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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané, 
 

ačkoliv nás všechny sdělovací prostředky od 
rána do večera zahlcují někdy až děsivými 
zprávami o koronaviru, tentokráte se k nim 
rád připojím. Důvodem je, že paralyzující stav 
naší země pomalu opadá. Vláda České 
republiky a ministerstvo zdravotnictví svými 
vyhláškami a nařízeními postupně uvolňují 
zákazy a restrikce, které v souvislosti 
se šířením viru Covid-19 zavedly. Chod našeho 
města (vyjma stavební činnosti v Černohorské 
ulici) se snad brzy vrátí do normálních kolejí.  
První vlaštovkou je postupné otevírání lázní. 
Dle informace  vedení Státních léčebných lázní 
Janské Lázně, s. p. začali od pondělí 4. května 
najíždět noví pacienti. Podmínky  ubytování, 
stravování či průběh procedur budou klást 
zvýšené požadavky na zajištění ochrany před 
touto virovou nákazou. Nebude to 
jednoduché, ale jistě si s tím pracovníci lázní 
poradí.  
Další dobrou zprávou je otevření mateřské 
školy 11. května a základní školy 25. května. 
Opět za dodržování zvýšených organizačních a 
hygienických opatření. Mnozí rodiče si jistě 
oddechnou od každodenního vyučování svých 
ratolestí a vrátí se do svých zaměstnání, pokud 
o ně vinou vládních opatření nepřišli. 
Doufejme, že se tak nikomu nestalo a nestane.  
Postupně se také otevírají kultura a zábava. 
Naše kino začne promítat 1. června, sice je to 
organizačně náročné, po instalaci nových 
sedaček se provádí generální úklid, je potřeba 
nasmlouvat filmy, resp. sestavit program a 
provést propagaci, zavést systém dezinfekce 
apod.. Přestože nejsou turisté a je málo 
pacientů, přijďte se uvelebit do nových 
pohodlných sedaček a užijte si nějaký pěkný 
film.  

11. května se také otevřou venkovní zahrádky 
formou okénkového prodeje. Od stejného 
data lze do sta účastníků provádět 
bohoslužby, venkovní i vnitřní sportovní a jiné 
hromadné akce, svatby apod.. 
Kdo chce znát kompletní podrobnosti o tom, 
co se kdy a jak otevírá, získá je např. na mobilní 
aplikaci MojeObec, kde se též může průběžně 
dozvídat další informace z našeho města. Jak 
se k dané aplikaci přihlásit, najdete na jiném 
místě tohoto vydání.  
Vrátím se ještě ke zmíněné Černohorské ulici. 
S ohledem na Covid-19 byla zrušena 
informativní schůzka 18. března. Tam se mohli 
případní zájemci zeptat všech dodavatelů 
stavby rekonstrukce parovodů, vodovodů, 
kanalizací a komunikace na nejasnosti okolo 
těchto stavebních prací. Nicméně stavba již 
započala a omezení se dotkla nás všech. Chci 
jen upozornit, že stavbaři dělají maximum 
především pro pěší dostupnost všech objektů. 
Vozidla a někdy i vozíčkáři budou mít problém, 
ale přes sebevětší snahu to prostě technicky 
nelze pokaždé zabezpečit. Město se se 
stavbaři průběžně domlouvá a též 
zabezpečuje možnosti úpravy objízdných tras, 
přibližování kontejnerů či popelnic. Lázně mají 
organizačně zajištěn příjezd nových pacientů a 
jejich přesuny v rámci svého areálu.  
Závěrem mi tedy nezbývá, než vás opět 
požádat o trpělivost a minimalizování pohybu 
v centru města.           
Přeji pevné zdraví a klidné jarní dny! 

