 
P. Šedivý a Mgr. Z. Hrnčířová 

Pozvánky 
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