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    Informace z MŠ a ZŠ 
      Březen v základní škole 
        Vážení čtenáři janskolázeňské Fontány. Tak těžko se mi ještě nikdy nepsalo….  
        Chtěla bych psát o nádherném dopoledni prožitém v královéhradeckém divadle Drak, kde jsme  9. března  
        společně vyráběli loutky a posléze zhlédli úžasné divadelní představení plné triků – Poslední trik Georgese  
        Méliése….                                                                                                                                                … více na straně 8 
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Slovo z radnice 
 
Vážení spoluobčané, 
 
celou republiku včetně našeho města 
paralyzovala virová epidemie Covid 19. 
Každého z nás se nějakým způsobem dotkla 
nařízení, která průběžně vydává vláda ČR. 
Děkuji vám, že přijatá opatření dodržujete, 
především používání doporučených osobních 
ochranných pomůcek na veřejnosti. Jak je 
vidět, není to jen ohleduplné k ostatním, ale 
hlavně účelné. Tady bych obzvláště vyzdvihl 
solidaritu a elán některých spoluobčanů. 
V situaci, kdy stát selhal a nebyl schopen 
zásobovat lékaře, hasiče, sociální pracovníky 
natož širokou veřejnost, vrhli se do šití 
ochranných roušek sami. Během krátké doby 
jsme mohli našim dobrovolným hasičům 
předat roušky pro naše seniory, kteří jsou 
nejvíce ohroženi. Moje speciální poděkování 
patří výtvarné dílně Bosorka, kde byla zřízena 
„manufaktura“ a ušily se stovky roušek. 
Připojili se i další, např. paní Kopecká a pan 
Vondra, který hned z počátku obdaroval naše 
důchodce ve Zdeně. Mnozí si roušky ušili sami, 
nebo věnovali materiál či finanční pomoc na 
jeho nákup. Všem vám děkuji.  
Není na mně, abych posuzoval, zda všechna 
opatření byla a jsou na místě, nicméně 
doufejme, že rizika nákazy rychle pominou a 
že se život nás všech vrátí co nejdříve do 
normálních kolejí.  
Současná situace není jednoduchá pro naše 
podnikatele, ubytovatele a drobné 
živnostníky, kteří museli ze dne na den zavřít 
své provozovny. Ušlé tržby jsou nenávratně 
pryč. Co bude dál, zatím nikdo neví. Zastání 
státu se asi nedočkají, což je vidět na 
promyšleném přehození odpovědnosti z vlády 
na ministerstvo zdravotnictví. Uvidíme, zda 
úlevy ze záloh sociálního a zdravotního 

pojištění alespoň trochu pomohou. Doufám, 
že se všichni z těchto nepříjemností dostanou 
a své provozovny opět otevřou.  
Dobře na tom nebude ani naše město. Čeká se 
velký propad ve výběru daní a tím výrazný 
pokles příjmů do rozpočtu města. Některé 
připravené akce se tak budou muset odložit na 
příští léta, na ty již započaté vyčerpáme 
rezervy z minulých let a nejspíš nás čeká i 
určité zadlužení. Všechny tyto dopady čas jistě 
více či méně urovná, důležité je zdraví nás 
všech.    
Aktuální informace o dění ve městě, chodu 
úřadu, dalších službách či opatřeních najdete 
průběžně na našich webových stránkách, 
nebo můžete být informováni pomocí mobilní 
aplikace MojeObec - Mobysis, kterou si lehce 
stáhnete zdarma do svého chytrého telefonu. 
Držím nám všem palce a přeji pevné zdraví! 
 