Jiří Hradecký, starosta 
 

Informace z radnice 
Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 8. dubna 2020 
Rada města souhlasila: 
• se zapojením příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně, 
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okres Trutnov do projektu „Potravinová 
pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III - 
obědy do škol“ pro školní rok 2020/21 
• s otevřením víceúčelového hřiště nad 
mateřskou školou za dodržování 
mimořádných opatření v souvislosti s COVID-
19 od 09.04.2020 
Rada města schválila: 

 propachtování pozemku p.p.č. 181/1 v k.ú. 
Č.H. za cenu dle stanoviska znalce s 
připočtením nákladů za stanovisko znalce  

 na základě výběrového řízení dodavatele na 
akci „PARKOVACÍ SYSTÉM, JANSKÉ LÁZNĚ“ 
společnost GREEN CENTER s.r.o., IČ: 47121572 
za 847.148,83 Kč s DPH s možností uhrazení 
faktury do 31.03.2021 

 nájemcům nebytových prostor města, kteří 
nejsou v prodlení s placením závazků vůči 
městu, odklad platby nájemného o jeden 
měsíc v souvislosti s COVID-19 

 dočasné parkování na Horní promenádě 
(pouze k soše Krakonoše), v prostoru před 
altánem a 5 míst na parkovišti pod čp. 85 pro 
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. z 
důvodu rekonstrukce parovodu pro období 
duben až říjen 2020 
Rada města předkládá: 
• žádost o změnu Územního plánu Janské 
Lázně na pozemcích st.p.č. 177 a p.p.č. 282/2 
v k.ú. Janské Lázně pořizovateli, tj. Městskému 
úřadu v Trutnově, oddělení územního 
plánování 
Rada města odložila: 
• rozhodnutí o pronájmu části p.p.č. 170/1 
v k.ú.  Č.H. a pověřila ved. TH odboru jednat se 
žadatelem o zvýhodněném dobíjení pro 
budoucí elektromobily města 
Rada města zamítla: 
• žádost o prominutí nájemného v čp. 85 a 
snížení nájemného na 50% do konce roku z 
důvodu COVID-19  
 

Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 22. dubna 2020 

Rada města vzala na vědomí: 

 informace o zajištění fungování městského 
úřadu, nastavení úředních hodin a styku s 
veřejností od 20.04.2020 
Rada města schválila: 

 uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě a 
umístění vodního díla na pozemcích p.p.č. 
301/1, 301/6, 301/8, 301/10, 301/13 a 305/1 
v k.ú. Janské Lázně se společností Vodovody a 
kanalizace Trutnov, a.s. a zmocnila starostu 
k podpisu smlouvy 

 uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě č. 
N 3/01 ze dne 27.06.2001 mezi městem 
Janské Lázně a společností MEGA PLUS s.r.o. 
na úhradu extra nájmu z důvodu provedené 
kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení 
na ploše centrálního parkoviště 

 záměr obnovit mezník na Rýchorách s 
nápisy obcí kam se dá směřovat 

 uzavření dohody o ukončení nájemní 
smlouvy na nebytový prostor v čp. 85 – 
Quisisana k 31.05.2020 
 
Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 27. dubna 2020 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 

 nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění č. 
202/2018 Sb. a č. 338/2019 Sb. a ponechalo 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
města ve stávající výši 
Zastupitelstvo města schválilo: 

 obsah projektu regenerace území 
brownfieldu nazvaný „REGENERACE 
BROWNFIELDU - VEŘEJNÉ WC, JANSKÉ LÁZNĚ“ 
(stavba nacházející se na st.p.č. 143 k.ú. Janské 
Lázně, v KN jako budova bez čísla popisného 
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nebo evidenčního, v Národní databázi 
brownfieldů vedena pod ID 5504) a podání 
žádosti o dotaci na jeho regeneraci v rámci 
dotačního titulu MMR ČR – Regenerace 
brownfieldů 

 uzavření smlouvy o zápůjčce mezi městem 
Janské Lázně a společností Vodovody a 
kanalizace Trutnov, a.s., jejímž předmětem je 
zapůjčení částky ve výši 3.073.000 Kč 
bezhotovostním, kdy zápůjčka bude 
poskytnuta jako účelová k financování 
stavební akce „Janské Lázně – Duncan – 
gravitační splašková kanalizace“ 