Jiří Hradecký, starosta města 
 

Informace z radnice 
 
Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 11. března 2020 
Rada města vzala na vědomí: 
• informace o řešení nesouladu skutečného 
využívání pozemku p.p.č. 149/6 k.ú. Č.H. se 
zápisem v katastru nemovitostí  
• informace starosty o možnostech parkování 
vozidel místních občanů na centrálním 
parkovišti při uzavření Černohorské ulice 
Rada města souhlasila: 
• s prováděním geofyzikálních měření v Dolní 
promenádě od 16.03. do 20.03.2020 
s nutností regulace dopravy, ale se 
zachováním příjezdu k objektům 
Rada města nesouhlasila: 
•  s uzavřením mateřské školy v souvislosti 
s Koronavirem 
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Rada města schválila: 
• program 8. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně, které se 
bude konat v pondělí dne 16.03.2020 
• zveřejnění záměru města pronajmout část 
pozemku p.p.č. 116/1 v k.ú. J.L. za účelem 
umístění přístřešku na popelnice a jako 
odstavnou a manipulační plochu a zveřejnění 
záměru města pronajmout zbylou část p.p.č. 
116/1 v k.ú. J.L. jako odstavnou a manipulační 
plochu 
Rada města odložila: 
• žádost společnosti Vodovody a kanalizace 
Trutnov, a.s. o zprůjezdnění cesty na pozemku 
p.p.č. 214/2 v k.ú. J.l. k České lesnické 
akademii po dobu výměny vodovodního řadu 
od lesnické akademie po náměstí Svornosti 
v období duben – září 2020 
Rada města zrušila: 
• prodej sněhové frézy Westa 
Rada města: 
• rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „PARKOVACÍ SYSTÉM, JANSKÉ 
LÁZNĚ“ 
• schválila výzvu na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „PARKOVACÍ SYSTÉM, JANSKÉ 
LÁZNĚ“ 
• jmenovala komisi pro otevírání obálek a 
vyhodnocení nabídek, včetně posouzení 
kvalifikace na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „PARKOVACÍ SYSTÉM, JANSKÉ 
LÁZNĚ“, ve složení: Jiří Vorel, Ivo Boleslavský, 
Ing. Petr Straka, jako náhradníky jmenuje: 
Petra Hřebačku, Ing. Pavla Kouta, Miroslava 
Císaře 
• schválila seznam poptaných pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „PARKOVACÍ 
SYSTÉM, JANSKÉ LÁZNĚ“, a to: Pavel Čekaňák, 
Jaroslav Zadina a Green Center s.r.o. 
 
Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 25. března 2020 

Rada města vzala na vědomí: 
• bez připomínek provedené kontroly u 
příspěvkové organizace a příjemců veřejné 
podpory v roce 2019 a schválila plán 
veřejnosprávních kontrol k provedení kontroly 
vyúčtování příjemců veřejné podpory a 
kontroly hospodaření příspěvkové organizace 
pro rok 2020 
Rada města souhlasila: 
• se zprůjezdněním cesty na pozemku p.p.č. 
214/2 v k.ú. J.L. k České lesnické akademii po 
dobu výměny vodovodního řadu od lesnické 
akademie po náměstí Svornosti v období 
duben – září 2020 s podmínkou uzavření 
dohody, ve které budou stanoveny podmínky 
užívání 
• se záměrem „Dopravní pás pod Sokolskou 
boudou, Janské Lázně“, dokumentace č. 
03/2020, únor/2020 a pověřila starostu města 
vyznačením souhlasu na situační výkres 
dokumentace 
• se stavbou „PO_ST1400593_POŘÍČÍ_REKO 
SCZT Janské Lázně, přípojka pro objekt čp. 16“, 
dokumentace číslo zakázky 20P002, datum 
02/2020 a pověřila starostu města 
vyznačením souhlasu na situační výkres 
dokumentace 
• se stavbou „PO_ST1400593_POŘÍČÍ_REKO 
SCZT Janské Lázně – změna 1“, dokumentace 
číslo zakázky 17P04, datum 02/2019 a pověřila 
starostu města vyznačením souhlasu na 
situační výkres dokumentace 
• se stavbami „ZATEPLENÍ BUDOVY NA 
SLUNEČNÍ STRÁNI Č.P. 243“ a „ZATEPLENÍ 
BUDOVY MERKUR Č.P 260“ ve variantě 1 a v 
barvě RAL dle původního návrhu  
• s odpuštěním poplatku za MŠ a ŠD v období 
uzavřené Mateřské školy a Školní družiny 
Janské Lázně v souvislosti s nákazou COVID-19 
Rada města schválila: 
• rozpočtové opatření č. 1/2020, kterým se 
zvyšují příjmy o 65.153 Kč a výdaje o 17.713 Kč 
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• podmínky, za kterých bude umožněno 
parkování na centrálním parkovišti v období 
duben – květen v souvislosti rekonstrukce 
silnice v Černohorské ulici dle projednání 
Rada města nesouhlasí: 
• se stavbou "IV-12-2020127 Janské Lázně, 
knn pro p.č. 133/3" s tím, že platný Územní 
plán Janské Lázně (zejména pak úroveň 
zastavěnosti dotčené plochy) neumožňuje 
další zástavbu této lokality RD a tudíž je 
bezpředmětné umisťovat vedení knn, jehož 
realizace zbytečně zatíží území (lázeňské 
místo) hlukem a dalšími negativními jevy; dále 
rada města ze stejného důvodu nesouhlasí s 
umístěním stavby ve vzdálenosti do 2 m od 
pozemku p.p.č. 133/19 v k.ú. Č.H. 