 záměr a zveřejnění záměru města vnést 
nepeněžitý vklad „Vodovodního a 
kanalizačního řadu Hofmanovy boudy – Zlatá 
Vyhlídka Janské Lázně“, včetně součástí, bez 
pozemků, skládající se z vodovodního potrubí 
(90 – 100 mm), kanalizace trubní stoka A, část 
I. DN 250, kanalizace trubní stoka A, část II. DN 
250, kanalizace trubní stoka B – celá DN 250 a 
venkovních úprav - stoka C DN 200, šachtic 
kanalizačních, v obci Janské Lázně, vše podle 
kolaudačního souhlasu Městského úřadu 
Trutnov, odboru životního prostředí 
2007/406/ŽP/Ve, ze dne 03.12.2007, do 
obchodní společnosti Vodovody a kanalizace 
Trutnov, a.s., respektive úpis 4.481 (slovy čtyři 
tisíce čtyři sta osmdesát jeden) kus akcií 
obchodní společnosti Vodovody a kanalizace 
Trutnov, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, za 
emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 
1.000 Kč za jednu akcii, který bude použit na 
splacení emisního kursu akcií. Hodnota 
předmětu nepeněžitého vkladu byla určena 
znaleckým posudkem 3219/8/2020, ze dne 
11.02.2020, který vyhotovil znalec z oboru 
ekonomika, odvětví ceny a odhady 
nemovitostí - Miroslav Roubec, 541 01 
Trutnov, Do Dolců 43, částkou 6.147.980,00 Kč 
(slovy šest milionů jedno sto čtyřicet sedm 
tisíc devět set osmdesát korun českých).             

Z tohoto vkladu města Janské Lázně bude 
započítána částka 4.481.000,00 Kč (slovy čtyři 
miliony čtyři sta osmdesát jeden tisíc korun 
českých); část hodnoty tohoto vkladu nad výši, 
která se započítá na splacení emisního kursu 
akcií, tj. částku 1.666.980,00 Kč (slovy jeden 
milion šest set šedesát šest tisíc devět set 
osmdesát korun českých) společnost 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. započte s 
městem Janské Lázně proti částce ve výši 
1.666.980,00 Kč (slovy jeden milion šest set 
šedesát šest tisíc devět set osmdesát korun 
českých). Tuto částku společnost Vodovody a 
kanalizace Trutnov, a.s. vynaložila na výstavbu 
předmětu vkladu ve vlastnictví města Janské 
Lázně 

 uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o 
spolupráci v oblasti poskytování sociálních 
služeb spojené s veřejnoprávní smlouvou o 
poskytnutí dotace ze dne 23.09.2015 mezi 
městem Janské Lázně, městem Svoboda nad 
Úpou a Domem s pečovatelskou službou 
Svoboda nad Úpou 

 uzavření kupní smlouvy mezi městem 
Janské Lázně a společností RODOP, a.s., 
Nábřežní 87/2, 150 00 Praha 5, IČ:  25082779 
o prodeji části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. 
Černá Hora v Krkonoších o výměře  
1 611 m², oddělené GPL č. 603-262/2020 a 
nově označené jako p.p.č. 172/16 k.ú. Černá 
Hora v Krkonoších 

 uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva 
mezi městem Janské Lázně a společností 
RODOP, a.s. na pozemek p.p.č. 172/16 v 
katastrální území Černá Hora v Krkonoších 
(vzniklý oddělením z p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá 
Hora v Krkonoších)  
 
Zastupitelstvo města delegovalo: 

 pana Petra Hřebačku jako zástupce města 
Janské Lázně na valnou hromadu společnosti 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou 
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dne 25.05.2020; jako náhradníka deleguje 
pana Martina Košťála 

(MV) 
 

ÚŘEDNÍ HODINY OD 20. DUBNA 2020 
Městský úřad Janské Lázně 
Úřední hodiny 
 úřední hodiny jsou obnoveny v plném 
rozsahu tak, aby veřejnost mohla využít jejich 
služeb k zajištění úředních záležitostí za 
dodržení hygienických opatření 
Pondělí    9.00 - 11.30;  12.30 - 16.30 
Úterý    8.00 - 11:30 
Středa    8.00 - 11.30;  12.30 - 16.30 
Čtvrtek   8.00 - 11:30 
Pátek    pro veřejnost zavřeno 
Městský úřad: 
 i nadále upřednostňuje písemný, 
elektronický či telefonický kontakt před 
osobním kontaktem ve všech případech, kdy 
je to možné, v nezbytných případech 
umožňuje osobní kontakt klientům v úředních 
hodinách za dodržení hygienických opatření 
 preferuje elektronickou komunikaci 
prostřednictvím datových schránek, 
elektronických formulářů, e-mailu apod.  

(MV) 
 

Informace k průběhu prací v JL  
Nouzový stav vyhlášený vládou České 
republiky nezbrzdil průběh prací stěžejních 
investičních projektů v Janských Lázních 
pro letošní rok. Souběžně probíhá konverze 
parovodu v ulici Rekreační a Černohorské, na 
ulici Černohorské pak souběžně výměna 
splaškové kanalizace a vodovodu a vzniká 
nová dešťová kanalizace. V plném proudu je 
rekonstrukce veřejného osvětlení Centrálního 
parkoviště. Stavební firmy, mnohdy za 
nasazení zvýšeného počtu těžké techniky či 
stavebních dělníků, zvládají dodržování 
odsouhlasených harmonogramů, které 

stanovily následující termíny dokončení prací 
a předání pozemku do normálního užívání: 

 Konverze parovodu – 26.9.2020 

 Vodovod a kanalizace – 15.6.2020 

 Dešťová kanalizace – 22.5.2020 

 Rekonstrukce silnice III/2961 a chodníků – 
18.10.2020 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení podél 
III/2961 – 15.12.2020 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení 
Centrálního parkoviště – 15.12.2020 

Ing. P.Straka 

Oznámení 
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zveřejňuje Městský úřad Janské Lázně 

záměr města 
pronajmout část p.p.č. 116/1 v k.ú. Janské 
Lázně o výměře 50 m² jako odstavnou a 
manipulační plochu (vymezená část je zakreslena) 

 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou do 31.12.2021. Nájemce provede na 
vlastní náklady ohraničení vymezeného 
pozemku. Minimální cena je  
280 Kč/m²/rok. Platba předem.  
Nabídka musí obsahovat: 
1) cenu pronájmu 
2) identifikaci žadatele 
Projednání záměru proběhne na jednání rady 
města. Zájemci se mohou dle § 39 zákona č. 
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128/2000 Sb., o obcích, vyjádřit k záměru a 
předložit své nabídky na podatelnu 
Městského úřadu v Janských Lázních do 
29.05.2020 do 11 hodin v zalepených 
obálkách s adresou zájemce a s nápisem 
,,NEOTVÍRAT – pronájem 50 m²“. Na pronájem 
není právní nárok a město Janské Lázně si 
vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru. 
Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města 
 

Oznámení 
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zveřejňuje Městský úřad Janské Lázně 

záměr města 
pronajmout nebytový prostor v čp. 85 – 

Quisisana 
(prostory doposud používané jako prodejna suvenýrů) 

Prostor o celkové výměře 15 m² (jedna 
místnost) se nachází v 1. NP při vstupu 
k praktickému a zubnímu lékaři. Nebytové 
prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny, 
kanceláře, provozovny služeb. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Minimální 
měsíční nájemné činí 1.800 Kč + služby. 
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy 
nebytových prostor k požadovanému způsobu 
využití s tím, že v případě ukončení nájemní 
smlouvy nebude zhodnocení nebytového 
prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno 
provozování kasina, herny, videoterminálu, 
sázkové kanceláře apod. 
Nabídka bude obsahovat: 
- identifikační údaje zájemce 
- podnikatelský záměr, ze kterého bude zřejmý 
záměr pro využití nabízených prostor 
- nabízené měsíční nájemné  
Projednání záměru proběhne po uplynutí 
zákonem stanovené lhůty k vyvěšení na 
jednání rady města. Zájemci se mohou dle § 
39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyjádřit 