 (MV) 
  

Informace pro každého 
 

Komunikujte se svou obcí moderně! 
Naše město používá informační systém 
MOBISYS již od roku 2015 ke zlepšení 
komunikace mezi radnicí a občany. Služba je 
pro občany zcela zdarma! Ještě ji 
nepoužíváte? Tak se zaregistrujte!!! 
Platforma MOBISYS byla speciálně vyvinuta 
pro obce s cílem umožnit jim provozovat 
obecní informační servis, který bude 
doručován formou zpráv na mobilní telefony 
občanů obce. Modernost této služby spočívá 
především v mobilní aplikaci MojeObec, která 
je občanům k dispozici zcela zdarma v 
obchodu Google Play a App Store. Skrze tuto 
aplikaci mají občané možnost přijímat 
informační servis nejen ze své vlastní obce, ale 
případně také z dalších obcí dle zájmu. 
Aplikace ovšem umožňuje oboustrannou 
komunikaci a občané tak nově získávají 
možnost se zapojit do dění své obce pomocí 
tzv. hlášení, skrze které mohou radnici 
informovat o obecních problémech. Balíček 

služeb aplikace doplňuje přehled 
nejdůležitějších kontaktů spojených s obcí, 
např. kontakty na obecní a stavební úřad, 
popř. tísňové a poruchové linky. Aplikace 
MojeObec je v současnosti k dispozici pro 
všechny chytré mobilní telefony, tzv. 
smartphones, s operačním systémem Android 
a iOS (iPhone).  
Pro občany, kteří stále používají klasické 
mobilní telefony, má služba k dispozici řešení 
ve formě zasílání informačního servisu obce 
pomocí klasických SMS zpráv. Občané tak 
nepřijdou o informační servis, ale vzhledem k 
omezeným možnostem těchto telefonů 
nebudou moci využívat dalších služeb (hlášení, 
obrázky ve zprávách a omezení počtu znaků 
zpráv). 
Jak tedy službu začít využívat? 
Mám chytrý telefon (Apple, nebo Android) 
Stáhněte si aplikaci MojeObec. V případě 
telefonu iPhone z internetového obchodu App 
Store, a pokud vlastníte telefon s operačním 
systémem Android, tak z internetového 
obchodu Google Play. Při prvním spuštění 
aplikace Vám bude nabídnuta registrace k tzv. 
domovské obci a jejím informačním kanálům. 
Volba domovské obce je velmi důležitá, neboť 
občané mají možnost podávat hlášení pouze 
ve své domovské obci. Dále registrace nabízí 
možnost připojit se k informačním kanálům 
ostatních obcí. Jakmile občan potvrdí svůj 
výběr kliknutím na tlačítko „registrace služby“, 
je služba plně aktivní. Po dokončení registrace 
je uživatel přesměrován na úvodní stránku své 
obce – stránku Home, a dále jsou mu k 
dispozici stránky Zprávy, Hlášení a Nastavení. 
Uživatelské rozhraní aplikace je dostatečně 
přehledné a intuitivní, ale pokud by snad 
uživatel přece jenom potřeboval pomoci, je 
mu na každé jednotlivé stránce k dispozici 
nápověda. 
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Výhody mobilní aplikace: 
• Zprávy od vedení obce 

o Neomezeně dlouhý text 
• Obrázky ve zprávách 
• Důležité informace o obci 

o Kontakty  
o Úřední hodiny 
o Apod. 