k záměru a předložit své nabídky na podatelnu 
Městského úřadu v Janských Lázních  
do 29.05.2020 do 11.00 hodin v zalepených 
obálkách s nápisem ,,NEOTVÍRAT – pronájem - 
vstupní prostor čp. 85“. Na pronájem 
nebytového prostoru není právní nárok a 
město Janské Lázně si vyhrazuje právo 
odstoupit od tohoto záměru. 
Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města 
 

Informace pro každého 
Pomocník pro seniory a zdravotně 
Znevýhodněné - I.C.E. karta - 
I.C.E. karta = Seniorská obálka vznikla ve 
spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a krajské 
samosprávy v rámci projektu Implementace 
politiky stárnutí na krajskou úroveň. 
 
Co je seniorská obálka a jak může pomoci? 
Název obálky  - I.C.E. karta - vznikl ze spojení 
„In Case of Emergency“, což může v překladu 
znamenat „karta pro případ naléhavé 
pomoci“, v případě nouze. Jedná se o 
tiskopis, který je určený především seniorům 
a zdravotně znevýhodněným osobám, žijícím 
v domácím prostředí, a to pro řešení krizových 
situací, jako je zhoršení zdravotního stavu 
nebo potřeba naléhavé pomoci.  
V takových chvílích člověk bývá často 
rozrušený, nesoustředěný a nedokáže 
reagovat ani odpovídat na otázky záchranářů, 
hasičů či policie. Velkým ulehčením pro 
přivolanou pomoc proto může být právě 
dobře vyplněná I.C.E. karta - Seniorská obálka. 
Vyplnění tiskopisu si může zajistit každý sám, 
případně za podpory blízkých osob. Při 
vyplňování se postupuje podle návodu, který 
je velmi jednoduchý. Pro fungování v praxi je 
důležité, aby uvedené informace byly co 
nejaktuálnější. 
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Vyplněný tiskopis je třeba složit do tvaru 
obálky, která se ukládá na viditelné místo 
v domácnosti. Složky integrovaného 
záchranného systému doporučují pro tento 
účel především vnitřní stranu vstupních dveří 
do bytu, případně dveře lednice. Pro 
bezpečné uchování obálky můžete použít 
plastový obal a k jeho připevnění 
oboustrannou lepicí pásku. 
Jak obálku získat? 
Pořízení tiskopisu je  ZDARMA. Můžete si 
jej stáhnout a vyplnit v domácím prostředí z 
webových stránek města (naleznete v 
aktualitách) nebo si již 
vytištěný tiskopis vyzvednout na Městském 
úřadě Janské Lázně. 
Myslete na své bezpečí či bezpečí svých 
blízkých a přijďte si pro I.C.E. kartu – 
Seniorskou obálku.                                        (MV) 

 

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 

 

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 KVĚTNU 2020 oslaví životní výročí: 
pan ŠTOUDEK Stanislav, pan DOBROVOLNÝ 
Josef a paní KOŠŤÁLOVÁ Zdeňka. 

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!  
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně 
 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
pro školní rok  2020/2021 

 

probíhá ve dnech 4. - 15. 5. 2020. 
Veškeré informace ohledně zápisu do MŠ 
naleznete na www.zsjanskelazne.cz 

 