• Podávat hlášení vedení obce 
o Odeslání textu 
o Odeslání obrázku 
o Vedení města Vás může přes aplikaci  
  informovat o řešení podaného hlášení 

 

Mám klasický mobilní telefon bez připojení 
na internet 
Majitelé klasických mobilních telefonů se ke 
službě mohou registrovat pomocí unikátního 
registračního kódu, který je nutné zaslat 
formou SMS z mobilního telefonu občana na 
telefonní číslo (+420) 777 080 880. Registrační 
kód má pro informační kanál “Obecní 
zpravodajství” podobu REG JANSKELAZN OBZ     
Výhody klasické SMS registrace: 
• Zprávy od vedení obce 

o Text omezen na 160 znaků 
Další informace je možné čerpat z: 
http://www.mobisys.cz/ 
 

Registrace - Chytrý mobilní telefon 
Registrace probíhá skrze mobilní aplikaci 
MojeObec, která je volně ke stažení v 
obchodě GooglePlay (Android) a AppStore 
(iPhone). Aplikaci můžete taktéž stáhnout 
pomocí přiloženého QR kódu: 
 

                                                             
 

Registrace – klasický mobilní telefon 
Registrace probíhá formou SMS zprávy. 
Zašlete kód REG JANSKELAZN OBZ pro odběr 
informačního kanálu Obecní zpravodajství na 
telefonní číslo (+420) 777 080 880. 
 

Registrace pro zprávy e-mailem na 
https://www.mobisys.cz/mobisys-popup1/579351 
 

INFORMACE PRO OBČANY 
V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM 
 

DOPORUČENÍ PRO RIZIKOVÉ SKUPINY 
OBYVATEL – věk nad 65 let nebo chronické 
zdravotní potíže 
 

- na veřejnost jen v nejnutnějších případech a 
VŽDY!  s rouškou a ideálně i s brýlemi, z 
rozhodnutí vlády platí od 18.03.2020 od 
00.00 zákaz pohybu osob bez ochranných 
prostředků na veřejném prostranství a 
dalších veřejných prostorech. 
 

- doporučujeme seniorům nad 65 let, aby 
sami nenakupovali a domluvili se s rodinou, 
příbuznými, sousedy či kamarády, že jim 
bude zajišťovat nákupy a další potřeby.  
 

- !!! Pozor!!! Od úterý 24.03.2020 smějí od 8 
do 10 hod nakupovat v potravinách (o rozloze 
nad 500 m³) pouze senioři nad 65 let. 
 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
 

Město Janské 
Lázně 

starosta 728 820 600, 
tajemnice 606 674 699 

Oblastní 
Charita Trutnov  

777 736 079 (nákupy 
potravin a léků) 

Informační 
linka ke 
koronaviru 

1212 (pokud máte 
otázky/příznaky, volejte 
toto číslo) 

Krajská 
hygienická 
stanice KHK 

778 532 313,  
495 058 111 
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Pro řešení 
konkrétních 
dotazů pošlete 
email   

 
koronavirus@khshk.cz 

Bezplatná 
krizová linka 
pro seniory 

800 160 166 

 
Pacienti s teplotami, kašlem, dušností - pouze 
akutní potíže. Kontaktujte lékaře pouze 
telefonicky, MUDr. Pavel Petrů č. tel. 739 
175 185, nechoďte do ordinace. 
Zubní ordinace MUDr. Jana Danielová, 
funguje v nouzovém režimu úterý, středa, 
čtvrtek pro akutní případy a po telefonické 
domluvě č. tel. 731 732 177. 
Nákupy léků a potravin pro seniory a lidi 
v karanténě zajišťuje také Oblastní Charita 
Trutnov: pro požadavky volejte na č. tel. 
777 736 079.  
Zákaz pohybu osob bez ochranných 
prostředků na veřejné prostranství a další 
veřejné prostory platí od 18.03.2020 od 
12.00, v našem městě prosím dodržujte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nošení roušek také, především při styku s 
jinými lidmi a při procházce mějte roušku 
vždy u sebe k dispozici.  
Roušky: došlo k první distribuci našim 
seniorům a budeme pokračovat, ostatní 
nechť se po domluvě zastaví na městském 
úřadě. Rozvoz roušek seniorům provádějí 
členové Sboru dobrovolných hasičů Janské 
Lázně.  
 

Úřední hodiny městského úřadu jsou 
omezeny pouze na pondělí a středu, a to od 
8.00 do 11.00 hodin, a to pro neodkladné 
záležitosti.  
 

Potraviny ve městě jsou v provozu  
Po – Pá 7 – 17, So – Ne 8 – 17 
Pošta je otevřena  
Po, St, Čt, Pá 8 – 11, 13 – 16, Út 8 – 11 
 

Lékárna v Janských Lázních bude bohužel od 
30.03. do 13.04.2020 z nedostatku personálu 
dočasně uzavřena.  
 

V Janských Lázních 25.03.2020 
Ing. Jiří Hradecký, starosta  
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Informace pro každého 
Realizace stavby 
“PO_ST140593_Poříčí_REKO SCZT 
Janské Lázně“ 
(rekonstrukce komunikace – III/2961 
Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – úsek č. 3) 
úplná uzavírka Černohorské ulice (od náměstí 
Svobody až ke křižovatce u hotelu Omnia) 
Termín:  
od 01.04.2020 (frézování) – do 30.11.2020  
(dokončení M-SILNICE dle SOD) 
Rozsah prací:    
a) konverze parovodu (ENESA a.s.) 
b) rekonstrukce vodovodu a kanalizace (Z&D stavby 
s.r.o.) 
c) rekonstrukce silnice III/2961 (M Silnice a.s.) 
d) dešťová kanalizace (Kampa Marynka s.r.o.) 
e) rekonstrukce chodníků (M-Silnice a.s.) 
b) rekonstrukce VO (Tlachač s.r.o.) 
Od 01.04.2020 začne rekonstrukce silnice od kolonády 
směrem k centrálnímu parkovišti (k odbočce k hotelu 
Omnia) frézováním komunikace. 
Tato část bude zcela uzavřena od 01.04.2020 do 
30.11.2020. Veškeré aktuální informace budeme 
uveřejňovat postupně na webu města. 
PARKOVÁNÍ - na duben a květen je zajištěno náhradní 
parkování pro trvale žijící obyvatele Na Sluneční stráni 
a podél Černohorské ulice. Určené místo je na třetí 
ploše centrálního parkoviště. Čipovou parkovací kartu 
si můžete vyzvednout na Městském úřadě Janské 
Lázně od pondělí 30.03.2020, čip je zálohován částkou 
100 Kč. Provozovatel vozidla se dostaví s malým 
technickým průkazem. Vzhledem k omezenému počtu 
míst lze vydat pouze na jedno vozidlo v rodině.   

(MV) 

 
 
 
 
 
 
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: Mgr.Z.Hrnčířová     Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. 

Oznámení 
Jarní sběr odpadu  
Součástí jarního úklidu města po letošní zimní sezóně 
budou pro občany města (netýká se právnických osob 
a podnikatelských subjektů) zajišťovány zdarma svozy 
odpadků, které nemají charakter běžného 
komunálního nebo nebezpečného odpadu (tj. 
odpadky, jako shrabané listí, větve, různé poházené 
obaly, zničené vybavení domácnosti apod.). Občané 
mohou naložit tyto odpadky na přistavený 
kontejnerový automobil v termínech a místech: 
11.04.2020 od 8:00 do 9:00 hodin:  
   Krkonošská u objektu garáží Lesní dům 
11.04.2020 od 9:30 do 10:30 hodin:  
   Modrokamenná u obj. čp. 155 (Siréna) 
11.04.2020 od 11:00 do 12:00 hodin:  
   Lázeňská u obj. čp. 36 (Konzum) 
 

18.04.2020 od 9:00 do 10:00 hodin:  
   Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) 
18.04.2020 od 10:00 do 11:00 hodin:  
   Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur) 
18.04.2020 od 11:30 do 12:30 hodin:  
  Lesní ulice na křižovatce k Duncanu (u Bečvářů) 
 

25.04.2020 od 8:00 do 9:00 hodin:  
   Lyžařská ulice u objektu čp. 20 (Protěž) 
25.04.2020 od 9:30 do 10:30 hodin:  
   Dolní promenáda u objektu čp. 7 (Betlém) 
25.04.2020 od 11:00 do 12:00 hodin:  
   dvougaráž u čp. 181 (Sýkorovi) 
 

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

Oznámení 
Svoz nebezpečného odpadu od občanů 
je zabezpečen společností HAVEX s.r.o. 
Vrchlabí přistavením speciálního sběrného 
vozu v SOBOTU 18.04.2020 
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od 9:00 do 10:00 hodin: 
Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) 

 

od 10:00 do 11:00 hodin: 
Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur) 

 