Kino Vlast 
Kino v novém 
Nouzový stav vyhlášený vládou ČR přinesl 
vynucenou přestávku v provozu kina, která se 
však příznivě „sešla“ s realizací projektu 
„Modernizace hlediště v multifunkčním sále 
městského kina.“ Na tento projekt obdrželo 
město Janské Lázně ve dvou etapách, v letech 
2019 - 2020, podporu Královéhradeckého 
kraje formou dotací na individuální účel. V 
dubnu 2020 pracovníci technických služeb 

http://www.mobisys.cz/
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Janské Lázně odstranili ze sálu 230 dřevěných 
kinosedaček, po 37 letech užívání značně 
opotřebovaných. Po nutné výměně koberce v 
sále pak provedla firma HOKO-VH s.r.o. 
Vlčnov, zhotovitel vybraný na základě 
výběrového řízení, instalaci 228 moderních 
kinokřesel, která splňují všechny současné, 
obecně platné bezpečnostní a požární normy. 
Kinosál má nyní kapacitu 12 řad po 
devatenácti pohodlných, celočalouněných 
místech. Provoz kina plánujeme plně obnovit 
od 1. června 2020. Jakmile bude sestaven 
program, bude zveřejněn na plakátech a 
vývěskách, na webu města, FB kina a rozšířen 
všemi obvyklými cestami. Začátkem července 
(3. – 11. 7.) připravujeme speciální přehlídku 
TADY VARY ve vašem kině, kdy se i naše kino 
promění ve festivalové kino a všechny vás 
srdečně zveme! 

E.Hronešová 
 

Informace pro každého 
 

Komunitní zahradnictví za kostelem 
aneb Jánky k sežrání 
Na podzim skončil provoz 3 velkých lázeňských 
skleníků za kostelem. Přijde nám líto nechat 
tyto skleníky ležet ladem. Takže proč nemít v 
Jánkách čerstvou zeleninu? 
Co se bude pěstovat – rajčata, okurky, papriky, 
kedlubny, ředkvičky a bylinky. Zatím. 
Je to experiment, který má šanci na 
fungování, jen pokud se do něj jako 
Jánskolázeňáci zapojíte. 
Jak to bude fungovat – každý, kdo by se chtěl 
zapojit, se stane členem Skleníku, zaplatí 
vstupní poplatek, který bude použit na sadbu, 
zeminu, vodu a lidi, kteří se o skleník budou 
profesionálně starat. Poplatek bude proplacen 
nákupem čerstvé zeleniny a členství bude 
zajišťovat přednostní nákup dalších produktů. 
Přebytky pak budou prodávány nečlenským 

kolemjdoucím a peníze půjdou na výdaje 
provozu skleníku. 
Nejedná se o komerční projekt, ale o 
sympatickou komunitní akci, která by nás 
měla těšit, takže když na vás ve čtvrtek 
nezbude okurka, tak se prostě nebudete 
zlobit. 
Práce bude spousty a výsledek je ve hvězdách, 
ale za pokus to stojí. Kdo by se chtěl stát 
dobrovolníkem a přijít pomoct a něco se 
přiučit, bude vítán. 
V tuto chvíli to organizuje Výtvarná dílna 
Bosorka, ale když vše dobře dopadne, 
založíme spolek Jánky k sežrání. V našem loni 
založeném sadu bude ovoce za pár let, ale 
zelenina může být už letos. 
Čas běží a slunce už dost hřeje, takže není na 
co čekat. 
Můžete se stát: 

• Členem (členský příspěvek činí 500 Kč (kdo 
dá víc, nevadí) v rámci něho si odkoupíte 
produkty) Na svoje peníze dostanete 
„Skleníkářský dekret“ 
• Nadšeným členem (členský příspěvek činí 
taky 500 Kč), který bude chodit pomáhat na 
občasné brigády – zalévání, oprava schodů, 
sázení atd., prostě jen proto, že ho to baví. 
• Dobrovolníkem (bez členského příspěvku), 
který si svoje budoucí nákupy zeleniny 
odpracuje minimálně 20 hod brigády. 
• Kolemjdoucím, který si občas něco koupí 

 
Pište na email: klastejk@seznam.cz nebo 
volejte na 604202241 – Klára 
Aktuální informace sledujte na FB Jánky k 
sežrání. 
První velká BRIGÁDA se plánuje na víkend 15.-
17. květen. V případě zájmu se ozvěte, ať nás 
tam není zbytečně moc najednou. 
Děkujeme, že máte chuť jít do toho s námi a 
těšíme se na Vás. 

Výtvarná dílna Bosorka 
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Nová Vřetenovčí Hravá naučná 
stezka u Janských Lázní  
Správa Krkonošského národního parku 
otevřela novou Vřetenovčí Hravou naučnou 
stezku na hřebenové cestě mezi Janskými 
Lázněmi a Svobodou nad Úpou. Na každé ze 
sedmi zastávek je informační tabule a 
jednoduchý herní prvek určený dětem. 
Stezka je zaměřená na drobného plže 
vřetenovku krkonošskou, který žije jen 
v Krkonoších. Smyslem tohoto typu naučné 
stezky je přitáhnout pozornost rodin s dětmi 
a nalákat je mimo nejvíce ohrožená místa 
v Krkonoších. 
Z projektu Usměrnění návštěvnosti vzhledem 
k zájmům ochrany přírody – IV. etapa 
(Registrační číslo projektu: 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005173) 
podpořeného Evropskou unií prostřednictvím 
Operačního programu Životní prostředí 
vybudovala Správa KRNAP nový typ naučné 
stezky. „Stezka je zaměřená na drobného plže 
vřetenovku krkonošskou, který se vyskytuje jen 
v Krkonoších a nejčastěji právě na nedaleké 
Janské hoře,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin 
Böhnisch. Návštěvníci stezky se dozvědí 
zajímavosti o prostředí, ve kterém žije, o jeho 
rozmnožování a jak se dostal z Alp do Krkonoš. 
„Interpretace vzácných a ohrožených druhů je 
jedním z úkolů ekologické výchovy Správy 
KRNAP, protože právě tyto druhy jsou jedním 
z předmětů ochrany přírody KRNAP,“ dodal 
ředitel.  
Na každé zastávce je dřevěná informační 
tabule a také jednoduchý tematický herní 
prvek (hra, hádanka nebo kvíz), který přiblíží 
vřetenovku i laikům. Na poslední zastávce je 
100x zvětšená vřetenovka, se kterou se děti 
mohou vyfotografovat a snímek sdílet 
s kamarády. Některé herní prvky vyžadují 
spolupráci rodičů a dětí.  

Vřetenovčí Hravá naučná stezka vede po 
zeleně značené turistické cestě po hřebeni 
mezi Janskými Lázněmi a Svobodou nad Úpou 
nedaleko penzionu Duncan. Měří necelý 
kilometr a je sjízdná i pro kočárky. Nabízí 
pohyb, pobavení a poučení pro rodiny s dětmi 
v místech, kde není horská příroda extrémně 
ohrožená návštěvností. „Ukazujeme 
návštěvníkům, že Krkonoše nejsou jen tundra 
na hřebenech, ale mohou strávit příjemné 
chvíle s rodinou i v nižších částech hor,“ doplnil 
Böhnisch. „Do začátku letní sezóny přibydou 
podobné Hravé stezky například na vrcholu 
Černé hory, Hnědém vrchu a Pláni nad 
Špindlerovým Mlýnem“, doplnil vedoucí 
pracoviště ekologické výchovy Správy KRNAP 
Michal Skalka.                                  

(tisková zpráva) 

Pozvánky 
 

Lázeňské kulturní akce 
S ohledem na všechny zrušené tradiční velké 
akce, obvykle pořádané na náměstí, připravují 
Státní léčebné lázně s.p. od června uspořádat 
více menších koncertů na venkovním podiu 
před Kolonádou a řadu farmářských trhů na 
náměstí. Termíny budou postupně 
zveřejňovány na webu St. l. lázní:  

https://www.janskelazne.com/ 
i města JL: https://janske-lazne.cz/ 
Informace z jiných zdrojů mohou být 
zavádějící. 

info - I. Korytářová 
 
 
 
 
 
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: L.Fulíková     Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. 
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Informace pro každého 
Daně z nemovitých věcí 
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