Od občanů budou přebírány pouze nebezpečné 
odpady (zářivky, výbojky, zbytky barev, rozpouštědla 
a jiné spotřební chemické výrobky, ledničky, 
obrazovky televizorů, akumulátory apod.). 
Nebezpečný odpad neodkládejte do běžného 
komunálního odpadu!! 
Po celou dobu nakládání odpadů bude přítomen řidič 
auta a strážník Městské policie, kteří budou 
kontrolovat nakládání stanoveného druhu, a to pouze 
od občanů bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou 
podnikatelskými subjekty! 
Ing. Jiří Hradecký v. r., starosta města 
 
Svoz bioodpadu (BRKO) 
Dnem 30. března 2020 zahájíme svoz 
biologického odpadu rostlinného původu 
(odpad ze zahrad -  posekaná tráva, pěstitelské 
odpady, seno, listí, křoviny, spadané ovoce, odpady ze 
zeleniny, kůra, ořezané části stromů, drobný odpad ze 
zpracování dřeva, kuchyňské odpady rostlinného 
původu a jiné biologicky rozložitelné odpady 
rostlinného původu) v označených vacích. 
Vaky na bioodpad si můžete zakoupit na 
MěÚ. Cena vaku je 140 Kč. 
Svozy budou zajištěny každé pondělí v 
dopoledních hodinách do doby pokud to 
počasí dovolí. Případné svozy mimo termín budou 
řešeny po dohodě s TS. Označené vaky s bioodpadem 
zanechte u příjezdové cesty na viditelném místě. 
Vzhledem k prozatimnímu ručnímu nákládání vaků 
prosíme o zohlednění jejich objemu vůči charakteru 
odpadu. 

Miroslav Císař, ved. odboru TS,  
tel. 603 204 848, e-mail: ts@janske-lazne.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 DUBNU 2020 oslavují: 
paní MAŠKOVÁ Jaroslava  
a paní HODINKOVÁ Věra. 
Oběma jubilantkám srdečně blahopřejeme! 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
Březen v základní škole 
Vážení čtenáři janskolázeňské Fontány. Tak těžko se 
mi ještě nikdy nepsalo. Chtěla bych Vám s lehkým 
srdcem napsat, jak jsme si všichni školáčci 26. února 
užili krásný Dopravní den s paní lektorkou z Domova 
dětí a mládeže ze Dvora Králové, jak jsme společně 
řešili složité situace a jak se těšíme na jaro, až si k nim 
pojedeme vyzkoušet dopravní hřiště… 
Nebo bych Vám mohla psát o nádherném dopoledni 
prožitém v královéhradeckém divadle Drak, kde jsme 
9. března společně vyráběli loutky a posléze zhlédli 
úžasné divadelní představení plné triků – Poslední trik 
Georgese Méliése… 
Místo toho ale musím sdělit, že jsme 11. března 
uzavřeli základní školu a týden na to 17. 3. i mateřskou 
školu. O důvodech se rozepisovat raději nebudu. O 
koronaviru bylo a bude napsáno mnohé. Já mohu jen 
říci, že držím palce nám všem, abychom tuto 
neviditelnou válku vyhráli. Aby trvala co nejkratší 
dobu a měla co nejméně obětí.  
Z tohoto důvodu musíme zároveň zveřejnit i nové 
informace ohledně přijetí dětí do prvního ročníku.  
Na základě opatření MŠMT bude v letošním 
roce probíhat zápis do 1. ročníku ZŠ bez 
osobní přítomnosti dětí ve škole! 
Příjem žádostí o přijetí/ žádostí o odklad 
stanovujeme od 1. 4. – 30. 4. 2020. 
Upřednostňujeme odevzdání žádostí datovou 
schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, 
poštou, případně osobním doručením do školy. 
Žádosti si mohou zákonní zástupci vytisknout z našeho 
webu, v krajním případě vyzvednout ve škole (po tel. 
domluvě). Další důležité informace ohledně zápisu do 
1. ročníku ZŠ můžete nalézt na webových stránkách 
školy. 
Dovolte mi se s Vámi rozloučit s přáním pevného 
zdraví, protože až v takovéto době si všichni 
uvědomujeme, jak malí a zranitelní vlastně jsme… 
Držme si palce!  

Mgr. Zdeňka Hrnčířová, ředitelka ZŠ a MŠ JL 
 


